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11 NOVEMBER : Dees verzen zijn mijn zielesmart,
ze zijn de stemme diep uit 't hart.
LIED VAN DE DOOD.
Der zullen geen klokken luien
hun droevig dooden-lied, als ik zal vallen, dorstig in 't
bloedig Yzergebied.
Mij zal er geen wagen voeren,
noch volgen een zwarte stoet
van bleeke mannen, gelijk men bij
Kristene menschen doet ...
Der zullen geen vrienden komen,
en op mijn graf, noch kruis,
noch kronen, noch bloemen strooien,
'k Zal sterven zoo ver van huis. . .
***
Maar, als die droeve tijden,
van dwang en muiterij
voorbij zijn, en 't sedert maanden
gedaan is, en uit met mij :
dan zal er een zonne rijzen,
van vurige liefde rood...
dan zullen de klokken luien
voor hen, die ginds liggen, dood.
Dan zullen de klokken luien
een eeuwig verlossingslied.
Doch zij die ginds liggen, die zullen
't niet horen in 't Yzergebied! !
Frans VAN RAEMDONCK

-2AKTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE
1. Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de Afdeling Oostende, vergaderen op de tweede of
derde donderdag van de maand, uitgezonderd juni juli en augustus om 14.30 uur.
De bijeenkomsten gaan door in ons lokaal gelegen in het Maria-Hendrikapark
"Het Koninginnehof". Wie het moeilijk heeft om naar de vergaderingen te komen
laat zulks weten aan een der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen
trachten te zorgen.
- Donderdag 14 oktober 2004 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Admiraal b.d. HERTELEER met als onderwerp
"Defensie vandaag"
- koffietafel en tombola
- Donderdag.04 november 2004 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door afgevaardigde van OXFAM
- koffietafel en tombola
- Donderdag 09 december 2004 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. T. GERMONPRE - Schepen van de Stad
Oostende
- koffietafel en tombola
- Donderdag 13 januari 2005 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie met snacks, dans en animatie
- speciale tombola
- Donderdag 17 februari 2005 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- bingo
- koffietafel en tombola
- Donderdag 10 maart 2005 :
-

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
spreekbeurt door C-Power - bouw windmolenpark op de Thorton Bank
koffietafel en tombola
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- verwelkoming door voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Vlaams Instituut van de Zee - dhr SEYS J.
- koffietafel en tombola
- Donderdag 12 mei 2005
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. A. POLLENTIER - Beheerseenheid - Mathematisch
Model van de Noordzee"
- koffietafel en tombola
2 . Etentjes in het Koninginnehof :
Wij komen samen vanaf ±_ 12.00 uur in de kleine zaal van het "Koninginnehof". De
prijs voor het eetmaal bedraagt 11,20 euro per persoon. De dranken zijn niet
inbegrepen. Na het eetmaal is er gelegenheid om te kaarten of deel te nemen aan het
bingospel. Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze
ontspanningsnamiddagen.
Verantwoordelijke voor deze organisatie : Julien Vermeylen. Er wordt ter
plaatse betaald aan Julien, maar men dient hem vooraf te verwittigen voor
deelname aan het eetmaal. Tel. 059/709409.
Datums van de samenkomsten :
2004 : 04 oktober - 25 oktober - 15 november - 06 december 27 december.
2005 : 17 januari 14 februari - 28 februari 21 maart
11 april - 02 mei - 23 mei - 13 juni - 04 juli - 25 juli -15 augustus - 05
september - 26 september - 17 oktober -07 november - 28 november - 19
december.
3 . Planning 2004 2005 :
1. Ledenvergaderingen :
2004: 14 oktober - 04 november - 09 december.
2005: 13 januari - 17 februari - 10 maart - 14 april - 12 mei - 08 september - 13
oktober - 10 november -08 december.
2 . Bestuursvergaderingen :
2004: 06 oktober - 03 november - 01 december.
2005: 05 januari - 02 februari - 02 maart - 06 april - 04 mei - 01 juni - 31 augustus
- 05 oktober - 02 november - 30 november.
4. Koningsdag :
Zaterdag 19 november 2005.
5. Dagreis :
Datum en bestemming nog niet bepaald - zal later verschijnen in de Klaroen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Wij vieren Koningsdag op zaterdag 13 november 2004. Zo zetten de ExOnderofficieren van Oostende hun 118-jarig bestaan in.
Het programma is als volgt :
- 12.30 uur : onthaal in het "Koninginnehof"
- 13.00 uur : banket :
-

aperitief aangeboden door het "Koninginnehof"
Romig soepje met tomaat en vleesgarnituur
Gegratineerde zeevruchtenschotel
Parelhoen archiduc
Warme appeltaart met vanille-ijs en slagroom
Mokka naar believen

De dranken zijn niet inbegrepen, maar aangepaste wijnen worden aan democratische
prijzen beschikbaar gesteld.
Er wordt ten dans geleid door Dj's on the road.
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs vastgelegd op 31 euro
per persoon. De meerwaarde van het banket wordt bijgelegd door de vereniging.
Er wordt gevraagd om tijdig in te schrijven door storting, overschrijving of contante
betaling bij de penningmeester.
Uiterste datum van betaling : 30 OKTOBER 2004.
Het rekeningnummer van onze vereniging : 000-0146912-54
Nieuwlandstraat, 21 8400
Oostende
Penningmeester T. DEHAEMERS of Ch. VERBAND! zullen op de komende
ledenvergadering ter beschikking zijn voor diegene die contant betalen.
