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Voorwoord door de Voorzitter
Beste leden
Na een zachte, droge novembermaand, met een geslaagd banket ter
gelegenheid van Koningsdag ( met een heerlijk gerecht en gezellige
ambiance) zijn wij begonnen aan de eindejaarsmaand december.
Nadat de goede man voor de kinderen, eens is langs geweest, is het
alweer tijd voor een andere vrome man, de Kerstman.
Met gezellige taferelen, goed verlichte straten en pleinen, naderen wij
langzaam het einde van het jaar.
Voor 2012 zijn de plannen volop aan de gang. Het bestuur hoopt met
volle inzet, een even druk als interessant jaar voor jullie te
verwezenlijken.
Voor de leden welke van een dierbaar persoon hebben moeten afscheid
nemen, wensen wij veel sterkte toe in deze eindejaarsperiode.
Aan alle leden wensen wij een zalig Kerstfeest, een gelukkig en gezond
Nieuwjaar voor de ganse familie en dierbaren. Wij hopen U allen terug te
zien op onze nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2012 in goede gezondheid.
( Vergeet niet, NJreceptie alleen voor leden in orde met hun lidgeld voor
2012!!!)
Prettige feesten
Voorzitter

Secretariaat
HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING ?
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, tijdelijk of
dienstplichtigen) kunnen lid worden van de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren
afdeling Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, bij één der
bestuursleden of via internet http://home.euphonynet.be/ex-ooffr
Lidgeld dient gestort op het rek. Nr. 000-0146912-54,
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
bij KIMPE P. J. Peurquaetstraat 18 / b2 , 84OO Oostende.
Het lidmaatschap bedraagt :
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
- 7 euro ; voor weduwen
Maatschappij der Ex-Onderofficieren Secretariaat:
Slachtersstraat 2 bus 4, 8400 Oostende. Tel 059/507848
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Wij heten de volgende Ex-Onderofficieren van harte welkom in onze Koninklijke
Maatschappij.
- VANHOUTTE Constant
- VANDENBERGHE Herman
- VERGUCHT Médard
MEDAILLE VAN DE EX-ONDEROFFICIER.
Volgend lid komt in aanmerking voor het verkrijgen van de Medaille van Ex-Onderofficier
in het jaar 2012.
VANACKER FREDDY
Indien er leden zijn welke niet opgenomen zijn in deze lijst en toch denken in aanmerking te
komen voor deze medaille gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat. Het
bovenvermelde lid zal nog schriftelijk verwittigd worden.
BESTUURSLEDEN EINDE MANDAAT EN HERKIESBAAR IN 2012.
- COENYE Eddy
- VAN LOOCKE Raymond
- VERPOUCKE John
- SOMERS Jacques
Leden die hun kandidatuur voor het bestuur willen stellen, moeten dit minstens 15 dagen vóór
de statutaire vergadering van 08 maart 2012 doen en dit schriftelijk richten aan het secretariaat
(art. 15 van de statuten).
Er wordt dan ook gevraagd om tegen 15 februari 2012 de kandidaturen
te laten geworden op volgend adres : Slachtersstraat 2 bus 4
8400 Oostende.
Andere ledenvoorstellen die kunnen gesteld worden op deze vergadering, worden verwacht bij de
secretaris vóór 01 maart 2012.
§§§§§§§§§§

Het lidgeld voor het jaar 2012 is onveranderd gebleven
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
-10 euro ; voor sympathiserende leden
- 7 euro ; voor weduwen
Lidgeld kan gestort op het rek. nr. 000-0146912-54,
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
bij KIMPE P. J. Peurquaetstraat 18 / b2 , 84OO Oostende.
Er kan ook contant betaald worden tijdens de ledenvergaderingen
Gezien de recente wijzigingen in de nationale voorschriften, waarbij de afdelingen,
vóór 01 feb het lidgeld voor hun leden moeten doorstorten naar de nationale kas,
vragen wij nu ook aan onze leden om zich vóór deze datum in orde te stellen met
hun lidgeld 2012.
Er wordt er ook aan herinnerd dat men met het lidgeld 2012 in orde moet
zijn bij de inschrijving voor de nieuwjaarsreceptie 2012
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Activiteiten in het jaar 2012 van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht Afdeling
Oostende
1. Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de Afdeling Oostende, vergaderen in principe op de tweede
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 vergadering te komen laat dat weten
aan een der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen trachten te zorgen.
Donderdag 12 januari 2012
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie
- koffietafel en tombola
Donderdag 09 februari 2012
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Later
- koffietafel en tombola
Donderdag 08 maart 2012
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Statutaire vergadering
- koffietafel en tombola
Donderdag 12 april 2012
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Later
- koffietafel en tombola

2. Etentjes in het Koninginnehof.
Vanaf nu gaan de etentjes door in de grote zaal van het "Koninginnehof". Er wordt
enkel nog de dagschotel of een menu van de kaart geserveerd.
Na het eetmaal blijft nog steeds de mogelijkheid om te kaarten of deel te nemen aan
het bingospel. Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze
ontspanningsnamiddagen.
