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KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER
EX-ONDEROFFICIEREN
van de Krijgsmacht

AFDELING OOSTENDE
_8e_Jaargang_
Nr. 4 / 1994
AANGELEGEHEDEN
Zaïre zal weerom kunnen genieten van Belgische ontwikkelingshulp. Het
land zal geld krijgen alhoewel reeds herhaaldelijk werd gezegd dat
zulks niet meer kon, zolang MOBOTU aan het bewind blijft. Wij kunnen
stellen dat binnen korte tijd, ook onze mensen zullen uit-gestuurd
worden om bijstand te verlenen. Dat betekent meestal, hulp brengen daar
waar het niet steeds veilig is. .,
Onze burgers, vooral onze militairen, ook deze van bevriende lan-den,
worden steeds meer ingezet voor zogenaamde humanitaire op-drachten.
Somalië, Rwanda, Joegoslavië, Cambodja, ik vergeet er waarschijnlijk
maar, het wordt een lange lijst. De jongere collega's die wij het beste
hebben gewenst toen wij op rust gingen, hebben het zich destijds zo
niet voorgesteld.
Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de meeste van deze opdrachten
niet op de juiste manier worden aangepakt. Men laat terplaatse maar
begaan, want : WIJ MOGEN ONS NIET BEMOEIEN IN DE INTERNE
AANGELEGENHEDEN VAN EEN LAND. Hoe dikwijls hebben we dat al niet
gehoord. Wat het voor mij betekent is, dat onze mensen, er moeten
optreden en werken, onder zeer gevaarlijke omstandigheden, die er in
feite niet mogen zijn.
Maar wie ben ik om kritiek te uiten op de U.N.O., de N.A.T.O en onze
eigen verantwoordelijken ?
Men zegt dat het gewoon een voorzichtige aanpak is. De gevolgen van
deze ;* manier van "aanpakken" zijn treurig. Drie doden in Joegoslavië,
zes doden in Somalië, tien doden in Rwanda en vele gekwetsten in deze
en andere landen. Dit voor wat onze militairen betreft.
Het lijkt me billijk dat, wanneer militairen en burgers ingezet worden
voor het vervullen van een humanitaire opdracht, zij eerst moeten
kunnen rekenen op een "veilige werkzone". Deze kan slechts bekomen
worden door vooraf, met de nodige militaire middelen, een
opruimingsaktie, een zogeheten "sweep", uit te voeren. Alsdan moeten de
gevaarlijke elementen worden geneutraliseerd. Wordt dit niet gedaan,
dan zijn de gevolgen niet te voorspellen.
Hetgeen zeer recent in Rwanda is voorgevallen kan geen enkel weldenkend
mens aanvaarden. Na de moordpartij op onze Commando's heeft men laten
begaan. Na het moorden, plunderen, verkrachten en verminken, komt men
tot een toestand die onoverzichtelijk is. Miljoenen mensen ontvluchten
hun land en kunnen bijna niet meer geholpen worden. Zij sterven, na
ontkomen te zijn aan de moordenaars, aan honger en allerlei ziekten.
Nog nooit hebben wij zoiets meegemaakt. Wat men ons op televisie toont
is verschrikkelijk. Wij kunnen zoveel ellende niet bevatten. Dan, pas
dan, komt men ter hulp! Door niet tijdig in te grijpen is men voor een
nooit geziene ramp komen te staan, waar de menselijke miserie
onoverzichtelijk is.
Somalië schijnt geen les te zijn geweest. Daar kwam de hulpverlening in
gevaar omdat men de "warlords" liet begaan. Gelukkiglijk is het niet
tot Rwanda toestanden gekomen.
Ik wou hier alleen wijzen op de mogelijke gevolgen van het steeds
toepassen van de leuze : "NIET TUSSENKOMEN IN DE INTERNE
AANGELEGENHEDEN VAN EEN LAND"
-O-O-O-O-OR.V.L.

ONZE AKTIVITEITEN.
=============

2.

Ledenvergaderingen.
Onze maandelijkse ledenvergaderingen gaan door op de 2de Donderdag
van de maand, om I4.30u., tenzij anders vermeld.
Leden die moeilijkheden ondervinden om naar het lokaal, "Het
Koninginnehof" in het Maria-Hendrikapark, te komen, kunnen een der
bestuursleden verwittigen. Die zal dan in overleg met de bestuursploeg,
voor een oplossing zorgen. De adressen en telefoonnummers zijn
achteraan in dit tijdschrift te vinden.
- Donderdag 12 januari 1995 :
- verwelkoming en nieuwjaarswensen van de voorzitter,
en verslag en mededelingen,
nieuwjaarsdrink,
- bingospel,
- koffietafel en tombola.
-

- Donderdag 9 februari 1995 :
woord van de voorzitter,
verslag en mededelingen,
spreekbeurt "Jongeren zonder Drugs", door de h. D. VAN LANDEGHEM,
koffietafel en tombola.
- Donderdag 9 maart 1995 :
woord van de voorzitter,
verslag en mededelingen,
voordracht "Posters en Uitdrukkingen" door de h. R. DESNERCK,
koffietafel en tombola.
- Donderdag 13 april 1995 :
woord van de voorzitter,
verslag en mededelingen,
voordracht "Ongeval op de Weg" door de politie van Oostende,
koffietafel en tombola.
- Donderdag 11 mei 1995 :
woord van de voorzitter,
verslag en mededelingen,
voordracht "Het Loodswezen" door een bevoegd persoon van het L.W.,i
koffietafel en tombola.
- Donderdag 8 juni 1995 :
woord van de voorzitter,
verslag en mededelingen,
bingospel,
koffietafel en tombola.

