3 - 2005 jul - aug - sep

DE KLAROEN
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER
EX-ONDEROFFICIEREN
van de Krijgsmacht

AFDELING OOSTENDE.
75ste UITGAVE

19e jaargang
Nr 3 /2005
== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

VOORWOORD
Het is een jaar geleden dat ik het voorwoord mocht schrijven in De Klaroen, het is niet
te geloven wat er allemaal in één jaar gebeurt. Intussen ben ik penningmeester
geworden daar onze Theo na zovele jaren eindelijk had ingezien dat er een jongere
vedette dat ook kan. Inderdaad ik heb zeer veel voldoening dat er een avondje gevuld is
met de financiële boekhouding bij te houden.
Ik ben fier de Ex-OOffrn te mogen dienen en hoop dat onze talrijke leden lid blijven
van onze bloeiende vereniging. Het is niet gemakkelijk ieder zijn wensen te vervullen
maar met het bestuur wordt alles in goede banen geleid.
De zomer staat voor de deur, geniet met volle teugen, door te gaan fietsen of wandelen
want onze natuur heeft zoveel te bieden en zeker in West-Vlaanderen. Wij hebben alles
in onze provincie maar men moet het zelf ontdekken.
Nog vele zomerse groeten en tot september.
De Penningmeester
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
Op 21 juni begint DE ZOMER
De bijtjes dragen het stuifmeel rond bezorgen
bloem en plant nieuw leven.
Zie, hoe dit seizoen zich openbaart nu ons zoveel
weelde wordt gegeven.
De zomer strooit zijn milde geuren brengt ons
een bont palet van kleuren,
zodra de zon de hemel openbrandt
boven het wachtende,
vruchtbare land.
Jozef VANDROMME
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