Welke ook de wijze van betaling weze, gelieve bij de inschrijving te melden met
wie U graag aan tafel wil zitten.
De rechthebbenden die hun aanvraag hebben ingediend voor het ereteken van de
Federatie (Medaille van de Ex-Onderofficier) zullen die ontvangen tijdens het banket.
Wij wensen allen die deelnemen een aangename dag toe onder vrienden.
§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§
Rechthebbende voor het ereteken : FAICT Cyriel
GOYVAERTS Frans
VIAENE Freddy
WILLEMS Daniel
VANHOUCKE Gustaaf
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Vergeet de lessen uit het verleden en de geschiedenis zal zich
onvermijdelijk herhalen. Om te vermijden dat ze opnieuw hun vrijheid
met de hoogste prijs moeten betalen, dragen de jongeren de plicht om hun
voorvaderen te gedenken.
Ook al lijken de gevechten van 1939-1945 nu oude geschiedenis, toch
hebben de herdenkingen rond dn Bevrijding een kapitale betekenis. Ze zijn
een uitstekend vertrekpunt om na te denken over de huidige wereld.
Het traditionele militaire defilé op de nationale feestdag van 21 juli sluit dit
jaar aan bij deze uitzonderlijke verjaardag.
Zestig jaar geleden landden de geallieerden in Normandië en bevrijdden ze ons
land. Een aantal van onze ouderen was vanop de eerste rij bij betrokken. Elk jaar
krijgen zij daarvoor het nodige eerbetoon. Dat is meer dan enkel traditie.
Het offer van de oud-strijders moet in ons geheugen blijven leven, over alle
generaties heen.
Meer dan ooit zet Defensie zich in op het internationaal toneel. Vredeondersteunende opdrachten, deelnemen aan internationale staven of ge
gezamelijke opleiding van Belgische en Franse piloten zijn maar enkele
voorbeelden.
Doorheen alle opdrachten past de krijgsmacht zich aan de geopolitieke
veranderingen. Een bewijs van haar visie op lange termijn en haar zin voor
moderniteit. De componenten beschikken vandaag over modulaire eenheden die
in een oogwenk klaar staan en die getraind zijn voor de nieuwe opdrachten die
ze toegewezen krijgen.
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60 jaar geleden werd België bevrijd na 57 maanden bezetting door de troepen
van nazi-Duitsland. Sedert september 1944 ligt deze gebeurtenis nog vers in het
geheugen van alle landgenoten die de bevrijding hebben meegemaakt.
De bevrijders waren vooral Britten, Amerikanen, Canadezen en Polen, maar ook
Fransen, Tsjechoslowaken, Noren, Denen, Nederlanders, Luxemburgers, Russen
en de Belgische Strijdkrachten uit Groot-Brittannië hebben rechtstreeks of
onrechtstreeks aan de bevrijding meegewerkt.
Doorheen België wordt hulde gebracht aan alle militairen die de bezetter hebben
verjaagd en verslagen en ook aan alle weerstanders.
Ons grondgebied werd niet in één keer bevrijd. De eerste geallieerden kwamen België
binnen op 02 september 1944, de laatste Duitsers verlieten ons grondgebied op 03
februari 1945.
Op 08 september 2004, vierde de stad Oostende ter gelegenheid van de 60ste verjaardag
van zijn bevrijding.
De VOSVAMO met goedkeuring van de stad Oostende organiseerde de plechtigheid.
Namen deel : Muziek van de Marine, een detachement uit Lombardzijde, het bestuur
van VOSVAMO en afgevaardigden uit de aangesloten verenigingen, een grote
vertegenwoordiging uit Canada en talrijke schoolkinderen.
Onder de blakende zon werden er bloemen neergelegd aan het Canadees monument en
stedelijk monument en na de Eucharistieviering werd gedefileerd naar het Wapenplein.
Hulde werd er gebracht aan de vlaggen van geallieerden nl. Canada, USA, GrootBritannië en België. De schoolinderen overhandigden aan de Canadezen kleine
tekeningen die ze zelf hadden gemaakt.
Het was een geslaagd feest dat dank zij hen die het programma op punt hadden gesteld
met name de voorzitter van VOSVAMO en zijn bestuur.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§
ONZE LEDENVERGADERING OP 04 NOVEMBER 2004.
Een afgevaardigde van Oxfam-België brengt ons een spreekbeurt. Onlangs verscheen er
in een weekblad " Oxfam - België veertig jaar ". Dat mag worden gevierd.
Het feest ging door te Brussel op 24 april. De Belgische afdeling van Oxfam bestaat
immers veertig jaar. In ons land is de beweging in Vlaanderen en Wallonië vooral
bekend vanwege haar talrijke Wereldwinkels . Via de verkoop van eerlijke producten
uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika bestrijdt de organisatie armoede en onrecht.
Wereldoorlog II is volop aan de gang wanneer in 1942 het " Oxford Commitee for
Famine Relief " het licht ziet. Oorspronkelijk dus een Engelse organisatie, in het
leven geroepen om de hongerlijdende bevolking in het bezette Griekenland ter hulp
te komen.
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zusterorganisatie op.
Landen die hun onafhankelijkheid verkrijgen, kunnen rekenen op ontwikkelingshulp
van Oxfam. Een jaar na de oprichting lanceert de organisatie een eerste noodoproep en
zamelt ze bijna één miljoen frank in voor India, dat op dat moment te kampen had met
een extreme droogte. Ook de hongerkampen in Burundi, Congo en Guatemala ontvangen steun .
