HET WOORD IS AAN DE VOORZITTER...
Het ontstaan van "DE KLAROEN" is een meevaller geworden over de
ganse lijn.Dat verheugt ons ten zeerste.
In het tweede nummer gaat het in eerste instantie om de viering
van het honderdjarig bestaan van onze Koninklijke Maatschappij
van Ex-Onderofficieren van Oostende.22en 23 mei eerstkomende
moeten hoogtijdagen worden voor onze eerbiedwaardige vereniging.
Als verknocht lid van de maatschappij bent ook U bewust van de
verantwoordelijkheid mede ervoor te zorgen dat dit uitzonderlijk
gebeuren overal weerklank vindt.
De Raad van Beheer rekent dan ook op Uw spontane en welwillende
medewerking opdat het zo worde.
Alle inlichtingen omtrent deze feestviering vindt U verder in dit
blad.We verwachten Uw toetreding tot deelname aan de
verschillende plechtigheden zo spoedig mogelijk. U wenst er toch
ook bij te zijn ?! Ja natuurlijk! Tot kijk dan op 22 en 23 mei
1987. Indien U nog niet intekende voor de herdenkingspenning,dan
wordt het nu toch de hoogste tijd.Er worden maar 100 penningen
geslagen en er wo rden er in geen geval bijgemaakt.Gelieve daar
nota van te nemen.Voor alle inlichtingen dienaangaande verwijzen
we naar ons vorig nummer.
U.JJ.
oooooooooooo

EVEN UW AANDACHT VOOR ONZE APRIL-,MEI- EN JUNI-AGTIVITEITEN
Het bestuur heeft de eer en het genoegen U uit te nodigen op de
volgende activiteiten.
5. Op zondag 12 april 1987 om 1500 uur
in het lokaal " DE BRIEKE " -Woord van de Voorzitter -Verslag en
mededelingen
-Gespreksstonde : BEWEGINGSLEER BIJ HET OUDER WORDEN door onze
secretaris de heer Raymond VAN LOOCKE
Oud worden is een kunst.Daar is onze voorzitter het beste bewijs
van.Oud wordt men door geest en lichaam in beweging te houden.
Beweging is echter ook ouderdomsgebonden.Hoever U daarin moogt
gaan wordt U vandaag uit de doeken gedaan door onze secretaris de
heer Raymond VAN LOOCKE.
Jarenlang heeft hij als sportmonitor en marinefuselier de verantwoordelijkheid gehad voor de fysische conditie van vele duizende
marinemensen uit elke leeftijdsklasse.
In een gezellig onderonsje zal hij ons vandaag vertellen wat wij,
derde leeftijd,wel en niet mogen doen.
-Koffietafel en tombola
6.a.Op woensdag 6 mei 1987
Uitstap met bezoek aan de Koninklijke Serren te Laken en het
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Wij
starten om 08u30 stipt.Samenkomst om 08u15 voor het Sportcentrum
( de vroegere Noorse stallingen) op de Koninginnelaan. Na een
vlotte reis zijn we omstreeks l Ou in Laken.U moogt het reeds
gezien hebben,maar de ongewone schoonheid van de tropische tuin
van het Koninklijk Paleis blijft boeien. Voor het middagmaal
verplaatsen we ons naar het landelijke Grimbergen waar we in een
lokaal restaurant de voeten onder tafel steken.
De maaltijd en de eventueel erbij horende dranken worden door
eenieder persoonlijk aan tafel betaald.
In de namiddag bzoeken we het Koninklijk Museum van het Leger en
de Krijgsgeschiedenis.Dit is een van s'werelds mooiste
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militaria.U krijgt hier een overzicht van onze nationale geschiedenis van de Oostenrijkse Nederlanden tot 1945.
Bijzonder indrukwekkend zijn ; de zaal van de Geallieerden- de
Technische zaal-de Lucht-en Ruimtevaartafdeling en de Pantserafdeling.
De prijs voor deze uitstap is 350 fr per persoon te storten op
rekening
000-0507753-55
Jan Dreesen
Rode Kruisstraat /+
8 W. OOSTENDE
of te betalen aan onze penningmeester de heer F.Pintelon voor
donderdag 30 april 1987.
De prijs van het middagmaal bestaande uit :
Soep van de dag
Kippenfilet met sla
Dessert
is 295 fr en dient eigenhandig betaald te worden in het restaurant,
Er zijn maximaal 30 plaatsen,de eerst ingeschrevene gaan mee.Als
er minder dan 25 deelnemers zijn gaat de reis niet door. Wij
rekenen op Uw deelname.
6.b.Op zaterdag en zondag 22 en 23 mei 1987
VIERING VAN HET HONDERDJARIG BESTAAN VAN ONZE VERENIGING
Voor deze viering verwijzen wij naar het hiernavolgende bijzonder
programma.
7.Op woensdag 10 juni 1987
Uitstap naar Torhout onder het motto :" EEN DAGJE HOUTLAND "
We komen samen om 09ul5 aan het Sportcentrum ( de vroegere Noorse
stallingen ) op de Koninginnelaan.
10uOO Aankomst te Torhout.Verwelkoming met een kop koffie of een
frisdrank
10u30 Bezoek aan de romaanse Sint Pieterskerk
11u15 Stadswandeling en kennismaking met een van de oudste steden
van Vlaanderen.
12uOO Middagmaal in een plaatselijk restaurant. Soep van de dag,
hoofd gerecht en dessert
14u00 Bezoek aan het museum van Torhouts aardewerk.We verlaten
daarna het centrum van de stad voor een tochtje in het
Houtland.
15u45 Bezoek aan de historische waterburcht van Wijnendale
17u15 Wij verpozen nog even in de nabijheid van het kasteeldomein
voor " een glasje en een plasje"(hier krijgt U nog een
streekbiertje aangeboden ).
Die het wenst kan hier voor 90 fr proeven van boerenbrood met
streekham, Houtlanderpastei of kaas met Torhoutse mosterd, voor
eigen rekening uiteraard. Hierna trekken we huiswaarts ,voldaan van
onze dag.
Prijs voor deze uitstap,alles inbegrepen tot aan het streekbiertje
toe,is 650 fr per persoon te storten op rekencuig :
000-0507753-55
Jan Dreesen
Rode Kruisstraat 4
8400.OOSTENDE
of te betalen aan onze penningmeester voor zaterdag 30 mei 1987.
In deze prijs is inbegrepen;koffie of frisdrank bij de aankomst,
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bezoek museum en kasteel,prijs middagmaal,een streek biertje bij
het afscheid en de gids.
Er zijn maximaal 30 plaatsen.De eerst ingeschrevenen gaan mee.
Als er minder dan 25 deelnemers zijn gaat de reis niet door.
Hier eindigt ons voorzomerprogramma.Wij wensen jullie prettige
vacanties met veel zon en geven rendez-vous in het najaar.
ooooooooooo
J.B.dreesen.
VIERING VAN HET HONDERDJARIG BESTAAN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VAN EXONDEROFFICIEREN VAN OOSTENDE en
DAG VAN DE EX-ONDEROFFICIER VAN HET BELGISCH LEGER 1987