09 jan - 30 jan - 13 feb - 12 mar - 02 apr - 23 apr - 14 mei - 04 jun- 25 jun- 16 jul– 06
aug - 27 aug - 17 sep - 08 okt - 22 okt - 19 nov - 10 dec
3. Planning
Bestuursvergaderingen
-04 jan – 01 feb – 07 mar – 04 apr – 02 mei – 06 jun – 05 sep – 03 okt – 07 nov – 05
dec
Ledenvergaderingen
-12 jan – 09 feb – 08 mar - 12 apr – 10 mei – 13 sep – 18okt – 8 nov – 13 dec
4. Koningsdag 2012
Zaterdag 17 november
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Na een welkomstwoord vroeg de voorzitter één minuut stilte voor de overleden leden.
Er was een spreekbeurt voorzien door dhr. Oosterlinck over intensieve zorgen. Hij
was echter op het laatste ogenblik verhinderd. Als noodoplossing hadden wij dan
maar besloten om een Bingo te houden. Die werd als naar gewoonte, geleid door de
voorzitter en de secretaris. Alles verliep zoals het moest.
Tijd voor de koffie en de verkoop van de tombolabiljetten. Er waren nog enkele
mededelingen vooral in verband met het nakend banket en de eindejaarsfeesten.
Rond 17.00 uur was dan het einde aangebroken en kon iedereen tijdig huiswaarts
keren.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 13 januari 2011 Nieuwjaarsreceptie
‘s Morgens werd de zaal door enkele bestuursleden in orde gebracht, om alle
ingeschreven leden te ontvangen en hun plaatsen aan te duiden .
Vanaf 11h30 kwamen de eersten toe, die ter plaatste hun middagmaal nuttigden.
Gelukwensen enz…, veel aperitieven bij de eerste ontmoeting van het nieuwe jaar.
De Voorzitter opende om 14h30 de bijeenkomst met de gebruikelijke wensen . Er werd
een minuut stilte ingelast voor de overleden leden .
Enkele mededelingen en dan vooruit met de geit de dansvloer op De dans werd ingezet
door de Voorzitter en zijn echtgenote .
DJ Sandy liet zich weer van zijn beste kant horen ,muziek voor ieder zijn goesting. De
uitbaatster van het Koninginnehof (Riet) werd in de bloemen gezet .
Rond 16h30 de gratische belegde broodjes .
De dames van bestuursleden verkochten de lotjes van de tombola. Ieder lotje was prijs .
Er werd lustig op de DJ zijn muziek gedanst. Alle stijlen waren goed .
Het dansen eindigde om 19h00 ,maar enkele bleven nog wat napraten over de fijne
namiddag. Wat door velen werd bevestigd .
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 10 maart 2011
De vergadering werd geopend door de voorzitter en na een welkomstwoord vroeg hij
één minuut stilte voor de overleden leden.
Voor de ledenvergadering waren de leden talrijk opgekomen. Voor de quiz moesten
ploegen gevormd worden.
Na de voorstelling van de organisator Robert Dhondt aan de aanwezigen, nam deze het
woord voor de nodige uitleg over het verloop van de quiz. Er werd telkens een ronde
gespeeld met tien varia vragen, Iedere ploeg kreeg 10 minuten voor overleg met de
ploegleden en de antwoorden te geven. Na elke beurt en afgifte van het vragenblaadje
werden de juiste antwoorden gegeven. Er heerste een gezonde competitiegeest waarbij
gefluister en afschermen van de genoteerde antwoorden duidelijk merkbaar waren.
Na deze leerrijke namiddag werden de succesvolste ploegen met een kleine attentie
beloond en de organisatie bedankt met het traditioneel geschenk.
Na de tombola kon iedereen met een zak vol nieuwe kennis en eventueel een tombola
prijs rond 1700Hr huiswaarts keren.

-6Ledenvergadering 08 sep 2011

Voor deze vergadering was de spreekbeurt toepasselijk voor onze regio, namelijk
“Onze kust anders bekeken”.
Het was een virtuele en verrassende reis langs zee en kust gebracht door Jan Seys,
marinebioloog, aan het Vlaams instituut voor de zee ( VLIZ ).
Het informatiecentrum bevindt zich aan de overkant van de haven in de omgeving
van de vismijn.
Op zijn inleidende vraag: “als je aan de zee denkt, waaraan denk je dan?” kwamen
spontaan uit het publiek de passende antwoordjes zoals ijsjes, vakantie, zon, strand,
duinen, frisse lucht, zonsondergang enz.
Hij wist ons te boeien met ontzag voor de zee waarbij enkele gegevens van onze
blauwe planeet werden aangehaald. 71% van de oppervlakte is zee. De hoogste berg
is 8848 m hoog maar de grootse diepte is 11.035 m. De diepste duik ooit, werd
gerealiseerd in 1960 door oceanograaf Jacques Piccard samen met Don Walsh. Ze
haalden een diepterecord van 10.916m met de bathyscaaf, een speciaal ontworpen
duikboot voor deze grote diepte.