In 1969 opent Oxfam in Brussel haar eerste Giftshop. Twee jaar later haar eerste
Wereldwinkel te Antwerpen. Nu telt België zo een 200 Wereldwinkels.
Eerlijke handelsproducten zoals koffie, fruitsap, chocolade enz. komen meer en meer
met het Oxfam-label in het gewone handelscircuit voor.
Meer te horen over Oxfam op 04 november 2004.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 09 SEPTEMBER 2004.
Voor deze ledenvergadering de eerste na de verlofperiode waren er 73 leden
opgekomen.
We werden verwelkomd door de voorzitter en vroeg daarbij één minuut stilte voor
de overleden leden.
Er was vandaag een spreekbeurt voorzien door de dhr. A. Pollentier die ging spreken "
Beheerseenheid - Mathematisch Model van de Noordzee". Door een ongeval kon de
spreker vandaag niet tegenwoordig zijn zal nog een paar maanden buiten dienst zijn, we
wensen hem een vlug herstel en hopen hem volgend jaar te mogen begroeten om alsnog
zijn beloofde spreekbeurt te geven.
Van de nood een deugd gemaakt en we hebben dan maar besloten als vervanging een
bingo te organiseren. De bingobriefjes werden verdeeld en zo konden we dan aan de
slag gaan. De prijzen werden mooi verdeeld zodat een paar gelukkige met een mooie
prijs naar huis konden gaan.
Daarna was het de beurt aan de voorzitter met enkele mededelingen
vooral met betrekking van de reis naar Roeselare en de komende activiteiten die op het
programma staan.
Het was tijd om de tombolabiljetten te verkopen om na de koffiepauze
te beginnen met de tombola. Deze verliep zoals steeds zeer vlot en
tegen 17.15 uur was deze vergadering dan ook afgelopen.
We zien elkaar terug volgende maand op 14 oktober.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
IN MEMORIUM
Op 03 augustus 2004 overleed te Izegem ons lid de heer Henri VANDOMMELE alwaar
de begrafenis plaatsvond op 07 augustus 2004.
In naam van onze vereniging bieden wij onze innige deelneming aan de familie.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Op 11 november herdenken we de wapenstilstand aan het einde van
de Eerste Wereldoorlog. Oudere mensen spraken van de Grote Oorlog.
Het was immers een oorlog zoals men die nog nooit had meegemaakt, de
hele wereld werd erbij betrokken. In het kleine België zag men Duitsers
en Fransen, maar ook Engelsen, Schotten en leren, later ook Canadezen en
Australiërs, Zuid-Afrikanen, Nieuw-Zeelanders en Amerikanen, zelfs
Algerijnen en Chinezen... Duizenden jonge mensen werden meegesleurd.
In het begin leek alles één groot avontuur, even ontsnappen aan het
harde werk in de fabriek, op de boerderij of op kantoor. De oorlog zou toch
niet lang duren en met Kerstmis zou iedereen weer thuis zijn.
Wat betekent de Eerste Wereldoorlog voor ons nog ? Denken we aan
de zinloze veldslagen, de barbaarse oorlogstuigen, heroïsche helden uit het
prille vliegwezen ? Er is heel wat geschreven over die oorlog :
regimentgeschiedenissen, boeken over veldslagen en generaals.

Gelukkig zijn er talrijke dagboeken en getuigenissen bewaard, zodat we ook
het dagdagelijkse leven van de soldaat leren kennen. De oorlogservaringen
van een Franse 'poilu', een Belgische 'piot' of een Duitse 'Fritz Kraut'
zijn gelijkaardig. De vriendschap tussen de mannen die hetzelfde wel en
wee deelden, was voor velen zeer belangrijk. Hoe kon men anders een
bestaan in de modder, de kou, de vuiligheid blijven verdragen ? Elke dag
loerde gevaar: gas, een inslaande granaat, sluipschutters, ... Ratten en
luizen vormden een dagelijks ongemak en verspreidden ziektes.
Sommigen hadden een fototoestel bij zich. Talrijke kiekjes, soms wat
wazig, tonen ons de soldaten in hun kleine bezigheden (scheren, eten,
spelen, slapen, ...) Samen met dikwijls door familieleden gekoesterde en
bewaarde voorwerpen tonen ze een periode van vernieling, pijn en
verdriet, maar ook van heldhaftigheid, hechte vriendschap en hoop.

In vredestijd begraven de zonen hun vaders, in
oorlogstijd de vaders hun zonen
Herodotus
WFA - België vzw
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Nu wij reeds over verschillende soldaten wat vertelden, moeten wij ook een
woordje reppen over hun beste vrienden : de soldatenhonden. De
oorlogshond is de vriend van den simpelen piot en van den eenvoudigen
genieman zoowel als van den hoogsten officier, omdat hij met hen het
oorlogsleven meemaakt. Ziet ge een peloton soldaten voorbijtrekken, ge
zult er voorzeker een klein dozijn honden naast zien lopen; ze volgen
getrouw en nooit zullen ze een ogenblik hun meester uit het oog
verliezen. In de kantonnementen, als de jongens uitrusten na langvermoeiende loopgrachtdagen, zijn zij de kamergenooten van hun
sympathiebehoevenden meester in de loopgrachten zijn ze stoutmoedig of
kloppen ze even hard als hun baas. Ze bevechten wel den Duitscher niet
zooals hij, doch zij voeren strijd tegen een ander soort schepsels, een
andere familie, evengoed "de vijand" van den soldaat, want zij berooven
hem van zijn dagelijks brood. En de naam van de spitsboeven? De ratten.