Gezellig samenzijn met Etentje.
Om de 3 weken komen wij samen in "Het Koninginnehof" om er te
tafelen, kaarten en bingo te spelen. Inschrijven en inlichtingen bij
vaandeldrager E.(Julien ) VERMEYLEN, telefoon: 70 94 09.
Afspraak om 12.30u. (aan tafel om 13.00u.) op de volgende data :
09 JAN., 30 JAN., 20 FEB., 13 MAR., 3 APR., 24 APR., 15 MEI., 5 JUN,
26 JUN., 17 JUL., 7 AUG., 28 AUG., 18 SEP., 9 OKT., 30 OKT., 20 NOV,
11 DEC.
Daguitstappen in 1995 : de datums van deze uitstappen zullen later
verschijnen.
Feest van de Afdeling Tongeren : dit feest gaat door op zaterdag 15
oktober 1994. Een bus wordt door de vereniging ingelegd.
Bestuursvergaderingen 1995 : 06/1, 03/2, 03/3, 07/4, 05/5, 02/6, 07/7,
04/8, 08/9, 06/10, 03/11 en 08/12.

3.
26 Juli 1994 : Schoolfeest 2SOO Zedelgem.
Traditiegetrouw werden wij door 2SOO Zedelgem uitgenodigd op de
einde-sessiefeesten, voor het overhandigen van de prijs K.M. Exonderofficieren van Oostende. Deze prijs gaat jaarlijks naar de
meest verdienstelijke leerling van het Ie jaar, in de L.O. en
Sport.
Ik had de eer en het genoegen de vereniging te mogen vertegenwoordigen op dit feest.
De troepen stonden opgesteld op het sportplein van de school.
Prominenten, oud-leerlingen en vooral ouders en familieleden
waren talrijk opgekomen en namen plaats op de tribunes.
De schoolcommandant richtte zich in zijn toespraak vooral tot de
leerlingen en de ouders, om hen te bedanken voor hun moed en
medewerking gedurende het voorbije schooljaar.
Op de tonen van de muziekkapel van de Zeemacht, (zonder Kliek
maar wel met een tamboer-majoor met een eigen drilfantasie !),
werd het vaandel van het 6de Linie-regiment voorgesteld. Bij de
ontbinding van deze eenheid werd de vlag overgedragen aan de 2de
School voor Onderofficieren.
Bij nazicht van het programmaboekje bleek dat, dit jaar, onze
laureaat, van het vrouwelijk geslacht was! "Het zwakke geslacht",
dit was voor velen een verrassing. Vergeleken met de vorige
jaren, waar de prijs meestal ging naar "bomen van venten", is
onze prijswinnaar van het "frêle" type.
Na de prijsuitreiking, (de officier-protocolair had mij erop gewezen dat het niet gebruikelijk was de laureate te omhelzen),
werd er onder leiding van Korpsadjudant W. HOPPE, een geslaagde
driloefening gehouden. Ook was er nog een sportdemonstratie met
een cross, waar onze laureate haar talenten bewees en voorop
liep.
Vooraf had zij ook nog de zilveren palmen gekregen,
onderscheiding voor de zeer verdienstelijke leerlingen. Het feest werd afgesloten met een receptie
"all ranks", waar nog menige herinnering uit
voorbije jaren werd opgehaald.
De prijs "Ex-onderofficieren van Oostende voor de
Lichamelijke Opvoeding en de Sport", bij de 2SOO,
ging dit jaar naar SGT. V.K.B.0.0. Inge HEYSE.
Hartelijk proficiat en wij wensen haar een mooie
loopbaan bij de Krijgsmacht!
-o-o-o-o-o-o-

WELKOM!
Wij verwelkomen in onze rangen een nieuw lid:
757. KIMPE PIERRE (ADJ. b.d. L.M.)
Na jarenlange trouwe dienst bij de B.S.D. terug in Oostende en nu
opgenomen bij de "Ex-en".
-O-O-OOPNAME IN HET ZIEKENHUIS.

Confrater Roger SIMOENS werd opgenomen in het H.
Serruysziekenhuis op het einde van de maand juni 94. Hij kreeg
bezoek van ondervoorzitter R. VAN LOOCKE.
Confrater Robert DEMEYER werd eind augustus 94 opgenomen in het
A.Z. St.Jan te Brugge. Wij zullen hem zo spoedig mogelijk een
bezoek brengen.

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN
OOSTENDE VOOR DE LICHAMELIJKE OPVOEDING EN DE SPORT
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BIJ

DE 2SOO TE ZEDELGEM.