-2AKTIVITEITEN 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 08 september 2005.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt over het AZW-plan voor Oostende (kustverdediging,
verbetering haventoegang, ............... )
- koffietafel en tombola
- Donderdag 13 oktober 2005.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt over "Medische en Nutritionele voordelen van soja"
- koffietafel en tombola
- Donderdag 10 november 2005.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. Paul GERARD met een uiteenzetting over
de haven van Oostende
- koffietafel en tombola
- Donderdag 08 december 2005.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Bingo
- koffietafel en tombola
- Donderdag 12 januari 2006.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie met snacks dans animatie
- speciale 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 : 04 juli - 25 juli - 15 augustus - 05 september - 26 september - 17
oktober - 07 november - 28 november - 19 december.
2006 : 09 januari - 30 januari - 20 februari - 13 maart - 03 april - 24 april 15
mei - 05 juni - 26 juni - 17 juli 07 augustus - 28 augustus - 18
september - 09 oktober - 30 oktober - 20
november - 11
december.
3. Planning 2005 - 2006 :
1. Ledenvergaderingen :
2005: 08 september - 13 oktober - 10 november - 08 december.
2006: 12 januari - 09 februari - 09 maart - 13 april - 11 mei -14 september
- 12 oktober - 09 november - 14 december.
2. Bestuursvergaderingen :
2005: 31 augustus - 05 oktober - 02 november - 30 november.
2006: 04 januari - 01 februari 01 maart - 05 april - 03 mei - 07 juni - 06
september - 04 oktober - 08 november -06 december.
4. Koningsdag :
2005: Zaterdag 19 november.
2006: Zaterdag 18 november.
5. Dagreis :
2005: Donderdag 22 september.
2006: Zal later bepaald worden naargelang de bestemming.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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75 leden waren opgekomen voor deze statutaire vergadering. De voorzitter
verwelkomde de aanwezigen en vroeg dan een minuut stilte voor de overleden leden.
Daarop werd de spreker van de dag voorgesteld namelijk de heer Emmanuel
TIMMERMANS PR van de - C - Power NV. Hij zou ons spreken over het bouwen van
een windmolenpark voor onze kust. C. Power zal deze bouwen als een technische
oplossing om de energie aan te passen aan de Kiotonorm.
Er zouden 60 windturbines worden gebouwd van 3,6 MW tot max 5 MW goed voor een
energie voor 300.000 gezinnen jaarverbruik . Hij stelde het logo voor met de partners
(investeerders). Dit alles zou in 2004 reeds een groene elektriciteit van 2% leveren met
voor 2010 te komen tot 6%.
Op de Thorntonbank zou worden gebouwd dit ligt 30 km in zee buiten de vaartroute. De
inplanting zou gebeuren door windturbines waar de elektriciteit zou geleid worden door
24 telecomkabels die zouden eindigen in een terminal welke gelegen zou zijn in Sas
Slijkens. Vervolgens gaf hij enkele technische gegevens over de werking van de
windturbines. De timing voor de bouw loopt vlot als de nodige vergunningen worden
toegestaan. De kostprijs van dit ganse gebeuren bedraagt 500 miljoen euro gedeeltelijk
betaald door de overheid en een gedeelte door de privésector.
Na dit relaas werden dan nog een paar vragen gesteld en nam de spreker afscheid na
het in ontvangst nemen van het gebruikelijk geschenk en een applaus van de
aanwezigen.
Nu was het tijd voor de statutaire vergadering die steeds plaats heeft in de maand maart.
De secretaris nam het woord om het jaarverslag van 2004 voor te lezen gevolgd door
het verslag van de financiële toestand toegelicht door onze nieuwe penningmeester.
Voor de herkiezing van de bestuursleden CUYPERS F. - DEWULF E.
was er geen probleem door gebrek aan tegenkandidaten en tevens werd
dhr. P PAUWELS als nieuw bestuurslid aanvaard.
Tijd voor de koffiepauze waar intussen de tombolabiljetten aan de man of vrouw
werden verkocht.
Na nog enkele korte mededelingen door de voorzitter werd dan de tombola
gehouden die zoals steeds goed is verlopen.
Rond 17.00 uur was het dan tijd om afscheid te nemen en tot de volgende
ledenvergadering.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 14 APRIL 2005.
Voor deze ledenvergadering waren er 77 leden present die dan ook werden
verwelkomd door de voorzitter. Een minuut stilte werd er gehouden voor de
overleden leden.
Onze feestleider stelde dan de spreker voor namelijk dhr F. DE BLOCK
voorzitter van het Sociaal Huis Oostende. Zij n onderwerp van vandaag was het
vrijwilligerswerk en de vergrijzing van de bevolking. Als eerste punt was dan het
vrijwilligerswerk.
Door het enorm toenemen van de senioren die vooral te danken is aan de enorme
welvaart en aan de levensstandaard die drastisch is toegenomen in de positieve zin, is
de samenleving van de senioren dan ook
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Huis maar dit alles is onmogelijk zonder de medewerking van de talloze
vrijwilligers. De nood aan vrijwilligers zal blijven stijgen door de vergrijzing van de
bevolking.
In de stad Oostende is l op 10 inwoner ouder dan 60 jaar men heeft berekend dat dit
in 2010 40 tot 44% ouder zal zijn dan 60 jaar. Grote studies tonen aan dat in 2050
1/3 van de bevolking ouder zal zij n dan 60 . Dat brengt wel uitdagingen met zich
mee :
- conflict tussen jongeren en ouderen vooral als het onderwerp aangesproken
komt van het betalen van de pensioenen
- invloed quasi politiek : ouderen worden gekozen vooral door hun ervaring .
- gezondheidszorgen : de kosten blijven stijgen
In 2050 zullen er 100 werkende zijn voor 70 gepensioneerden.
Een groot probleem die zich stelt is dat er voor het ogenblik 1/3 van de 85 plussers
neiging vertonen tot dementie. Dit geeft een grote aftakeling met veel last en belasting het heeft ook een zeer groot ethisch probleem. Vrouwen leven langer hoe ouder men
wordt hoe moeilijker het wordt voor het lichaam onze cellen zijn daar niet op
voorzien .
Als besluit zei de spreker de pensioenleeftijd op te trekken maar eerst moet de
werkloosheid opgelost worden en nadien kijken wanneer men kan beginnen werken.
Na deze uitleg nam de spreker dan ook afscheid van ons na het in ontvangst nemen van
het geschenk met een daverend applaus.
De voorzitter nam dan het woord met enkele berichten waarbij een geleid bezoek aan de
Kursaal van Oostende werd aangekondigd alsmede de komende plechtigheden in
verband met de bevrijding van ons land.
Tijd voor de koffie en de verkoop van de tombolabiljetten die dan
ook onmiddellijk volgde . Rond 17.00 uur was dan alweer het einde aangebroken van
deze ledenvergadering.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 12 MEI 2005.
Slechts 57 leden waren present op deze ledenvergadering. Door de afwezigheid van de
voorzitter en de ondervoorzitter nam de secretaris dan maar deze taak over om iedereen
te verwelkomen. Hij vroeg dan ook een minuut stilte voor de overleden leden.
Confrater Dewulf E. stelde dan de spreker van de dag voor namelijk
de heer Jan MEES directeur van het VLIZ (Vlaams instituut voor de zee). Zijn
onderwerp was de voorstelling van het VLIZ in het algemeen. Het VLIZ heeft als taak
aan te tonen dat onze kust nood had aan onderzoeken - marine wetenschappen doelstellingen : onderzoekinfrastructuur - oceanografisch databank - zorgen voor
publicaties - en het in stand houden van een belangrijke bibliotheek.
Het VLIZ werd opgericht in 1999 en was operationeel in 2000 - het wordt gesubsidieerd
door de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie. De zee is de belangrijkste doelstelling
vooral de open zee - duinen slikken en schorren - estuaria ( mondingen).
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werd in oktober 2004 die als taak heeft het uitvoeren van projecten in verband met
de zee - een labo en denktank - opleidingscentrum enz.
Het VLIZ elf heeft als taak wetenschappelijk onderzoek en een geïntegreerd
kustzonebeheer.
