Taverne
Alexander
Koenraad en Vanessa
heten U van harte Welkom in hun
gezellige Taverne Alexander,
waar U terecht kunt voor een
frisse pint, heerlijke koffie en
goed verzorgde belegde broodjes.
Ook nu 1ste verdieping met 45 plaatsen
Snacks, vergaderingen, enz...

Nieuwstraat 9
8400 Oostende
Tel. 0495/26 56 43

DE KLAROEN
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER
EX - ONDEROFFICIEREN
van de Krijgsmacht
AFDELING OOSTENDE
77e UITGAVE
20e JAARGANG

Nr.1/2006
JAAR 2006.

Beste Vrienden
Ja, het is weer zover het jaar 2005 loopt ten einde, een nieuw jaar
staat voor de deur en wie weet wat er ons te wachten staat.
Het voorbije jaar was er weer eentje om vlug te vergeten met al die
aanslagen, de niet zo mooie zomer, de innerlijke politiek die
stakingen met zich meebrengen en dan ook niet vergeten de nieuwste
rage om overal oproer te scheppen auto's in brand steken en zo veel
meer.
Laat ons hopen dat 2006 vrediger zal verlopen al ziet de toekomst er
niet zo goed uit als dat we denken.
Ik dank iedereen hierbij voor de nodige steun die ik mocht ontvangen
om mijn taak van secretaris óp een behoorlijke manier uit te
voeren. Ik doe hierbij nogmaals een beroep op alle leden om het
bestuur te helpen voor het vinden van de nodige sprekers die wij
elke maand proberen aan te bieden.
Met dank aan alle bestuursleden, leden en sympathisanten, de adverteerders die door hun steun hebben bijgedragen tot de verdere
groei en bloei van onze vereniging.
In naam van de voorzitter en het bestuur wens ik U allen en Uw
familie een zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar voor 2006,
vol van blijdschap, vrede en vooral een goede gezondheid.
G. DEWULF
Secretaris
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

KERSTMIS
Laat de liefde toch niet ondersneeuwen.
Vries je droom niet in.
Al zijn we slechts een druppel
In de stroom der eeuwen.
er staat een ster te branden.
baken, kracht en gidsend vuur
voor alle mensen,
over alle landen.
EMMT SWECTS

- 2 Activiteiten in het jaar 2006 van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht
Afdeling
Oostende
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 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
- Donderdag 09 maart 2006.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. Filip DEWULF van nv. Electrawinds
die gaat over de biomassacentrale in Plassendale
- koffietafel en tombola
- Donderdag 13 april 2006.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- BINGO
- koffietafel en tombola
- Donderdag 11 mei 2006.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. Wim VANSEVEREN , hoofd van het Agentschap Toerisme Vlaanderen
- koffietafel en tombola

- 3 2. Etentjes in het Koninginnehof.
Wij komen samen vanaf +_ 12.00 uur in de kleine zaal van het
"Koninginnehof". De prijs voor het eetmaal bedraagt 11,20 euro
per persoon. De dranken zijn niet inbegrepen. Na het eetmaal is
er gelegenheid om te kaarten of deel te nemen aan het bingospel.
Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze
ontspanningsnamiddagen.
Verantwoordelijke voor deze organisatie : Julien Vermeylen. Er
wordt ter plaatse betaald aan Julien, maar men dient hem
vooraf te verwittigen voor deelname aan de maaltijd. Tel.
059/709409.
Datums van de samenkomsten :
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 2006.
l. Ledenvergaderingen :
12 januari - 09 februari - 09 maart – 13 april - 11 mei -14
september - 12 oktober - 09 november 14 december.
2. Bestuursvergaderingen :
04 januari - 01 februari - 01 maart - 05 april - 03 mei november - 07 juni - 06 september - 04 oktober - 08 06
december.
Koningsdag :
Zaterdag 18 november 2006.
Dagreis :
Datum en bestemming zal later worden bepaald.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

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 kontant betaald worden tijdens de ledenvergaderingen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

DONDERDAG 09 maart 2006 / STATUTAIRE VERGADERING.
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Er wordt de leden ter kennis gebracht dat de jaarlijkse statutaire
vergadering doorgaat op 09 maart 2006. De bestuursploeg wordt gedeeltelijk herkiesbaar gesteld.
VAN LOOCKE Raymond
VERPOUCKE
John
SOMERS
Jacques
COENYE
Eddy
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 2006 de kanditaturen te
laten geworden op volgend adres : Slachtersstraat 2 bus 4 -8400
Oostende.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
MEDAILLE VAN EX-GNDEROFFICIER.
Volgende leden komen in aanmerking voor het verkrijgen van de
Medaille van Ex-Onderofficier in het jaar 2006.
VANEECKE Edwin
TOP Etienne
SNAUWAERT Andre
RONSMANS Jozef
VAN DER ELST Philomon
Indien er leden zijn welke niet opgenomen zijn in deze lijst en toch
denken in aanmerking te komen voor deze medaille, gelieve dan
kontakt op te nemen met het secretariaat. De bovenvermelde leden
zullen nog schriftelijk verwittigd worden.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
NIEUWE LEDEN 2005.
Wij heten de volgende nieuw-aangesloten Ex-Onderofficieren hartelijk
welkom in onze Koninklijke Maatschappij.
878.
SANDERS
Frank
1SC
b.d.
LM
879.
ALLEMEERSCH
Andre
ADC
b.d.
LM
880.
CATRY
Hubert
1MC
b.d.
ZM
881.
WINDMEULEN
Antoine
10M
b.d.
ZM
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