PROGRAMMA
-Vrijdag 22 mei 1987 om 20 uur : In de zaal "EL MAR " op het Sint
Petrus-en Paulusplein te Oostende.
- Opening van de tentoonstelling " KUNST VAN EN DOOR DE ONDER OFFICIER "
- Receptie voorbehouden aan de deelnemers en de genodigden.
Deze tentoonstelling staat in het teken van de " DAG VAN DE EXONDEROFFICIER 1987.De tentoonstelling blijft toegankelijk tot en
met maandag 25 mei 1987 telkens van l Ou tot 12 u en van I5u tot
18 uur.
-Zaterdag 23 mei 1987 ;
09u30.Bijeenkomst aan het monument van het 3de en 23ste,aan de
Marinekazerne Bootsman Jonson.Bloemenhulde. Bloemenhulde
aan het monument van de Royal Navy Section
verplaatsing in groep met het Trommel-en Klaroenkorps van de
Koninklijke Stadsharmonie naar het Sint Petrus-en
Paulusplein,
10u00 In de Hoofdkerk op het Sint Petrus-en Paulusplein :
-Plechtige Eucharistieviering,opgeluisterd door het Conservatoriumkoor van Oostende en kanselrede door ZEH.LONCKE,
Deken van de Stad Oostende.
11u00 Verplaatsing in groep,met de Koninklijke Stadharmonie,naar:
-het Oorlogsmonument op Sint Petrus-en paulusplein.Bloemenhulde
-naar het monument van de Para-Comrnandos.Bloemenhulde,
-naar het monument van de Zeelieden.Bloemenhulde.
Vervolgens langs de Zeedijk(Albert I promenade ),de Kursaal
(Oosthelling ),Leopoldlaan naar het Stadhuis.
12u00 Ontvangst door de Stedelijke Autoriteiten op het Stadhuis.
12u45 Verplaatsing naar het THERMAE-PALACE hotel,Koningin Astridlaan 7 ,Oostende.
13u30 BANKET-DANSFEEST- TOMBOLA.
Menu
Aperitief van het huis
000

Het trio uit de rookoven,zalm,paling,heilbot, salade met
kaviaardressing
o oo

Folie van grietfilets met krokante groenten
ooo

Waaier van Eendeborst met sinaasappels
ooo

Verse vruchten met gevarieerde sorbet
ooo

Mokka

1/2 fles RODET
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Na de koffie treed het gekende orkest " THE LOVE STARS"
aan en wordt ten dans geleid.
Later in de namiddag wordt een reuzetombola gehouden
met een reeks waardevolle prijzen.
20u00 Einde van de viering en afscheid van de genodigden.
Elke deelnemer wordt in het bezit gesteld van een
programma -boekje waarin een geschiedkundige bijdrage
voorkomt van de Vereniging en over de Stad Oostende.
ooooooooooooo

De deelnemingskosten bedragen;
- voor leden en hun echtgenote ; 1000 fr per persoon alles
inbegrepen.
- voor niet-leden en sympathisanten 1275 fr per persoon
alles inbegrepen.
Inschrijvingen gebeuren door middel van het bijgaande
inschrijvingsformulier te zenden aan de secretaris :
de heer Raymond VAN
LOOCKE Taboralaan 124
8^00.OOSTENDE
of af te geven aan een bestuurslid op de eerstvolgende bijeenkomst.
Kledij : Stadskledij
Tijdens de plechtigheid aan de monumenten en in de
kerk dragen de leden,die dit wensen,hun eretekens.
ooooooooooo
ooooooooooo

