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Beste Vrienden ,

Hebben jullie genoten van het groot verlof. Ik hoop van wel, misschien op reis
geweest, met de familie samen doorgebracht ofwel gezorgd voor uw kleinkinderen.
Tot nu toe konden wij aan de kust de weinige warme dagen tellen op een hand. Nu het
schijnt dat wij nog iets mogen verwachten. Hopelijk!!
Eind augustus, na onze zomerstop is het bestuur terug vergadert. Met volle moed terug
aan de slag. Onze planning voor het werkjaar ligt reeds vast. Het is te zeggen wat betreft
de datums van de activiteiten. Er moet wel nog gewerkt worden om te bepalen welke
spreekbeurten men zal houden. Jullie mogen altijd voorstellen indienen bij onze
bestuursleden. Alle hulp is altijd zeer welgekomen.
Op 08 september hebben wij onze eerste ledenvergadering met een interessante
spreekbeurt. Vijf jaar geleden nl. op 10 februari 2000 werd het onderwerp van deze
spreekbeurt reeds aangehaald. Het betreft immers "De kustverdediging Oostende".
Wij nodigen langs dit tijdschrift, alle leden zoveel mogelijk deel te nemen aan onze
activiteiten. Telkens een mooie gelegenheid om een gezellig praatje te slaan met uw
confraters Ex-Onderofficieren. Samenkomen is belangrijk en geeft steun voor de
bestuursleden die zeer begaan zijn met onze Koninklijke Maatschappij.
Ik dank U, ook de adverteerders en de Stad Oostende voor de financiële
steun . Zonder deze steun zou onze eeuw-oude vereniging een snelle dood tegemoet
gaan, dit rekening houden met alle gepresteerde bijeenkomsten en uitgave van ons
tijdschrift.
Dit jaar 2005 kende reeds enkele belangrijke herdenkingsplechtigheden
zoals : - de 60ste. verjaardag einde oorlog 1940-1945
- de 60ste. verjaardag Auschitz - Birkenau
- onlangs nog de herdenking van de eerste atoombommen geworpen op 06 en
09 augustus 1945 op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki, (zie verder in
de Klaroen).
Laat ons hopen voor de toekomst dat deze atoombommen de laatste waren. Om te
eindigen tot weerzien en onze vereniging rekent op U.
De voorzitter
A . Baroen
§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§

-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 MariaHendrikapark "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 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
~ Donderdag 09 februari 2006.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Mevrouw Linda LEMAHIEU over de algemene
werking van EUROMUT
- 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 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 :
l. Ledenvergaderingen :
2000: 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: 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 :
Zaterdag 18 november 2006.
5. Dagreis :
Datum zal later bepaald worden naargelang de bestemming.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§