- 5 LEDENVERGADERING VAN 08 SEPTEMBER 2005.
We waren met 64 deelnemers present om deze ledenvergadering bij te
wonen. We werden verwelkomd door de voorzitter die ons dan één
minuut stilte vroeg voor de overleden leden.
De spreker van de dag werd dan voorgesteld (het was een oud bekende
want hij was reeds bil ons te gast) het ging namelijk over dhr. Ir
Peter Dewolf - hoofd, cel haven.
Hij zou spreken over' het AWZ plan - kustverdedigingsproject en
verbetering van de haventoegang in Oostende.
Het project kustverdediging spits zich vooral toe over de overstromingen die een storm zou teweeg brengen vooral de binnenstad en dit
via de haven. Het probleem van de haventoegang is vooral de dwarse
stromingen zijn gebogen vorm en onvoldoende breed en diep. De
schepen die nu Oostende aandoen zijn 125 meter lang en zou dat
willen uitbreiden tot 200 meter. Men gaat ook nieuwe havendammen
bouwen van 600 m.
Over de kustverdediging zei het volgende de dijk is niet hoog genoeg
en ook niet meer stevig.
Men is begonnen met verzamelen van gegevens over de kust,
berekeningen en simulatie over het gedrag van de zee. De kracht van
de storm uitgedrukt is Beaufort is niet meer voldoende men dient de
bescherming uit te drukken in statische cijfers. Internationaal is
dit voor Zeeland voor een 4000 jarige storm, voor Rotterdam is dit
10000 jarige storm, voor Oostende zou dit minimum 1000 jaar
bedragen, er is echter nog geen Vlaams decreet maar onze normen
zullen hetzelfde zijn als voor Nederland. Alle stranden langs de
kust worden daarom verbreed. Het AWZ plan is 1.
kustverdedigingsproject met een groeistrand - een beveiliging voor
de flexiblestijging van de zeespiegel en dit heeft dan ook een
meerwaarde (toerisme), 1. bouwen van golfbrekers 2. zeedijk bouwen
in vorm van amphitheater. Kostprijs van dit alles 180.000.000 euro.
Opmaken plannen : 2004-5 Project 2005-6 Bouwvergunning 2006
Aanvang der werken 2007.Daarop nam de spreker afscheid van ons na
het beantwoorden van enkele vragen en het in ontvangst nemen van het
traditioneel geschenk.
De voorzitter nam nog eens het woord voor enkele mededelingen en zo
was het tijd voor de koffie en de verkoop van de tombolabiljetten.
De tombola verliep zoals steeds vlot en kon iedereen tegen 17.00 uur
zich huiswaarts begeven. Tot de volgende zitting.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 13 OKTOBER 2005.
93 leden waren opgekomen tot het bijwonen van deze ledenvergadering.
De voorzitter nam het woord om iedereen welkom te heten en vroeg dan
één minuut stilte voor de overleden leden.
De spreker van de dag werd dan voorgesteld het was voor de
verandering eens iemand van het andere geslacht namelijk Mevr.
Tinneke Van den Eede van Alpro NV. Ze zou spreken over de Alpro Soja
en de werking ervan. Het gaat over de wonderbare kracht van een
klein boontje.