CELEBRATION DU CENTIEME ANNIVERSAIRE DE LA KONINKLIJKE
MAATSCHAPPIJ VAN EX-ONDEROFFICIEREN VAN OOSTENDE. et
JOURNEE DE L'EX-SOUSOFFICIER DE L'ARMEE BELGE 1987
PRORAMME
Vendredi 22 mai 1987 a 20 hèures
Dans la salie " EL MAR " sur la place Sint Petrus-en
Paulus a Oostende.
-Ouverture de l"exposition " ART DE ET PAR LE SOUSOFFICIER
" -Reception reservée aux membres participants a la
celebration et les invites.
Samedi 23 mai 1987
09h30 Rendezc^ vous auprès du monument du 3ieme et 2^ ieme
regiment et Ie monumont de la Royal Navy Section Beige,pres
de la caserne de Marine Bootsman Jonson.Depose de gerbes.
-Déplacement en groupe avec la Clique de l'Harmonie Royale
d'Oostende vers la place Sint Petrus-en Paulus.
10h00 A l'église principale sur la place Sint Petrus-en Paulus :
-Service
Eucharistique
chanté
par
Ie
"CONSERVATORIUMKOOR " d'Oostende et Ie sermon par Ie
Rèverant Père LONCKE,Doyen de la Ville d'Oostende.
11h00 Transfert du groupe en compagnie de l' Harmonie Royal d'
Oostende au monument de Geurre,le monument des Para-Commando
et Ie monument des Marins.A chaque monument ,dépose de
gerbes. Ensuite Ie cortège continuera par Ie Zeedijk ( Albert
I Promenade ,Oosthelling,Leopoldlaan a l'Hotel de Ville.
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Bijlage aan het tijdschrift DE KLAROEN 2/87 april

Oostende 1 april 1987
Aan de heer R.VAN LOOCKE Secretaris
van de Ex-Ondereofficieren Taboralaan
124 8400.OOSTENDE
INSCHRIJVINGSFORMULIER De Heer,Mevrouw
............................................
wonende....................................................
-zal/zullen tegenwoordig zijn op de Viering van het honderdjarig
bestaan van de KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VAN EX-ONDEROFFICIEREN
OOSTENDE.
-hij/zij zal deelnemen aan de volgende evenementen ( 1 )
22/5. 20u00.Opening van de tentoonstelling en receptie

23/5. 09u30.Bloemenhulde aan de monumenten van 3de en
23ste en van de Royal Navy Section Beige.
10uOO.Eucharistieviering in de hoofdkerk
1lu00.Bloemenhulde aan het
Oorlogsmonument, monument
Para-Commando en
zeelieden.
12u00.Ontvangst op het Stadhuis.

Langs deze lijn snijden

13u30.Deelname aan het aperitief en het banket
-Wensen met de Heer en Mevrouw ...... .. ....... aan tafel te zitten

-Hij/zij zullen vergezeld zijn door ...... personen en storten
heden de som van 1000 f r X .... .....personen (leden of
echtgenoten)
1275 fr X ......... personen ( niet4leden)
op rekening van
000-0146912-54
Kon. Mi j. Ex. 0/0 f f ie ie r en Elisabethlaan 323 84
00. OOSTENDE
De inschrijvingen en betalingen kunnen ook gedaan worden door
bemiddeling of rechtstreeks" bij de penningmeester ,de heer
PINTELON.
De inschrijvingen moeten gebeuren vóór 14 mei 1987
(1) Merk de evenementen, waarop U aanwezig zult zijn ,met een kruis
Dit blad langs de verticale zwarte lijn afsnijden en naar
boven vermeld adres opzenden of afgeven aan de heer PINTELON.
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Supplement a la revue DE KLAROEN 2/87 avril
Oostende 1 avril 1987
Aan de Heer R.VAN LOOCKE
Secretaris van de Ex-Onderofficieren
Taboralaan 124 8400.OOSTENDE
FORMULAIRE D'INSGRIPTION
Monsieur,Madame .................... . . . . . . . . . . . . . . .

D em eur an t ......................... . . . . . . . . . . . . . . .
-sera présent a la Cèlebration dés 100 ans d'existance de la
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VAN EX-ONDEROFFICIEREN OOSTENDE
Il/elle participera aux événements suivants ( 1 )
22/5. 20h00 Ouverture de l'exposition,reception
23/5. 09h30 Dépose de gerbes au monument 3 et 23
ieme et la R.N.S.B.
10h00 Sainte Messe a l'eglise principal
11h00 Dépose de gerbes au monument de la
Guerre,Para-Commando et Marins
12h00 Réception a l'Hotel de Ville
13h30 Participation a l'aperitief et banquêt
-désire etre a table avec Mr et Mme ..........................
-il/elle sera accompagné(e) de ..... . .... ....personnes
et verse aujourd'hui la somme de :
1000 f r X .......... personnes (membres et épouse)
1275 fr X ..........personnes(non membres)
sur le compte :
000-0146912-54
Kon.Mij.Ex.0/OFFICIEREN
Elisabethlaan 323
8400.OOSTENDE
Les inscriptions et payements peuvent également se faire a un
membre du comité ou au trésorier Monsieur PINTELON.
Cloture des inscriptions Ie 14 mai 1987
(1)Marquez d'une croix les événements auxquels vous désirez
assister.
Coupez cette feuille au long de la ligne verticale noire et
envoyez-la a l'adresse ci-dessus ou donnez la àu trèsorier,
Monsieur PINTELON.
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12h00 Acceuil par les authorités de la Ville a l'Hotel de Ville.
12h45 Transfer au THERMAE-PALACE hotel,? Koningin Astridlaan 7,
Oostende.
13h30. BANQUET-BAL-_TOMBOLA
Menu
Apèritif de la maison
ooo