In mijn kompagnie zijn er een dozijn honden, van alle kleuren en van alle
grootte, vanaf den kleinsten mollenpakker tot den grootsten schepershond.
Zij zijn ook het eigendom van niemand: zij zijn van de kompagnie, worden
door de jongens gevoed, gestreeld en getemd. Soms zijn er waarlijk
leuke onder. Overlaatst kwam ik langs de kantonnementen blij eens
het drukker soldatenrumoer voor eenige oogenblikken te vergeten, toen
me daar zoo een aardig piotje tegenkwam. De mannen hadden een oud
hondje een politiemuts met rood flosje, een piottenmuts dus op den kop
gezet, het een pijp in de mond gestoken en het daarna wandelen
gezonden. Daar ging ons hondje, een pijp rookend, fier langs de baan, als
een rentenier op wandeling! Op een teeken van een zijner meesters, ging
het beestje op zijn achterste zitten, stak zij twee pootjes schuddend vooruit
als wilde hij zeggen : "Good bye, dag baas" Andere munten uit in ratten
vangen. Zoo heb ik er gezien die uren lang zaten te wachten op
waterratten die in het ruischend lisch van de een of andere gracht
verborgen zaten; en hij hield ze in 't oog , terwijl hij zachtjes grolde. Bij de
minste beweging vloog hij 't water in, recht er op af doch de rat had telkens
de beweging gezien en zij zwom, een paar meter onder water weg. Ten
lange laatste toch, uitgeput van krachten, kon de vermoeide rat het niet
meer houden; ze piepte eventjes boven water, doch de hond had het
bemerkt: fluks vloog er heen en knapte ze; hij beet ze aan stukken en
wierp ze da herhaalde malen de lucht in. Plots stond hij stil, alsof hij
vragen wilde : "Heb ik het goed gedaan?" Op een woord van zijnen
meester was hij dan weg, verder, op zoek naar verschen buit, altijd even
onvermoeibaar.
Onze honden zijn een ware vreugde voor onze jongens : zij deelen hun wel
en wee en zij verschaffen hun soms aangename oogenblikken. O/c zijn ze
wel verzorgd in de kompagnies, zoodanig zelfs dat een schamel hondje
soms een kleinen oorlog tusschen twee kompagnies kan doe
losbarsten : een hondenoorlog dus! Een wonder nog, dat, nu de sport
weer zijn venijnigen poot in de legers slaat, er niet aan hondenloopkoersen
is gedacht geworden, dan zouden de beestjes nog meer vertroeteld worden.
Ik zie de dierenbeschermers nu een hooge borst zetten en hoor ze
reeds beweren dat de honden tot de redding van het vaderland
meewerken , daar ze net leven van de jongens dragelijker maken.
Hebben ze dan heel en al ongelijk.
____________________________________________ (originele tekst)
WFA - België vzw
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BEZOEK AAN DE KONINKLIJKE SCHOOL VOOR ONDEROFFICIEREN Nr. 2.
Op uitnodiging van de Schoolcommandant bracht onze vereniging een bezoek aan
de School te Zedelgem op dinsdag 08 juni 2004.
De reis was gezamelijk gepland per trein vanuit het station Oostende om 09.12 uur er
waren 53 leden ingeschreven voor deze uitstap. Ver voor het voorziene vertrekuur
waren reeds vele leden present, het leek wel een beetje als vroeger als we op schoolreis
vertrokken. Dus de trein op richting Brugge waar we werden opgewacht door militaire
bussen die ons naar Zedelgem brachten.
Die van hierboven waren ons genadig want het was stralend weer en zeer warm,
zodat voor sommige al vlug de vest verdween en werden de mouwen opgestroopt.
In de school werden we verwelkomd door de Korpscommandant en de Korpsadjudant,
waarna het richting Bar leerlingen ging voor een koffie. Tegen 10.15 uur was het tijd
voor de Briefingzaal waar we een briefing kregen van de Schoolcommandant.
Hij gaf ons de evolutie van de school tussen 1963 en 2004, en ook over de school
2004 en de toekomst.
Het was een mooie voordracht met prachtige diabeelden, het was misschien voor de
dames iets te technisch vooral als het ging over de aankoop van het nieuwe
materiaal.
Daarna kwam er een rondleiding in 2KSOO waarbij de uitleg werd verstrekt door ons
lid R. Claeys en Adjt. Willaert. Men sprak een beetje over de geschiedenis van de
gebouwen en werden enkele lokalen getoond die bij velen van ons nog vele
herinneringen teweeg brachten in de goede of slechte zin.
Dan was het tijd voor het aperitief in de Bar All Ranks die voor iedereen
welkom was gezien het extreme warme weer.
Tijd voor de maaltijd; het was self service maar wat we te eten kregen was werkelijk
niet meer te vergelijken met wat we vroeger kregen het was zeer verzorgd en genoeg
van alles daarbij nog een frisdrank en koffie en we konden de namiddag aanvatten.
Er waren twee mogelijkheden ofwel een bezoek aan de museum 2 KSOO en 6 Li of
anders gezellig samenzijn in de Bar All Ranks.
Rond 16.00 uur stonden de bussen terug klaar om ons naar het station te Brugge te
brengen zodat we rond 17.00 uur terug in Oostende waren.
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en zijn Korpsadjudant te bedanken voor deze mooie dag die we hebben doorgebracht in
de school. Het zal voor velen van ons wel de laatste maal zijn geweest dat we de school
konden bezoeken want helaas in 2007 is de school gedoemd om te verdwijnen. Helaas!
! Helaas! !