Farmacie en schoonheidsproducten profiteren mee van de rijkdom uit de zee. De
laatste 20 jaar kenden we 12.000 nieuwe verbindingen uit de zee welke in de
hiervoor vernoemde branches worden gebruikt. Sponzen leveren ¾ van de
gepatenteerde bioactieve stoffen tegen kanker.
1 Miljard mensen leven van vis waarbij 80% van de visvangst uit de zee komt.
Jaarlijks verbruiken wij 16 kg seafood waarvan 1/3 uit acuacultuur en 2/3 uit de
visserij. Er werken wereldwijd 15 miljoen vissers aan boord van vissersschepen.
Het “world register of marine species“ bevindt zich in Oostende en bevat 238.000
verschillende geregistreerde soorten. Er wordt geschat dat er 2 miljoen soorten
organismen leven in de zeeën. Ieder jaar worden er 1400 nieuwe soorten ontdekt
waarvan 100 vissen.
20.000 tot 1 miljoen soorten bacteriën leven in de zee en nog meer virussen.
In het Belgisch deel van de Noordzee komen 2070 soorten voor waaronder wormen,
schaaldieren, slakken, vissen enz. We tellen 6% van de Europese en 0,9 % van de
wereld biodiversiteit op nauwelijks 3450 Km². Het Belgische zeeonderzoekstation
was het 1ste in de wereld.
Soorten verdwijnen en nieuwe komen erbij. Er werden reeds 68 soorten invasieve
soorten geteld, vaak ten koste van reeds aanwezige dieren en planten.
In 1960 werden vreemde oesters ingevoerd, wat eerst onder controle was is nu
verwilderd en concurerend met onze mossel, kokkel en andere schelpdieren. Invoer
van vreemde organismen gebeurt ook via balastwater van de schepen.
De oceanen zijn ook belangrijk voor het klimaat door het plantaardig plankton welke
50% van de O₂ produceert en 30% van de door de mens uitgestoten CO₂ opneemt.
Het plankton pompt een deel van de koolstof naar de diepere zee. Mogelijk in de
toekomst als remedie inzetbaar.
De herverdeling van de zonnewarmte gebeurt via oceaancirculatie. De gevolgen zijn
opwarming van de aarde, afsmelten van de poolkappen, verzoeten poolzee,
verzwakken van de trekkracht golfstroom, afkoelen van de zee.
Toename van stormen, syncronisatie en relatie met andere soorten, verzuring van
meer dan 30% is slecht voor de dieren die kalk nodig hebben. De oceanen zelf
worden ook beïnvloed door de klimaatwijziging. De garnaal schuift op naar het
noorden. Er is een toename van zeepaardjes, steenbok, zeebaars , sardien,
zeebareel, pijlinktvis, ansjovis en andere soorten zoals de pieterman, een klein visje
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enkel mogelijk door warmte-invloed.
Bij de commerciële soorten zien we dat schelvis, heilbot, schol, wijting en kabeljauw
opschuiven en de voedselketen volgen. De Noordzee staat op zijn kop.
Problemen: broedkolonies van de zeevogels. Deze moeten hun voedsel verder gaan
zoeken. Bruinvissen zijn terug talrijker aanwezig in de Noordzee. Als één schakel in
de ketting verandert, verandert gans het systeem.
Spectaculaire mutaties zijn kiezelwier en de grijze walvis. Bij de zeemonsters zijn dat
de blauwvin tonijn en de haai. Sedert 1980 zijn ook de kwallen, zoals de oorkwal,
kompaskwal en zeepaddestoel talrijker in de Noordzee.
Zeeknuffels = zeehondjes.
Grote kolonies komen voor in Nederland Westerschelde , Waddenzee en Walk (UK).
Zeeolifanten worden gebruikt voor onderzoek. Ze meten ook onder het ijs en duiken
tot 2 km diep. Ze zwemmen 65 km ver en meten temperatuur, zoutgehalte enz. Er is
nog 19 miljoen km² onbekend terrein onder het ijs.
De Noordse stern uitgerust met een zendertje is de recordhouder van de
langeafstand trek onder de trekvogels. Zo worden zeedieren als meetstations
gebruikt.
De zeespiegelstijging komt ook door de uitzetting van H₂O. Momenteel 3,1 mm per
jaar. Verwacht wordt een stijging van 35 – 84 cm tegen het jaar 2100 t.o.v. 1990.
Getijden worden opgewekt door de aantrekkingskracht van de maan en de zon in de
zuidelijke oceaan, 48 hr vroeger dan bij ons. In aangesloten zeeën bedraagt het
verschil 0,5 m en kan tot 15-18 m bedragen bij ingesloten zeeën. Luchtdruk en
zwaartekracht hebben ook invloed op het getij.
Schuim op het strand is de afbraak van afgestorven algen.
Rood tij en lichtgevend water is algenbloei en zeevonk.
Onze Noordzee is 3450 Km² groot en de diepte varieert van 0 tot 40 meter en er
bevinden zich een 30 tal zeebanken voor onze kust.