Op 2 juni 1977 kwam ik, Inge HEYSE, ter wereld. Ik ben geboren te
Ronse. Reeds 17 jaar loop ik op deze aardbol rond. Mijn grootouders
hebben mij voor het grootste deel van mijn jeugd grootgebracht .
In mijn kleuterjaren heb ik te Valkenberg school gelopen. Als
kleuter hield ik van voetballen en eens goed in de bossen te ravotten. In het lager onderwijs, dat ik te Brakel te Cor Mariae
heb gevolgd, was ik een vrij goede leerling. In het tweede jaar
dat ik er zat, zijn mijn ouders gescheiden. Er was een moeilijke
periode aangebroken. Alhoewel ik nog jong en bijlange niet volwassen was, begreep ik reeds veel van wat er allemaal rondom mij
gebeurde.
Ik verliet Cor Mariae na het zesde leerjaar met 85%. Het voetbal
was ondertussen afgedankt en tennis kwam in de plaats, samen met
de scouts.
In het tweede jaar middelbaar onderwijs was er de atletiek. Voor mij
dé sport van het leven. Ik kan me mijn leven zonder het lopen nog
moeilijk voorstellen.
ledere woensdag en zondag stond ik als een van de eersten op de
piste te wachten om de training te beginnen. Vorig jaar heb ik voor
de eerste maal meegelopen met de provinciale kampioenschappen op de
piste.
Daar de lange afstand me beter ligt dan sprint, heb ik op de 3000m
geprobeerd. Op het kampioenschap kwam ik er met een tijd van 10'20"
door.
Daar mijn wiskundige kennis hoger ligt dan de talenkennis, koos ik
voor de richting wiskunde-economie in het derde middelbaar. Met de
wiskunde oefeningen kan ik mij urenlang bezighouden, maar, de interesse voor economie was vlug gedaan.
Op een zondag ergens in mei, vertelde mijn tante dat er mensen te
kort waren bij de rijkswacht. Ik spitste mijn oren. De rijkswacht
interesseerde me wel. 's Avonds sprak ik erover met mijn moeder. Ze
vond dat ik zelf de beslissing moest nemen i.v.m. mijn toekomst. Op
school had ik tegen mijn vrienden uit mijn klas reeds verteld wat ik
zou willen doen. Niemand geloofde het echter. Ze zegden allen dat ik
een veel te kalm en stil type was.
Er was echter een meisje die mij papieren meebracht over het leger.
Thuis nam ik het stapeltje eens grondig door en ik kwam tot de
conclusie dat het leger mij meer aansprak dan de rijkswacht. Na
proeven afgelegd te hebben in het C.R.S., ben ik dan uiteindelijk in
de school voor onderofficieren beland en het bevalt me.
Eigenlijk had ik het mij volledig anders voorgesteld maar tot nu
toe, draai ik goed mee met de "bende".
Ik hoop hier de komende maanden te kunnen doorspartelen.
Ik weet nog niet wat mijn keuze van wapenschool zal zijn. Als mijn
verstand het toelaat, wil ik wel mijn kansen wagen voor de K.M.S.
Sinds ik hier op school zit, is de tijd om mijn hobby te beoefenen
wel wat ingekort.
Ik hoop dat het mogelijk is om na de studiejaren er verandering in
te brengen.
I.H.
-o-o-o-o-o-

5.
De Opdrachten van onze KRIJGSMACHT in 1993.
BELBAT: het Belgisch Bataljon in de Baranja (Belbat) helpt,in
samenwerking met 14.000 VN-blauwhelmen uit 29 landen, exJoegoslavië te demilitariseren en de burgerbêSolkiQg te
beschermen.
WINTERLODGE: een onderdeel van onze Genie bouwde 326 huisjes in
Kroatië om onderdak te geven aan 2.800 vluchtelingen.
MOVING STAR: humanitaire hulp ten behoeve van de noodlijdende
bevolking van Bosnië-Herzegovina gebracht door eenheden van
onze TPT-onderdelen, (sinds november 1991).
BOSNIA ROAD: een compagnie Genie herstelt het Bosnisch wegennet om
humanitaire hulp mogelijk te maken.
E C M M:verschillende waarnemers van onze strijdkrachten zien toe en
brengen verslag uit aan de Europese Unie, met betrekking tot
de algemene situatie in ex-Joegoslavië, de uitwisseling van
gevangenen en de doorgang van de hulpkonvooien.
SHARP FENCE: het fregat "Westdiep" voerde met zijn 160 bemanningsleden, niet minder dan 507 "challenges" uit (ondervraging
via de radio) en 42 "boardings" (entering ter controle).
UNOSOM: een detachement van 550 manschappen werd naar Somalië
gestuurd in het kader van de operatie "Restore Hope". Ook de
"Zinnia" nam aan de opdracht deel.
SUNNY WINTER: enkele honderden paracommando's verzekerden in
Brazzaville (Congo) de veiligheid van de Belgische vluchtelingen
afkomstig uit Zaïre.
UNAMIR: meer dan 400 manschappen waren aan het werk in Kigali,
hoofdstad van Rwanda. Zij vormden het contingent Belgische
blauwhelmen van de "United Nations Mission in Rwanda". De
tragische gebeurtenissen van 7 april jl. hadden de
terugtrekking van onze troepen tot gevolg.
LUCHTMACHT: deed in 1993 aanzienlijke inspanningen voor humanitaire
opdrachten, (Tanzania, Montenegro, Albanië, Zaïre, Rwanda,
Somalië, Nigeria, Joegoslavië....)
-o-o-o-o-o§§§ KONINGSDAG : FEEST en TRADITIE. §§§
Het jaareinde nadert. Ons feest van verleden jaar zit nog vers in
ons geheugen. Maar KONINGSDAG 1994 is in aantocht: Zaterdag 19
November.
ll.00u.
Eucharistieviering in de St.Petrus- en Pauluskerk;
12.30u.
Aperitief met toast aan Z.M. de Koning in "Het
Koninginnehof";
13.00u.
Aan tafel voor de feestraaaltijd met volgend menu :
- Aperitief en versnaperingen (zie 12.30u); /cgf
- Exotische zeevruchtencocktail;
- Aspergeroomsoep;
- Lamsvlees met roomsaus en groentenkrans;
- Koffie naar believen en gebak.
Er is aangepaste muziek met het orkest "The Love Stars" en er
wordt ten dans geleid.
Aan elf rechthebbenden wordt de medaille van de Ex-onderofficier
uitgereikt.
Een tombola met mooie prijzen is voorzien.
De deelname in de kosten is vastgesteld op 900fr. per persoon.
Dranken aan tafel zijn niet inbegrepen. Betaling en inschrijving
kan vanaf nu worden gedaan door te storten op onze rekening met nr.:
000-0146912-54, K.M. Ex-onderofficieren, 21 Nieuwlandstraat, 8400
Oostende. Men kan ook rechtstreeks aan penningmeester T. DEHAEMERS
betalen op de vergaderingen. Gelieve het aantal dames te vermelden.
Zien we u allen op KONINGSDAG 1994 ? Ja natuurlijk !
—o— O - O - Q —o—o—

