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Beste Vrienden,
Na de drukte van de maand november met zijn talrijke activiteiten, feestelijkheden
en plechtigheden ziet de maand december er wat rustiger uit. Tijd beschikbaar om
wat na te denken over wat voorbij is dit jaar en wat de toekomst ons misschien zal
bieden. Graag wens ik eerst en vooral onze bestuursleden te danken voor hun
prestaties en bijdragen in het goede verloop van georganiseerde activiteiten in onze
vereniging in het verlopen jaar. Een werk die op vrijwilligersbasis niet te
onderschatten is.
Ik moet U hier ook vermelden dat ons bestuurslid dhr. DEHAEMERS Th. zijn ontslag
als bestuurslid en dus als penningmeester heeft ingediend en dit vanaf 01 januari 2005.
Wij allen danken Theo voor het prachtig werk dat hij nu bijna 18 jaar geleden aanvaarde
en goed uitvoerde. De financiële toestand van onze maatschappij ziet er gezond uit, dit
dank zij de zorg waarmede hij alle uitgaven en inkomsten boekte.
Theo, wij wensen U vanaf 2005 een rustiger leven toe met minder zorgen. ' Gelukkig
hebben wij nog Ex-O/Offrn. die bereid zijn om zich ter dienste te stellen van onze
vereniging. Zo is bestuurslid KIMPE Pierre, bereid de functie van penningmeester over
te nemen. Wij allen, wensen Pierre veel moed toe en zullen hem steunen bij het
uitoefenen van zijn taak. Ons lid, dhr. PAUWELS Pierre heeft zich intussen kandidaat
gesteld als bestuurslid en werd voorlopig aanvaard.
Al deze wijzigingen dienen nog op de statutaire vergadering van maart 2005 te worden
bekrachtigd door de leden.
Persoonlijk, ben ik gelukkig te mogen vaststellen dat jongere krachten toetreden in het
bestuur. Dit beveiligd het voortbestaan van onze Koninklijke Maatschappij die onlangs
zijn 118 jarig bestaan is ingegaan. Wat ons ledenaantal betreft mogen wij niet klagen,
niettegenstaande twee wereldoorlogen, afschaffing van de dienstplicht, afslanking getalsterkte bij de strijdkrachten en reorganisatie op Europees vlak. Uw deelname aan onze
activiteiten bevordert de vriendschap onder ons en draagt bij tot een sterke vereniging.
Wij hopen U allen te mogen verwelkomen in 2005
Er blijft mij nog de leden, sympathisanten, adverteerders en familieleden een zalig
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar te wensen. Een goede gezondheid zonder
tegenslagen in 2005.
A. BAROEN
Voorzitter
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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-2AKTIVITEITEN IN HET JAAR 2005 VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER
EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE.
l. 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 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 een afgevaardigde van C-Power : onderwerp
bouw windmolenpark op de Thorton Bank
- koffietafel en tombola
- Donderdag 14 april 2004 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door een afgevaardigde van Vlaams Instituut van de Zee :
onderwerp later
- 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

-32. 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 :
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 2005 :
1. Ledenvergaderingen :
2005 : 13 januari - 17 februari - 10 maart - 14 april - 12 mei - 08 september - 13
oktober - 10 november -08 december.
2. Bestuursvergaderingen :
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.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
MEDAILLE VAN EX-ONEROFFICIER.
Volgende leden komen in aanmerking voor het verkrijgen van de Medaille van ExOnderofficier in het jaar 2005.
THOMAS Gustaaf
PHILIPS Michel
TETAERT Etienne
VERSTRAETEN Joost
CASTERMANS Marcel
Indien er leden zijn welke niet opgenomen zijn in deze lijst en toch denken in
aanmerking te komen voor deze medaille, gelieve dan contact op te nemen met het
secretariaat. De bovenvermelde leden zullen nog schriftelijk verwittigd worden.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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-4NIEUWE LEDEN 2004.
Wij heten de volgende nieuw-aangesloten Ex-Onderofficieren hartelijk welkom in onze
Koninklijke Maatschappij.
805.
VERBEKE
Dirk
ADJ
b.d.
LM
806.
VANDERHAEGEN
Stefaan
1MC
b.d.
ZM
807.
LENAERS
Denise
LM
808.
VAN HEUVERSWYN Eric
ADC
b.d.
LU
809.
SMETS
Frans
ADJ
b.d.
LU
810.
COUSSENS
Johny
ADJ
b.d.
LM
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Het lidgeld voor het jaar 2005 is onveranderd gebleven.
- 10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend).
- 10 euro : voor sympathiserende leden
- 7 euro : voor weduwen.