Het lidgeld voor het jaar 2006 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 ledenvergaderingen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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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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Op 28 juli 2005 vond de jaarlijkse plechtigheid einde
schooljaar 2004-2005 plaats.
Het was met enige vertraging dat de detachementen onder
leiding van de Korpsadjudant plaats namen op het
drillplein.
Na de gebruikelijke voorstellingen nam de Commandant 2
KSOQ het bevel over. Hij ontving vervolgens de militaire
en burgerlijke autoriteiten.
Daarna kwam de Schoolvlag 2 KSOO en het Vaandel 6de Linie de rangen vervoegen.
Nu was het tijd voor de schouwing van de troepen door de voorzitter van de
plechtigheid Luitenant-Generaal Vl. Singele (directeur algemene opleiding);
Na de toespraak door de Schoolcommandant was er de proclamatie met uitreiking
van de diploma's.
Dan was de uitreiking van de prijzen aan de laureaten. Onze vereniging schenkt
traditiegetrouw een trofee aan de laureaat Lichamelijke Opvoeding en Sport Niv3+ (1ste
jaar)dit jaar was de trofee voor Set KBOO SMET Sven die dan ook deze prijs in
ontvangst nam van onze secretaris G. Dewulf.
Na het muzikaal intermezzo door de voltallige muziekkapel van de Gidsen volgde het
defilé.
Met een receptie werd dan ook deze plechtigheid besloten.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§
Mopje voor de Westvlamingen.
Zoon :
" Moedre, oe skrievje tetten ? "
Moeder :
" Emoa jongne, wuk nen parlee; Woa voarn
ejje gie da noadig ? "
Zoon :
" Voar in mien ipstel van 'tschole, kwille skrievn: Voadre e nen
nieuwn trekteur gekocht en tetten nog niemand gezien ".
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§
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Van alle gruwelen uit de Tweede Wereldoorlog heeft het
gebruik van die twee atoombommen de meeste indruk
gemaakt op het collectieve geheugen van de mensheid. Die
indruk is zo groot, dat tot op de dag van heden er bij de
meeste mensen grote weerstand bestaat tegen het gebruik
van iedere vorm van atoomenergie, hoe veilig dat thans ook
is geworden. Alleen al het woord 'atoomsplitsing' roept bij
vele associaties op aan de hel van Hiroshima en Nagasaki.
De Australische historicus Gavan Daws beschrijft in zijn boek 'Prisoners of the
Japanese' hoe de bewoners van de beide steden aan hun eind kwamen : "Ze werden
geroosterd, brandden uit, werden gevild en in stukken gereten. Hun hersenen werden
gekookt, hun ogen vloeiden uit hun kassen. Hun lichamen werd compleet verast of ze
verdampten simpelweg, gingen in rook op of vielen tot atomen uiteen".
Koosnaampjes.
Het is mede hierdoor dat er nog steeds Europeanen zijn die anti-Amerikaanse
gevoelens koesteren en die atoomaanvallen van 1945 als een oorlogsmisdaad
aanmerken. Dit wordt enigszins in de hand gewerkt door de typische Amerikaanse
gewoonte zelfs aan de meest verschrikkelijke wapens liefkozende troetelnaampjes
te geven. Alsof het over iets leuks gaat.
Zo heette de uranium-236-bom, die Hiroshima verwoestte, Little Boy en het
plutoniumexplosief van Nagasaki had de codenaam Fat Man. Hoewel de eigenlijke
kernlading niet veel grote was dan een kokosnoot, wogen de complete bommen
ongeveer twintig ton. Het was dan ook nog een heel werk om die met B29bommenwerpers vanaf het minieme eiland Tinian in de Stille Oceaan naar Japan te
vliegen. De gezagvoerder bij de aanval op Hiroshima was de kolonel Paul W.
Tibbets Jr. Zijn Boeing B29 had hij Enola Gay genoemd. Het was de koosnaam van
zijn moeder. De piloot die met Fat Man Nagasaki van de aardbodem veegde, heette
Chris Albury. Zijn B29 droeg de naam Bock's Car.
Beide piloten werden vele malen geïnterviewd en er zijn tv-documentaires over ze
gemaakt. Het meest schokkende is eigenlijk de koele afstandelijke manier waarmee
ze over hun ervaring spraken. Ze hadden een opdracht en die moesten ze zo goed
mogelijk uitvoeren. Een puur technische bezigheid dus. Vlieghoogte 30.000 voet
(plm. 10 km). Bom laten vallen aan een parachute. Snel over bakboord draaien en
wegwezen voor de explosie. Die kwam pas als de bom tot 1800 voet (zo'n 600
meter) boven het doel was gedaald. Dan was het effect het grootst, had men
uitgerekend. Een verblindende lichtflits een schokgolf en een gigantische
paddenstoelwolk, die tot hun vlieghoogte opsteeg.
Enigszins morbide waren ook de jaarlijkse herdenkingsfeestjes van het team dat de
bombardementen had voorbereid.
Aan het gehele atoomproject was door 125.000 mensen vijf jaar lang gewerkt. Het
had ruim twee miljard (toenmalige dollars) gekost.
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Maar anderzijds wordt vaak vergeten dat de
Japanners in meedogenloosheid absoluut de kroon
spanden. Zo is vastgesteld dat het Japanse leger alle
krijgsgevangenen, maar ook honderdduizenden
burgers in hun concentratiekampen zouden
afslachten als ze de oorlog zouden gaan verliezen.
Men heeft uitgerekend dat de beide atoombommen
daarom meer dan één miljoen mensenlevens hebben
bespaard.
Ook is het goed te vermelden dat de Amerikanen de
Japanners voor de atoomverschrikking hadden
gewaarschuwd. Dat gebeurde op 26 juli 1945 in de zogenaamde
'Proclamatie aan het Japanse volk'.
Er werden zelfs gunstige voorwaarden voor overgave aangeboden. Maar de Japanese premier Soezoeki wees het aanbod
hooghartig van de hand. Hij volhardde daarin zelfs nadat
Hiroshima al was vernietigd. Pas na de twee de bom, die op
Nagasaki, ging Japan door de knieën. Maar ook na de
wapenstilstand werden door gefrustreerde Japanse militairen nog
overal krijsgevangenen en burgers vermoord .
Zo was in Mansjoerije de beruchte Japanse eenheid 731 in Pingfan bij de stad Harbin
gevestigd. Dat was een concentratiekamp waar met de meest weerzinwekkende
chemische en bacteriologische wapens werd geëxperimenteerd op gevangenen. Nog na
de wapenstilstand werden daar meer dan 600 Chinese werkkrachten met
machinegeweren afgemaakt, terwijl duizenden menselijke proefkonijnen werden
vergast of met cyaankali werden vergiftigd.
Bij het veroordelen van de atoomaanvallen wordt ook vaak vergeten dat er in oorlog
altijd kwistig met mensenlevens is omgesprongen. Zo kan het beruchte bombardement
met klassieke bommen op de Duitse stad Dresden in februari 1945 zonder meer met
Hiroshima worden vergeleken. Zowel wat het aantal slachtoffers betreft, als de
verwoesting van de stad. Het verschil was alleen dit effect bij Hiroshima met slechts
één enkele bom werd bereikt.
Ook is het goed te weten dat reeds in december 1937 de Japanners kans zagen in de
door hen veroverde Chinese stad Nanking binnen enkele weken tijds meer dan 300.000
onschuldige burgers te vermoorden. Ze werden bij duizenden onthoofd of
neergeschoten. Tot op de dag van heden ontbreken dit soort schandalen volledig in de
officiële geschiedenisboeken.
En laten we niet vergeten dat wij Europeanen nog niet lang geleden elkaar naar
vermogen hebben afgeslacht. Zo sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog alleen al
in de slag bij Verdun (1916) meer dan een half miljoen Fransen en Duitsers. En een
jaar later verloren de Engelsen in België bij leper en Passendale 300.000 soldaten en
de Duitsers 200.000. Om over de Tweede Wereldoorlog met bijna 50 miljoen doden
maar te zwijgen.
Het enige wat we kunnen hopen is dat de wereld er iets van leert. Bijvoorbeeld dat
mensen in principe geen wegwerpartikelen behoren te zijn. Daarom ook mogen de
rampen uit het verleden nooit vergeten worden. Anders zijn al die slachtoffers, ook de
burgers van Hiroshima en Nagasaki, voor niets gestorven.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§
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Het microklimaat aan de kust wordt vooral
veroorzaakt door het verschil in temperatuur russen
zee en land. Dit thermisch verschil heeft tot gevolg
dat in de winter de temperaturen aan de kust meestal
hoger liggen dan in het binnenland. In de zomer is
het er meestal koeler ten gevolge van de zeewind.
Vanwaar
dit
verschil
russen
zeeen
landtemperatuur? Welnu, de aarde absorbeert zeer
goed de zonnestraling, de grond is echter een zeer
slechte warmtegeleider en aldus zal alleen de
oppervlaktelaag verwarmd worden. De grond
warmt dus snel op en koelt even, snel af.
Water daarentegen is een betere geleider, het laat
bovendien de straling gemakkelijker door, terwijl
ook de verticale bewegingen een grote rol spelen
bij het verspreiden van de warmte tot op grote
diepte. Daar tenslotte de warmtecapaciteit van water
veel groter is, zal de temperatuur slechts heel
langzaam variëren.
De zeeën kunnen dus beschouwd worden als
warmtereservoirs
die
de
temperatuurschommelingen sterk reduceren.
LAND- EN ZEEBRIES (zie figuur)
Een gevolg van het verschil in temperatuur tussen land
en zee is de land- en zeebries.
ZEEWIND:

's Zomers ontwikkelt zich aan de kust, op het einde
van de voormiddag dikwijls een wind die van zee
naar land waait, hij bereikt zijn hoogste snelheid
bij het begin van de namiddag, verzwakt daarna
geleidelijk en valt in de avond. Dit is de zeewind.
De voornaamste oorzaak van deze luchtbeweging
is dat de zonnestraling de temperatuur van zee en
grond niet op gelijke wijze doet stijgen. Tijdens
een zonnige dag wordt de temperatuur van de
grond veel hoger dan die van het water. Daardoor
worden ook de onderste luchtlagen boven land
warmer dan deze boven zee. Dit temperatuurverschil doet een thermische luchtcirculatie
ontstaan: stijgende warme lucht boven het land en
dalende koude lucht over zee.
Het gevolg daarvan is dat de warme lucht boven
het land stijgt en wordt vervangen door de koelere
lucht van boven zee. Op een hoogte van 500 'a
1000 m stroomt de lucht van land naar zee. Er
ontstaat nu een gesloten circulatie met aan het
aardoppervlak een wind van zee naar land: de
zeewind. Over 't algemeen wordt de zeewind
omstreeks 10.00 uur merkbaar en staat dan
loodrecht op de kust. De w i n d s n e l h e i d i s
e v e n r e d i g m e t h e t temperatuurverschil tussen
land en zee: hoe groter dit temperatuurverschil, hoe
groter de windsnelheid. Bij de inzet veroorzaakt
deze zeewind een merkbare daling van de
temperatuur.
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Zeewind kan voorkomen vanaf de maand maart tot eind
september en dan vooral vanaf mei tot augustus met
een piek in de maand juni. De zeebries blijft meestal
beperkt tot een gebied van maximum 15 km aan beide
zijden van
de kust.
Als gevolg van deze luchtcirculatie ontstaat boven zee
een thermische hogedrukzone (dalende lucht) en
boven land een thermische lagedrukzone (stijgende
lucht) waardoor er boven land convectieve wolken
gevormd worden (cumulusbewolking). Gewoonlijk
zorgt de zeebries voor een smalle wolkenvrije
kuststrook. Bij toenemende wind landinwaarts wordt
deze wolkenvrije zone, door afkoeling, breder.
LANDWIND:
's nachts koelt het land af en het zeewater bijna niet.
Door het aldus ontstane temperatuurverschil
ontstaat een circulatie aan de grond van land naar
zee. Deze landwind is echter veel zwakker dan de
overdag optredende
zeewind.
Wat de wind aan zee betreft kan men over 't algemeen
nog stellen dat deze aan zee meestal sterker waait
dan in het binnenland, dit wegens het ontbreken van
hindernissen (bv. heuvels) die de snelheid van de
wind kunnen afremmen.
ZEEMIST.
Wanneer de zichtbaarheid daalt tot onder l km
spreekt men van mist. Mist wordt veroorzaakt door
condensatie van waterdamp. Condensatie treedt op
door verzadiging en dit kan gebeuren door
toevoeging van waterdamp aan of door afkoeling van
de lucht.
Verdampingsmist wordt gevormd door toevoeging
van waterdamp. De waterdamp kan zich
vormen door verdamping van het onderliggende
wateroppervlak. Mist . gevormd door verdamping
doet zich voor boven zee wanneer koude lucht
boven een warm watervlak stroomt.
In dit geval spreekt men van zeemist.
Advectiemist (advectie: horizontale verplaatsing van
de lucht) ontstaat wanneer een vochtige luchtmassa
beweegt over een oppervlak waarvan de
temperatuur lager is dan de dauwpunttemperatuur
(= de temperatuur waarop de waterdamp
condenseert) van de luchtmassa. De onderste lagen
koelen af en gaan door verzadiging condenseren en