6.
Afdeling TONGEREN : Jaarlijks Feest.
De Koninklijke Federatie Oud-onderofficieren van het Belgisch Leger,
afdeling Tongeren, laat ons weten dat hun jaarlijks feest doorgaat op
15 oktober 1994.
Gewoontegetrouw zullen wij een bus inleggen om dit feest bij te
wonen.
Ons bezoek aan Tongeren gaat gepaard met een bezoek aan het domein
"Alden Biesen" onder de leiding van bevoegde gidsen. Dit bezoek gaat
het banket vooraf. Aldus zal het vertrek tijdig gebeuren om het
programma af te kunnen werken. Wij zullen om Oó.OOu. aan de J.
Bauwensschool (achter de Zeemachtkazerne) vertrekken. Verdere
richtlijnen zullen later volgen.
Het menu aldaar is zo voorzien :
- Aperitief van het huis.
- Warm buffet, samengesteld als volgt :
- soep,
- zalm met mouseline en asperges,
- varkensgebraad met mosterdsaus en champignons,
- kalkoenborst met fruit en roomsaus
- gebakken aardappeltjes en brood,
- Dessertbuffet :
- mousse chocolade, praliné en wit,
- sabayon fruit,
- koffie en gebak.
De prijs voor onze leden, alles inbegrepen : 925fr./p.p.
De betaling en inschrijving dient wel vóór 4 oktober 1994 te gebeuren.
Storting kan gebeuren op rekening nr. 000-0146912-54, Koninklijke
Maatschappij van Ex-onderofficieren, 21 Nieuwlandstr. , 8400 Oostende.
Betaling contant kan ook aan penningmeester Theo
DEHAEMERS.
Aangezien de plaatsen beperkt zijn, is het aangeraden zo vlug
mogelijk in te schrijven
J • V •
-O-O-O-O-O-O-O-OIS GUANTANAMO U BEKEND ?
Cuba van Fidel GASTRO is de laatste maanden herhaaldelijk in het
nieuws geweest. Ietwat op het achterplan gedrongen door de Rwandese
toestanden, is het probleem van de Cubaanse vluchtelingen herhaaldelijk
op de pagina's van de wereldpers verschenen. Alleen al in de maand
Augustus vluchtten 14.000 Cubanen over zee (lOOkm.), naar de
Amerikaanse staat Florida.
President CLINTON maakte in dezelfde maand bekend dat de
vluchtelingen geen rechtstreekse toegang meer kregen tot het
Amerikaanse grondgebied, maar naar Guantanamo in Cuba zouden worden
overgebracht.
Deze Amerikaanse basis op Cubaans grondgebied, werd in 1903 opgericht
en bezet door de U.S.Navy. Het is zowat de grootste marinebasis ter
wereld, gelegen aan een reusachtige baai-van de "Paso de los Vientos".
De U.S. Marines hebben destijds de Cubanen geholpen bij hun
onafhankelijksstrijd tegen de Spaanse bezetters en zo toelating
gekregen voor het oprichten van de basis.
Nadat GASTRO koos voor vriendschap met de U.S.S.R. heeft toenmalig
presider EISENHOWER, een embargo afgekondigd. Deze is 30 jaar later nog
steeds van kracht. Voorwaarde voor de opheffing is vrije verkiezingen
op Cuba.
Op Guantanamo zijn reeds 15.000 Haïtaanse bootvluchtelingen zodat de
toestand er stilaan onhoudbaar wordt.
Aangezien de basis toegang heeft tot de Atlantische Oceaan, de
Caribische Zee en de Grote Oceaan via het Panama Kanaal, is de
Amerikaanse Marine niet van plan deze strategisch belangrijke haven op
te geven.
R.V.L.

7.