Le trio du fumoir,saumon,anguille,flètan
salade a la vinaigrette de caviar
ooo

Les filets de barbue au petits légumes en papillotte
ooo

Les anguillettes de canard a l'orange
ooo

Les fruits frais- flanqués de sorbet varlés
ooo

Le moca

1/2 bouteille de RODET

Après Ie caf é,animation dansante par l'orchestre " THE LOVE
STARS"
Plus tard dans l'après midi une grande tombola avec des
nombreux prix important s sera organisée.
Chaque participants recevra une programma comprenant un
historique de l'association et de la Ville d 'Oostende.
oooooooooooooo

Les frais de participation sont les euivants:
- pour les membres et leur épouses 1000 fr par personne
tout compris.
- pour non-membres et sympathisants 1275 fr par personne
tout compris.
Les inscriptions sont enrègistrées par retour du
formulaire d'inscription ei- joint a l'adresse suivante :
Monsieur Raymond VAN
LOOCKE Taboralaan 12/f 84
00. OOSTENDE
ou par un des membres du comité,ou du trèsorier Monsieur PINTELON
Tenue : Veston-cravatte
Pendant la ceremonie solenelle aux monuments et a l'église les
membres qui le désirent peuvent porter leurs decorations.
oooooooooooooo

ZIJ DIE ONS VERLIETEN...

In eigen midden moeten wij het overlijden betreuren van ons geacht
lid,Victor CARDIJN.

In juli 1905 ging hij na een een rijkgevulde en zeer actieve
carrière als Oppermeester Operaties bij de Zeemacht, met bijna 40
jaar dienst,op rust.
Hij heeft niet lang van deze welverdiende rust mogen genieten.
Verleden maand hebben wij, voor altijd, afscheid van hem genomen.
Aan mevrouw Cardijn en haar zoon, officier bij de Zeemacht , biedt
onze vereniging zijn oprechte blijken van deelneming aan en wenst
hen veel sterkte in deze zware beproeving.
J.B.D.

20 jaar Godetia!

DE LOGISTIEK IS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE OPDRACHTEN VAN DE A.960 GODETIA.

Vrijdag 23 mei 1986, 10 uur
's morgens: het regent
als de A.960 Godetia de
haven
van
Zeebrugge
verlaat naar de haar zo
vertrouwde Noordzee. Vandaag heeft deze dame
diegenen aan boord die de
laatste twintig jaar lief en
leed met haar deelden.
Met terechte trots, maar ook

met enige weemoed, leidt de
huidige commandant van de
A.960 Godetia, fregatkapitein
Boden, de ieden van de
gemeenteraad van peterstad
Oostende rond. Het was
immers daar dat de Godetia
jarenlang een thuishaven
vond. Vanuit Oostende en later vanuit Zeebrugge vertrok
het schip voor de meer dan
334,000 zeemijlen die het nu
al achter de achtersteven
heeft. Padre Van Parijs

herinnert zich de maidentrip
en de eerste reis naar
Hamburg als de dag van
gisteren: 'Toen we vertrokken naar Hamburg, was
het 'beestig weer'. Men had
de stabilisatiemogelijkheden
van de floomtanks duidelijk
overschat.
Deze
tanks
moesten er voor zorgen dat
het schip niet te zeer zou
rollen. We helden echter
soms 45° over en het niet
zeevast zijn van heel wat
materieel
zorgde
voor
bijkomende problemen. Dat
kon echter ons goed humeur
niet schaden en samen
zongen wij de toenmalige hit
van
deBeatles'Yellow
Submarme : dit tot groot
ongenoegen van de eerste'!
(de eerste commandant aan
boord) Het was immers
diezelfde nacht dat de Duitse
onderzeeër 'Haai' naar de
haaien
ging...'
Oorspronkelijk werd de
Godetia ingezet
ders waren soms wekenlang
onderweg en konden het
vers gebakken brood van de
Godetia best appreciëren. De
bemanningsleden van het
logistiek steunschip heten
zich de vers gevangen pladijs
dan ook smaken
De
logistieke
steun
behoort dub ook tot de
opdrachten
van
de
Godetia;
aan
boord
bevinden zich de nodige
wisselstukken voor de
mijnenvegers
Daarnaast
levert het schip ook water
en proviand
Sedert 1969 is het schip
tevens uitgerust met een
installatie die aan de mijnenvegers toelaat om in volle
zee bij te tanken. De
veelzijdige kwaliteiten van
dit schip op het gebied van
logistiek hebben tot gevolg
dat het ons vaderland
vertegenwoordigde in bijna
alle continenten. Het 'show
the flag' weerklonk dan ook
ontelbare malen aan boord
van de Godetia. Zo bracht de
Godetia tijdens de vaart
naar Acapulco de jachten
van het Belgisch Olympisch
Team ter plaatse. Uit New