aldus mist vormen. Dit soort mist doet zich voor
boven zee wanneer warme, vochtige lucht uit het
zuidwesten boven een koude Noordzee stroomt.
Dit gebeurt vooral tijdens de lente en de zomer.
Deze mistsoort kan bij de juiste windrichting de
kuststrook bedekken. Men spreekt dan dikwijls
van zeemist, alhoewel het om advectiemist gaat
(advectiemist kan ook het land bedekken). De
boven zee gevormde mist kan echter
landinwaarts geleidelijk oplossen onder invloed
van het warmere landoppervlak. Advectiemist kan
zich voordoen op elk ogenblik van de dag of
nacht en lost slechts op wanneer de luchtmassa
verdreven wordt.
Deze mistsoort kan dus voor een langere periode het
weertype bepalen en komt voor bij bewegende
luchtmassa's.
Mist kan eveneens ontstaan door nachtelijke
afkoeling van de grond en de onderste luchtlagen.
Indien de vochtigheid voldoende groot is kan er
condensatie ontstaan. De op deze manier gevormde
mist noemt men stralingsmist. Deze is dikwijls zeer
dicht tijdens het koude seizoen. Aan de kust echter
komt minder stralingsmist voor omdat de
temperatuurverschillen tussen dag en nacht minder
belangrijk zijn dan in het binnenland.
En De Warme Golfstroom?
Welnu, met het microklimaat aan de kust heeft deze
niets te maken: niet alleen aan de kust maar in gans
Europa is haar weldoende invloed merkbaar. KORT
SAMENGEVAT kan men stellen dat aan de kust:
- de gemiddelde temp. in de zomer lager is dan in het
binnenland (zeebries).
- de gemiddelde temperatuur in de winter hoger is
dan in het binnenland, door de nabijheid van
het warmere zeewater.
- er meer wind is dan in het binnenland.
- er minder neerslag is in de zomer: wolken vormen
zich als gevolg van de zeebries landinwaarts.
- er bijgevolg meer uren zonneschijn zijn (minder
wolken).
- er meer kans is op mist in het voorjaar (zeemist).
GUY SIAU
BELGOCONTROL
DIENST METEO LUCHTHAVEN OOSTENDE.
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Gewapende neutraliteit
175 jaar België
In het kader van 175 jaar
België vervolgen we onze
zoektocht naar de wortels
van het Belgische leger. Na
de Tiendaagse Veldtocht
volgt een periode van
vrede die meer dan tachtig
jaar zal duren. Toch staan
onze militairen niet op
non-actief.
Willem van Oranje weigert het
verdrag van de XXIV artikelen te
ondertekenen. Zijn troepen bezetten
nog steeds het fort van Antwerpen,
maar in december 1832 kan een
nieuwe interventie van het Franse
leger hen verjagen. De Belgen van
hun kant blijven heer en meester in
Venlo, in Nederlands Limburg. Tot in
1839 zorgen verschillende kleine
grensgeschillen in Limburg en Luxemburg voor problemen maar leiden
niet tot ernstige conflicten. Het
Belgische leger blijft wel op voet van
oorlog met zijn buur. Ons leger heeft
nood aan een vast trainingsterrein en
aan een concentratiezone in de
nabijheid van de Nederlandse grens.
Men beslist om op de heidevlakte
van Beverlo een nieuw kamp te
bouwen. De werken starten in mei
1835, op een plaats die we nu
kennen als Leopoldsburg.