Activiteiten : met de Zeeleeuw wetenschappelijk zeeonderzoek -serres voor
duinenonderzoek (Bredene) - datacentrum - website met waarschuwingssysteem
tegen de Tsunami - tevens komt er nog een nieuw onderzoekschip.
Wat we misschien niet wisten dat er in Oostende nog heel wat onderzoeken gebeuren op
wereldvlak.
De spreker nam dan afscheid na het ontvangen van zijn geschenk en een applaus
van de aanwezigen.
Tijd voor een mededeling het bezoek aan het Kursaal Oostende die gepland was voor 07
juni wordt verschoven naar 15 juni het bezoek met gids is gratis en er zijn nog 8
plaatsen beschikbaar.
Nu was het koffietijd en de verkoop van de biljetten voor de tombola die dan ook werd
getrokken waarbij het opviel dat er wel leden waren waar Vrouw Fortuna hen gunstig
gezind was.
Rond 17.00 uur was het afgelopen en kunnen we beginnen aan ons verlof en een
weerzien in de maand september.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§
Inhuldigingsplechtigheid op 07 mei 2005 van gedenkplaat voor de onschuldige
oorlogsslachtoffers die sneuvelden op 27 mei 1940.
Op 17 mei 1940 kwamen een dertigtal jonge mannen om door een aanval van Duitse
vliegtuigen. Om de onschuldige slachtoffers te herdenken werd op zaterdag 07 mei 2005
een hulde gebracht.
Op 10 mei 1940 brak de oorlog uit. Duizenden mannen volgden het bevel van de
Belgische Regering en vertrokken naar het Rekruteringscentrum van het Belgisch Leger
in Frankrijk. Hun pas werd echter afgesneden door de reeds tot diep in Frankrijk
doorgedrongen Duitse troepen. Deze mannen werden bijgevolg teruggedreven naar het
nog onbezette deel van België: West-Vlaanderen. Naar schatting werden 10.000 jonge
mannen in scholen of hotels van Oostende geherbergd.
In de ochtend van 27 mei 1940 wierpen Duitse duikbommenwerpers onverwachts
bommen op de jongensafdeling van de stedelijke basisschool Henrdrik Conscience. Dit
bombardement ging gepaard met mitrailleurvuur en doodde en verwondde tientallen
jongeren. Sommige doden konden niet meer geïdentificeerd worden.
Zestig jaar na het sluiten van de vrede brengt het Stadsbestuur met een ingetogen
plechtigheid hulde aan deze onschuldige slachtoffers.
Er werd een herdenkingsplaat aangebracht aan de buitenmuur van de Stedelijke
basisschool Hendrik Conscience in de Stuiverstraat te Oostende .
Deze plechtigheid werd bijgewoond door onze vaandeldrager en enkele bestuursleden.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Op 23 december 2004 werd in de Koninklijke School voor Onderofficieren te Zedelgem
de trofee "Lichamelijke Opvoeding en Sport" overhandigd aan de laureaat van 58e
Promotie Schooljaar 2003-2004. Het was de KBOO Nick OOMS die deze trofee mocht
ontvangen uit de handen van een onzer bestuursleden.
Op 21 maart 2005 werd deze leerling OOMS vergezeld van de School-commandant
LtKol VAN de VYLE en de Korpsadjudant BROUCKE begroet door ons bestuur om
deel te nemen aan een middagmaal in ons lokaal.
Onze dank aan de Schooldirectie die telkens ingaat op onze uitnodiging. Zodoende
krijgen onze leden de gelegenheid kennis te maken met de jonge kandidaat
beroepsonderofficier.
Een aangename samenkomst waar er heen en weer werd gebabbeld over heden en
verlopen tijden. Voor de meeste van ons ook een ogenblik om terug te denken aan de
tijd van toen, toen wij nog jong en actief waren.
Voor onze laureaat ook een bewijs dat de vriendschapsbanden onder de ExOnderofficieren steeds blijft bestaan.
Onze gezellige namiddag werd afgesloten na een kleine toespraak door onze voorzitter
en een dankwoord van de Schoolcommandant.
Bij het afscheid werd KBOO Nick OOMS nog een mooie toekomst gewenst.
Wij waren met 45 leden, dames inbegrepen, aanwezig op deze Gezellige dag .
Dank U.
A. BAROEN
Voorzitter.
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Op 17 december 2004 werd de Fregatkapitein E.VANDEN HAUTE belast met de
functie van Directeur van de Belgisch-Nederlandse Mijnbestrijdingsschool te Oostende.
Fregatkapitein Edwin VANDEN
HAUTE werd geboren te Elsene
op 27.09.1957. Hij vervoegt de
Marine in sept. 1975. Van 1975
tot 1978 studeert hij aan de
Hogere Zeevaartschool te
Antwerpen. Na de applicatiefase
dient hij van 1979 tot 1986 in
verschillende functies aan boord.
Ondertussen volgt hij in 1983 de
specialiteit mijnenbestrijding.
In 1986-87 is hij commandant van
de mijnenveger "HEIST". Daarna
volgt een periode als stafofficier in
COMOPSNAV en instructeur aan
de Belgisch -Nederlandse
Mijnenbestrijdings school.
In 1991 volgt hij de cursus voor
kandidaat hoofdofficier en wordt
daarna commandant, van de
mijnenjager "ASTER" . In 1993
wordt hij hoofd van het bureau
"MineWarfare Gaming System" en
van 1995 tot 1997 neemt hij de
functie van Hoofd MOST waar.
In 1997-1998 is hij commandant,
van het commando- en bevoorradingsschip GODETIA. Van 1998 tot
2000 fungeert hij achtereenvolgens
als hoofd van de ondersectie
Operaties en hoofd van de
ondersectie Externe Relaties in de
Marinestaf te Evere. In 2000 wordt
hij commandant van het fregat
WIELINGEN. Vanaf 2002 oefent hij de functie uit van Hoofd Opleidingen Eguermin.
DE MIJNBESTRIJDINGSSCHOOL
In het midden van de vijftiger jaren start de bouw van de Belgische Ontmijnings-school.
In juni 1960 gaat de school officieel open.
Vanaf 1975 spreken we van de geïntegreerde "Belgisch-Nederlandse Mijnbestrijdingsschool". Beide landen delen vanaf die tijd de kosten en leveren samen het benodigde
personeel . In datzelfde jaar worden een aantal cursussen opengesteld voor de NAVO
partners.
In 1991 komt met NAVO-fondsen de nieuwe vleugel tot stand en in 1994 kunnen de
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Vanaf 1996 kunnen ook leerlingen van niet-NAVO landen cursussen op EGUERMIN
volgen.
De mijnenbestrijdingsschool heeft, als eerste opdracht opleiding en training te geven
aan het personeel van de Belgische Marinecomponent en de Koninklijke Marine. De
faciliteiten van de school staan echter ook ter beschikking van andere NAVO-landen en
van internationale partners. De instructeurs onderwijzen de techniek, tactiek en doctrine
van de zeemijnenbestrijding aan meer dan vijfhonderd man per jaar.
Behalve Belgen en Nederlanders zijn in dit aantal begrepen het personeel van bijna al
de marines van onze NAVO-bondgenoten. De lessen worden gegeven in het Nederlands
.Frans en Engels. Verder participeert EGUERMIN in diverse NAVO werkgroepen en
overlegfora.
Dit jaar hebben beide defensiestaven EGUERMIN bij het "Allied Command
Transforma-tion" aangeboden als "Centre Of Excellence (CoE) on Naval Mine Warfare.
De sinds 1975 opgebouwde ervaring en de al meer dan 25 jaar bestaande producten
passen uitstekend binnen de vastgestelde criteria. De wens om de bedrijfsvoering te
optimaliseren en binnen de NATO de status van CoE te krijgen, zijn aanleiding geweest
om het ISO 9001:2000 aan te vatten. De certificering van de afdeling Opleidingen
wordt voor liet einde van dit jaar nagestreefd.
EGUERMIN besteedt ook veel aandacht aan de intensivering van contacten met de
plaatselijke civiele autoriteiten. Een goede relatie tussen de medewerkers van
EGUERMIN en de inwoners van de stad Oostende is belangrijk en biedt vaak nieuwe
gezichtspunten. Dit heeft geleid tot het verzoek aan het stadsbestuur het peterschap over
EGUERMIN te willen aanvaarden. In 2005 bestaat EGUERMIN als school 45 jaar en
de binationale samenwerking 30 jaar.
Dat zoveel landen gebruik maken van dit instituut getuigt van haar degelijkheid. De
wapenspreuk van de school luidt dan ook "NON OSTENTO,SED OSTENDO" ofwel
vrij vertaald " Ik praal niet, met mijn kennis, ik onderwijs slechts"
Van 2002 tot 2004 maakten volgende landen gebruik van de aangeboden vormingen:
BELGIË - NEDERLAND - CANADA - DENEMARKEN - GROOT-BRITANNIE DUITSLAND - VERENIGDE STATEN - SPANJE - ITALIË - NOORWEGEN GRIEKENLAND - TURKIJE - AUSTRALIË - SINGAPORE - POLEN - MALEYSIE FRANKRIJK - BULGARIJE - ZWEDEN - ROEMENIE - PORTUGAL - LITOUWEN
LETLAND - ESTLAND - OEKRAÏNE - JAPAN - INDONESIË - MAROKKO - CONGO