Met deze woorden sloot onze spreker zijn leerrijke uiteenzetting af waarbij hij een
daverend applaus kreeg van het aanwezige publiek. Iedereen had vol bewondering
naar de boeiende woorden zitten luisteren en heeft er zeker heel wat kennis bij
opgedaan.
Tijd voor de tombola en nog een gezellige babbel alvorens rond 1700 hr huiswaarts
te keren

Uit Sympathie
Hilda Seys
Meetje van Mariakerke
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Ledenvergadering 27 OKT 2011
Voor deze vergadering waren 54 leden opgekomen. De voorziene spreekbeurt door
Mr Stefaan Vergaerde kon niet doorgaan. Hij werd als reserve officier opgeroepen
voor een tweedaagse bij EMI, zijn eenheid te Lombardsijde. Door deze werd de
spreekbeurt geruild met het programma van de vergadering van 17 nov.
Na het welkomwoord door de voorzitter en een ogenblik stilte voor onze overleden
leden, werd het muzikaal programma aangekondigd door onze feestleider John
Verpoucke.
Het duo Martin Vanderstraeten en Edmond Aspeslagh waren de entertainers van
dienst. Martin bespeelde de piano en Edmond zorgde voor de vocale inbreng.
Als eerste bracht hij Oostendse liedjes waarna hij zijn talenkennis toonde en naar
een perfect Gents dialect overschakelde.
Er was mogelijkheid tot dansen waarbij de voorzitter door John opgevorderd werd
om de dans te openen. Al gauw volgden andere paren op de dansvloer.
Dan kwam Edmond als 95 jarige zijn herinneringen vertellen. Onder andere hoe oud
dat je wel moest worden om u door een jonge mokke in bed te laten steken. Hij
vertelde hoe hij als jonge snaak bij de boer patatten ging rapen en welk eten ze bij
de boer kregen zoals smout en een schelle van de zeuge.
En het vertrek was een planke met een gat in voor als je naar de grote WC moest
gaan en dat was buiten.
“Papier de toilet” bestond ook nog niet en het was de Vooruit of het wekelijks
nieuws die voor deze taak werd gebruikt.
Bij gebrek aan badkamer werd een wekelijkse wasdag gehouden in de keuken. Op
de buusestove werd een seule water gewarmd. In de winter was deze stove ook het
geliefde plaatsje waar iedereen zich rond schaarde om dan ‘s avonds met een
opgewarmd strijkijzer naar bed te gaan.
Na deze ludieke vertelling kwam er weer een muzikaal intermezzo.
Edmond bleek ook een kameleon te zijn. Als imitator kwam hij aandraven als
Bobbejaan Schoepen met de liedjes – De lichtjes van de Schelde – Een hutje op de
heide en ‘k Zie zo geren mijn duivekot. Dan als vader Abraham met “ Het kleine café
aan de haven “ en Johny Jordaan met “Zing een liedje voor mij alleen”.
“Op de vissemart zien kik geboren” werd tussendoor gebracht door Rita, ons wel
bekend van “De boarestekers”.
Om af te sluiten kwam hij als de enige echte onvervalste Eddy Wally met “Cherie” en
“Ik spring uit een vliegmachien”
Zijn afscheidswoorden klinken nog na in mijn oren “ Wij waren een fantastisch en
geweldig publiek”.
Nu was het tijd voor de tombola met weeral vele prijzen.
Rond 1700Hr was het dan tijd om huiswaarts te keren na het beleven van een
gezellige namiddag.
Menigen zullen ‘s anderendaags mogelijk een schorre stem gehad hebben door dat
ze het niet konden laten om mee te zingen met de volksliedjes die Edmond, gelijk in
welke imitatie, bracht.

Ledenvergadering 17 nov 2011
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De opkomst voor deze ledenvergadering lag iets aan de lage kant. De voorziene spreker voor deze
bijeenkomst was Dhr Vergaerde Stefaan, die vorige maand wegens militaire verplichtingen had
moeten afzeggen. Samen met hem was ook de hoofdverpleegkundige Mevr Veerle Goossens
meegekomen. Beiden zijn tewerkgesteld in de Palliatieve zorgen eenheid “De Vlinder” te Brugge.
Veerle zou vrijuit babbelen over haar werk met "stervende" mensen.
Na de uitleg wat palliatieve zorgen inhield zoals begeleiden, comfort bieden en veel luisteren naar
de patiënt om hem of haar de best mogelijke zorg te verlenen ging Veerle verder met uitleg over
de afdeling en haar werk waarbij respect en emoties een grote rol spelen.
De afdeling is bewust klein gehouden om het maximum aan comfort te kunnen bieden
In een ziekenhuis is alles gestructureerd op onderzoek, therapie en genezing. De nabijheid van
dokters en verpleegkundigen met al hun kennis en middelen, 24 uur op 24, geeft de patiënt
vertrouwen.