Het lidgeld kan gestort worden op het rek. nr. 000-0146912-54 bij
P. KIMPE - J. Peurquaetstraat 18 b2 - 8400 Oostende.
Er kan ook contant betaald worden tijdens de ledenvergadering.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

11 NOVEMBER 2004 / WAPENSTILSTANDHERDENKING.
Zoals ieder jaar zijn wij vertegenwoordigd op deze plechtigheid. Elk jaar verminderen
de deelnemers maar we konden wel op een ruime belangstelling van de bevolking
rekenen.
09.45 uur : Eucharistieviering in de St. Pauluskerk
10-30 uur : Optocht naar het Stedelijk monument
10.35 uur : Bloemenhulde en optocht naar Wapenplein met defilé
11.00 uur : Groet aan de vlaggen - schouwing der troepen
11.30 uur : Gelegenheidstoespraken in het feestpaleis
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

-5DONDERDAG 10 MAART 2005 / STATUTAIRE VERGADERING.
Er wordt de leden ter kennis gebracht dat de jaarlijkse statutaire vergadering
doorgaat op 10 maart 2005. De bestuursploeg wordt gedeeltelijk herkiesbaar
gesteld.
CUYPERS Fernand
DEHAEMERS Theo ( ontslagnemend op 01 januari 2005 )
DEWULF Etienne
Leden die hun kandidatuur voor het bestuur wensen te stellen, moeten dit doen minstens
15 dagen voor de statutaire vergadering en dit schriftelijk aan het secretariaat (art. 15
van de statuten). Er wordt dan ook gevraagd om tegen 25 februari 2005 de kandidaturen
te laten geworden op volgend adres : Slachtersstraat 2 bus4 -8400 Oostende.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
KONINGSDAG 2004.
Met verschillende delegaties van andere afdelingen kwamen we dit jaar aan een
totaal van 149 deelnemers, dat is juist l deelnemer meer dan vorig jaar (wie zou
dat kunnen zijn).
Na een klein aperitiefje in de kleine zaal werden we rond 12.30 uur naar ons plaats
geleid werden in de grote zaal. We werden verwelkomd door de voorzitter waarop dan
een toast uitgebracht werd aan Z.M. de Koning gevolgd door het spelen van ons
Nationaal Volkslied. De feestleider las dan de telegram voor gericht aan het
Vorstenhuis waarmede dit officieel gedeelte werd afgesloten.
De maaltijd was zoals steeds voortreffelijk en de bediening liep zeer vlot. Na de
hoofdschotel was er nog een kleine toespraak door de voorzitter die dan ook de
Nationale Voorzitter verontschuldigde afwezig wegens ziekte.
Daarna ging met over tot het uitreiken van de medailles van de Ex-Onderofficier er
waren maar twee rechthebbende dit jaar die aanwezig waren op het banket.
Onder leiding van de DJ werd dan het feest voortgezet waarbij er vlot werd gedanst tot
het einde die voorzien was om 19.00 uur. Iedereen kon tevreden huiswaarts keren met
de gedachte aan ons volgend Koningsfeest : 19 november 2005.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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EEN ZOEKERTJE.
Twee leden van onze vereniging namelijk Martin DEHERDT en Eddy DEVOS zoeken
hun verzameling "BELGISCH LEGER en RIJKSWACHT 1914-1964" verder uit te
breiden tegen eventueel een vergoeding. Wie nog iets liggen heeft op de zolder of in
kelder kan er zeker mee terecht bij E. DEVOS : 059/512186.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§
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LEDENVERGADERING VAN 14 OKTOBER 2004.
Op deze ledenvergadering waren maar liefst 104 leden komen opdagen die dan ook allen
werden verwelkomd door onze Voorzitter. Men vroeg één minuut stilte voor onze
overleden leden en we gingen verder met programma. De spreker van de dag werd dan
voorgesteld door onze feestleider J. Verpoucke het was ons dan ook een genoegen om te
mogen ontvangen Admiraal b.d. Willy Herteleer.
Wij hebben er ook aan gehouden om een klein overzicht te geven van de loopbaan van de
Admiraal.
Admiraal Willy Herteleer is geboren te Assenede nabij Gent op
01 oktober 1941. Van 1957 tot 1960 studeert hij aan de
Koninklijke Cadettenschool te Brussel en vervolgens aan de
Hogere Zeevaartschool van Antwerpen. In 1962 wordt hij
officier benoemd bij de Belgische Zeemacht.
Van 1963 tot 1968 dient Vaandrig-ter-zee Herteleer aan boord
van verschillende mijnenvegers en het commandobevoorradingsschip Godetia . In 1969/1970 specialiseert hij zich
in de maritieme mijnenoorlog en van 1970 tot 1972 is hij
mijnbestrijdingsofficier bij de Staf van het Operationeel
Commando van de Zeemacht.