- 6 Ze begon met het voorstellen van het bedrijf. Het is Belgisch en
is marktleider en heeft nog geen concurrentie het is een
dochterbedrijf van Van De Moortele bekend ook voor zijn sojaolie.
Het bedrijf is gevestigd in Wevelgem met uittakkingen in Engeland
en Frankrijk. De sojaboon zelf is afkomstig van Frankrijk Canada - China en Brazilië. Er zijn steeds rechtstreekse
contacten met de verkopers en kijken vooral of het product niet
genetisch gemanipuleerd werd.
Basis is de sojadrink ( calcium - rietsuiker en aroma’s). Er is een
eigen waterzuiveringsinstallatie en er is de milieuverpakking. Wat
betreft de gezondheid: er zijn verschillende soorten sojabonen maar
alleen de gele soort komt in aanmerking, vooral door het feit dat er
maar 17% vetten en 38% eiwitten in zitten. Oe medische voordelen
zijn vooral cholesterol verlagend voor de normale waarde van 190 wat
beduidt dat 115 slecht is en 40 goed is. Het is ook kanker verwerend
vooral tegen borst en prostaatkanker. Het bevat veel calcium die
goed is tegen de osteropose en de meno-pauze klachten.
Vervolgens stelde zij ver schillende producten voor. Er was voor
elkeen van ons een pakket met verschillende stalen die dan ook
gretig in ontvangst werden genomen.
Met een flink applaus nam de spreekster afscheid van ons na het bekomen van een afscheidsgeschenk.
Na enkele mededelingen door de voorzitter was het tijd voor de
koffiepauze waarbij dan de tombolabiljetten werden verkocht. De
tombola verliep vlot en iedereen kon dan met zijn pakket en eventueel zijn prijzen naar huis keren.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2005.
71 leden hadden de weg gevonden naar het Koninginnehof voor het bijwonen van deze ledenvergadering. De voorzitter nam dan het woord en
vroeg één minuut stilte voor de overleden leden.
De spreker van de dag was dhr. Paul Gerard die ons ging spreken over
de haven van Oostende. Hij begon met een beschrijving van de haven
zelf. De westeroever vroeger RMT is nu Ferry’s. De oosteroever is
vooral voor de RO RO - containers en een stukje marine.
Via het doksluis komt men dan in het kanaal naar Brugge met aan de
beide zijden Plassendale.
De haven zelf is vooral gericht op de RO RO - een passagiershaven container haven - cruise haven en Bulk-General Cargo.
De evolutie heeft ons volgende cijfers : 1999 : 3 miljoen ton
2004 : 7,5 miljoen ton.
Er zijn 15 afvaarten per dag naar Ramsgate - Ipswich en
Killingholme. De RO RO transport bedroeg in 1999 : 60.000 T.
2004 : 300.000 T.
De container beweging gebeurt vooral met kleinere schepen die reeds
2 x week naar Rotterdam en l x week naar de Baltische Staten varen.
Groter schepen zijn voor de haven ontoegankelijk. De Cruise schepen
waren goed voor 20 schepen vorig jaar. De Bulk-General Cargo is een
kleinere trafiek met vooral ertsen -zand en grint aan boord.
Als laatste punt sprak hij over het Plassendaleprojekt. Iedereen
kreeg een plan om het Plassendale project te kunnen bekijken.

-7Op het plan konden wij de ontwikkeling van het Plassendale Projekt
goed volgen
Plassendale l is eigendom van het Vlaams gewest. Er is een logistieke zone en een wetenschapspark van 22 ha.
Plassendal 2 is vooral intercommunaal met veel techniek zoals
Electrawinds - Fides Petfood - enz.
Plassendale 3 zijn vooral bekende firmas zoals Telindus (GSM)
Ficto (technische textiel).
Plassendale 4 is eigen verkoop aan diverse industrieeën :
Europal Packoging - Duranet ( veiligheidsnetten) - La Lorraine
(bakkerij producten) enz.
Na dit alles gezegd nam onze spreker afscheid met het gebruikelijk
geschenk en een applaus.
Tijd voor de koffie na het mededelen van enkele mededelingen vooral
in verband van ons toekommend banket.
Na de tombola keerd iedereen huis waarts met in de gedachte nog
een vergadering en het is weer Nieuwjaar.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§
E-mail adres op INTERNET.
De tijd gaat zo snel dat men moet evolueren met het INTERNET. Ook ik
als penningmeester heb me laten verleiden door deel te nemen aan een
gratis cursus INTERNET, aangeboden door de stad Oostende. Vandaar
mijn oproep om eventueel Uw E-mailadres mee te delen aan de
penningmeester (indien men beschikt over Internet) al was het maar
voor een kleine mededeling of rechtzettting bij een overschrijving.
Mijn E-mailadres is :pierre.kimpe@telenet.be.
Hartelijke groeten. De penningmeester.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