Reorganisatie
De

Tiendaagse

Veldtocht

heeft

meer dan één zwakke plek in de
organisatie
Belgische

van
leger

het

jonge

blootgelegd.

Uit

noodzaak moest de leemte in het
officierskader

opgevuld

worden,

maar de kwaliteit is navenant! En
ook al blijven enkele buitenlandse
officieren dienen in ons leger, toch
is de enige oplossing de oprichting
van een militaire school, wat dan
ook gebeurt op 7 februari 1834.
De geneeskundige dienst en de
intendance

worden

grondig

hervormd. Tussen 1 december 1831

als elite-eenheden. Op 8 mei 1837

en 25 april 1832 verleent de koning

worden ze samengebracht in één

een

twaalf

regiment dat Verenigde Grenadiers

linieregimenten en een vaandel aan

en Tirailleurs wordt genoemd. Hun

de vijf cavalerie-eenheden. Op 24

vlag wappert vanaf 25 augustus

januari ontstaat uit de Compagnie

1838. Op 1 januari 1839 krijgen ze

Gidsen van de Maas een volledig

de naam van Elite-regiment, vijftien

regiment dat op 17 december het

jaar later worden ze het Regiment

vaandel ontvangt. In 1831 wordt

Grenadiers.

beslist

Kurassiers-

erkent Willem van Oranje ten langen

regiment op te richten, dat echter

leste het verdrag van de XXIV

pas op 16 juni 1836 het levenslicht

artikelen.

ziet en op 23 september 1838 het

terugtrekking van onze troepen uit

vaandel

artillerie

Venlo. Aanvankelijk is België niet

evolueert in opeenvolgende stadia.

echt happig en opnieuw stijgt de

Aanvankelijk wordt ze in 1834 ge-

spanning. De grote mogendheden

reorganiseerd tot een veldregiment

kiezen partij voor Willem en in april

en

1839 trekt België zich terug. Op 21

vlag

om

aan

het

2de

krijgt.

drie

Vervolgens

de

De

belegeringsbataljons.
in

1836

tot

drie

kent

veldbatterijen

Ondanks

en

zes

ruil

maart

vraagt

1838

hij

de

ons

leger
de

eindelijk

rust.

genormaliseerde

de

relaties met Nederland blijven er

infanterie telt elk bataljon van de li-

kritieke momenten. De republikeinse

nieregimenten

rellen

zes

Bij

In

14

juni wordt Venlo geëvacueerd en

regimenten, elk bestaande uit zes
belegeringsbatterijen.

Op

compagnieën,

aan

de

grenspost

van

waaronderéén grenadier- en één

Risquons-Tout nabij Moeskroen en

tiralleurcompagnie. Alleen door de

de openlijke conflicten tussen twee

wol

grote mogend heden in -

geverfde

soldaten

worden

toegelaten en ze worden beschouwd

-11de Frans-Duitse oorlog van 1870 zorgen

driejaren versterkt het leger zich. De

voor onrust. Ons leger evolueert verder

infanterie krijgt er een 13de en 14de

om zich te kunnen aanpassen aan nieuwe

Linieregiment

dreigingen.

Regiment

Tot aan het begin van de 20ste eeuw volgen

cavalerie wordt

belangrijke werken in de vestingen van

Gidsen rijker.

Luik, Namen en Antwerpen elkaar in snel

vierde

tempo op. In 1842 is er een eerste

versterken.

herstructurering van het veldleger. Voor de
infanterie beperkt die zich tot enkele
interne wijzigingen aan de regimenten.
Bij de cavalerie verandert er niets, terwijl
de artillerie een vierde regiment bij krijgt.
In 1843 krijgt het 1ste Regiment Jagers te
Voet

nieuwe

Delvigne-Pontcharra-

karabijnen. In 1847 vormen ze het 1ste
Regiment Jagers-Karabiniers, later worden
ze het 1ste Regiment Karabiniers. In 1847
smelten de tien eenheden van de genie
samen tot twee bataljons en in 1868 tot
één enkel regiment. Datzelfde jaar reorganiseert de artillerie zich in drie veldregimenten, waarvan één te paard, en drie belegeringsregimenten. Doordat vuurwapens
evolueren en efficiënter worden, laat de
cavalerie in 1863 het kuras vallen. De twee
regimenten kurassiers worden vanaf dan
het 3de en 4de Lansiers.
Sinds 1831 beschikt België ook over een
kleine oorlogsvloot met een minimale bezetting van vijfhonderd manschappen. De
vloot bestaat uit een zestal kleine schepen
en een handvol kanonneerboten die door
de Nederlanders zijn achtergelaten. Die
worden vanaf 1848 ontwapend en nadien
verkocht of vernietigd.