De Langste Dag.
Zondag 5juni 94 was het dan zover. De reeds zo lang voorbereide
reis van de Koninklijke Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers
kon een aanvang nemen. Met drie autobussen, elk met meer dan 50
inzittenden, werd om 05.30u., vanuit verschillende belgische steden,
gestart richting Normandië. Ons doel : deelnemen aan de herdenking
van de 50e verjaardag van de landing.
Het werd een heerlijke reis. Wij werden te Mouen opgewacht door
de burgemeester en deel van de bevolking, die ons met luid handgeklap, verwelkomden. Er hingen spandoeken en aanplakbiljetten langs
de straten met de melding: "En juin 1944 on leur dit THANK YOU!";
"En juin 1994 on leur dit WELCOME!".
In Mouen bij Caen was er logement voorzien voor ongeveer 110
personen, de anderen moesten nog verder naar Grandcap Maisy (Pointe
du Hoc). Hier beklommen in 1944, de U.S.Rangers, de rif van 30m.
hoog, onder een hels vuur van de vijand. Deze plaats die als heilig
wordt beschouwd, werd aan de Amerikaanse regering geschonken. De
namen van de 88 rangers die er sneuvelden, staan gegrift in een
bronzen plaat in de bunker, van waaruit ze onder vuur werden
genomen. De rangers beklommen de rif in de morgen van 6 juni 1944 om
de versterkte vesting te veroveren. Van daaruit had de vijand immers
een goed zicht op zee en alle naderende schepen. Op de Point du Hoc
staat een monument ter ere van het 2de Bataljon U.S.Rangers. Het
oord ligt er nog zoals de rangers het hebben verlaten op 8 juni 44.
Onze verblijfplaats was op 500m. van de Point du Hoc, we konden
de rots vanuit ons venster zien. Beneden op het strand, 20m. lager,
was de plaats waar deze helden uit een ver land, gevallen zijn voor
onze vrijheid.
Maandag 6 juni was voor ons de grote dag. Het had de vorige nacht
geregend en de lucht zag er nog dreigend uit toen wij om 06.15u.
opstonden. Van Grandcamps Maisy ging het naar Douvre la Delivrande
voor een plechtigheid waar Prinses Anne tegenwoordig was. Zes keer
werden we gecontroleerd en op de bus werden vooraan de nodige
toelatingen aangebracht. V/ij droegen allen een Belgische
driekleurige band om de arm en waren in het bezit van een toelating
tot de begraafplaatsen.
Achter de afsluitingen stonden duizenden Franse burgers die geen
toegang hadden om binnen te gaan. Zij klapten in de handen telkens
veteranen van de verschillende nationaliteiten hen voorbij gingen.
Kreten van "Merci - thank you - welcome" waren niet uit de lucht.
In de namiddag ging het naar Arromanches waar we, samen met de
Britse veteranen, zouden defileren voor Koningin Elisabeth. Hier bij
Arromanches, zijn tussen de 2.000 en 3.000 Britten gesneuveld. De
50e Infanterie Divisie is hier op 6 juni 44, om 7.25u. aan wal
gegaan.
De Koningin schouwde de troepen en duizenden veteranen die door
de plassen water op het strand, voorbij trokken. Opnieuw duizenden
toeschouwers, die vanop afstand, applaudisseerden en al roepend, hun
waardering kenbaar maakten. Nadien komen zij je de hand drukken en
je omhelzen. Zelfs de Koninklijke familie van Engeland klapte in de
handen voor de oudstrijders! Om nooit te vergeten!
Daarna ging het naar het Mémorial-Colline des Oiseaux nabij Caen
waar ons een bijzonder schouwspel, opgevoerd door de jeugd, aangeboden werd. Het was prachtig. Het einde kwam omstreeks 23.30u. en om
02.15u. waren we terug "thuis". Gesloten hoteldeur, maar, na een
kwartier werd toch open gedaan en konden we genieten van een korte
verdiende nachtrust.