- 8 KONINGSDAG 2005.
De Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht, vierden op 19 november
te Oostende Koningsdag.
Het "Koninginnehof" gelegen in het Maria-Hendrikapark trok terug een
volle zaal met de opgekomen leden. Niet minder dan 154 deelnemers
met onderandere collega's uit Tongeren - Antwerpen - Brussel Kortrijk en Hasselt.
De feestleider had terug getracht, volgens vraag, de leden hun
geschikte plaats te bezorgen. Geen gemakkelijke taak.
Volgens planning werden de Ex-0/Offrn gevraagd hun plaats bezetten
in de grote zaal. Het aperitief werd hen bezorgd en de voorzitter
verwelkomde de aanwezigen. Na de toast aan Z.M. Koning Albert II,
het spelen van het Nationaal Volkslied las de feestleider de tekst
voor van het verstuurde bericht aan ons Vorstenhuis, tergelegenheid
van deze viering.
De maaltijd werd opgediend en kende een zeer vlotte bediening.
Na het voorgerecht nam de voorzitter het woord voor een kleine
toespraak
Zo zegde hij : -over de wereldgebeurtenissen in 2005 moet ik U niets
melden. Wij worden hierover door het dagelijks nieuws
op de hoogte gehouden.
-over het reilen en zeilen van onze vereniging moet ik
U ook niet verder melden. Iedereen word op hoogte
gebracht door ons de tijdschrift "De Klaroen"?
-wat ik wil zeggen of herinneren is aan enkele
historische jaartallen met betrekking tot onze
vereniging en de Federatie :
1885 : het jaar van de stichting van onze Federatie
dit door toedoen van de vereniging uit
Antwerpen
1887 : het jaar van de stichting Ex-Onderofficieren
te Oostende
1889 : de Federatie was toen samengesteld uit 34 afdelingen verspreid over gans België. Op een
document bekomen uit de archieven van het
Koninklijk Paleis, gedateerd 21 augustus 1889
staan vermeld de nog bestaande afdelingen :
Antwerpen - Brussel - Hasselt - Jumet Charleroi en Oostende.
1886 : de viering van Koningsdag greep plaats voor de
eerste maal en dit op 15 november.
De voorzitter dankte de leden voor hun aandacht en wenste hen nog
een aangename namiddag.
Later in de namiddag werd de medaille van Ex-Onderofficier toegekend
aan dhr. TETART Etienne en dit door de Nationale Voorzitter.
Voor de tweede maal in 18 jaar werd het ereteken "Kruis van Federale
erkentelijkheid" toegekend, deze maal aan het sympathiserend lid
dhr. VERMEYLEN Willy voor zijn ononderbroken jarenlange steun in
onze vereniging.
De dansvloer was regelmatig bezet onder de leiding van de DJ en er
kwam ook een einde aan dit feest rond 19.00 uur.
Dank aan allen voor Uw aanwezigheid.
A. BAROEN
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Om 08.15 uur vertrok de bus naar Brugge om de rest van de medereizigers op
te pakken wat het totaal op 45 deelnemers bracht. Met een mooie dag in het
vooruitzicht werd via Roeselare naar Passendale gereden ondanks een paar
omleidingen waren we toch mooi op tijd ter plaatse namelijk de oude
kaasmakerij te Passendale. Na de nodige verplichtingen zowel voor de mannen
als vrouwen werd de groep in twee verdeeld waarna de twee gidsen ons een
degelijke uitleg verschaften.
De ganse uitleg over hoe van de melk (koe) kaas of andere nevenproducten
gemaakt worden zou ons veel te ver brengen, echter enkele verschillen van
vroeger en nu :
de koe gaf vroeger veel minder melk dan nu : 1000 a 2000 liter per jaar nu soms
tot 10.000 liter per jaar per koe. Het wegen, het meten van hoeveelheid,
overgieten, kamen, verpakken en verwerken tot boter werd in toestellen gedaan
waar handenarbeid bij te pas kwam. Nu gebeurt alles met de nodige moderne
apparaten welke nu met een knop zo bediend worden (alles geprogrammeerd) , de
Arbeiders ter plaatse moeten zeker veel minder mankracht gebruiken.
Vandaag is Passendale niet alleen bekend door de eerste Wereldoorlog, maar door
de gelijknamige kaas vervaardigd sinds 1932, in 2002 werd de oude kaasmakerij
volledig gerenoveerd, het is meer dan een museum zeker het bezichtigen waard.
Na een uur uitleg met de nodige moppen werden we uitgenodigd te proeven van 4
verschillende soorten kaas met degen die wilden vergezeld van een streekbier.
Waarna het middagmaal in dezelfde zaal werd opgediend .
Rond 13.15 uur zijn we dan vertrokken met de bus en de gids Declercq Freddy
welke ons de ganse namiddag uitleg heeft gegeven over de oorlog 1914-1918, dit
rond Passendale - Zonnebeke beter bekend over de heuvelrug, deze was reeds
gekend ten tijde van Julius Caesar en de oude stammen Morinen en de Menapiërs.
De Duitsers hebben ondervonden dat nog steeds de wil om het vaderland te
verdedigen een belangrijk element is in zulke ogenblikken.
Reeds vanaf eind augustus 1914 verschenen hier de Duitsers en vanaf oktober
begint de eerste slag bij leper, die eindigt in november bij de Nonnenbossen.
Britten en Fransen voorkomen de doorsteek naar leper en beide partijen graven
zich in op de heuvelkam.
Voorjaar 1915 kwam de tweede slag om leper met het nieuwe wapen gifgas, de
frontlijn verschuift naar het Hooge, de dorpen liggen voor 2 jaar in het Duitse
hinterland, zomer 1917 vallen de Britten aan wat genoemd werd de catastrofe van
Passendale, een vorm van zinloos geweld in honderd dagen waarin hier 400000
militairen buiten gevecht werden gesteld en dit voor enkele km. In 1918 vallen
de Duitsers opnieuw aan en op 28 september begint het eindoffensief de Britten
en Belgen bevrijden de dorpen die hier gestaan hadden, maar bijna volledig
vernield werden. Dit en veel meer heeft onze gids Freddy ons stuk per stuk
verteld terwijl wij met de autobus rond reden.
Als belangrijkste getuigenissen van de eerste Wereldoorlog telt men aldaar vijf
begraafplaatsen van de Commenwealht : Tyne Cot Cemetery, Buttes New Britisch
Cemetery, Polygoon Wood Cemetery, New Britisch Cemetery in de s'
Graventafelstraat en de Zantvoorde Britisch Cemetery. Weer geven wat ons verteld
werd door de gids Freddy lijkt me onmogelijk daar zijn meerdere bladzijden voor
nodig. Persoonlijk dank ik dat het applaus dat aan de gids werd gegeven op het
einde van de rondrit genoeg sprak voor zich.
Na de rondrit werd nog iets gedronken en vertrokken wij richting Brugge en
Oostende, het weer zat mee en de rest hebben we er zelf bij genomen.
J. VERPOUCKE