York bracht het schip in
1971 een legervliegtuig mee
voor het Koninklijk Legermuseum te Brussel. In
1972 deed het Kaapstad in
Zuid-Afrika aan en in 1973
voer de Godetia door het
Panarnakanaal onder het
bevel van commandant
Verboven. Met commandant
Devillers legde de Godetia
andermaal aan op het
Afrikaans
continent
te
Matadi (Zaïre) in 1977. Ter
hoogte van Dakar had de
Godetia
toen
met
motorpech te kampen maar
die werd in korte tijd door
de bemanning hersteld!
In het begin van de jaren
tachtig tenslotte hees de
Godetia de vlag in de
havens
van
Venetië,
Alexandrië en Malaga, om er
slechts een paar te noemen
Het schip nam ook deel aan
maneuvers
zoals
de
Northern
Wedding
en
recent nog aan Norminex
van 30 april tot 18 mei:
voorwaar
een
buitengewone staat van
dienst, ook al is die verre
van beëindigd !
De regen houdt op als wij
op het ach-teraek de
Alouette-helikopter horen
naderen. Het 'winching' van
twee
personeelsleden
wordt
vlekkeloos
uitgevoerd. Deze techniek
bestaat erin om personeel
aan boord te brengen en
van boord te halen door
middel van een hijskabel en
lier van een helikopter.
Daarnaast
beschikt
de
Godetia eveneens over een
motorboot om bepaalde
verbindingen te verzekeren.
Men kan zien dat de bemanning van de Godetia nog
niets heeft ingeboet aan
paraatheid ten overstaan
van
hun
voorgangers.
Wanneer
wij
opnieuw
aanleggen te Zeebrugge
verwelkomt
een
klein
middagzonnetje de mensen
die zullen inschepen voor de
tweede afvaart. Iedereen die
van boord gaat is echter al
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EEN
CAR-FEBRY
KAPSEIST TE

ZEEBRUGGE
De Strijdkrachten komen
snel tussenbeide
Wij lazen voor u in VOX Militair weekblad van
12 maart 1987
De Zeemacht
De Zeemacht centraliseer! en coördineert alle
operaties op zee vanuit het Commando Marineoperaties
en Training COMOPSNAV.
Zeven schepen nemen deel aan de operaties
('Crocus', 'Spa', 'Ekster', 'Krekel', 'Zeemeeuw', 'Bij' en
'Belgica')
Vijftien duikers werden opgeroepen, ;^e presteerden
zowat 150 uur
De Alouette III heeft 13 uur gevlogen.
Talrijke reservisten die deelnamen aan de oefening
'Wintex', en vrijwilligers stonden de bemanning op de
schepen van de Zeemacht bij.
Na de reddingsoperaties nam de 'Bel-gica' de
recuperatie van de vaten op zich en vanaf
zondagmorgen ging ze de watervervuiling na.

Op vrijdag 6 maart kapseist 'Herald of free Enterprise III'
op enkele kabellengten van de haven van
Zeebrugge. Onmiddellijk worden reddingsoperaties
op touw gezet.
De Zee-, Lucht- en Landmacht, evenals de Medische
Dienst en de Rijkswacht nemen actief deel aan de
redding op zee aan het transport van de overlevenden
naar de hospitalen van de streek. Schepen, duikers,
helikopters, ziekenwagens, dokters, verplegers zijn
zeer snel ter plaatse om de slachtoffers bij te staan

De Landmacht
Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag
werden twee Puma-helikopters van de
Rijkswacht, bestuurd door het personeel van
de Lt Avn, ter plaatse gebracht.
Zaterdag heeft een Alouette II van de
Landmacht de zoekoperaties verdergezet.
Dertien duikers van 11 Gn van Burcht en
drie duikers van CE Cdo van Marche-lesDames hebben op de plaats van het onheil
gewerkt

De Medische Dienst

De Luchtmacht
Drie Sea King-helikopters van het 40-ste Smaldeel
van Koksijde hebben 35 gewonden opgehaald Ze
hebben duikers, dokters, verplegers en materieel naar
de plaats van het onheil gebracht.
De Sea King-helikopters presteerden ononderbroken
gedurende 23 uur. Terwijl twee helikopters hun
'Rescue'-opdracht vervulden, coördineerde de derde
de reddingsoperatie en zorgde hij voor de radioverbindingen.
Om tijdverlies te voorkomen tijdens de 'Refuel'
werden helikopters en een 'Booser' (tankwagen) naar
Zeebrugge gebracht.

Alle eenheden van de Medische Dienst van
de Zeemacht hebben deelgenomen aan de
reddingsoperaties: dokters, veipn; gers,
chauffeurs, personeel van het hospitaal, zowel
op de schepen als in de helikopters, alsook in de
centra die door het Rode Kruis werden
geopend.
Het militair hospitaal van Oostende heeft vier
gewonden opgenomen en het militair hospitaal
van Zeebrugge heeft 88 bedden ter
beschikking gesteld voor de slachtoffers. Er
werden eveneens ziekenwagens en dekens ter
beschikking gesteld var, de redders. l

De Rijkswacht
Al de middelen die ter beschikking gesteld
werden door de hulpdiensten zouden niet zo
efficiënt
geweest
zijn
zonder
de
doeltreffende hulp van de Politie- en
Rijkswachtdienst: ordedienst, versperring van
de wegen, het verkeer regelen, .
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Solidariteit
Het overgrote deel van het
personeel ter plaatse verleende
vrijwillig medewerking
Groot-Brittannie,
Frankrijk,
de
Boncis republiek Duitsland en
Nederland stuur den personeel,
materieel, schepen en helikopters
naar de plaats van het ongeluk.
Burgers en militairen verenigden zich
voor hetzelfde doel: mensenlevens
redden.
Dank zij de snelle hulpverlening en
de
samenwerking
tussen
de
groepen tei plaatse konden 409
mensenlevens worden gered