Dit alles uit het boekje uitgegeven door de EGUERMINschool.
oooooooooooooooooooo
AUSCHWITZ 60 JAAR LATER.
Auschwitz - Birkenau staat synoniem voor de dood van anderhalf miljoen mensen,vnl.
joden, die slachtoffer waren van de moorddadige nazi's.
Op 27 januari 1945 , 60 jaar geleden bevrijden soldaten van het rode leger1 het
uitroeingskamp van Auschwitz.
Onlangs was er een herdenkingsplechtigheid van de bevrijding van het kamp, dit 60 jaar
geleden. Talrijke regeringsleiders en staatshoofden waren aanwezig.
oooooooooooooooooooo
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Wij vieren Koningsdag op zaterdag 19 november 2005. Zo zetten de ExOnderofficieren van Oostende hun 119-jarig bestaan in.
Het programma is als volgt :
- 12.30 uur : onthaal in het "Koninginnehof"
- 13.00 uur : banket
- aperitief aangeboden door het "Koninginnehof"
- Ministronesoep
- Bladerdeegje van zeevruchten met prei en witte wijnsaus
- Ossenhaas met béarnaise en veldsla
- Tulp met ijs, fruit en saus
- Mokka met koekjes
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 32 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 2005
Het rekeningnummer van onze vereniging : 000-0146912-54
J. Peurquaetstraat 18 B2 8400
Oostende
Penningmeester J. KIMPE zal op de komende ledenvergadering ter beschikking staan
voor diegene die contant willen betalen.
Welke ook de wijze van betaling weze, gelieve bij de inschrijving te melden met wie U
graag aan tafel wil zitten.
De rechthebbende 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 : TETAERT Etienne
CASTERMANS Marcel
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Dagreis naar PASSENDALE ZONNEBEKE OP 22 SEPT
2005
Opstapplaatsen : NR .1 Oostende Visserijschool J. Bauwens
NR. 2 Brugge E40 afrit. Loppem..