- 10 HELDEN EN NEPVETERANEN.
In Nederland maakt men zich zorgen. Op de parades en samenkomsten
van oud-strijders stijgt het aantal "nep veteranen" gestadig. Ter
gelegenheid van de herdenkingsplechtigheden met betrekking tot de
tweede wereldoorlog, werd vastgesteld dat bijlange niet alle oudstrijders echte veteranen waren. Oudere mannen die zich graag tot
held willen laten verklaren en meestappen met militaire onderscheidingen op de borst, ontroerd verhalen ophalen over hun acties
in de tweede wereldoorlog, komen meer en meer voor. Zelfs als ze op
soms pijnlijke manier worden ontmaskerd, blijken deze nepveteranen
enkele tijd later weer op te duiken. Zij willen deelgenoot zijn van
een oorlog die zij graag als held zouden willen overleven.
Buiten de parades zijn er immers onvoldoende mogelijkheden zich, nog
op basis van de oorlog, te profileren. Hierbij proberen ze hun
plaats in de geschiedenis veilig te stellen.
Onze noorderburen stellen zich vragen hieromtrent. Maar is het
nodig zich zorgen te maken?
Bij ons werd op 21 juli 2005 het laatste defilé van oud-strijders
gehouden, ter gelegenheid van de Nationale Feestdag. De Koning heeft
er 150 anciens voor het laatst geschouwd en bedankt. Het aantal
deelnemende oud-strijders aan het defilé is elk jaar minder
geworden, niet verwonderlijk gezien de zeer gevorderde leeftijd van
de veteranen. Zeker is dat de Koning echte oud-strijders heeft
bedankt op de plechtigheid van 21 juli 2005. Daar zorgen de
vaderlandslievende maatschappijen van bij ons voor!
In de loop van de decennia zullen de nuanceringen rondom oorlogshelden enerzijds, en collaborateurs anderzijds, afnemen. Uiteindelijk
komen we tot een ondefinieerbare situatie waarin de bevolking uit
1940-1945 een massa is geworden zonder helden noch collaborateurs.
Weinigen zullen het zich nog herinneren.
Nepoorlogshelden zijn er echt niet nodig. Meer helden dan nu, 60
jaar na de bevrijding, zullen we als wij alert blijven, niet meer
krijgen. Wij hoeven ons hieromtrent geen zorgen te maken. De namen
van de "echte" zullen in de herinneringen van hun strijdmakkers en
tijdgenoten, blijven voortleven.
Was Georges D'Hondt een held? D'Hondt, gewezen lid, is onlangs
overleden. Hij was in Korea. Hij werd tijdens de gevechten aangeduid
om bunkers en schuilplaatsen in een Chinese loopgracht "op te
ruimen". Bunker na bunker werd opengegooid en een granaat werd er
ingegooid vooraleer verder te gaan. Bij een van deze schuilplaatsen
aarzelde hij toen zijn kameraad de deur open sloeg. Tegen de zijkant
van de "tranchée" leunend, stak hij de veiligheidspen terug op de
granaat en bleef als versteend staan.
Door de opening klonk geween en er kwam een kleine Koreaanse naar
buiten gevolgd van een vijftal kindjes, allemaal tussen de 4 en 10
jaar oud! Dag Georges, gij waart een echte!!
R. Van Loocke

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§

-11 DE SLAG BIJ VERDUN (vervolg) 21 februari - 15 december 1916.
Samenvatting van de gebeurtenissen.
In september 1914 is Verdun het oostelijk steunpunt van het aan de
Marne strijdende Franse leger. Op 09 september vrijgemaakt, behoudt de
vestingstad een vooruitspringende positie doch bij besluit van 05
augustus 1915 wordt de vesting in rang verlaagd en in het grotere
geheel van de versterkte streek Verdun opgenomen, die zich van
Avocourt in het westen tot Saint Mihiel in het zuidoosten uitstrekt.
Ondanks alle schijn hadden de Duitsers er veel belang bij, precies bij
Verdun aan te vallen. Daargelaten het feit dat zij in het Woëvre-gebied
talrijke verbindingswegen ter beschikking hadden (terwijl Verdun als
zwakke navelstreng enkel de weg naar Bar-le-Duc en een smalspoortreinroute bezat), dacht Falkenhayn zijn tegenstander met een aanval
uit het noorden ertoe te dwingen de rechteroever van de Maas te
ontruimen ofwel de vooruitgeschoven positie te verdedigen en daartoe
voortdurend verse troepen in de strijd te werpen, die spoedig uitgeput
zouden raken. De frontale aanval wordt op 21 februari 1916 ontketend en
eindigt begin maart.
Dank zij een maandenlang naar Verdun aangevoerde massa artilleriewapens is het de Duitsers mogelijk op 21 februari om 07.15 uur een
voorbereidende beschieting te openen. Dat bombardement met ongeveer
3.000 projectielen van alle kalibers (Trommelfeuer) eindigt om 16.00
uur. Op dit tijdstip vallen stormtroepen over een 10 km breed front