Versterkingen
België ontsnapt ternauwernood aan het
Frans-Duitse conflict van 1870 dat langs
de grenzen raast. De daaropvolgende

en

een

Jagers

te

nieuw
Voet

een 2de
In

regiment

1837
de

bij.

1ste
De

Regiment
komt

een

veldartillerie

De belegerings-artillerie,
herdoopt in Vestingartillerie, zal op het
eind van de eeuw uiteenvallen in vijf
regimenten. De genie blijft beperkt tot
één enkel regiment maar telt bij het
begin van de twintigste eeuw wel vijf
bataljons. Onze militairen schitteren
ook buiten de eigen grenzen, zowel
individueel als in groep. In Portugal in
1832-1833, in de Pauselijke Staten
tussen 1860 en 1870, in Mexico van
1864 tot 1867 en uiteindelijk in Kongo,

waar Leopold II een Belgische kolonie
wil stichten.
Rond
de
eeuwwisseling
duiken
allerhande vernieuwingen op. De
mitrailleur doet zijn intrede bij de
infanterie op basis van één eenheid
per regiment. Vanaf 1898 krijgt elk
bataljon van de eenheid van karabiniers er een wielereenheid bij. In
1911 worden
deze
eenheden
samengebracht in één bataljon, dat in
1913 onafhankelijk wordt onder de
benaming 1ste Bataljon KarabiniersWielrijders. Zwarte onweerswolken
hangen dreigend boven Europa en er
volgen weer nieuwe versterkingen.
De infanterie trekt het aantal
regimenten op tot twintig door een
2de Regiment Karabiniers op te
richten.
De cavalerie breidt het
aantal regimenten uit van acht tot
twaalf, door de oprichting van het 5de
Lansiers en het 3de en 4de Jagers te
Paard. In augustus 1914 staan enkel
het 5de Lansiers en het 4de Jagers te
Paard paraat. De veldartillerie moet
opgetrokken worden tot zes eenheden
waarvan één onafhankelijke groep te
paard. Al deze eenheden zullen in
1914 klaar staan, helaas met
onvolledige uitrusting. Gedurende al
die jaren is ons leger zeer goed
bemand, de rekrutering gebeurt via
loting. De sinds 1835 bestaande
mogelijkheid om te ruilen, biedt rijke
burgers de kans om te ontsnappen
aan de dienstplicht. Dit
oneerlijke
systeem veroorzaakt een toestroom
van onbetrouwbare individuen die
enkel op geldgewin uit zijn. Vóór zijn
dood, in 1909, schaft koning Leopold
II de loting af. Vanaf dan bestaat de
dienstplicht voor één zoon per gezin.
Vier jaar later legt koning Albert l de
dienstplicht op aan elke mannelijke
inwoner, ook al zal het tot na de Eerste
Wereldoorlog duren voor dit besluit in
werking treedt.

Tekst: LUC Vangansbeke
Vertaling: Oneliner
Foto's: Koninklijk Legermuseum
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HET VERDUN VAN NU.
De verschrikkelijke gebeurtenissen van 1916 hebben het stadsbeeld grondig
veranderd en de herinnering aan die ongeëvenaarde wapenfeiten heeft Verdun een
verreikende vermaardheid bezorgd. In 1914 gedeeltelijk en in februari 1916 volledig
ontruimd, kreeg dit knooppunt en logistieke basis veel te lijden van de beschieting
met zware projectielen vanop grote afstand.
Na de oorlog, met de terugkeer van de bevolking, begint een periode van intense
wederopbouw, die het uitzicht van de stad verandert. In de verbrede rue Mazel wordt,
in het midden, een plein geopend voor het "Monument a la Victoire". De treden en de
bovencrypte hiervan -in deze laatste rust het gulden boek der eretekens van Verdun,
onder andere die van de Amerikanen van Saint Mihiel, Argonne en 1944 - liggen vlak
tegen de oude Xllde-eeuwse wal. Het gedenkteken is op 23 juni 1929 ingewijd. De
crypte is geflankeerd door twee in Perm gegoten Russische kanonnen, die door de
Duitsers waren buitgemaakt en door de Fransen werden gerecupereerd.