In de palliatieve afdeling worden de patiënten nog enkel onderzocht als dat echt nodig is, als zo'n
onderzoek kan helpen om de levenskwaliteit meteen te verbeteren. Mensen hebben en krijgen er
alle tijd. De patiënt eet wat hij of zij het liefst heeft, neemt er comfortabel een bad. Kortom,
dokters en verpleegkundigen volgen het ritme van de patiënt en niet omgekeerd.

Elke mens die ooit geboren wordt zal ooit sterven...
"Vanaf de geboorte staan we elke dag dichter bij de dood...". Het is zo'n typische uitspraak waar
we verder niet bij stilstaan. Sterven hoort bij het leven.
Maar dan komt dat moment. Iemand probeert je, zo voorzichtig mogelijk, duidelijk te maken dat je
leven niet lang meer kan duren. Dat je niet van ouderdom zult sterven... Je verneemt dat er tegen
jouw ziekte (kanker, aids of hoe ze ook moge heten) geen medicijn bestaat en dat je daarom nog
maar zoveel maanden of weken te leven hebt.
Wie dat verneemt moet dan ook weten dat er tussen het moment van weten dat hij doodgaat en
het sterven zelf, nog vele mooie en gelukkige dagen en uren kunnen liggen

... maar niemand hoeft er alleen voor te staan
Wie weet of zelfs maar vermoedt dat hij of zij niet lang meer te leven heeft, heeft alle steun nodig.
Zeker familie, vrienden en goede kennissen, maar ook van een arts, een verpleegkundige of een
andere helper. Weten dat je doodgaat lijkt je zo weinig keuze te laten. En toch heb je de manier
waarop de rest van je leven zal verlopen grotendeels zelf in handen.
Waar wil je sterven? Welke mensen wil je rond je hebben? En ook: waarmee voel je je goed en
wat wil je zeker niet...?
Wie is er niet bang voor de dood?
Er is de angst voor het onbekende, de angst voor de pijn die misschien komt, en er zijn de zorgen
om het verdriet van degenen die je zult achterlaten. Niemand praat er graag over en toch kan dat
vaak zoveel angst wegnemen. Maar misschien hoeft praten niet eens en is de nabijheid van
anderen voor jou al genoeg.
Palliatieve zorg is het verzamelwoord voor alle zorgen waarmee we mensen die dood gaan kunnen
omringen.
Het is totaalzorg, geestelijk en lichamelijk, voor wie ongeneeslijk ziek is en binnen afzienbare tijd
zal sterven. Niet meer de lengte van het leven is het belangrijkste, wel de kwaliteit ervan.
De behoeften en keuzes van de patiënt zijn voor het denken en handelen van de verzorgers een
leidraad.
Palliatieve zorg is de actieve, continue en totale zorg voor mensen in een vergevorderd stadium
van hun ziekte, en wanneer genezing niet meer mogelijk is. Het is een totaalconcept gebaseerd op
vier pijlers : fysieke zorg, psychologische zorg, sociale zorg en existentiële zorg
Goede stervenshulp en stervensbegeleiding bestaan daarin dat de zieke de gelegenheid wordt
geboden menswaardig te sterven. Bij sterven denken wij niet uitsluitend aan de laatste uren of
dagen. Het stervensproces begint – ook in het besef van zieken zelf – zodra er geen hoop op
genezing of verbetering meer is, de zieke of gehandicapte zich steeds meer voelt achteruitgaan en
de dood zichtbaar nabij is. De periode van het stervensproces kan van korte, maar ook van langere
duur zijn.
In de palliatieve eenheid te Brugge worden patiënten met een levensverwachting van drie maand
en minder opgenomen.
Verdriet, neerslachtigheid, een gevoel van hulpeloosheid, van machteloosheid, van hopeloosheid
misschien, maken leven en sterven niet mensonwaardig. Behoren deze gevoelens niet bij het
leven? Hoe zwaar ook te dragen, verdriet kan een functie in het leven hebben. Velen zijn daardoor
naar eigen zeggen rijper, volwassener, meer mens geworden, meer opgewassen ook tegen de
tegenslagen in het leven. Zij zijn daardoor ook van groter betekenis voor anderen geworden.

-10In een laatste stadium kan overgegaan worden naar palliatieve sedatie of euthanasie
Palliatieve, terminale of gecontroleerde sedatie is het in diepe slaap brengen van een (terminaal)
patiënt. Het doel is het verlichten van het lijden. Het verlagen van het bewustzijn is een middel om
dat te bereiken. Meestal is er sprake van continue sedatie tot aan het overlijden, maar in sommige
gevallen kan sedatie kortdurend of intermitterend worden toegepast. Doorgaans wordt
tegelijkertijd afgezien van het kunstmatig toedienen van voeding en vocht, omdat dat geen zin
meer heeft en zelfs gevaarlijk kan zijn bij gesedeerde patiënten.
Mocht de patiënt niet langer willen leven, dan kan dat reden zijn om in gesprek te gaan over
euthanasie en juist niet over sedatie.