In de periode 1972-1974 volgt luitenant-ter-zee Herteleer de
cursussen van de Krijgsschool te Brussel en de Ecole
Supérieure de Guerre Navale in Parijs. In 1975 voert hij het
bevel over een kustmijnenveger en in 1978 over een
hoogzeemijnenveger/jager, telkens binnen het permanent NAVO Smaldeel "Standing Naval
Forces Channel". Tussenin is hij onderrichter aan de Belgische-Nederlandse
Mijnbestrijdingsschool te Oostende.
Van 1979 tot 1982 is de intussen Korvet kapitein werkzaam in de Sectie Plannen van de Staf
van de Zeemacht en is hij lid van het NAVO Naval
Board in het Military Agency of Standardization . Hij wordt in 1983 tweede in bevel van het
fregat Westdiep en voert het bevel over die eenheid van september 1984 tot december 1985.
De eerste helft van 1986 is hij Hoofd van de afdeling Operaties van het Commando
Marineoperaties en nadien tot september 1987, Stafchef van datzelfde Commando. Tijdens
deze periode is hij betrokken bij de reddingsoperaties van de Herald of Free Enterprise en
bij het begin van de deelname van de Zeemacht aan de eerste Golfoorlog.
Van september 1987 tot juni 1989 is Kapitein-ter-zee Stafbrevethouder W'. Herteleer
directeur van de Belgisch-Nederlandse Mij nenbestrij dingsschool te Oostende. Hij start er met
de operationele zeetraining en staat aan de wieg van de mijnenoorlogssimulator.
Eind 1989 is hij tewerkgesteld in het Audit-team van de Staf van de Zeemacht en de eerste
helft van 1990 is hij als Stafofficier verantwoordelijk voor de operaties.
In juni 1990 wordt hij Commandant van de Marineoperaties. In die hoedanigheid is hij
verantwoordelijk voor de schepen van de Zeemacht tijdens de tweede Golfoorlog in
1990/1991. In maart 1992 wordt hij tot Divisieadmiraal bevorderd.
In september 1992 vervoegt hij de Generale Staf te Brussel om op 01 januari Stafchef van
de Zeemacht te worden.
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Benoemd tot Vice-admiraal bekleedt hij vanaf 01 oktober 1995 de functie van Chef
van de Generale Staf. Op 01 januari 2002 is hij Chef Defensie en op 14 januari 2002
wordt hij bevorderd tot Admiraal.
Hij wordt benoemd tot Vleugeladjudant van de Koning op 11 oktober 1999.
Admiraal W. Herteleer is gehuwd, heeft vier kinderen en twaalf kleinkinderen
en woont te Oostende.
De spreekbeurt zelf ging over Defensie vandaag. Hij begon met te zeggen dat er een
soort nostalgie is naar het verleden. De grote revolutie in Europa kwam in 1989 met
het einde van de koude oorlog, eind 1991 einde van de Sovjet Unie en de vraag was nu
tegen wie moeten we ons verdedigen we waren praktisch bijna allemaal buren. In 1993
kwam de afschaffing van de dienstplicht. In 1994 was dan de moord op de Para
Commando's waarvan de ganse regering verantwoordelijk kan worden gesteld.
Over onze Koningen sprak hij het volgende Leopold I had te maken met Nederland Leopold II was er voor onze kolonie - Albert I had WO I -Leopold II had WO II Boudewijn was een overgangskoning. In 1949 werden we lid van de NAVO.
Over het budget kwam het volgende van 1960 tot 1980 was het budget 2 a 2 1/2 van
het brutoproduct. Vanaf gaat dit dan in dalende lijn tot 1997-98 het was gehalveerd.
Het budget werd geblokkeerd tot na 2003. Het aantal militairen zal verminderen tot
35.000 in 2015. Er moet een gezond budget komen waarvan 50% voor personeel -25%
voor roulement en bijkomende kosten en 25% voor wederuitrusting. Voor de
wederuitrusting is dit een 30 jaar planning voor de som van 750 miljard waarvan er
10% voorzien is voor de marine.
Hij besloot met een blik in de toekomst met de vermelding dat de Belgische
Krijgsmacht zal verdwijnen binnen de 20 jaar.
Met een welverdiend applaus en het in ontvangst nemen van het gebruikelijk geschenk
nam Admiraal b.d. Herteleer afscheid van ons. Het was voor de dames misschien iets
te ingewikkeld maar voor ons ex-O/Offrn konden er heel wat van opsteken.