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
BEVELSOVERDRACHT IN DE SCHOOL 2 KSOO TE ZEDELGEM.
Op 27 juli 2004 was een plechtigheid te gelegenheid van het einde van het schooljaar
2003-2004 met de proclamatie en uitdeling van de diploma's. De viering van 40 jaar
peterschap van de gemeente Zedelgem over de School. Het vertrek van LuitenantKolonel Meulebrouck en de investituur van Luitenant-Kolonel Van de Vyle.
Onder begeleiding van de Muziekkapel van de Marine namen de 12 pelotons plaats op
het paradeplein. De tweede Commandant gaf dan het bevel over aan de
Schoolcommandant.
Na ontvangst van de Brigadecommandant was het de beurt aan de ontvangst van de
Schoolvlag 2 KSOO en Vaandel 6 Li.
Schouwing der Troepen werd gedaan door de Voorzitter van de plechtigheid LuitenantGeneraal , Vleugeladjudant van de Koning, Van Keirsbilck Directeur generaal
Vorming.
Er was vooreerst een toespraak door de Schoolcommandant waarna de proclamatie met
uitreiking diploma's volgde.
Door de burgemeester van Zedelgem werd het 40 jaar Peterschap met de School in de
bloemetjes gezet.
De Schoolcommandant schouwde voor de laatste maal zijn leerlingen waarna de
investituur volgde van LtKol M. Van de Vyle. Met een toespraak door de Stafchef DG
Fmm konden nadien de troepen afmarcheren ter voorbereiding van het defilé.
Er was een muzikaal intermezzo door de Muziekkapel van de Marine waarna de troepen
onder leiding van de nieuwe Schoolcommandant voorbij kwamen met een sterk applaus
van de toeschouwers.
Nadien was er een receptie gelukkig buiten want het was die dag uitzonderlijk warm
zodat een verfrissing welkom was.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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De namen van de eerste eigenaars van het huis klinken in Poperinge en omstreken nog
steeds welbekend in de oren. De familie Lebbe-Van Isacker was de eerste trotse bezitter.
Vanaf 1911 kreeg de familie Coevoert-Camerlynck het pand in handen. Het woonhuis kreeg
echter een andere bestemming tijdens de eerste wereldoorlog. Na het uitbreken van de vijandelijkheden op 4 augustus 1914 liep de Duitse oorlogsmachine uiteindelijk vast in de Vlaamse
modder. Poperinge viel net buiten de Ieperboog, de frontlijn rond leper. Alleen enkele
geplunderde winkels en de doortocht van de Uhlanen, Duitse lansiersverkenners te paard die
richting Frankrijk trokken, lieten in de hoppestad oorlogssporen na. Tot april 1915 lag
Poperinge in de Franse sector, daarna maakte het deel uit van het Britse frontgebied. Het
stadje bleek als draaischijf voor troepen, munitie- en bevoorradingstransport van groot
strategisch belang. Duizenden Britse soldaten verbleven in de streek, in 1917 waren ze met
zo'n 500.000!
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front even te vergeten. Zo had Poperinge twee officierenclubs, de 'Skindies' en 'A la Poupée',
waarvan de uitbaatster bekend stond als 'Madame Cossey with the Three Gingers Girls'. Er
werd wel eens gefluisterd dat er meer champagnekurken ploften dan granaatinslagen! Geen
wonder dat de Engelsen Poperinge al gauw de bijnaam 'Little Paris' gaven.

All rank abandon!
In de herfst van 1915 kreeg aalmoezenier Philip Tubby' Clayton (de rondborstige man zag er
'tubby' of 'tonvormig' uit) van de Britse legerleiding de opdracht om in het stadje een
soldatenclub op te richten. Hij liet zijn oog vallen op het grote herenhuis in de Gasthuisstraat,
waarvan de eigenaar naar Frankrijk gevlucht was. De Britten doopten het 'Talbot House' naar
Gilbert Talbot, een jonge Britse soldaat die pp 30 juli 1915 sneuvelde. Tubby moest 150 BFr
huurgeld per maand ophoesten, een voor die tijd vrij hoog bedrag. De aalmoezenier-ritselaar
was echter vindingrijk genoeg om het geld telkens opnieuw bijeen te krijgen. Met de hulp van de
soldaten maakte hij het pand ook snel terug bewoonbaar. De eigenaar had namelijk al zijn
bezittingen mee naar Frankrijk genomen!
Tubby stelde alles in het werk om het zijn gasten zo aangenaam mogelijk te maken. In een
originele en ludieke stijl stelde hij de huisregels op, die nog overal aan de muren hangen. In
eerste instantie was iedereen er welkom, ongeacht graad of overtuiging. Om het toen nog zeer
uitgesproken standenverschil in het leger binnenshuis te omzeilen, bracht een bordje aan de
ingang uitkomst: 'All rank abandon, ye who enter here' (verzaak aan je rang, al wie hier binnen
komt'). In die geest moest trouwens elke gast er ook zelf z'n potje koken! Tubby nam het
bovendien op voor John Soldaat, die niet hoefde te betalen voor een verblijf. Hij volgde hierin
Robin Hood, die bij de rijken haalde wat de armen nodig hadden.
Zo waren er (zogezegd!) maar twee lakens in huis, waarvan één telkens in de was, zodat de
aalmoezenier het unieke en dus felbegeerde exemplaar verhuurde aan de officieren voor 5 BFr
per nacht. Zij kenden Tubby echter maar al te goed en deden graag hun duit in het zakje!. .