De patiënt kan goede redenen hebben om aan euthanasie de voorkeur te geven boven palliatieve
sedatie, bijvoorbeeld omdat de patiënt in de laatste dagen van zijn leven wil blijven communiceren
met zijn naasten en daarom niet wil komen in een situatie van verlaagd bewustzijn of omdat de
patiënt niet wil sterven in een gesedeerde toestand.
Een belangrijk ander verschil is, dat palliatieve sedatie in principe omkeerbaar is en euthanasie niet.

Belang van het wilsverklaring
Het is belangrijk het verschil te kennen tussen de wilsverklaring rond euthanasie en het
levenstestament.
Een andere benaming voor het levenstestament is voorafgaande zorgplanning of wilsverklaring
betreffende de behandeling.
Enkel de wilsverklaring betreffende euthanasie kan worden geregistreerd bij het
gemeentebestuur. Deze wilsverklaring is niet afdwingbaar. De arts heeft nog steeds
zelfbeschikkingsrecht.
De wilsverklaring daarentegen wordt voorafgaandelijk aan de behandeling opgemaakt en is
wel afdwingbaar
Er bestaat verwarring rond de begrippen ‘wilsverklaring inzake euthanasie’ en “wilsverklaring’.
Veel mensen denken dat de wilsverklaring geldt wanneer zij bijvoorbeeld door een
hersenbeschadiging hun familieleden niet meer herkennen of bij palliatieve sedatie.
De huidige euthanasiewet laat dit echter niet toe.
De uitleg door Veerle was duidelijk waarbij iedereen belangstellend zat te luisteren ook de vragen
uit het publiek werden vakkundig beantwoord. Ze bracht haar boodschap zoals ze voordien had
gezegd uit het hart en uit ervaring.
Als afsluiter werd door Veerle de tekst voorgelezen welke hierna volgt
Indien ik je dragen kon...
Indien ik je dragen kon over de diepe grachten van je gesukkel heen,
dan droeg ik je, uren en dagen lang.
Indien ik de woorden kende om antwoord te geven op je duizend vragen over leven, over jezelf,
over liefhebben en gelukkig worden,
dan praatte ik met je, uren en dagen lang.
Indien ik vrede in je hart kon planten door geduldig te wachten en te hopen tot het zaad van de
vrede in je openbrak,
dan wachtte ik, uren en dagen lang.
Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart aan onmacht, ontevredenheid en overwerkt verdriet,
dan bleef ik naast je staan, uren en dagen lang.
Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij en ik weet niet alles en ik kan niet zoveel,
ik ben maar een vriend op je weg,
al uren en dagen lang.
En ik kan alleen maar hopen dat je dit weet: je hoeft nooit alleen te vechten of te huilen
als je een vriend hebt
voor uren en dagen lang.
(Marcel Weemaes)
De gastsprekers werden bedacht met het gebruikelijk afscheidsgeschenk.
Bedankt Veerle het was een leerrijke namiddag.
Nu was het tijd voor de traditionele tombola met allerhande prijzen tussen de kiekens en het
konijn waarna iedereen voor de vroege duisternis huiswaarts kon keren.
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12 NOVEMBER 2011 KONINGSDAG.
114 deelnemers namen deel aan deze feestmaaltijd welke ons 125-jarig
bestaan inzette.
Zoals gebruikelijk werden de gasten aan het Koninginnehof ontvangen door
Raymond en Jacques die deze taak reeds jarenlang terharte nemen.
In de kleine zaal van het Koninginnehof verzamelden de deelnemers waar
reeds van een eerste aperitief werd genoten. Bij het treffen van vrienden en
oud-collega’s merkt men de uitbundigheid en blijdschap van het weerzien.
Na het innemen van de plaatsen in de feestzaal werd een welkomstwoord
gesproken door onze Voorzitter. Onder de aanwezigen waren er ook
delegaties uit Brussel, Kortrijk en uit ons buurland Frankrijk een delegatie uit
Rijsel
Na de voorlezing van de telegram gericht aan het Vorstenhuis werd de toast
gebracht aan Z.M. de Koning, gevolgd door het spelen van de Vaderlandse
liederen. Eerst de marseillaise en dan de Brabançonne. Teneinde het
meezingen te vergemakkelijken waren de teksten van beide volksliederen op
de menukaart geplaatst.
De maaltijd kon beginnen en reeds waren de eerste dansers op de dansvloer..
De maaltijd was zoals steeds uitstekend. Aperitief met hapjes aangeboden
door het "Koninginnehof" waren voortreffelijk.
Daarna werd roggevleugel gevuld met zalmmousse en blanke botersaus
geserveerd. Het samengaan van roggevleugel met zalmmousse was een
streling voor de mond.
De aansluitende hoofdschotel van lamsfilet op een bedje van champignons,
spek en witloof met portosaus was eveneens een schot in de roos. Er viel een
stilte aan de tafels toen iedereen er smakelijk zat van te genieten.
De afsluiter “Tulp met vanille-ijs, met vers fruit “ liet menig deelnemer nog
eens het water in de
mond krijgen voor deze
lekkere dessert.