Met nog enkele opmerkingen betreffende de komende maanden met al de
feestelijkheden werd door de voorzitter dit gedeelte afgesloten. Het was tijd voor de
koffie en de verkoop van de tombolabiljetten. Nu was het tijd voor de tombola die vlot
verliep zodat tegen 17.00 uur alles voor bij was en misschien tot de volgende maand
met een spreekbeurt door een afgevaardigde van OXFAM.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Voor deze ledenvergadering waren 64 leden present die dan ook werden
verwelkomd door de voorzitter. Een minuut stilte werd er gehouden voor onze
overleden leden.
De spreker van de dag werd dan voorgesteld het was namelijk dhr. Alain De Coen,
regionaal coördinator OXFAM - Solidariteit regio Oostende. Hij begon met een
overzicht van OXFAM waarvan er drie soorten bestaan als eerste is er de Wereldwinkel
daar worden producten aangekocht aan een goede prijs en worden dan verder verkocht
in de Wereldwinkel, de prijzen zijn misschien iets duurder maar men heeft dan ook
goede kwaliteit. Als tweede is er Magasin du Monde die in Wallonië bedrijvig is en
waar ook een artisanale afdeling bij is. Als derde is er dan OXFAM Solidariteit. Die
heeft veel projecten : waarbij nadruk wordt gelegd op recht op voedsel en water medische zorgen - recht op werk en zelfbeschikking.
De sociale zetel bevind zich te Brussel die instaat voor de projecten het beheer ervan en
mobilisatie van de projecten. Dit alles vraagt veel geld die bereikt wordt door onder
meer subsidies. Er bestaat ook een eigen fonds door schenkingen en door de
tweedehandssector. Er zijn 31 tweedehandswinkels in België. Het meest zijn de
schenkingen dei worden gesorteerd alvorens te verkopen. Het is een gelijkaardig doel
als de Kringloop. Er is aldus tewerkstelling aan hulpeloze werklozen en vrijwilligers.
Er worden verschillende verzamelacties gepland VB. bij de E5 Mode -scholen en
verenigingen.
OXFAM bestaat nu 40 jaar waarbij de kledij verkoop nu minder wordt maar een
nieuw project zijn de boekshops.
Daarmede was dan ook alles gezegd over OXFAM en nam de spreker dan ook afscheid
van ons nam het in ontvangst nemen van het gebruikelijk geschenk.
De voorzitter nam dan nog een het woord voor enkele punten waaronder ons banket van
de volgende week en de verdere activiteiten voor de rest
van het jaar. Het was dan ook tijd voor de koffie waarbij de tombola-biljetten aan de
man werden gebracht. In de geest van de spreker van de dag waren er dan ook enkele
prijzen van de tombola die werden aangekocht in de OXFAM Wereldwinkel.
De tombola zelf verliep vlot en tegen 17.00 uur was het einde aangebroken .
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§
Een man die een zware ingreep had ondergaan,
bleef maar klagen over een buil op zijn hoofd en
zware koppijn. Maar er was duidelijk geen reden
voor zijn klachten, aangezien het om een
buikoperatie ging. Uiteindelijk besloot de
hoofdverpleegster het toch maar eens aan de
dokter te melden. -Hij heeft gelijk, zei de dokter,
hij heeft inderdaad een buil op zijn hoofd. Tijdens
de operatie stelden we vast dat er geen
verdovingsmiddel meer voorhanden was.
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Dagreis naar Roeselare.
Op dinsdag 28 september 2004 was onze jaarlijkse dagreis gepland. Reeds om
half acht waren de eerste reeds present aan de opstapplaats waarbij het vertrek
pas gepland was om acht uur. We konden dan ook op tijd vertrekken naar
Brugge om de rest van ons reisgezelschap op te halen.
Rond negen uur waren we reeds te Roeselare aan de Brouwerij Rodenbach waar we
ons meteen attent opmaakten dat we veel te vroeg waren. Daarop werd besloten
allen naar Roularta te vertrekken waar dan de eerste groep kon uitstappen en de
tweede groep dan naar Rodenbach kon gaan.
Bij Roularta moest dan ook gewacht worden op de gids voor de rondleiding die dan
ook om half tien begon.
Er werd een film vertoont over het 50 jarig bestaan van het bedrijf het ontstaan
ervan en al zijn activiteiten over praktisch de ganse wereld.
Na de film waarbij de gids dan ook zijn commentaar gaf over de film kon de
rondleiding beginnen niet vooraleer we een veiligheidsjas moesten aantrekken, dat was
zeker uit schrik dat we zouden verloren lopen. De rondgang zelf was de moeite waard
vooral bij het zien van de spitsvondigheid waartoe de computers heden ten dage in staat
zijn. In dit bedrijf wordt er dan bijna dag en nacht gewerkt want alle kranten en
tijdschriften moeten allen op tijd klaar zijn. Na de rondgang werd ons dan een aperitief
aangeboden en wat was er te drinken fruitsap of natuurlijk het streekbier Rodenbach. De
bus stond ons reeds op te wachten om ons naar de brouwerij te brengen waar de tweede
groep reeds aan tafel zat.