Dagindeling :
08h15
09h30

Vertrek aan de opstapplaats NR 1.
Bezoek : De oude kaasmakerij.
Om te weten moetje proeven dus : fijnproevers proeven.

11h30

einde bezoek kaasmakerij.

12h00

Middagmaal:Restaurant De Oude kaasmakerij.
Tomaatensoepje
Halve kip frietjes
Koud groentenassortiment
Koffie - Appeltaart.

13h45

Vertrek voor namiddag rondrit met gids
New Zealand Memorial.
Tine Cot Cemetery &3rd Australian Division Memorial.
Polygon Wood Cemetery.
Hospital Bunker Cryer Fann 1916.

17h00

Einde bezoek .

17h15

Vertrek richting Brugge Oostende.
Deelname in de kosten. :32,00 euro
Inbegrepen : Autobus -drinkgeld chauffeur
Toegangsprijs :musea.
Middagmaal.
Gids rondrit.
Uiterste datum van inschrijving :08 Sept.2005 of tot volledige bezetting van de bus.
Aantal plaatsen :50.
De betaling moet op de rekening van de penningmeester toekomen uiterlijk op 08 Sept.2005.
De datum van de storting is het enige beslissende criteria bij overboeking. Inschrijving en
betaling bij de penningmeester.
Mr. P.KIMPE J Peurquaetstraat 18 B2 8400 Oostende.
Rekeningnummer 000-0146912-54. Inschrijvingen zijn slechts
geldig na storting.
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DE KONGOLESE SOLDAAT
Ik zal me altijd de woorden blijven herinneren die
de Zuid Afrikaanse minister van Oorlog uit sprak
toen hij te Stanleystad de detachementen inlandse
soldaten geschouwd had, die te zijner ere opgesteld
waren bij zijn aankomst op het vliegveld aldaar.
Nadat hij langzaam voorbij de mannen ge gaan was
en ze allen diep in de ogen had gekeken, bleef hij
staan voor de bevelvoerende officier en zegde hem
slechts twee woorden, die we trouwens niet hoeven
te vertalen : « FINE SOLDIERS ». En werkelijk,
een kwartier lang hadden ze in « geef-acht »
houding gestaan, correct gelijnd, fiks zonder
houterigheid, de fez lichtjes schuin op het rechter
ook, hun linnen kaki uniform netjes in de plooi
gestreken, dit alles zonder een vin te verroeren,
onder een daverende zon, die het zweet langs alle
zijden deed uitbreken. De minst goede onder hen
zou het als een schande aanzien nebben indien hij
ook maar een centimeter bewogen of ook maar een
vinger verroerd had. En dan de wapenbewegingen
die voorafgegaan waren : klak, klak, klak ! De fameuze « Horses guards » zouden het geen zier beter
gedaan hebben. De minister had gelijk; hij had de
juiste woorden gevonden « Fine Soldiers » !
De inlanders zijn verzot op die spectaculaire
plechtigheden waarvan we daarjuist een voorbeeld
aanhaalden. Ze worden absoluut onberispelijk
uitgevoerd en wekken door hun ordelijke kalmte
een indruk van rustige kracht. Honderden malen per
jaar worden ze herhaald over gans het grondgebied
van de kolonie, telkens ter gelegenheid van een
nationale feestdag, het vertrek of de aankomst van
een vooraanstaande personaliteit enz...