De militaire hulp wordt on
middellijk georganiseerd.
Vrijdag 6 maart:
1945Hr oproep aan de controlepost van
Zeebrugge (COMOPSNAV).
1948Hr begin van de uitvoering van het
Intreventieplan oproep aan de Ekster
(sleepboot)van de ZM) en het medisch personeel van Zeebrugge en
Oostende, evenals aan de duikers van de
‘Wielingen’ en de ‘Crokus’Het 40ste Smaldeel van Koksijde wordt gealarmeerd
1955Hr de eerste Sea King stijgt op
2010Hr de Sea King is ter plaatse
2025Hr eerste duikersploeg van de ZM komt bij
het schip
2038Hr de tweede Sea King Komt aan op de
plaats van het onheil.
2057Hr ook de derde SeaKing is ter plaatse
2118Hr de ‘Ekster’ pendelt tussen Zeebrugge en
Het schip voor het transport van duikers
en materieel
2200Hr aankomst van twee Puma’s (Gd LM)
2215Hr de ‘Middelburg van de Nederlandse
Marine komt ter plaatse en
coördineert de operaties
2223Hr aankomst van de Alouette III (ZM)

2253Hr de helikopter van de Royal Navy
Komt ter plaatsz met 20 duikers
2300Hr De ‘Hurworth’ (Britse Marine ) en de ‘Göttingen’
(Marine van de BRD) verlaten Oostende om zich
Bij de groepen ter plaatse te voegen
2333Hr uit Portsmouth vertrekken drie helikopters van de
Royal Navy met 7 duikers
2357Hr vanop de ‘Ekster’ worden de duikoperaties gecoördineerd
0005Hr de ‘Bij ‘ van de ZM verlaat oostende
0012Hr de ‘Crocus’ verlaat zeebrugge met duikersploegen
0030Hr de “Zeemeeuw’ verlaat Oostende
0330Hr de laatste drie gewonden worden met de
helikopter geevacueerd
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overtuigd: de A.960 Godetia doet in niets
onder voor de uitstekende staat van dienst
van haar illustere voorganger, de K 226 H.M
S. Godetia Deze korvet van de †lowerklasse
werd immers ti]dens de tweede wereldoorlog
in Engeland door Belgische zeelieden
bemand. En zij die de leden van onze
zeemacht al aan het werk zagen weten dat de
Belgische marine een goede naam te
verdedigen hee†t. En daar draagt de Godetia
nu al twintig jaar haar steentje toe bij...
Tekst: J. De Smet <ZS1/IRP)

K.OVBOO

IN MEMORIAM
LldNr
27.182
62.970
62.123
71.029
11570
27.880
62.490
15.959
12.425
10.731
70.910
10.246
70.370
10.873
13.367
13.147
10.556
11.183
11.574
10.077
10.935
13.465
11.210
11.673
16.186
12.392
10.992
11.368
11.500
11 .366
61.813
16.158
13.793
23.591

NAAM & Voornaam

Jaar van
geb. - overl.
VANSOMEREN Willem
°1928-†1986
RITEEN-STEG Anna
°1923-†1986
SHIA-PIETTE Gabrielle
°1912-†1986
THEUNISSEN-STASSART Margareta
†1986
VALLEE Emile
"1902- †1986
VAN BROECKJOVEN †rans
°1929-†1986
VERSTAETE-VANDEZANDE Y.
"1905-†1986
VERTENEUIL Alexis
°1916-†1986
BARET Jacques
°1912-†1986
NICOLET Marcel
°1899-†1986
TANGRE-DEVISSCHER Josée
"1924-†1986
PATERNOSTRE Georges
°1900-†1986
GILLARD-CABAY Anne
°1912-†1986
VERSCHUEREN Jean
°1899-†1986
GERARD Jean
"1911-†1986
VAN DE KERCKHOVE Almé
°1902-†1986
VAN HEMELE Joseph
"1900-†1986
POISSEROUX Armand
°1898-†1986
TIMMERMANS Alldor
°1905-†1986
DE LEPELEIRE Maurice
°1892-†1986
HIBO Edouard
°1892-†1986
DE LAET Prosper
°1908-†1986
VAN GILBERGEN Al†ons
°1907-†1986
KILESSE André
°1911-†1986
CLOSE René
°1920-†1986
LEMAIRE Antoine
°1911-†1986
VANDENBERGH Henri
°1900-†1986
VAN GEERTRUY Achille
°1902-†1986
GRANDMOULIN Arsène
°1908-†1986
CLOSSET Joseph
°1903-†1986
KUMBRUCK-MAGGEN Maria ( Mw) °1922-†1986
VAN HYFTE Robert
°1919-†1986
BASTIN André
°1916-†1986
GUERARD Aimé
°1931-†1986

-
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Sectie
Nr
290
490
390
190
690
490
190
190
790
790
690
890
790
190
190
390
190
990
290
190
990
890
290
790
190
990
390
390
790
790
490
390
790
120

EVEN PAUSEREN . ..