De maaltijd was zeer lekker waarbij alles overgoten werd met de nodige glazen
Rodenbach (hoe kon het anders). Na de koffie was het tijd voor de tweed groep om te
vertrekken naar Roularta. Wijzelf bleven dan in de Brouwerij om er een bezoek te
brengen. Na de gebruikelijk inleiding met film kon dan ook dit bezoek aanvangen. Het
was wel indrukwekkend wanneer we terechtkwamen in de kelders waar de vaten
opgeslagen waren in afwachting van de gisting en ook voor de uitvoer ervan wanneer
het bier klaar was. We kregen onderweg nog een proevertje van het beginproces van de
Rodenbach, maar dit viel voor de meeste niet in de juiste smaak.
Dan was het tijd voor het degusteren van het bier er waren twee soorten Rodenbach met
als laatst de Grand Cru.
Intussen was de tweede groep ook teruggekomen zodat we konden vertrekken voor een
bezoekje aan de stad Roeselare. Het was dan ook met plezier dat we een goede pint
konden drinken die de naam Rodenbach niet droeg, ik denk dat voor velen de eerste tijd
er wel geen Rodenbach zal gedronken worden.
Om zes uur was de tijd er om de terugreis aan te vatten zodat ieder van ons op tijd
terug thuis was.
Het was een prachtige dag en we verheugen er ons op om te weten te komen waar
de volgende uitstap in 2005 naar toe zal gaan.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§
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De oorspronkelijke tekst van dit lied komt van Hans Leip (1893-1983) en heette eigenlijk het "Lied van
een jonge Soldaat op Wacht".
Hij schreef de eerste strofen in 1915 vlak voor zijn vertrek naar het Russische front.
Hij combineerde de naam van zijn vriendinnetje Lili (haar vader was groentenhandelaar) en de naam van
het vriendinnetje van zijn vriend. Marlen was een dochter van een dokter uit Rostock en Lili heette eigenlijk
Betty.
Het kan ook dat Marlen, een jonge verpleegster die voor hem voorbij liep als hij op wacht stond voor
de kazernepoort, hem inspireerde. Wat er ook van zij, Hans Leip, de gardefusilier in het Eerste GardeRegiment van zijne majesteit Wilhelm II schreef het gedicht waarvan iedere strofe steeds eindigde op
"wie einst, Lili Marlen" of "mit dir, Lili Marlen". Het gedicht verscheen ook in een dichtbundel "Het kleine
Havenorgel".
Tot aan zijn dood kon Hans Leip niet begrijpen waarom men dacht dat Lili Marlen een meisje van plezier
was dat op haar klant stoad te wachten. "Het is een gedicht van het treurige afscheid van een soldaat". Het
is niet dubbelzinnig en evenmin plat. Het laat ruimte voor dromen en hartstocht.
In 1935 werd Lili Marlen op muziek gezet door Rudolf Zing. Een cabaretzangeres met de naam Liselotte Wilke zong het lied in Simplizissimus, een
restaurant in München.
Norbert Schultze, een jonge componist, steeds op zoek naar teksten voor
zijn composities, las Vor der Kaserne, vor dem grossen Tor ... en
componeerde de muziek. Cabaretzangeres Lise-Lotte, Helene
Bunnenberg, (23 maart 1905, Lehe/Bremerhaven, - 29 augustus 1972,
Wenen) leerde bij Schultze de nieuwe melodie kennen en zong het in 1939
(eerder tegen haar zin) voor het platenlabel Electrola. De artiestennaam van
Lise-Lotte, toen nog een quasi onbekende zangeres, luidde Lale Andersen.
Schultze maakte er een marsmelodie van, ook de tekst werd bijgeschaafd. De
radiozender voor wie Schultze het lied gecomponeerd had wilde het niet uitzenden. De plaat werd toch
in de handel gebracht, maar kende nauwelijks succes, er werden 700 stuks van verkocht. Lale
Anderson was toen al vijfien jaar getrouwd met de schilder Paul Wilke met wie ze drie kinderen had,
Björn, Michael en Carmen-Litta.
Joseph Goebbels, minister van Propaganda, hield niet van het lied. Lili Marleen werd wegens de
defaitistische inhoud verboden, het lied ondermijnde ook nog het moreel, maar dat kon niet beletten dat
het verder verspreid werd. Dat viel tegen voor Goebbels, want hij had Lale Anderson naar voor geschoven
als vervangster van Mariene Dietrich die nog in Amerika verbleef en maar niet terugkeerde. Ze kwam ook
niet terug, integendeel, ze nam de Amerikaanse nationaliteit aan.