De disipline hield hij er op zijn manier in, met teksten als 'spuw je thuis op het tapijt, doe het
dan hier ook' en 'de papiermandjes staan hier enkel als versiering'. No swearing alloud' maakte
vloeken in principe verboden (not allowed), maar betekende eigenlijk 'niet luidop vloeken'! Op
zolder richtte Tubby een kapel in waar hij de mis opdroeg en de gelovige gasten een hart onder de
riem stak. Verstrooiing kon je ook zoeken in de bibliotheek, waar je in ruil voor je hoofddeksel
een boek kon lenen. Zo recupereerde de huisbaas probleemloos zijn boeken, je kon je immers
blootshoofds in uniform beter niet op straat vertonen! Het spreekt voor zich dat het Talbot House
razend populair was.
Na de oorlog moest huisvader Tubby half november 1918 terug naar Londen. Met grote
tegenzin liet de 'padre' zijn soldatenclub achter en de rechtmatige eigenaar trok weer in het pand.
Die moest echter na verloop van tijd de duimen leggen. Het huis werd immers gedurig aan
platgelopen door vroegere gasten die met familie of vrienden de unieke sfeer nog eens
kwamen opsnuiven! Die toeloop bleef maar aanhouden en toen daarenboven in 1929 de beurs
crashte, besloot de familie om het huis te verkopen. Tubby, die in Londen veel Talbotveteranen
over de vloer kreeg, vernam dat 'zijn' club te koop stond en reageerde onmiddellijk. Invloedrijk
als hij was deed hij beroep op zijn relaties in de hoogste Britse kringen. Een zekere Lord
Wakefield, die als tussenpersoon van de Queen Mother optrad, kocht het herenhuis en schonk
het aan de Talbot House Association'. Het Belgische pand kwam dus in Britse handen en in
een mum van tijd draaide het gasthuis opnieuw op volle toeren. Tubby had ondertussen echter
andere verplichtingen en kon zijn troetelkind in Poperinge niet zelf runnen. Hij bezocht nochtans
het pand wanneer hij kon. De man stierf in '72, maar tot op vandaag houdt de Gasthuisstraat 43
zijn persoonlijkheid en huisregels in ere! Jacques Ryckebosch, de huidige conservator, gids
en manusje-van-alles, ontvangt er nog dagelijks gasten. Voornamelijk Britten, maar ook Fransen,
Duitsers, Canadezen, Australiërs, Zuidafrikanen... en zelfs nu en dan en Indiër of een Gurkha uit
Nepal! Velen zijn oud-strijders of ermee verwant, anderen zijn gefascineerd door WO I en
gebruiken het Talbot House als uitvalbasis voor Battlefield Tours. Jong en oud voelen zich
onmiddellijk 'welcome' bij Tubby...
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Het scheen natuurlijk dat de eerste Belgische valschermspringers in Groot-Brittannië,
uitgerust en bewapend op zijn Engels, eveneens het kenteken van de Britse
parachutisten droegen.
Het was eveneens van zelfsprekend dat de kaki politiemuts van de infanterie
vervangen werd door de wijnrode baret waarvan de kleur gekozen was door de
romanschrijfster Daphne du Maurier voor de soldaten van haar man, generaal
Browning, bevelhebber van de luchtlandingsdivisie.
En zo gebeurde het dat de Belgische para's, voor de eerste maal, in Londen, op 21 juli
1942 defileerden, met de rode muts, voor landgenoten en leden van de regering - tot
algemene voldoening.
Algemene voldoening? Neen zeker, want het Britse oorlogsministerie (het War Office),
met de lichtgeraaktheid van een grote modeontwerper-kleermaker, deed opmerken
aan de militaire attaché dat de Belgische valschermspringers, zonder toelating, de rode
muts droegen en dat dit moest ophouden.
Op 5 januari 1943 maakte de militaire attaché de opmerking van het War Office over
aan de Minister van Landsverdediging. Deze laatste had gerust de Engelsen mogen
attent maken op het feit dat in oorlogstijd belangrijker zaken dienden behandeld te
worden dan het hoofddeksel van een handvol militairen en dat de Belgische overheden,
en zij alleen, bevoegd waren om de kledij van de Belgische strijdkrachten vast te leggen
en dat de betwiste mutsen betaald werden door België. Of nog een Britse beeldspreuk
toepassen (wachten en zien), de minister had ook niets kunnen doen.
Maar de minister, politieker, moest rekening houden met zijn verplichtingen. Indien
de Belgische para's de wijnrode muts behielden, liepen ze gevaar het gebruik van de
parachutage-school ontzegd te worden of het gebruik van de transportvliegtuigen. De
Belgische valschermspringers zouden de wijnrode baret behouden hebben... maar
hadden nooit meer gesprongen.
En juist op het standpunt van de parachutisten, was de minister de vragende partij. Hij
zou ze graag toegevoegd gezien hebben aan de luchtlandingsdivisie. Het was zeker
niet het ogenblik om in conflict te treden met het hoofdkwartier. Van de andere kant
zouden de Belgische para's het verbod tot het dragen van de muts van de
luchtlandingstroepen zeker niet gewaardeerd hebben. En de regering wist al genoeg
over de moeilijkheden met de Belgen die zo vlug mogelijk in actie wilden treden op het
strijdtoneel.
De minister antwoordde dus op 11 januari aan de militaire attaché dat hij de vraag van
het War Office begreep en dat het moeilijk was terug te komen op een reeds bestaand
feit, maar dat, zoals voorzien, de Belgische valschermspringers toegevoegd werden
aan de luchtlandingsdivisie, de bevelhebber ervan kon toestaan de rode muts te
behouden.