Nu we op de drempel van de viering van het honderdjarig bestaan van
onze vereniging staan,is het moment gekomen om even op het,
spreekwoordelijke,mijlpaaltje te gaan zitten om te rusten,achterom te
kijken naar de afgelegde weg en vooruit naar wat nog komen moet.
Het is ook een moment van nadenken,van bezinning,van herbronning.
Honderd jaar geleden hebben onze voorgangers deze vereniging opgericht met als doel :
- haar leden steun en bescherming te geven in alle omstandigheden
van het leven.
- alle gewezen onderofficieren van het gewest te verenigen in een
menslievende en vaderlandse vereniging.
- zich in de mate-van het mogelijke nuttig maken voor de onderof
ficieren in werkelijke dienst.
- krachtdadig ,met alle wettelijke middelen de verwezelijking nastreven van de vaderlandse en stoffelijke eisen.
Dit moest:-gebeuren met inachtneming van elke politieke,filosofische
en godsdienstige overtuiging.
Het waren voorwaar nobele doelstellingen gericht op de eigenheid van
de mens in het algemeen en van de Onderofficier in het bijzonder,en
die na honderd jaar nog niets van hun aktualiteit hebben ingeboet.
Hoever of hoe dicht staan wij,vandaag honderdjaar later,yan deze
doelstellingen?
Zijn wij ons nog wel bewust dat deze doelstellingen het hart en de
motor zijn waardoor een vereniging draaiende wordt gehouden. Dat een
vereniging zonder doelstellingen een helgekleurde opgeblazen ballon
is ,waarvan na een eerste contact met de werkelijkheid niets meer
overblijft dan een onooglijk velletje. De weg die we moeten afleggen
is nog lang,want voor ons onderofficieren van de Strijdmacht,blijft
onze job onafscheidelijk verbonden met de realiteit van het leven en
de gemeenschap waarin we leven.Daarom is het nodig dat wij
regelmatig eens kunnen rekenen op de steun van onze doelstellingen.
J.B.D.
oooooooooooooooooo

Ter gelegenheid van het Honderdjarig bestaan van de Koninklijke
Maatschappij der OUD-ONDEROFFICIEREN van het Belgisch Leger,Gent
schreef onze collega STEFAAN VANDERHAEGEN lid van de Gentse vereniging een bijdrage ,die voor Gent bedoeld was ,maar even toepasselijk is. op onze vereniging.Wij drukken het dan ook even integraal af en danken vriend Stefaan voor zijn bereidwilligheid ten
onzen opzichte.
J.B.D.
Artikel van het honderdjarig bestaan.
De Belgen zijn o.a. bekend om hun vriendelijke gastvrijheid, maar
bijzonderlijk ook om hun groot verlangen om deel te nemen aan het
verenigingsleven. Dit sociaal verlangen trof 100 jaar geleden de
óüd-onderofficieren van het Belgisch leger die de nood aanvoelden
om zich na hun op ruststelling broederlijk te verenigen in wat men
dan noemde : "De maatschappij der oud-onderofficieren van het
Belgisch leger".
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Onze maatschappij had later de eer de hoge en plechtige
erkenning aan de benaming te mogen toevoegen door het zeer
gewaardeerd bepalend predikaat : "Koninklijk". Voorwaar een grote eer
die we nooit genoeg naar waarde kunnen schatten.
Het bewijs werd aldus geleverd dat de dynastie bekommerd was om
de trouwste dienaars van het land en ze dan ook wou belonen voor
hun onbaatzuchtige inzet ten dienst e van het vaderland.
De benaming "maatschappij" (of sociëteit - in het Gents dialect
"sosseteit") wijst er op hoe oud ons verbond eigenlijk is. Want
reeds zeer lang geleden mag geen enkele vereniging of ze "feitelijk
is" of een "v.z.w." zich nog "maatschappij" noemen, want dit begrip
was en is voorbehouden aan financieel economische instellingen en
bedrijven die hulpverstrekkend zijn.
Dit jaar vieren we dus het 100 jarig bestaan van onze
groepering. Ze is de oudste van militaire aard in België. Inderdaad,
o.a. het K.O.V.B.0..O.bestaat 75 jaar en de N.U.R.O. (het nationaal
verbond der reserve officieren) bestaat slechts 50 jaar en wordt nu
pas "Koninklijk!1.
Onze nationale leuze "Eendracht maakt macht" onderlijnt dat
solidariteit, gemeenschapszin! en samenhorigheidsgevoel waarden zijn
die kenschetsend zijn voor de Belgen in het algemeen en zeker voor
de onderofficieren in het bijzonder. Zonder onderscheid van afkomst,
van bezit, van gesproken taal of van vroeger verworven graad hebben
de onderofficieren, dus ook de ex-onderofficieren, steeds aangevoeld
dat eendracht en verstandhouding een eerste vereiste is in hun
respectieve gemeenschappen.
Zeker, wij de ouderen, hadden en hebben ook nu nog steeds de
behoefte aan menselijk contact met onze vroegere wapenbroeders, ook om
voor elkaar o.a. een onderlinge steun te kunnen zijn.
Wij, de op rust gestelden, blijven in hart en ziel onderofficier want we zijn het geworden na een lange vorming, na.»
confirmatie en na jarenlang te dienen ten bate van ons "Koninkrijk"
en ter verdediging van onze democratische instellingen en van onze zo
gewaardeerde vrijheid. Ook onze vaderlandsliefde is onaangetast
gebleven. Dit werd bewezen door de inzet en de heldendaden van de
onderofficieren tijdens de twee wereldoorlogen. Over deze inzet zijn
vele generaties onderofficieren bijzonder fier en het is onze plicht
die fierheid verder levendig te houden en te doen uitstralen.
De ex-onderofficieren, verenigd in hun verbond, vormen aldus een
select gezelschap dat een echt- en hecht onderofficiers-midden is en
ook moet blijven. In dit midden is gemeende vriend-r schap dan ook de
basis van het verenigingsleven.
Zijn wij dan eigenlijk zo belangrijk? Ja zeker. De onderofficier
is twee maal burger. Een eerste maal als "individu" anderzijds als
dienaar van het land, als volwaardig onderofficier
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Onze Gentse afdeling is een van de sterkste van het land, wat
het aantal oudere, sinds lang aangesloten leden, betreft. Spijtig
echter laat de rekrutering de laatste jaren te wensen over,
Het aantal is echter niet alles; ook de kwaliteit geldt. Onze
hoedanigheid en stand zijn dan ook een garantie waardoor onze
groepering zo hoog staat aangeschreven. Wij ijveren verder om
nieuw gepensioneerden te sensibiliseren voor aansluiting. Dit is
echter in deze tijd van overheersend materialisme en
individialisme uiterst moeilijk.
We hebben echter de vaste wil te blijven bestaan en uit te bouwen
opdat de verschillende afdelingen uit de garnizoensteden samen,
één blok zouden vormen dat representatief sterk is tot ondersteuning van onze Belgische vaderlandslievende-gevoelens en tot
verdediging van onze status van onderofficier of ex-onderofficier.
Hier brengen wij, Gentenaars, aan alle afdelingen van het land, de
vriendengroet.
Deze blijken van vriendschap sturen we eveneens en met een nog
grotere genegenheid naar onze franstalige oud-collegas waar de
meesten onder ons zo lang, vruchtbare en in de beste verstandhouding mee hebben samengewerkt en geleefd.
"A vous tous donc, chers collègues, nos salutations sincères,
nos amitiés profondes et ce, dans un esprit de fraternité, de
cordialité et de profond patriotisme".
Laten we ons verheugen over dit jubileum en ons uiteraard
gelukkig achten het te mogen beleven. Denken we dan toch ook
even aan onze vroegere makkers die sneuvelden of die ons ontvallen zijn.
Het onderofficieren korps heeft inderdaad een zware tol
betaald tijdens en na de wereldoorlogen.
Laten we ook trouw blijven aan Z.M. de Koning, aan de
grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk. Zo heeft
de eed die we de eer hadden te mogen afleggen het inderdaad
van ons verlangd.
-Leve de oud-onderofficieren van het Belgisch Leger.
Dat ze in welstand en gezondheid oud mogen worden.
-Leve België - Leve Z.M. de Koning. '
-Met zeer genegen groeten van de afdeling Gent.