Maar wat al moeite kost het niet voor de individuele
vorming zo
ver
gevorderd
is dat
zo'n
gezamenlijk
resultaat bereikt wordt !
Het
kan. gerust gezegd worden
dat de huidige
inlandse soldaat, bescheiden broer
van de
Belgische
soldaat,
de vrucht is van de
voortdurende studie, de geduldige arbeid en
ononderbroken zorgen van verscheidene generaties
kolonialen, officieren en onderofficieren van bij
ons.
Juist zoals in België de opleiding van de soldaat
gegrondvest is op een soort van geleide routine, is
de instructie van de zwarte rekruut het resultaat van
een traditie, gebaseerd op de ondervinding opgedaan bij de inspanningen die vereist zijn voor die
langzame vorming, die tezelfdertijd fysisch, moreel
en intellectueel moet zijn en evenmin de handarbeid
mag verwaarlozen.
In tegenstelling met wat bij ons gebeurt waar
men de rekruten onmiddellijk het gebruik der
wapens kan aanleren, moet aan die kinderen van
het woud alles van meet af bijgebracht worden.
Voor her. bestaat er inderdaad geen opvoeding
zoals wij die kennen; de jonge zwarte groeit op als
een plant en zijn ouders leren hem niets anders dan
hun taal; hij heeft niet de minste ontwikkeling en de
meest achterlijke van onze plattelandsbewoners is
een geleerde, vergeleken bij hem. Velen hebben
nog nooit een lamp gezien, noch een huis, een boot,
een geweer, een knoop, enz... Als men hen een foto
geeft draaien ze haar om te zien of de persoon ook
langs achter gefotografeerd is.
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leger is, heeft, zo gauw zijn schoenen vast aan zijn
voeten zitten en zijn kleren zich geschikt hebben
naar de plooien van zijn lichaam, reeds helemaal
zijn schachtenuiterlijk verloren. Voor de neger
verlopen er maanden en maanden, vooraleer hij een
soldatenallure krijgt.
De dag zelf waarop de toekomstige Belgische
soldaat zijn woonplaats verlaat, — en voor hoe
korte tijd — komt hij reeds in de kazerne aan; de
jonge neger echter doet verscheidene weken over de
af stand van zijn dorpje, dat hij veelal nooit meer
weerziet, naar het Instructiecentrum, 's Anderen
daags reeds krijgen de onzen hun eerste
onderrichtingen in de krijgskunst; de reglementen
voorzien echter voor hun zwarte broeders een
rustperiode van veertien dagen om uit te rusten van
de vermoeienissen van de reis. Want in dit
prachtige en uitgestrekte land worden afstand en
tijd anders ge meten dan bij ons.
De drill die bij ons op een maand tijds gedaan is,
neemt daar een gans jaar in beslag. Denk eens aan :
er zijn op zijn minst genomen reeds veertien dagen
nodig om hen het verschil tussen links en rechts te
leren.., en ze moeten het in 't Frans kennen. Zo
herhalen ze dan eindeloos lang, steeds maar
opnieuw : « doitt » « gauss » en steken daarbij
beurtelings hun rechter en hun linkerarm omhoog,
Als men niet oplet en hen verbetert, wordt het gauw
« doitti » en « gaussi », want de inlanders hebben
een. onverbeterlijke neiging om alle woorden die in
't Frans uitgaan op een doffe e, te doen eindigen
met een klinker.
Maar met de tijd, met veel geduld en — letter lijk
— met goed voedsel, bekomt men een grondige en
volledige ommekeer, zowel fysisch als moreel en
intellectueel. Wat een afgrond gaapt er tussen die
twee wezens na een tussenpoos van een of twee
jaar!
De eerste was mager en had ingevallen
gelaatstrekken, want heel dikwijls zijn de negers
ondervoed; zijn dikke gekrulde haren vormden een
soort stofferige helm; zijn huid was glansloos en
dof; zijn gang was lusteloos; hij had afhangende
schouders en zijn borst was ingevallen; zijn blik
was weifelend en onzeker en als hij aangesproken
werd in de taal van de streek, verstond hij dat
gewoonlijk niet omdat hij niets anders kende dan
het dialect van zijn clan; hij antwoordde slechts
aarzelend en moeizaam op de vragen die hem
gesteld werden; hij was nauwelijks gekleed in
enkele stinkende vodden ofwel droeg hij simpel een
paan in raffia, die in de lenden vastgemaakt was.
Kortom, het was een integrale musengi (1), een
echte bosmens, die niets jende van wat bij ons
elementair is, die zich aan 't ergste verwachtte en
nog sterk onder de indruk was van de scheiding uit
zijn geboortedorp.
Wat bij wijze van contrast opvalt bij de tweede,
thans soldaat, is zijn zelfzekerheid, een indruk van
kracht en zelfvoldaanheid. Gewoonlijk heeft hij
sinds zijn inlijving ongeveer tien kilo aan gewicht
bijgewonnen en is hij verschillende centimeter