Het Memortal-Musée van de Slag bij Verdun (1914-1918), waar eens het
station van Fleury beeft gestaan.
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tussen Brabant en Omes
aan. Aanvankelijk stoten
drie legerkorpsen vrij
gemakkelijk in noordzuidrichting door, tot
zij op resten van de
sectoreenheden stuiten,
die hardnekkige
weerstand bieden. Het
betreft onder andere 'de
1.300 jagers van kolonel
Driant, in het bois des
Caures, van wie slecht
een honderdtal
manschappen terugkeren.
Door dit onverwacht
verzet verrast,
hervatten de aanvallers
de helse beschieting. Al
kunnen zij het oprukken
van de vijand vertragen,
al bieden zij wanhopig
weerstand, toch wordt de
toestand voor de Fransen
neteliger: op de 23ste
word Brabant ingenomen,
op de 24ste - ondanks
aangevoerde en in de
105 mn-kanon model 1913 (boven). Franse kanon van
strijd geworpen
155mm model 1877 en Amerikaanse tank.
versterking - zijn de
verdedigers, die in enkele dagen 50% van het ingeschakelde effectief hebben verloren,
totaal uitgeput. Op de 25ste wordt zonder slag of stoot het Fort van
Douaumont bezet. Diezelfde nacht besluit de ijlings door Joffre ter
plaatse gezonden generaal de Castelnau de verdediging op de
rechteroever vol te houden. Generaal Pétain - die zich te Souilly
installeert - krijgt met ingang van de 26ste de leiding over de
krijgsverrichtingen. Pétain doet onmiddellijk de forten die nog in
onze handen zijn opnieuw uitrusten en bewapenen. Hij her organiseert
de chaos van het slagveld en schenkt de manschappen en officieren
opnieuw vertrouwen.
Vanaf de 28ste wordt de Duitse aanval, die niettemin tot 05 maart
aanhoudt, tot stilstand gebracht. Nu deze poging tot frontale
doorbraak is mislukt, veranderen de Duitsers hun plan en gaan zij
trachten de Franse strijdkrachten uit te putten door zoveel
mogelijke divisies op Verdun aan te trekken, in de hoop dat de
inzake verbindingen nefaste vooruitgeschoven positie ons niet zal
toelaten de eenheden vóór hun vernietiging af te lossen, te
versterken of te bevoorraden.
Doch het op touw zetten van de "Voie Sacrée" maakt een snelle
rotatie van de Franse divisies op het slagveld mogelijk, zonder dat
zij er volledig uitgeput geraken, zodat het vijandelijk plan wordt
verijdeld.' Hoe dan ook, op 06 maart verbreden de Duitsers hun front
tot 20 km en ontplooien zij het op de linker oever tot Avocourt;

-13De offensieven volgen elkaar nu op beide oevers op. Links van de
stroom worden in hoofdzaak de gevechten van Mort-Homme en van Cote
304 geleverd. Op de rechter oever gaan de aanvallen vooral in de
richting Vaux-Thiaumont-Fleury-Souville. Op 02 april wordt het dorp
Vaux prijsgegeven en is het fort bedreigd. Op 09 april ontketent de
Duitse leiding een algemene aanval op beide oevers. De aanvallers
geven blijk van dapperheid en het bombardement is hevig doch de
verdedigers geven niet toe en de algemene aanval mislukt.
Er volgen beperktere acties, die echter met niet minder hardnekkigheid worden gevoerd, in mei mislukt een poging van de groep Mangin
om het fort van Douaumont te heroveren.Dat van Vaux valt op 07 juni
in vijandelijke handen. Van 23 juni tot 12 juli doen de Duitsers een
laatste en krachtige inspanning en werpen zij 17 regimenten in richting Froideterre-Fleury-Souville. Op 01 juli begint evenwel de
Frans-Britse aanval aan de Somme en de Duitsers verliezen bij Verdun
het initiatief. Heel de zomer duren plaatselijke gevechten
onverminderd voort, vooral in de "vierhoek" Thiaumont-FleuryChapelle Sainte Fine Souville-Vaux-Douaumont. Elk duimbreed terrein
wordt met ongelooflijke heftigheid betwist. Dagenlange gevechten
zijn nodig om een paar meter grond te veroveren. Fleury en de
installaties van Thiaumont worden veroverd en heroverd. De posities
van La Poudrière, van Quatre Cheminées, van commandoposten 118-119
zijn het toneel van uitzonderlijk geweld, waarbij de moed en
opoffering van de strijders ongekende hoogtepunten bereikten (de
Duitse verliezen waren zo zwaar dat op 25 juni hun reserveregimenten
naar de eerste linies werden gebracht). Doch generaal Nivelle - die
sedert 01 mei de tot bevelhebber van het Tweede Leger benoemde
generaal Pétain vervangt - is in staat een tegenoffensief voor te
bereiden om de vooruitspringende posities vrij te maken. In oktobernovember 1916 ontketent generaal Mangin - met soliede logistieke
middelen en aanzienlijke artillerie-ondersteuning - een actie in
noord oostelijke richting. Op 24 oktober herovert het Ragiment
Koloniale Infanterie van Marokko het fort van Douaumont. Op 02
november wordt het fort van Vaux herkregen. Deze zware inspanning
wordt op 15 december afgerond met een offensief waarbij de de
Duitsers tot meer dan 5 kilometer van Souville worden
teruggedrongen, welk dorp zij in juli nog dreigden te nemen. In
augustus 1917 worden de posities van februari 1916 heroverd . In
september 1918 tenslotte wordt de zone ten noorden van Verdun, in
richting Montfaucon, volledig vrijgemaakt door het jonge Amerikaans
leger.
EINDE.