8.
Op Dinsdag 7 juni staan we om 07.00u. op en om 08.00u. vertrekt
de bus naar Asnelles, landingsplaats van de Engelsen. Om l0.00u. is
er een manifestatie met de veteranen op de begraafplaats. Hier
liggen ook Duitse soldaten begraven. Ongelooflijk hoeveel jongens
van 17,18,19,20 en 21 jaar onder hen die hier hun laatste rustplaats
hebben. Vele graven dragen het opschrift "Known only to God". Men
wordt stil bij zoveel verloren jong leven. Onze gedachten gaan terug
naar het verleden toen die jonge mannen de stranden werden opgejaagd
en neergeschoten om nooit meer op te staan. Ze liggen nu met
duizenden hier begraven omdat zij hun leven gaven voor onze
vrijheid. Eerbiedig en vol droefheid verlaten wij deze plaats .
De burgemeester van Asnelles heeft ons uitgenodigd op een receptie ter ere van de Engelse en Belgische veteranen. In deze grote
zaal zingen we samen met onze Engelse vrienden, enkele liederen
zonder muzikale begeleiding. Iedereen zingt mee, dat moet ge meemaken, zoiets toont men niet op T.V.! Na de lunch, terug op de bus,
om langs heuvel 112, richting Mouen te rijden. Hier wordt het
monument ter ere van onze nationale held Majoor LEGRAND, plechtig
ingehuldigd. De familie LEGRAND en twee weduwen waarvan de echtgenoten samen met de majoor sneuvelden, waren tegenwoordig. De
volledige plechtigheid zal ik niet beschrijven, maar toch even het
defilé : één peloton Franse militairen, één peloton van het Bataljon
Bevrijding op kop, gevolgd door 35 vaandels en twee groepen van elk
60 oorlogsvrijwilligers. Na het defilé was er opnieuw een receptie
met maaltijd in de sfeer van de landing. We waren thuis om 23.30u.
Woensdag 8 juni : opstaan om 07.00u. en vertrek naar de Pegasus
Bridge, de brug die door de Engelsen kost wat kost moest worden
veroverd en waar de Schotse doedelzakspeler moest aankomen (film The
Longest Day). Majoor John HOWARD stond aan het hoofd van het 2de
Bataljon Oxford and Buckinghamshire infantry, dat vanuit een
vliegveld in Engeland, op 5 juni 's avonds vertrok in zes zweefvliegtuigen van het type Horsa.
De taak van het bataljon bestond erin de brug over de Orne en
het kanaal van Caen te veroveren en te bezetten. Deze brug, de
enige over het zeekanaal, ligt halverwege tussen de zee en Caen,
te Benouville, ten noorden van de landingsplaats "Sword". Hier
werden de Britse troepen ontscheept om de brug te bezetten tot de
commando's zouden landen.
De zweefvliegtuigen daalden geluidloos nadat ze de sleepkabels
hadden losgegooid. De groep van Majoor HOWARD was verdeeld over drie
vliegtuigen, in totaal 80 man, plus de drie piloten, die ook
sergeant der infanterie waren. Het eerste zweefvlietuig kwam tot
stilstand op amper 50 meter van de brug, het tweede lande l minuut
later en het derde na 2 minuten. De brug was na 16 minuten ingenomen
met verlies van 2 doden en 16 gewonden. Het café Gondrée, aan de
overkant van de brug,was het eerste huis van Frankrijk dat bevrijd
werd.
Wij gingen dan verder naar Ranville met bezoek aan het Engelse
kerkhof aldaar. Hier werd hulde gebracht en bloemen neergelegd op
het graf van Eduard GERARD, de eerste Belgische oorlogsvrijwilliger
die in Normandië sneuvelde.
Langs de mooie Franse wegen zijn we dan teruggekeerd naar ons
land. Te Pont L'Eveque nog even een bezoek gebracht aan een Calvados
stokerij en een heerlijk glaasje gedronken.
Het waren 4 geweldige dagen. Het waren dagen van vreugde, droefheid en erkentelijkheid vanwege de Franse bevolking. Deze reis zal
in de annalen van de Belgische Oorlogsvrijwilligers gegrift blijven.
•-

Germain SPYSSCHAERT Een van de jongste oorlogsvrijwilligers.
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MOSSELEN.
Verder tot ons bezoek aan Yerseke op 19 mei 1994, brengen wij
hierna een korte bijdrage over deze lekkere schaaldieren.
Mosselen zijn tweekleppige weekdieren die vooral in kustwateren
leven en kosmopolitisch voorkomen in wereldgebieden met gematigd
klimaat. De Zweedse natuurkundige LINNAEUS gaf er in 1758, de naam
aan van ïlytilus Edulis, wat zoveel betekent als eetbare mossel.
Naar de vorm is de mossel gelijkkleppig raaar sterk ongelijk
zijdig. De top is geheel naar voren geschoven en de benedenrand is
vrijwel recht, met in het midden een kleine inkeping voor de byssusdraden.
De oppervlaktestructuur van de schelp is glad met vele concentrische groeistrepen, soms zijn er enkele sterk geprononceerd. De
schelpen zijn dun maar toch stevig. Naar de kleur zijn deze schelpdieren sterk donkerblauw, paarsachtig tot zwart en dikwijls met
kleurbanden die, die vanaf de top, stralen naar de rand.
De binnenzijde is bij de top wit en wordt geleidelijk wit-blauw
met parelmoerglans. Naar de randen tekent de mantellijn en het
vorenste spierdruksel, donkerblauw af. Sommige mossels zijn ook
bruin getint met paarse stralen. Een zeldzame keer worden in mossels
ook parels gevonden, maar deze zijn waardeloos.
Naar de grootte zijn volwassen mossels meestal niet groter dan
3,5cm in de hoogte en 7cm in de lengte. Exemplaren van l0cm komen
voor, maar eerder zelden. Zeer grote mossels krijgen de bijnaam "
jumbomossels".
Mossels hechten zich vast met behulp van byssusdraden (de baard
van de mossel). Deze draden worden gevormd door een spinklier in het
mossellichaam. Door de voet buiten de schelp te plaatsen kan de
mossel zich enigzins verplaatsen.
Mosselen voeden zich met plantaardig plankton en eencellige organismen. Een groot volwassen exemplaar kan tot meer dan 40 liter
water per etmaal filteren. Mossels zijn van gescheiden geslacht. De
mannen vertonen een bleke mantel, terwijl de wijfjes een meer oranje
mantel hebben. De eieren en zaadcellen worden in het water
losgelaten en daar gebeurt de bevruchting. Ieder volwassen wijfje
produceert jaarlijks meer dan vijf miljoen eicellen.
Het zogenaamde mosselzaad doorloopt een larvaal stadium vooraleer als minieme mosseltjes, naar de zeebodem te zinken en daar
verder op te groeien tot volwassenheid.
In een mantelholte van een mossel kan men soms een erwtenkrab
aantreffen dat commensaal leeft met de mossel. Het is een fabeltje,
dat mosselen die een erwtenkrabbetje herbergen, giftig zouden zijn.
Dat men van het eten van een erwtenkrabbetje een dikke rode kop
krijgt, is een mythe van het volksgeloof.
(Tijdschrift V.K. Noordzee-aquarium

-O-O-O-O-O-OLIDMAATSCHAP

.