Na de Duitse inval in Joegoslavië en de capitulatie van het Joegoslavische leger werd op 19 april 1941 in
Belgrado de soldatenzender Radio Belgrad opgericht. Met zijn reikwijdte van Noorwegen tot Noord-Afrika
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daarom werden er een 200-tal oude fonoplaten vanuit de radiozender Wenen aangevoerd. Daaronder
bevond zich Lili Marlen van Lale Andersen.
Luitenant Karl-Heinz Reintgen, de directeur van Radio Belgrado had een vriend in het Afrika-Korps die
het liedje bijzonder graag hoorde. De luitenant zond Lili Marlen voor de eerste keer uit op 18 augustus
1941. Het succes was overweldigend. Veldmaarschalk Rommel hield van het lied en verzocht de zender
het volledig in zijn uitzendingen te passen. Lili Marlen werd de tophit van de zender en werd elke dag
om 21 uur 55 gedraaid voor het einde van de uitzendingen. In Duitsland zelf werd het lied slechts
sporadisch uitgezonden, het was niet geschikt genoeg en Radio Belgrado kon in Duitsland moeilijk
ontvangen worden. Lale Anderson werd de engel der soldaten. Op alle fronten werden de soldaten tot
tranen toe bewogen door de stem van deze onbekende zangeres. Een legende werd geboren en tevens
groeide een persoonlijk drama. De grens tussen het lied en de zangeres vervaagden. Lale Andersen was
Lili Marlen. Op elk concert dat ze gaf moest ze telkens het lied brengen.
Ook Zarah Leander zong Lili Marleen, zowel in het Duits als later in het
Engels. Goebbels probeerde ook Zarah Leander onder druk te zetten. Haar
voornaam klonk te Joods en moest vervangen worden door een oerdegelijke
Duits voornaam. Dat ze daar niet op ingihg en ook nogal graag een
"aquavit" dronk was hem een doorn in het oog.
Niet alleen de Duitsers waren weg van Lili Marlen, ook de Engelsen in
El Alamein, de Fransen en de Italianen werden er gek van en zochten
met hun legerradio's de middengolf af om het lied te horen, de Duitse
versie nota bene.
Zelfs Churchill besefte er de invloed van en er werd al snel besloten om
voor een Engelstalige versie te zorgen: "Underneath the Lamplight". J J.
Phillips en de liedjesschrijver Tommie Connor hadden al vlug een Engelse versie klaar. Anne Sheldon
schoot in 1944 met haar uitvoering naar de top van de Engelse hitparade.
Vera Lynn, the Forces Sweetheart zong het op de BBC voor de
geallieerde troepen. Het Britse 8e Leger, de Desert Rats namen het
lied aan als hun lijflied. En van Engeland ging het lied naar Amerika en
Canada.
Mariene Dietrich zong "The Girl under the
Lantern" in haar optredens, op de radio en "drie
lange jaren in Noord-Afrika, Sicilië, Italië, in
Alaska, Groenland, IJsland en Engeland, "zoals ze
zich later herinnerde. Dietrich kreeg er in 1947 de
"Medal of Freedom" voor, de eerste vrouw die
deze onderscheiding kreeg.
Lili Marlen werd vertaald in meer dan 48 talen,
waaronder Frans, Russisch, Italiaans en
Hebreeuws en zelfs latijn.
Goebbels, die het lied haatte, (het spoorde aan tot desertie...) en Hans Winkel van de Reichskulturkammer gaven Lale Andersen, op het hoogtepunt van haar roem, verbod om op te treden en naar
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emigranten in Zwitserland. Een auto met twee gestapo's hield dag en nacht de wacht voor haar huis. De
zangeres slikte een overdosis Veronal (slaaptabletten) en lag drie weken lang buiten bewustzijn. Toen ze
nog in coma lag, verspreidde de BBC het nieuws dat Lale Anderson zelfmoord gepleegd had. Goebbels had
bevolen de zangeres, wegens haar anti-Duitse houding, te arresteren naar een KZ te transporteren. De
arrestatie was door haar zelfmoord verhinderd. Goebbels verweet de Engelsen hun leugenpropaganda.
Andersen moest zich slechts tweemaal per week bij de Gestapo melden. Maar het lied was intussen zo
beroemd en de roep naar Lili Marlen zo groot dat Lale Andersen na negen maanden weer kon optreden.
In 1944 kon ze toch uit Duitsland vluchten naar het eiland Langeoog waar ze een luxueuse woning had.