Mokka
met
koekjes
sloten de maaltijd af.
Na de maaltijd werden
de Medaille van ExOnderofficier uitgereikt
aan 4 leden van onze
vereniging:
ASPESLAGH Roland,
TAGHON Daniël,
DEPIL Claude en
SNYDERS Jan
Onder leiding van de DJ was de dansvloer zelden leeg . Om 1900 uur was het
einde van deze prachtige feestdag en kon iedereen tevreden huiswaarts keren
met de gedachte aan volgend jaar : 17 november 2012.
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Verslag van onze daguitstap naar Boulogne (Frans Vlaanderen) op
Maandag 19 Sep 2011.
Wij vertrokken om 07.30u. onder een licht bewolkte hemel en een fris windje, met een
comfortabele autocar naar Frankrijk.
Aan het bakkerijmuseum te Veurne stapten de laatste passagiers en de gids op.
Door omstandigheden buiten de wil van de organisatie was de geplande uitstap van 15 sep
verplaatst naar 19 sep waardoor enkele ingeschreven leden niet konden deelnemen aan deze
jaarlijkse gebeurtenis. Door andere verplichtingen moesten 10 mensen tot hun spijt afzeggen maar 6
andere kwamen de groep vervoegen.
Met de 32 welgezinde reizigers aan boord, stevende de autocar dan de autoweg op richting
Duinkerke.
Kort voor Duinkerke kwamen we al snel in een opstopping met filevorming terecht. Door de goede
plaatskennis van de gids Wilfried, werd de snelweg al vlug verlaten. Hij loodste ons gemakkelijk
door het havengebied gemakkelijk naar de juiste weg richting St Omer, onze eerste bestemming. Bij
deze werd ook een vloed van informatie gegeven over de aanwezige industrie, waar we voorbij
kwamen. Eens buiten de regio Duinkerke veranderde het landschap van industrie naar het
rustgevend platteland. Onderweg kregen we uitleg over het Vlaams verleden van deze streek waar
vele namen hun Vlaamse oorsprong niet kunnen verloochenen.
Bij het naderen van St. Omer, waar een koffiestop was voorzien en even tijd om de
bezienswaardigheden te bekijken , werd daar dan ook de nodige aandacht aan besteed. St. Omer ligt
in het departement Pas –de-Calais (62), telt 15000 inwoners ; de kerken zijn reeds te zien vóór u
St.Omer binnen rijdt. De Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Ruïnes v.d.St. Bertinusabdy , St. Denijskerk
, het Jezuïetencollege.
Saint-Omer is niet zo bekend bij de toeristen maar heeft heel wat te bieden. Tot de grote
publiekstrekkers behoort onder meer de Onze-Lieve-Vrouwe-kathedraal die gebouwd werd van de
12de tot de 15de eeuw. Het is niet alleen de grootste kerk uit de omgeving maar bezit ook één van
de grootste kunstschatten zoals een schilderij van Rubens. Midden in het centrum is er ook een 20
hectaren groot stadspark dat door zijn hellingen je laat genieten van prachtige panorama's. En dan is
er nog de ruïne van de St-Bertinabdij waar de geschiedenis van Saint-Omer is begonnen.
Scheepslift van Les Fontinettes vrij spectaculair, maar niet uniek. Eenzelfde soort scheepsliften kan
je zien op het Canal du Centre in het Belgische Henegouwen. Deze lift van Les Fontinettes verving
vijf sluizen en kon twee schepen ineens versassen op amper 45 minuten waar anders tot 4 uur voor
nodig was. Deze snelheid was toen revolutionair. Het hoogteverschil bedraagt 13 meter. Ze heeft
gewerkt tot 1967 toen ze werd vervangen door een nieuwe sluis die meer schepen op 15 minuten
tijd 13 meter hoger of lager bracht. De scheepslift van Les Fontinettes is een voorbeeld van
industriële archeologie, toen ijzer en stoom de industriële revolutie maakten.
Voor het ontstaan van Saint-Omer gaan we terug tot de 7de eeuw. Op een heuvel in de moerassen
hebben de monniken Bertin, Ebertram en Mommelin van de St-Pietersabdij een kapel gebouwd en
dat in 820 het gezelschap kreeg van een collegiale kerk wat verderop (waar nu de kathedraal staat).
Tussen die twee kerken was en is er de Rue Saint-Bertin. De kapel werd vanaf de 9de eeuw een
groot kloostercomplex dat zijn einde pas kent bij de Franse Revolutie. Langs de Rue Saint-Bertin
werd een kasteel gebouwd en een grote markt. Zo is de stad stilaan gegroeid. Het werd zelfs een
havenstad door de vele kanalisaties maar na een explosieve groei kende de stad ook een periode van
verval. Vanaf de Franse periode kreeg de stad opnieuw een bloeiperiode waarvan de mooie
bouwwerken uit de 18de eeuw nog steeds getuige zijn. Op de markt merkt men dat er zowel
Vlaamse als Franse invloeden zijn in de bouwstijlen en naamgevingen. Ook de binding naar
Poperinge werd aangehaald omdat de monniken de hoppeteelt naar deze West-Vlaamse gemeente
hebben gebracht.