Wenst u lid te worden van de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende ?
Het formulier "Aanvraag Tot Lidmaatschap" kan bij alle bestuursleden bekomen worden, (zie achteraan voor namen en adressen van
de bestuursploeg).
Het lidgeld : 275fr. voor alleenstaanden en 300fr. voor echtparen
en gelijkgestelden.

Honderd Jaar Geschiedenis __ :

Het Kamp van

ELSENBORN.
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De "eeuweling" Elsenborn is uitgegroeid tot één van de grootste
kampen van het Beliche Leger.
Op het einde van de vorige eeuw creëerden de Duitsers het Kamp van
Elsenborn. De eerste verkenningen in de streek van de Hoge Venen,
dateren van 1891. Generaal van de Cavalerie, Baron van LOE, ontdekt
Elsenborn, de geknipte plek voor gezamenlijke training van de verschillende wapens van zijn divisies.
Het parlement in Berlijn keurt een krediet goed van 2.350.000 mark.
Dir. bedrag moet dienen voor de aankoop van het terrein en de bouw
van het kamp.
Vanaf 1894 verschijnt er een voorlopig tentenkamp op de Granatbusch.
De eerste kampcommandant, Kolonel baron QUJADT-WYKRADT-HUCHTENBRUCK,
komt aan op 4 juni en in 1895 beginnen de echte bouwwerken. Er is
plaats voor een Pruisische divisie van 6.000 man paar, het kamp
herbergt nooit meer dan 4.500 soldaten en hun 3.500 rijdieren. De
Infanterie installeert zich in het zuiden, de Cavalerie in het
noorden en de Kommandantuur en de Intendance in het oosten. Grootscheepse oefeningen met echte vuursteun van de Artillerie worden er
gehouden.
Van 1914 tot 1918 gebruikt het Duitse leger het kamp als opleidingscentrum en artilleriedepot. Ook verblijven er Poolse en Russische
krijgsgevangenen. Ze onderhouden er het wegennet en construeren een
omleidingsweg van Kalterherberg naar Nidrum.
Kort na de wapenstilstand installeert de 2nd Wing van de R.A.F, zich
in het kamp, gevolgd door de 2nd tank Brigade. Na de ondertekening
van het Verdrag van Versailles nemen de Belgische autoriteiten het
kamp over van de Engelsen op 12 augustus 1919.
De Belgen installeren automatische schietschijven, verplaatsen het
Engelse vliegterrein naar zijn huidige ligging, bouwen een kapel en
renoveren de oude Pruisische gebouwen. het militaire treinstation is
nog in gebruik, de infirmerie wordt vergroot en de villa's voor de
officieren worden gebouwd. De hoofdstraat krijgt een nieuwe naam, na
Kaiser Wilhelmstrasse en King George's Road, wordt het nu Koning
Albert laan.
Het kamp is van maart tot oktober geopend voor de marstroepen. Het
permanent personeel bestaat uit 8 officieren, 20 onderofficieren, 70
soldaten, een transportcompagnie en een vijftigtal burgers. Die
laatsten zijn meestal inwoners van Elsenborn.
Gewoonlijk zijn er meerdere regimenten aanwezig op hetzelfde moment.
Vooral de Bereden Artillerie bezoekt het kamp regelmatig. Tijdens de
winter worden alle aktiviteiten geschrapt.
Bij de mobilisatie in de herfst van 1939, verlaat het grootste deel
van het personeel het kamp om zijn eenheid te vervoegen. De vlakte
wordt onder water gezet en op de toegangswegen komen hindernissen.
Vanuit het verlaten kamp bewaakt een peloton van het 1ste Regiment
Lansiers, de grens. Op 10 mei 1940 nemen de Duitsers, tijdens een
verassingsaanval, enkele rijkswachters en een deel van het
bewakingspeloton, gevangen. De hoofdstraat van het kamp krijgt
onmiddellijk een nieuwe naam : Adolf Hitlerstrasse! Net zoals in 1418 wordt het kamp een opleidingscentrum. Ontelbare rekruten passeren
er voor hun vertrek naar het front. Er zijn gewoonlijk ongeveer
2.000 soldaten in opleiding.
Na het offensief van juni 1941, komen massa's Poolse, Servische en
Russische krijgsgevangenen in Elsenborn terecht. Op 9 augustus 1944
vernietigt een zwaar bombardement van de 9th U.S.A.F. (B17), een
dertigtal gebouwen. Enkele honderden Duitse rekruten komen om.
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Een maand later, op de ochtend van 12 september 44, neemt de 9th US
Infantry Division het kamp in vanuit Ovifat. Verschillende
Amerikaanse divisies komen er uitrusten. Ze dopen het "Buzz Bomb
Alley" vanwege de vliegende Vl-bommen die regelmatig over het kamp
vliegen. Af en toe stort er ook een neer op de vlakte.
Op 13 december 44 onderneemt de 2nd US Infantry Division een aanval
op de stuwdammen van de Rhur vanuit het kamp. Drie dagen later
moeten ze die afbreken: de Duitsers lanceren het Ardennenoffensief.
Dit is gericht naar Luik en Antwerpen en passeert langs Elsenborn.
Gedurende drie maanden proberen de Duitse troepen Roderhöhe, de
Kodenhövel en Krummen Ast te veroveren. Ze lijden enorme verliezen,
tevergeefs.
Na de oorlog nemen de Belgen de zo goed als intacte gebouwen terug
in. Er kunnen ongeveer 300 officieren, 400 onderofficieren en 2.100
soldaten terecht.
Tussen 1948 en 1956 is ook een strafdetachement in Elsenborn gehuisvest. Het bevat nooit meer dan 60 man.
In 1959 richt de Luchtmacht een eenheid missiles op in het kamp :
het 3de WETSA. Een deel van het personeel verblijft in Elsenborn, de
rest in de kazerne van Malmedy. Het 3de WETSA wordt vervangen door
andere eenheden en de Luchtmacht verlaat het kamp in 1969.
De blokken Montoisy bieden niet meer het nodige comfort, zodat vanaf
1972 een nieuw bouwproject (wegen en logement) start. In 1976 kan de
eerste van de dertien blokken al ingenomen worden. Er is plaats voor
1.500 soldaten.
Op l augustus 1984 neemt een detachement van de Meteowing zijn intrek op het vliegveld.
Het 80ste Artillerie en een detachement van de 255ste Compagnie
Maintenance Light Aviation keren terug uit Duitsland en installeren
zich in Elsenborn op l juli 1990.
Hoewel Elsenborn traditioneel een artilleriekamp is, ontvangt het
tegenwoordig detachementen van alle wapens.
In het kader van de AMF (Allied Command Europe Mobile Forces), komen
er ook buitenlandse strijdkrachten trainen.
Op gebied van isolement en weersomstandigheden, heeft het kleine
dorp Elsenborn, een fameuze reputatie.
De ingang van het Kamp van Elsenborn.
(kort na de Ie wereldoorlog)
In 1893 al, een jaar
voor het begin van de
bouw van het kamp, was
men in Duitsland hiervan op de hoogte. Toen
berichtte het
hoofdkwartier van het
VlIIste Legerkorps van
Koblenz aan het
ministerie van Oorlog
in Berlijn: het zal
niet gemakkelijk zijn
officieren te vinden
die akkoord zullen
gaan om het grootste
deel van het jaar in
het kamp te wonen gezien de geisoleerdheid
wat betreft familiaal en
sociaal leven.
(met dank aan VOX).
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IN MEMORIAM.
Hubert DECOCK.