Ook Norbert Schultze had last met de Gestapo en dat terwijl hij toch een geliefde componist was. Naast
opera's, balletmuziek en andere klassieke muziek componeerde hij
ook vele marsen. In de jaren dertig kon Schultze snel carrière maken
in Duitsland, omdat joodse componisten niet meer mochten werken
en anderen naar het buitenland waren vertrokken. Schultze was
Goebbels' huiscomponist en componeerde alles wat men hem
vroeg.
Als artiest stond hij op de führerlijst en moest niet naar het front. Om
pragmatische redenen liet hij zich voor de nazikar spannen. Voor de
film "Feuertaufe", een propagandafilm over de inzet van de Luftwaffe,
componeerde hij "Bomben auf England", vandaar zijn bijnaam "der
Bomben-Schultz". Verder zette hij ook het "Lied der Panzergruppe
Kleist", "Vorwarts nach Osten", "Panzer rollen in Afrika vor" en vele
andere liederen op muziek.
Op 18 oktober 1944 werd het radiostation te Belgrado door het Rode Leger plat geschoten. De radio
hotste van her naar der in een wagen van de Deutsche Reichspost. Van oktober 1944 tot Goede Vrijdag
1945 bleef men uitzenden, afwisselend als zender "Süd Ost" of "Lili Marlen".
Op 9 mei 1945 legde men voor de laatste keer de plaat op. De technici gaven zich over en "Lili Marlen"
was uit de Duitse ether.
Het lied leefde echter voort. Lale Andersen bracht het te Londen ten gehore voor talloze Britse soldaten,
die voor het eerst "live" de oorspronkelijke versie konden beluisteren.
Naast de loutere politieke overwegingen kan men ook stellen dat Winston Churchill ook een zuivere
muzikale appreciatie voor het lied had. Zo verzocht hij een muziekkapel tijdens een staatsbezoek aan
Frankrijk om voor hem "Lili Marlen" te spelen.
Ook generaal Dwight D. Eisenhower, de latere president van de Verenigde Staten, liet openlijk zijn
appreciatie voor het lied blijken. Na de Duitse capitulatie zocht hij de componist van het lied, Hans
Leip, op in Tirol.
Eisenhower zei over Leip dat "hij de enige Duitser was die tijdens de oorlog in Duitsland had geleefd en
de ganse wereld met vreugde vervuld had".
Lale Andersen overleed te Wenen in 1972. Aan haar graf weerklonk ten afscheid haar lied.
De Britse maarschalk Montgomery werd in 1976 met een grote militaire plechtigheid ten grave
gedragen. Voor hem spelen de Royal Guards ten afscheid "Lili Marlen".
Ook maarschalk Tito luisterde met veel genoegen naar "Lili Marlen".
Wanneer de oorlog in Korea en Vietnam uitbrak, waren het vooral de Amerikaanse troepen die "Lili Marlen"
te horen kregen.

-13Tijdens de NAVO-interventie in Kosovo speelt de 'Bundeswehr-Sender Radio Andernach' regelmatig de
klassieker voor de in Prizren gestationeerde Duitse KFOR-soldaten. Een krantenartikel van enkele jaren
daarvoor bewijst dit:
In Jugoslawien - Geldstrafe für "nazistische Lili Marleen" - Associated Press Linz:
Zu einer Strafe von je 2000 jugoslawischen Dinar (rund 200 Mark) sind nach einer Meldung
der österreichischen Nachrichtenagentur APA neun Camping-Urlauber aus Linz verurteilt worden,
weil sie zusammen mit kanadischen Tourister in einem Gartencafé auf der Insel Korcula Anfang August
unteranderem das Lied von der "Lili Marleen" gesungen haften. Die von Lale Andersen gesungene
"Lili Marleen" war der Standard-Schlager des deutschen "Soldatensenders Belgrad" lm Zweiten
Weltkrieg gewesen. In der Urteilsbegrundung eines Richters wurde "Lili Marleen" als "nazistisches
Lied" eingestuft und erklart, solche Liederdürfte man an öffentlichen Orten Jugoslawiens nicht
singen, besonders dann nicht, wenn es bei den Bürgern auf heftige Ablehnung stosse.
Research en samenstelling: Robrecht Vanhaezebrouck
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Modder en kou
De dagelijkse ongemakken in de loopgraven wogen zwaar. Voor velen waren de
modder, de kou en het ongedierte het ergste van de oorlog. Er was niet altijd genoeg
water om zich te wassen. De latrines waren onhygiënisch, de hele loopgraaf stonk ernaar.
Het wemelde van ratten en vliegen, de kleding zat vol luizen zodat ziektes zich begonnen te
verspreiden.
De Franse soldaat Henri Desagneaux schreef in Journal de guerre 14-18 .