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toedoen van de Britse verbindingsofficier en de bevelhebber van de 1 ste groepering; dit
veroorzaakt te veel verbazing en bij sommigen zelfs ongerustheid (zouden zij toelating
krijgen om te strijden als parachutist) of nog bitterheid en wrok.
De staf van de compagnie was niet gediend met de eventuele intrekking van de wijnrode
baretten. Maar als het moest om deel uit te maken van een grote luchtlandingseenheid... In
zijn antwoord van 23 januari stelde de kapitein een wisseloplossing voor: "Het
eenvoudigste zou zijn om bruine mutsen te bestellen".
De Minister van Landsverdediging gaf zijn mondeling akkoord voor de bruine mutsen. Vijf
maand later was er echter nog niets gedaan. Dat stoorde de Belgische para's niet.
Integendeel!
Nochtans in juni 1943 wist men dat het Britse Ministerie van Oorlog de Belgen een stage
toestond bij het 8ste parachutistenbataljon.
Het welslagen van deze stage stond borg voor de beslissing de compagnie in te zetten
als parachutisteneenheid. De Belgen moesten een maximum aan troeven in de hand
hebben. Zou deze mutsen-historie het klimaat niet verstoren?
Op 24 juni herinnerde de compagnie-commandant aan de minister de vervaardiging der
bruine baretten. Van 200 werd het aantal opgevoerd tot 300. De kleur werd bepaald: zwartbruin, kleur gedragen door het vrouwelijk hulppersoneel van het landleger; waarom deze
nauwkeurigheid? Iemand moest zich lang gebogen nebben over een model.
De commandant voegde er aan toe dat het wenselijk zou zijn dat de compagnie in het bezit
zou zijn van de nieuwe muts voor hun verblijf bij het 8ste bataljon in augustus.
Dezelfde dag vroeg de commandant der Belgische para's de toelating aan de hoogste
Britse instanties alvorens de maatregelen verder te zetten voor het veranderen van de
kleur der mutsen.
Dit was bijna geniaal.
Indien de Belgen bij hun aankomst op het 8ste bataljon de opmerking zouden k rijgen
betreffende de rode mutsen, dan was het gemakkelijke antwoord geweest: "Wij hebben aan
uw oversten de toelating gevraagd de bruine mutsen te dragen". En de Belgen zouden
dan natuurlijk doorgegaan zijn met het dragen van de wijnrode mutsen tot op het ogenblik
dat de Britten hun de toelating zouden gegeven hebben andere baretten te bestellen.
Indien de hoogste Britse instanties de Belgen de zwart-bruine zouden geweigerd hebben
(al was het maar om het vrouwelijk personeel niet voor het hoofd te stoten) zou er dan
nog een tijd verlopen zijn geweest alvorens een nieuwe kleur te kiezen. Langs de andere
kant, indien de Engelsen hun akkoord zouden geven voor de bruine mutsen en gezien de
textielschaarste zou het niet van vandaag op morgen zijn geweest dat men het maken ervan
zou zijn begonnen.
De aanvraag aan de Engelsen om toelating plaatste de Belgen psychologisch in een
sterke positie. De minst schrandere der Britse officieren zou de goede wil van de Belgen
naar waarde hebben geschat. Andere, scherpzinniger, zouden ten hoogste een glimlach
hebben kunnen onderdrukken als ze lazen dat een gewone compagniecommandant 'de
wilwillendheid van de hoogste Britse instanties' inriep voor de kleur van de mutsen van
zijn soldaten. De Britse officieren zijn zeer gevoelig voor diegenen die hun humor weten te
behandelen.
In alle geval gingen de uitvoeringsmaatregelen verder wat de bruine baretten betrof. Het
ministerie wilde eveneens in het bezit komen van de maten van de soldaten van de
valschermspringerscompagnie. Het zal de specialisten in de ontleedkunde zeker
interesseren te weten dat 5% kleine hoofden hadden, 5% grote. De anderen waren, zoniet
normaal, dan toch middelmatig
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voorzichtigheid waarschijnlijk.
In oktober gaf het War Office zijn akkoord voor de zwart-bruine mutsen en zou stalen
laten geworden.
In januari 1944 was de toestand nog steeds dezelfde.
Maar in februari, verrassing! De kapitein, bevelhebber van de parachutisteneenheid
schreef aan het ministerie: "Ik heb de eer U ter kennis te brengen dat ingevolge de "Dress
regulations" (reglement op de kledij) van 15 februari 1944 van het H.Q. SAS Troops bij de
onafhankelijke Para Cie het dragen van de rode muts verder gaat". De officier, met de
vreugde die men kan gissen, verzocht het ministerie alle voorgaande briefwisseling
desbetreffende als nietig te beschouwen.
Wat was er gebeurt.
De Belgische para's werden ingelijfd bij de Special A'r Service Brigade. Nu bevond de
generaal, bevelhebber van deze brigade zich tegenover tal van problemen, waaronder dit
van de mutsen. De SAS gekomen van Afrika hadden een zandkleurige baret, de
Engelsen droegen een rode muts zoals de Belgen, en de Fransen bleven trouw aan de
blauwe baret. Op het ogenblik dat de brigadier poogde, bezorgd over de uniformiteit, de
lichtbruine en de blauwe mutsen te vervangen door de rode, spraken de Belgen van
hun rode muts te vervangen door een donkerbruine.
De brigadier besliste de wijnrode muts in te voeren en niet in te gaan op de Belgische
vraag. Maar de Belgen treurden er niet om.