Opnieuw verliezen wij een goede vriend. Oud-collega H. DECOCK
is op 26 juli 94 te Oostende overleden.
Hubert werd te Maldegem geboren op 13 december 1931. Hij was
oppermeester bij de Zeemacht en ging in 1987 op rust. Zijn
echtgenote verloor hij op 11 februari van dit jaar.
Op de afscheidsplechtigheid in de O.L.Vrouw-Koninginkerk te
Mariakerke-Oostende op vrijdag 29 juli 94 was onze vereniging
vertegenwoordigd door een afvaardiging van het bestuur met ons
vaandel.
Aan de familie bieden wij onze innige deelneming aan.
Roland DEQUIDT.
De voorzitter van de Ex-onderofficieren van Gent, Roland DEQUIDT, is
op 16 juli 1994 overleden.
De begrafenis, in stricte intimiteit, had plaats te Lochristie,
op 20 juli 94.
Aan het bestuur en de leden van onze Gentse collega's bieden wij
onze innige deelneming.
Mv. Hermine BORREY.
Onze voorzitter André BARDEN verloor op 8 juli 94, zijn geliefde
moeder, Hermine BORREY weduwe van de h. Jerome BAROEN.
Talrijke leden waren op de begrafenis aanwezig op 13 juli 94 in
de H.Hartkerk te Oostende.
Aan André en de ganse familie nogmaals onze innige deelneming.
+++++++
IN MEMORIAM : K.O . V . B . 0 . 0 .
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BODART Albert (Luik)
JACQUES Robert (Zellik)
GUSTIN Marcel (Brussel)
COOLS Gilhelmus (Beverlo)
GHYS Domien (Oudergem)
VAN WAES Albertus (St.Amandsberg)
BLOCK Paul (Brussel)
VAN DER AUWERA Alfons (Mechelen)
HUMIER Joseph (Alleur-Ans)
FERNEZ Henri (Aulinois)
DUPONT René (Waterloo)
LEONARD Albert (Visé)
VERLOT Josef (GentT
REYNAERT Julien (Roeselare)
OWEL Francois (Mont de L'Enclus)
BERMIJN Henri (Oostende)
LEBACQ Jacques (Brugge)
VAN BAELEN Louis (Lommei)
THOMAS Joseph (Maaseik)
LOYEN Mathieu (Lanaken)
VAN HOORNICK Guillaume (St.Niklaas)
BONTE Maria echtg. STAELENS (Oostende)
DANVOYE Daniël (Gembloux)
AERTS LUC (Leopoldsburg)
DENIS Pierre (Vielsalm)
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