We leven in de aarde, onze kleding zit onder een dikke laag grond, we hebben
overal jeuk, in onze schoenen, in onze broek, onder ons hemd, we kunnen
geen enkel moment 'moutten. Zelfs als de geweren zwijgen, blijft het ongedierte
kruipen. God wat zijn we vuil! Mijn baard staat al vijftien dagen en ik heb de
afgelopen achttien dagen mijn schoenen niet meer uitgedaan of schoon
ondergoed aangetrokken. We hebben geen water om ons te wassen, alleen
maar modder om ons heen.
(vertaling)

In Vlaanderen, nauwelijks boven de zeespiegel gelegen, is al eeuwenlang strijd geleverd
tegen het water. Door tal van sloten, kanalen en sluizen regelde men de afwatering. Heel
dit systeem was nu stuk geschoten en zowel regen- als grondwater konden niet meer
afgevoerd worden. De Derde Slag bij leper (begonnen op 31 juli 1917) had dan nog te
kampen met zeer slechte weersomstandigheden, in augustus regende het uitzonderlijk
veel. Het land veranderde in één moddervlakte. De soldaten en hun uitrusting zaten van
kop tot teen onder de modder. Tal zijn de verhalen over de modder die mannen, paarden
en kanonnen naar beneden zoog.

WFA - België vzw
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Gas
In de namiddag van 22 april 1915 zagen Belgische, Franse en Canadese soldaten nabij
Steenstrate een groengele mistwolk opstijgen vanuit de Duitse loopgraven. De wolk, die
bestond uit chloorgas, dreef naar de Franse linie toe en zaaide er dood en paniek. De
soldaten vluchtten voor het irriterende en verstikkende gas.

De Duitser Willi Siebert was getuige.
...Wat we zagen was de dood. Niets leefde nog. Al het gedierte was uit de
holen gekropen om te sterven. Overal lagen dode ratten, konijnen en muizen.
De geur van gas hing nog steeds in de lucht. Het bleef hangen tussen de
weinige struiken die er nog stonden. De Franse loopgraven waren leeg, maar
de volgende honderden meters lagen overal lichamen van gestikte Fransen. Je
kon goed zien waar de mannen aan hun gezicht en keel geklauwd hadden in
een poging om toch wat te kunnen ademen. Sommigen hadden zichzelf
geschoten. In de boerderijen lagen de paarden dood in hun stallen. Koeien,
kippen, alles, iedereen was dood. Alles, zelfs de insecten.
(vertaling)

Begin april hadden de Duitsers 6000 gasflessen ingegraven (ongeveer 1 fles per meter).
De gasflessen werden gegroepeerd, 10 flessen werden aan elkaar gekoppeld en
verbonden met 1 uitlaatslang. Nu hadden ze enkel nog te wachten op een gunstige
windrichting om de kranen te openen. Bij een ongunstige wind kon het gas blijven
hangen of terug waaien in eigen rangen.
In
1916 werden gasgranaten ontwikkeld die vloeibaar gas bevatten, dat
verdampte als de granaat insloeg.
Naast chloorgas werden het gevaarlijker fosgeen en difosgeen gebruikt, die eveneens
ernstige ademhalingsproblemen veroorzaakten.
In juli 1917 werd nabij leper voor het eerst mosterdgas of yperiet gebruikt. Dit zorgde
voor grote verliezen aan Britse zijde. Mosterdgas veroorzaakt verbranding, blaren
en tijdelijke blindheid. Bij inademing leidt het tot een dodelijke longontsteking.

William Pressey overleefde een gasaanval op 7 juni 1917 nabij Mesen.
...De bem'es werden naast mekaar in de tent gezet. Ik vermoed dat ik er als
een vis uitzag, met open mond happend naar lucht. Het was alsof mijn longen
alle dienst weigerden en mijn hart bonsde in mijn oren. Toen ik naar de jongen
naast me keek, werd ik ziek, er drupte groen slijm uit zijn mond...
(eigen vertaling)

Na het eerste gebruik van het gas, werd onmiddellijk naar bescherming gezocht. De
eerste gasmaskers waren primitief en vaak ondoeltreffend. De ogen werden beschermd
door een bril en de mond moest men bedekken met flanel doordrenkt met chemische
stoffen die het gas onschadelijk maakten. Dit evolueerde naar volledig beschermende
kappen bestaande uit een gezichtsmasker, een bril en een respirator.
Van dan af behoort het gasmasker tot de standaarduitrusting en hebben de soldaten het
altijd binnen handbereik. In de loopgraven werden allerlei gaswaarschuwingssystemen
aangebracht.
W F A - België v.z.w

-16HOE 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