De bajonettenloopgraaf, waar de geschiedenis legende wordt..
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0.132 "CHRISTOPHER COLUMBUS".
Zijn er veel schepen, met Oostende als thuishaven, die een rol gespeeld hebben bij het redden van mensenlevens? Ja, zeker, maar
weinig is hierover gekend.
Eind september 1986 was er een ontmoeting in onze stad waarbij
schipper Marcel BACQUAERT, Luitenant-ter-Zee R.N. David HARRIES en
Kapitein Gustav POEL van de Duitse marine, samen gekomen zijn. Bij
hun ontvangst bij de burgemeester van Oostende, J. GOEKINT en de
gezamenlijke lunch achteraf, werden herinneringen opgehaald die voor
alle drie, van belangrijke betekenis waren.
De "CHRISTOPHER COLOMBUS", gebouwd in 1932, had van 1940 tot 1945,
het Engelse Brixham als thuishaven en nam deel aan de evacuatie van
Duinkerke.
Op 19 februari 1944, in de vroege morgen, was de 0.132 op visvangst
vóór de kust van Cornwall. Plots zag Marcel BACQUAERT en de mensen
op dek, een U-boot varen. Door de duisternis van de vroege morgen en
de nogal zware ochtendmist was de duikboot vlug uit het zicht verdwenen niet zonder dat de bemanning de letters 413 had kunnen onderscheiden.
De U-413 onder het bevel van Lt. Gustav POEL, heeft kort nadien de
Britse destroyer "H.M.S. WARWICK" gezonken. De 0.132, in de nabijheid zijnde, heeft toen 20 bemanningsleden kunnen redden waaronder
de navigatie-officier, Lt. D. HARRIES. De helft van de bemanning
(66) is toen omgekomen.
De "CHRISTOPHER COLUMBUS" was op 25 mei 1940, de haven van Oostende
uitgevaren met aan boord 5 bemanningsleden en 40 vluchtelingen. Voor
een klein vaartuig van ongeveer 70 ton, kon dat tellen. De houten
reling van het schip kwam slechts 60 cm boven het water uit.
Bestemming was Dieppe zoals de meeste schepen van de Oostendse
vissersvloot.
Doorheen de aanvallen van de Duitse Stuka's en de vele drijvende
mijnen onderweg, kreeg de 0.132, ter hoogte van Duinkerke, het bevel
van een Britse Destroyer (de WARWICK?), om naar Engeland te varen.
Eerst naar Weymouth om de vluchtelingen aan wal te zetten, daarna
naar Brixham.
De 0.132 "CHRISTOPHER COLUMBUS" zonk in juni 1970 voor de Engelse
zuidkust, op 20 mijl van Plymouyh. De 5-koppige bemanning werd
Met dank aan "De Oostendse Visserij" van R. DESNERCK.
oooooooooooo
SORRY !
Het relaas van de Oostendse vissersboot "Christopher Columbus"
verscheen in "De Klaroen" nr.3 van 2005, blz. 15. Ik wens mij hier
te verontschuldigen voor de onvolledigheid van het verhaal.
Inderdaad, de 5e paragraaf was door mijn onoplettendheid bij het
typen, weggelaten. Doe de moeite om het opnieuw te lezen. Sorry voor
de vergissing
R. Van Loocke
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§

- 15 Visserijwacht van de marine

De nazomer heeft vandaag besloten om
ermee op te houden en heeft plaats
gemaakt voor de herfst: regenachtig weer
met windkracht4 tot 5 aan de kust. Een
van de sleepboten van de marine, de
Albatros, vaart vandaag uit voor
visserijwacht: een onverwachte controle
van de vissersboten die in de Belgische
wateren varen.