gegroeid; zijn gelaatstrekken zijn voller en
levendiger geworden; zijn huid is blinkend en
gezond, zijn spieren zijn soepel en zijn borstkas
staat rond; zijn haar is kort geknipt en hij tracht er
steeds een scheiding in te maken om de blanken te
imiteren; maar als zijn commandant nogal
nauwgezet is, is zijn schedel 's anderendaags niets
meer dan een gladde zwarte bol, absoluut kaal. Nu
is zijn blik vast geworden, behalve als hij liegt —
een kinderziekte die hij moei lijk kwijt geraakt —
dan wordt hij weer onzeker. Hij draagt zijn licht
linnen uniform niet zonder een zekere koketterie en
voor hij het kamp verlaat, zorgt hij er steeds voor
dat het zorgvuldig gestreken is. Als hij een gestopte
blouse of een gelapte kapitula (2) moet aantrekken,
doet hij dit niet dan met de grootste tegenzin.
En zo verlaat hij dan het kamp, alleen, of in
gezelschap van een nduku (3). Hij stapt met lange
soepele passen, armenzwaaiend en zijn hoofd in de
lucht. Op alles wat hem omringt slaat hij
nauwlettend acht. Zo zal hij aanstonds het kleine
slangetje bemerken dat zich rond een boomtwijg
gekronkeld heeft, iets waarvoor een blanke een
kwartier nodig heeft om het te ontdekken. En zo zal
hij ook, dank zij zijn uiterst scherp gezicht kunnen
zeggen wie er nadert op een vierhonderd meter
afstand.
De Europeanen van de Openbare Macht groet hij
onberispelijk en met ijver, vooral dan deze die hij
kent, evenals de inlandse gegradueerden, tot zelfs
een soldaat eerste klas toe. De Staatsagenten — ze
zijn herkenbaar aan de grote vergulde penning die
zij op hun. helm dragen — groet hij even onberispelijk, maar enkel omdat hij moet, de ijver is er niet
meer. Als er hem een mooi negerinnetje voorbijgaat
laat hij natuurlijk niet na van even lokkend te
lachen. Komt hij een van zijn zwarte vrienden
legen, dan gaat hij hem begroeten, tenminste als hij
goed gekleed is, want anders laat hij hem eenvoudig
links liggen. Ze geven elkaar de hand op Europese
wijze, praten en lachen even, en dan gaat hij weer
verder, altijd even fier, zelfs een beetje pocherig.

Buiten dat negeert hij de gehele mensheid, de
overige blanken inbegrepen. Hij zal zich nooit
gewaardigen een vulgaire inlander te bekijken, zo'n
miserabele musengi, zoals hij er vroeger zelf een
was en die hij nu veracht.
Zo komt hij dan eindelijk in het Europees centrum,
dat altijd minstens een kilometer van het militair
kamp verwijderd is, blijft er wat rondneuzen voor
de factorijen en koopt zelfs een cigaret of twee als
de eerste van de maand niet te ver meer af is. Hij
doet zo enkele keren de ronde van de post, praat
wat met bekenden — als ze tenminste presentabel
voorkomen - - informeert naar nieuwsjes over de
blanke, gaat dan naar -de « Beige » (4) en tenslotte
keert hij naar het kamp terug. Met al hetgeen hij op
zijn wandeling gehoord en gezien heeft, heeft hij
stof genoeg om uren te praten.
Moreel is hij eveneens veranderd. Hij weet dat hij
toebehoort aan de Staat, die hem betaalt, huisvest,
voedt en kleedt, evenals eventueel zijn vrouw en
kinderen. Die anonieme Staat is in Kongo vertegenwoordigd door Boela Matari (5); het Opperste
hoofd ervan is de Koning die in het verre Mputu (6)
leeft, dat hij nooit zien zal noch kennen. Want eerst
was hij niets en die Staat heeft hem opgenomen in
een inlandse elite. Soldaat is hij van kop tot teen en
als men er niet op let telt er weldra voor hem niets
meer dan zijn oversten en alles wat betrekking heeft
op de Openbare Macht. Hij heeft in hen een
absoluut vertrouwen gesteld. Om een voorbeeld te
geven. Ik heb eens een soldaat eerste klas gekend
die 400 km. te voet gedaan had en daarbij nog 36
uren trein gedaan had om mij op te zoeken en een
klacht neer te leggen tegen de Gewestelijke
Beheerder van wie hij administratief afhing. Deze
had hem zweepslagen laten toedienen, een straf die
slechts mag toegepast worden op soldaten twee de
klas. Die ontsnapping heeft hij natuurlijk met een
maand cachot moeten bekopen, die hij trouwens
zeer gelijkmoedig uitgezeten heeft maar ik was
verplicht een klacht neer te leggen tegen de
ambtenaar en dat was alles wat de soldaat verlangde.
De verering voor zijn wapen is een ware cultus
geworden. Zo heeft men eens gezien dat een neger
wiens hut afbrandde eerst zijn geweer in veiligheid
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was ik te velde en ik vond een schildwacht die in
slaap gevallen was. De man was doodop van
vermoeienis na een afbeulende tocht. Hij lag op zijn
buik met zijn geweer onder zich. Ik schopte
tamelijk ruw tegen zijn schouder; hij bewoog niet
eens, maar toen ik zijn geweer aanraakte sprong hij
recht. Natuurlijk beweerde de man dat hij niet sliep,
want een neger kan goddeloos liegen. Maar meestal
doet hij dit zeer onbehendig, ontkent gewonnen
verloren de naakte waarheid of verdraait zonder
blikken of blozen de klaarblijkelijkste dingen. Hij
liegt om zich uit de slag te trekken of om zich uit
een kwaad geval te redden, dikwijls uit
voorzichtigheid en soms uit vleierij. Verklikkers
echter veracht hij en nooit zou. hij iemand verraden
— tenzij in een geval, het geen hem tot eer strekt —
zelfs niet om te ontsnap pen aan een straf. Het
spionnagesysteem dat bij de nazi's zozeer toegepast
werd, zou bij hem niet gelukt hebben. Er werd hem
geleerd dat een soldaat eerlijk is, dat hij geen dief
is; hij steelt dan ook niet meer zoals alle andere
zwarten wel eens doen. Maar als er dan toch een
dief is in de eenheid waartoe hij behoort, die er de
atmosfeer verpest en hij mee de schande moet
dragen, dan zal hij hem zeer zeker uitleveren.
Hij is begaafd met een zeer fijne opmerkingsgave;
veel eerder dan de kwaliteiten van zijn oversten
ontdekt hij diens gebreken, manies en slechte
gewoonten. Onverbiddelijk volgt dan het oordeel
dat even humoristisch als juist is. Een van de
onmiddellijke resultaten van die studie is dat de
blanke een bijnaam krijgt welke hij gedurende gans
zijn carrière behoudt, welke ook de post is waar hij
vertoeft. Wel te verstaan gaan er soms jaren voorbij
vooraleer, hij zijn inlandse naam kent en dit om de
goede reden dat die gewoonlijk weinig vleiend voor
hem is.
En toch teken ik...
NKOI (Luipaard).