S.V.
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Leopold III. Een
beproefd Koning.
Deel 1
(1901-1940)
Roger Keyes
Uitgeverij Lannoo bvba/Tielt
Lord Keyes (Dover, 1919) is de
tweede zoon van Admiral of the
Fleet Lord Keyes, beter bekend
als de «held van Zeebrugge»
(tijdens de beroemde zeeslag
van St.-Georges in 1918) en de
«vader van de Commando's» tijdens de tweede wereldoorlog.
Roger Keyes studeerde aan het
Royal Naval College van
Dartmouth en bracht de oorlog
als officier op zee door Bij de
dood van zijn vader in 1945, erfde hij zijn titel omdat zijn oudste
broer gedood werd toen hij de
beroemde «Rommel Raid" in
1941 in Noord-Atnka leidde. Na
de oorlog had hij administratieve
functies in diverse ondernemingen
en besteedde hij al zijn vrije tijd aan
het opzoekingswerk voor deze biografie. Hij werd voor het eerste deel
bekroond met de South East Arts
Literary Award 1984.

verdergezet: Leopold III gevangen genomen door de Nazi's in
1940, zijn deportatie, zijn bevrijding door de Amerikanen in
1945 en de dramatische ontknoping in België zelf in 1951 Net
zoals het eerste deel bevat hel
tweede deel onthullende, zeer
geheime en nooit eerder gepubliceerde documenten
Toen het Belgische leger tijdens de laatste meidagen van
1940 overmeesterd werd door
de Duitse troepen en Koning
Loopold III tenslotte gedwongen
werd te capituleren, brak bij de
geallieerden een storm van laster
over zijn hoofd los. Vooral de
Franse premier Paul Reynaud
probeerde de nederlaag van
Frankrijk - én van het British
Expeditionary Force - in de
schoenen van Leopold III en zijn
leger te schuiven door hem valselijk van desertie en verraad te
beschuldigen.
RüGi' \< K l" V K S

LEOPOLD

In deze biografie legt Roger
Keyes de 20 dikwijls verzwegen
waarheid bloot Zijn vader Admilal Lord Keyes of Zeebrugge and
Dover was Winston Churchill's
Special Liaison Officer in hel
GHQ van de koning De auteur
heelt niet alleen gebruik gemaakt
van de rapporten en dagboeken
van zijn vader, maar heeft eveneens een massa ander historisch
materiaal onderzocht Veel van
deze documenten waren geheim
en tot nu toe onbekend Het re
sultaat is verbijsterend. De auteur
werpt een nieuw licht op de militaire campagne van 1940 en
maakt duidelijk dat in tegenstelling tot Reynauds en Churchills
bewering als zou de overgave
zonder waarschuwing gebeurd
zijn (en het Britse leger aldus
blootgesteld zijn aan onverwachte bedreiging), Leopold III het
verzet van zijn leger nog zesendertig uur na het niet aangekondigde terugtrekken van de
Britten volhield! Leopold III voorkwam dat de vijandelijke troepen
de terugkeer van de Britten naar
de kust onmogelijk maakten.

In dit eerste deel behandelt
Roger Keyes de kinderjaren en
de opvoeding van Leopold III, de
aanloop naar de oorlog, de Bhtzkrieg en de capitulatie. In het
tweede deel wordt het verhaal
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