Tekstverwerking Pierre PIERLJET

-------------------------------

-17"De tijd van toen
Uitgave Heidebrand
Vosselaar.

Ik denk dat er op de wereld weinig mensen zijn die nooit iets van
een ander hebben gepikt of gejat. De uitzonderingen bevestigen de
regel.
Maar ik behoor niet tot die minderheid. Ik stal in 't geniep
knikkers van mijn broer, die hij, volgens mijn mening, op een
oneerlijke manier - bij het spel - van mij had gewonnen.
Bij de boeren zat ik wel eens aan de rapen. Niet dat we thuis
honger leden. Maar... iets dat je recht uit de grond kunt trekken
smaakt steeds lekkerder. Zo verging het ook vaak met de appelen
van onze buurman. Die plukte ik van de boom.
(†) Jef Lievens
Bij ons stonden er ook. Maar iets van een ander dat je dievelings
jatten kan.... is zo veel beter !
En ik meen dat het erfelijk is. Leed onze aartsmoeder Eva ook niet aan soortgelijke
appelzucht ? Ik meen van wel. Wanneer 'stelen' , eigenlijk zondig is ? Dat bepaalt
ieder... zo een beetje voor zich zelf. Vroeger werd je daarbij meestal geholpen door je
biechtvader.
Iets speciaals aan dat zevende gebod wad dat je : eenmaal iets ge stolen... het achteraf
aan de eigenaar moest terug geven.
Dit was de voorwaarde wilde je vergiffenis krijgen van het begane misdrijf.
Noodgedwongen heb ik emmers, vol met appelen, bij onze buurman, in de donkerte aan
de achterdeur neergezet. Het waren niet de zelfde... Maar van ons.
Klein stelen 'klein'. Groten 'groot'. Dat ligt voor de hand. Sla je krant open. Je leest het
iedere dag. Kruimeldieven jatten kleinigheidjes. Sommige groten der aarde zijn met een
miljard niet tevreden. Maar ik wou het over mezelf hebben. Ik heb in mijn leven twee
'grote' diefstallen gepleegd. Ik heb namelijk tweemaal een fiets gejat. De eerste in
Duitsland. Maar dat heeft mijn biechtvader me niet als zonde aangerekend. De Fritsen
hebben in 1940 meer dan één rijwiel bij ons meegenomen, meende hij.
Het tweede was een erger geval. In de jaren zestig. Een dag in de week... en Turnhout
kermis. Ik was na mijn werk nog een pint gaan drinken... en blijven hangen. Toen ik
mijn fiets wou gaan halen bleek dit vergeefse moeite. Het ijzeren hek van de
'Katholieke Volksbond' was op slot. Dan maar te voet naar huis. Ik probeerde
auto-stop. Maar ik had geen geluk. Aan een cafeetje naast de Antwerpse baan stond een
oude velo. Een zwart vehikel van vóór de oorlog. En toen werd de bekoring te groot. Ik
gapte de fiets en bolde er mee naar Vosselaar. Ik woonde daar, achter de Konijnenberg.
Onderweg knaagde reeds het schuldgevoel. En weet je wat ik deed. In het dorp stopte
ik. Ik stond nog een kilometer van huis. Ik belde aan bij de veldwachter om het gestolen
voorwerp aan te geven. Maar er was niemand thuis. Ik zette het oude rijwiel aan de
deur. Te voet ging ik verder naar mijn woonstee.
Een paar weken nadien kreeg ik mijn schoonouders op bezoek. Zij woonden in
Turnhout. Het is nu meer dan 25 jaar geleden. En ik hoor het Gusthe Sels, mijn
schoonvader, nog zeggen : 'Ze hebben verdomme mee Turnhout kermis mijn velo
gepikt... en weet je wie ?
Ik keek hem onrustig aan. Ik schudde mijn kop. 'Eén uit dit dorp
Hij stond bij de veldwachter aan de voorgevel. Jef ik weet niet waarom je hier zijt
komen wonen. Laat maar nooit een velo buiten staan
Want... in Vosselaar is er geen één te betrouwen.

-18HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, of
dienstplichtigen) kunnen lid worden van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren afdeling Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, of
bij een der bestuursleden.
Lidgeld dient gestort op het rek. nr. 000-0146912-54 , bij DEHAEMERS, T
Nieuwlandstraat 21 te 8400 Oostende. Het lidmaatschap bedraagt :
8 Euro voor effectieve leden –
8 euro voor sympathiserende leden 7 euro voor weduwen en alleenstaande leden.

Oostende,
Sekretariaat: Slachtersstraat 2 bus 4
8400 Oostende. Tel 059/507848

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP
lk, ondergetekende ...........................................
Geboren te....................................op ...............
vraag om toegelaten te worden als lid van de Vereniging
Koninklijke Maatschappij Ex-Onderofficieren van de
Krijgsmacht te Oostende.
*Naam van de echtgenote ...........................................
*Weduwe van ..............................................................................
Adres .........................................................................
te ................................ postn0................ Tel ......................
*Militaire stand: B.O.O.
Toegevoegd onderofficier
Tijdelijk onderofficier
Dienstplichtig onderofficier
Graad: ..........................................
Stamnummer:................................
Krijgsmachtafdeling: ......................
In geval van aanvaarding, onderwerp ik mij aan de statuten van
de Koninklijke Maatschappij van Ex-Onderofficieren van de
Krijgsmacht te Oostende.
Handtekening
(* = schrappen wat niet past)
Toegelaten in de zitting van .....................
Handtekening van 2 introducerende leden - penningmeester - voorzitter