-13Elk jaar wordt op 01 november aan de Triomfboog een fakkel ontstoken, die in de
crypte wordt neergelegd, waar zij tot 11 november door een eregarde wordt bewaakt.
De ontmanteling van de Maasoevers maakte het mogelijk (ter ere van het comité
Verdun-Londen) de quai de Londres te creëren, een geslaagde tegenhanger van de quai
de La République, waar de omstreeks 1900 gebouwde Cercle Militaire nog van het
eertijds garnizoenleven getuigt.
Het Parc Japiot is als een groene verademing aan de oostelijke toegang tot Verdun en
de oude faubourg Pavé, waar de gestrenge bouwtrant van de kazernes nog steeds
herinnert aan de traditionele betekenis van deze stad.
DE ONDERAARDSE CITADEL.
Vlak na de oorlog overheerst de herinnering, de inkeer, het medeleven. Een ontroerende
plechtigheid lijkt hiervan het begin : in de lagere citadel, bij de ingang van die meer dan
4 kilometer lange, tussen 1888 en 1893 gegraven schuilplaats, wordt op 10 november
1920 in tegenwoordigheid van minister Maginot, oud-strijder van Verdun; uit 8
naamloze, op alle slagvelden opgehaalde doden, de onbekende soldaat gekozen die in
de Triomfboog te Parijs wordt begraven. Gedurende de eerste wereldoorlog heerst in
die 4 kilometer onderaardse gangen een hevige activiteit : behalve 6 kruitdepots, 7
munitieopslagplaatsen, een molen en een waterpompstation was er plaats om 6.000
manschappen te laten verblijven, rusten of werken. In deze hoogst belangrijke basis
leverden de ovens, die dag en nacht werkten, 28.000 broden voor het front van Verdun.
Bovendien verbleef de hele oorlog lang in deze citadel een afvaardiging van de
gemeenteraad van Verdun (de rest had men in Parijs, in de rue de Bellechasse, in
veiligheid gebracht) met de bedoeling de permanente aanwezigheid van de stad te
verzekeren.
HET GRAFMONUMENT.
In het massagraf van Douaumont rusten de stoffelijke resten van ongeveer 130.000 niet
geïdentificeerde Franse en Duitse doden, verzameld uit de in 51 verschrikkelijke
oorlogsmaanden veroorzaakte chaos der slagvelden. Aanvankelijk waren deze lijken, in
kisten met de naam van sectoren waar de betrokkenen waren gesneuveld, geborgen in
een voorlopig knekelhuis, een grote in 1919 opgetrokken barak. Thans bevinden zij
zich in het monument dat het werk is van de architecten AZEMA, HARDY en EDREI.
Dit grafmonument is opgericht op initiatief van een door monseigneur GINISTY,
bisschop van Verdun, voorgezeten comité. De prelaat heeft in Frankrijk en in het
buitenland door middel van oproepen tot geldelijke steun en conferentiereizen de
nodige fondsen opgehaald.
De eerste steen werd gelegd op 22 augustus 1920 en de stoffelijke overschotten werden
in 1927 uit het voorlopig knekelhuis overgebracht. De inwijding van het volledig
monument vond op 07 april 1932 plaats. Op de 137 meter lange gevel zijn de schilden
aangebracht van de steden die tot de bouw hebben bijgedragen.
Op de as van de toegangspoort verheft zich een 46 meter hoge toren in vorm van een
houwitsergranaat, projectiel dat zovele lichamen heeft verscheurd, maar voorzien van
het kruis dat aan al die offers zin geeft Op de top staat een lantaarn met vier witte en
rode schijnwerpers rond een 2.300 kg zware klok. In de gang zijn achttien nissen
aangebracht met elk twee granieten graftomben, die door de steden of departementen
zijn geschonken. Boven elke graftombe is de naam te lezen van de slagveldsector
waarop de geraamten zijn aangetroffen. Aan beide uiteinden van de gang heeft men 150
kubiekmeter grote grafkelder moeten inrichten om er de gebeenten uit de te overladen
sectoren onder te brengen.