(1) Inlander die steeds in zijn dorpje geleefd
heeft, vooral als dit ver verwijderd ligt
van elk Europees centrum, wordt door de
soldaten dikwijls in misprijzende zin
gebruikt.
(2) Broek die boven de knieën afgesneden is.
(3) Een zwarte van hetzelfde ras.
(4) "Beige" soms ook "Bruxelles" - naam die
gegeven wordt aan het inlands kwartier in
alle posten van de Kolonie.
(5) Gouverneur Generaal.
(6) Europa.
De lichamelijke oefening heeft veel belang in
de opleiding van de Kongolese soldaat.
BRON
H E T L EG E R * D E N A T I E
15 MEI 1948
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0.132 "CHRISTOFEL COLOMBUS"
Zijn er veel schepen met Oostende als thuishaven, die een rol gespeeld hebben bij
het redden van mensenlevens ?
Ja, zeker, maar weinig is hierover bekend.
Eind september 1986 was er een ontmoeting in onze stad waarbij schipper Marcel
BACQUAERT, luitenant ter zee David HARRIES R.N. en kapitein Gustav POEL
van de Duitse marine, samen gekomen zijn. Bij hun ontvangst bij Burgemeester J.
GOEKINT van Oostende en de lunch achteraf, werden herinneringen opgehaald die
voor alle drie, van belangrijke betekenis waren.
De "CHRISTOFEL COLUMBUS" gebouwd in 1932, had van 1940 tot 1945,
het Engelse Brixham als thuishaven en nam o.a. deel aan de evacuatie
van Duinkerke.
Op 19 februari 1944, in de vroege morgen, was de 0.132 op visvangst voor de kust van
Cornwall. Plots zagen Marcel BACQUAERT en de mensen op dek, een U-boot varen.
Door de duisternis van de optrekkende nacht en de zware ochtendmist, was de duikboot
vlug uit het zicht verdwenen niet zonder dat de bemanning de letters 413 had kunnen
onderscheiden. Blijkbaar had de U-413 hen niet gezien.
De "CHRISTOFEL COLUMBUS" was op 25 (26?) mei 1940, de haven van Oostende
uitgevaren met aan boord 5 bemanningsleden en 40 vluchtelingen. Voor een klein
vaartuig van 71 ton, kon dat tellen. De houten reling van het schip kwam slechts 60cm
boven de waterlijn uit.
Bestemming was eigenlijk Dieppe in Frankrijk, zoals de meeste schepen van de
Oostendse vissersvloot .
Doorheen de aanvallen van de Duitse Stuka's en drijvende mijnen op de vaarroute was
het een gevaarlijke bedoening voor schipper BACQUAERT. Op dek in de voorsteven
stond een jongen van 10 jaar met goed zicht en niet zeeziek, op de uitkijk.
Gekomen ter hoogte van Duinkerke, kreeg BACQUAERT het bevel om naar Engeland
te varen, van een officier op de brug van een Britse oorlogsbodem. Was de destroyer de
H.M.S. WARWICK met op de brug Lt. D. HARRIES ?
Dus eerst naar Weymouth om de vluchtelingen aan wal te zetten, daarna naar Brixham.
De 0.132 "CHRISTOFEL COLUMBUS" zonk in juni 1970 voor de Engelse zuidkust,
op 20 mijl van Plymouth. De 5-koppige bemanning werd gered.
R.V.L.
Zie ook "De Oostendse Visserij" van
R. DESNERCK blz . 106
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-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