ZEEBRUGGE, 27 september, 08 uur:
de marinebasis ligt er kalm bij. Aan de
kade ligt de sleepboot Albatros, hij is
die week het Ready Duty Ship (RDS),
een permanentie voor allerlei taken
binnen de Belgische vaarzone. De
schipper, eerste meester-chef Rudi
Desaever, geeft meer uitleg. "Het
takenpakket bij RDS is vrij
omvangrijk. Het komt erop neer dat
het schip 24 uur op 24 klaar staat voor
interventies op zee. Dit kan gaan van
evacuaties, vervuiling, inschakelen
van het rampenplan Noordzee tot de
vernietiging van mijnen op zee en
visserijwacht."
Bij dit laatste is het scenario vrij
eenvoudig. Samen met een controleur
van de Dienst Zeevisserij gaat de
marine met behulp van een zodiacmotorbootje aan boord van de
vissersboot en controleert ze zowel het
personeel
(heeft
iedereen
een
vaarbrevet,
zijn
er
geen
zwartwerkers,...) als het logboek, de
lading en de netten. Een halfuur later
vaart de boot de haven uit en zet koers
naar Oostende. Daar zal bemanning de
controleur de Guy de Vleesschauwer,

oppikken met de zodiac. Rond 10 uur
is de boot op het afgesproken punt en
hijst de bemanning de motorboot met
een winch en mankracht overboord.
De hoge golven en de sterke wind
maken het er niet makkelijker op. Ook
het oppikken begint met 5 Beaufort
meer op acrobatie te lijken. De
controleur lijkt er weinig last van te
hebben en stapt vlot aan boord. In de
stuurhut vertelt hij iets meer over de
controles. "Je mag hier op alle soorten
vissen, maar er zijn quota die de
vissers moeten respecteren. De
hoeveelheid en de grootte van de vis
kijken we na. Is de vis te klein,
controleren we de grootte van de
mazen in de vissersnetten. Zijn er
overtredingen, dan maken wc een
proces-verbaal op en sturen het door
naar de procureur in Zeebrugge. Bij
zware overtredingen begeleiden we de
vissersboot naar de haven en
waarschuwen we de autoriteiten."
De hulp van Guy is bij zulke controles
meer dan welkom. "Ik ga steeds mee
als technisch adviseur. Aan boord
beslist de schipper wie en wat we gaan
controleren. We overleggen wel met
elkaar maar hij hakt de
knoop
door.
Iemand
betrappen is ook niet zo
simpel: de reglementering
over de visvaart is heel uitgebreid. Daarbij mogen
enkel
officieren
en
onderofficieren die een
cursus gevolgd hebben,
overtredingen vaststellen."
Ook de vissers willen de
controles wel eens omzeilen.

"Sommigen van hen hebben apparatuur waarmee ze elke beweging
van ons kunnen volgen. Ze zien ons
van ver aankomen. Om aan de
controle van de visnetten te
ontsnappen, gebruiken ze een net
binnen hun net. We moeten soms echt
onze trukendoos bovenhalen om ze te
betrappen. Bijvoorbeeld: we sturen de
sleepboot de ene richting uit en varen
met het rubber bootje naar de andere
kant. Dan hebben ze geen tijd meer
om hun netten binnen te halen als ze
ons zien aankomen." vertelt de
schipper ons. Toch levert de
visserijwacht jaarlijks maar vijf grote
processen-verbaal op. "Dat is niet
veel", geeft Guy toe, "Maar we missen
ook het materiaal en het personeel.
Onze boten zijn gewoon niet meer
uitgerust om zulke controles uit te
voeren bij harde wind op zee." De
wind blijkt 's middags ook te sterk om
verdere controles van schepen te doen.
Te gevaarlijk, oordeelt de schipper.
"Het overboord zetten van de zodiac
en terug aan boord hijsen gebeurt
vooral met mankracht. De zware wind
geeft teveel risico's." Dan maar weer
koers zetten naar de marinebasis.
"Meestal is er een goede verstandhouding tussen de marine en de
vissers. Ze weten dat we nuttig werk
doen. We hebben al eens een schip
naar de haven begeleid omdat de
schipper niet aan boord was en een
bemanningslid
niet
eens
een
vaarbrevet had. Zo zou je toch om
ongelukken vragen
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HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd,
of dienstplichtigen) kunnen l i d 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 KIMPE P.
J. Peurquaetstraat 18b2 - 8400 Oostende. Het lidmaatschap bedraagt :
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
-10 euro : voor sympathiserende leden
- 7 euro : voor weduwen

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

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP
Ik ondergetekende.........................................................
Geboren te ............................................ op ..................
vraag om toegelaten te worden als lid van de Vereniging Koninlijke
Maatschappij Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht te Oostende.
*Naam van de echtgenote ..........................................................
"Weduwe van .............................................................................
Adres ...............................................................
te ........................................ postnr……………….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

HET BESTUUR VAN DE
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN OOSTEN
BAROEN Andre
H Conscicnceplein 1

VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124
DEWULFGilbcrt
Slachtersstraat 2, bus 4

LASON Maurice
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VERPOUCKE Albert-John
Nieuwpoortsesteenweg 571/B3-2
DEWULF Etienne
Stockholmstraat 43 B5
VERMEYLEN Edward
Verenigingstraat 104
CUYPERS Fernand
Kaaistraat 17
SOMERS Jacques
Zeedijk 170, D7
PAUWELS Pierre J.
Peurquaetstraat
18 BI
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J. Peurquaetstraat 18 B2
COENYE Eddy
Nieuwlandstraat 27
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