-14boven elk dezer grafkelders staat een
schild uit graniet, waarop men bij
plechtigheden
de
herdenkingstoorts
ontsteekt.
De vloer van de gang is uitgevoerd in
mozaïektegels, die de militaire orden van
Frankrijk uitbeelden : in het midden, het
erekruis van het Légion d'Honneur, op
beide uit einden de Medaille Militaire en
ertussenin een reeks Oorlogskruisen. In het
verlengde van de ingangspoort biedt een
fraaie teakdeur toegang tot de katholieke
kapel, waar een ontroerende pieta boven het
hoofdaltaar de pelgrims verwelkomt.
De glasramen verbeelden gevechtsscènes.
Het zijn schenkingen van de families en het
werk van meester-glasschilder Desvallieres.
Monseigneur Ginisty, de stichter van het
patronaat van het grafmonument, en
kanunnik Noel, de eerste pastoor, zijn op hun eigen verzoek begraven bij de naamloze
doden aan wie zij een laatste rustplaats hebben bezorgd.
Het grafmonument is gebouwd op de heuvel van Thiaumont, waarvan de ruïnes, een
paar honderd meter verder westelijk, nog die naam dragen. Ernaast bevindt zich de
monumentale muur ter ere van de Israëlitische vrijwilligers die voor Frankrijk zijn
gesneuveld, waarop als versiering de bijbel in Hebreeuwse schrifttekens is aangebracht.
Lichtjes afhellend vóór het grafmonument strekt zich het militair kerkhof van
Douaumont uit, dat 15.000 grafzerken omvat. Allen zijn voorzien van een wit kruis,
behalve die van de moslimsoldaten, die een naar Mekka gericht zuiltje als gedenkteken
hebben.
De bij Verdun gestorven Duitse kameraden zijn eveneens voor een groot deel in
deze aarde bij de Maas begraven. Zij zijn in de zone van de slag bij Verdun
verzameld in 29 Duitse nationale kerkhoven met 54.845 geïdentificeerde lijken.
De vereniging voor "Verzoening over de graven heen", waarvan jonge Fransen en
Duitsers lid zijn, houden hier regelmatig in de zomer ontmoetingen in de nabijheid
van deze grafmonumenten, welke zij helpt onderhouden.
Wordt vervolgd.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

-15-

United we conquer!

Museum van de commando's
Samen zijn we
onoverwinnelijk! De lijfspreuk
van de Belgische commando's
doet denken aan het devies van
ons land. Hun museum bevindt
zich in het kwartier onderluitenant Thibaut in
Flawinne. Schrik niet wanneer
je de tijd volledig uit het oog
verliest bij een bezoek aan dit
museum. Deze trip in de
zestigjarige geschiedenis van
de commando's zal je mateloos
boeien!

Het museum werd opgericht in 1980
en vertelt het verhaal van alle
Belgische eenheden waarvan de
soldaten de groene commandomuts
dragen. Het parcours, dat twaalf zalen
doorloopt, begint bij de oprichting - in
1942 - van de 4 Troop N° W (miei
allled) Commando, onder leiding van
kapitein Georges Danloy. Dit handjevol mannen - hooguit een
honderdtal
-vormt
de
eerste
Belgische landeenheid. In december
1943 hervatten zij de strijd tegen de
bezettingsmacht in Italië. Voor het
einde van de oorlog zullen ze zich nog
onderscheiden aan de Adriatische kust
en in Nederland.
Stap voor stap maak je kennis met de
andere elf eenheden die 4 Troop na
1945 opvolgden. Sommige zijn nog
steeds actief, andere al ontbonden. Je
zit op de eerste rij bij hun operaties in
Kongo, Somalië, Albanië, Kosovo,
Ruanda,... Een vijftal gepassioneerden,
die allen ooit de groene muts droegen,
stellen zich graag tot je beschikking. Je
blik valt op iets en onmiddellijk geeft
je gids tekst en uitleg bij een foto,
een wapen, een stuk uitrusting, een

snelt om toch zeker niets te missen
van dit magnifieke schouwspel. Je
vergeet de tijd en je verliest jezelf in
het verleden.

voertuig... Uiteindelijk wil je steeds

Museum
commando's

van

de

Kwartier onderluitenant Thibaut, Rue
Joseph Durieux 80, 5020 Flawinne.
Gratis toegang.
Open elke woensdag van 13 tot 18 uur
en op afspraak.
Geleide bezoeken op aanvraag in het
Frans, het Nederlands of het Engels.
Contactpersonen:
Guy Oeudon CD 081 74 11 62,
Jean-Marie Goedert 0) 081 73 50 21
of
Hubert Pauwels CD 0475 60 98 22
e-mail: cdo@museum.be
meer
weten
over
de
vaak
ongelooflijke en fascinerende, maar
tegelijk ware avonturen van deze
commando's. Reken maar dat je
van de ene zaal naar de volgende

Soms wordt de toon ernstiger,
wanneer respectvol hulde wordt
gebracht aan de nagedachtenis van
de gesneuvelde strijdmakkers, zoals
soldaat Dives die in 1944 in
Walcheren sneuvelde, of luitenant
Lotin en zijn negen vrienden die
vijftig jaar later het leven lieten in
Ruanda. Dezelfde instelling en
dezelfde groene muts... in twee totaal verschillende tijdperken!
Op het einde van de voorstelling wil je
zelfs liever blijven om de film nog
eens te bekijken. En nu we het toch
over film hebben, misschien is er nog
net tijd genoeg voor een video over de
opleiding tot groenemutsdrager...
jouw groene muts... wie weet?
Tekst: LUC Vangansbeke
Vertaling: Oneliner
Foto's: Jos Hansoul

-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