Ondertussen was de zon van de partij en na een korte pauze in St. Omer werd de trip verder gezet
richting Boulogne. Bij het verlaten van St.Omer, dicht bij het station, zijn de moerassen van
Clairmarais en iets verder rechts La coupole de lanceerbasis van de V2 Raketten van de Duitsers
gedurende de 2 de wereldoorlog
Door een landschap met Ardens karakter en vlot berijdbare weg D942 via Saint–Martin-au–Laert,
en dan op het nieuwe stuk N42 zien we het dorpje Lumbres en prachtig veel groen, waarbij we tot
op een hoogte van 208 meter boven zeeniveau klommen. Boulogne naderend ging het in snel tempo
dalend naar kustniveau waarbij we prachtig met bloemen en planten aangelegde ronde punten
voorbij kwamen. Langs La Chapelle–les-Boulogne bereikten we Boulogne-sur-Mer.

-13Boulogne-Sur-Mer (Bonen of Beunen) Departement Pas-de-Calais(62) aan de Opaalkust telt
ongeveer 43750 inwoners. Ommuurde oude stad met 4 poorten .
Rond 1100Hr reden we Boulogne binnen met eerst een rit rond de oude binnenstad en uitleg over de
vier poorten waardoor je de binnenstad kan bereiken. Te bezichtigen: Belford-Baseliek-Keizerlijk
paleis-Kasteel-Nausicaa aquarium-enz. Voor de voetballiefhebbers Jean Pierre Papin werd er
geboren, ex- speler van club Brugge .
Op een grote parking met het beeld van Auguste Mariette, egyptoloog werd de bus achtergelaten .
Alles bezoeken op zo een korte tijd is onmogelijk maar de uitleg van de gids heeft ons veel
bijgebracht.
Wandelend en met de nodige uitleg
door de gids werden we naar de
bezienswaardigheden binnen de
omwalling van de oude stad
geloodst, onder andere de basiliek,
waarbij we buiten de omwalling nog
kennis maakten met een monument
ter ere van August Mariette, een
inwoner van Boulogne en een der
eerste professionele egyptologen die
belangrijke
opgravingen
heeft
verricht in Egypte. Boulogne is zeer
vroeg ontstaan, er was hier reeds
een Romeinse vestiging. In 636
kwam er een schip aangelegd,
zonder zeilen, zonder bemanning.
Alleen stond er op het dek een beeld
van de Heilige Maagd. Op hetzelfde ogenblik werden de biddenden in de kapel (waar nu de basiliek
staat) verwittigd van dit feit, door een verschijning van de H.Maagd. Sedertdien werd het hier een
belangrijk bedevaartsoord, ook voor de vele Franse koningen. Boven de “Porte des Dunes” staat een
beeld van deze gebeurtenis. In de kapel aan de rotonde vind je het houten beeld van O.-L.-Vrouw
van Boulogne.
Eénmaal per jaar wordt ze nog in processie rondgedragen.
De stadswandeling werd besloten met een bezoek aan het kasteel waar Godfried van Bouillon werd
geboren. Godfried werd op 18 september 1060 geboren in Boulogne-sur-Mer. Vandaag ligt die stad
in Noord-Frankrijk. Vroeger hoorde ze (soms) bij onze gewesten. Godfried erfde van een oom het
vorstendom Bouillon en het markgraafschap Antwerpen. Omdat hij de Duitse keizer goed hielp, gaf
die hem de titel van hertog. In 1095 riep de paus op tot een kruistocht. Godfried verkocht al zijn
bezittingen en vertrok in 1096 op kruistocht.
Tijd om de hongerige magen te spijzen in de talrijke restaurantjes in de binnenstad waarna we om
1430Hr terug aan de bus verwacht werden, om de reis verder te zetten langs de kustroute terug
richting Duinkerke.
Nog een zestigtal meter dalend naar zeeniveau kwamen we aan de vissershaven waar we richting
Calais door het prachtig duinengebied van deze ruige kuststreek onze weg vervolgden met een
kleine omweg.
Boulogne-sur-Mer was in het verleden de eindbestemming van een Romeinse heerweg. De
Romeinen noemden de stad Bononia. Van hieruit probeerden de Romeinen met een vloot Engeland
te bereiken. Een onderneming waarin ze niet slaagden. Ook Napoleon koesterde dit plan. Met het
inzicht Engeland te veroveren stichtte Napoleon in 1801 het kamp van Boonen en breidde hij de
haven uit. Van 1803 tot 1805 bracht hij er 150.000 man samen, maar moest noodgedwongen toch
het kamp opheffen. Ter herinnering hieraan werd de Colonne de la Grande Armée opgericht. (in
marmer van Marquise, 54 m hoog, 4m diameter, wenteltrap 265 treden, op de top beeld van
Napoleon, 4m hoog, panoramisch zicht)en met zijn rug naar Engeland gericht. Het monument was
de omweg waard.
Langs de kustroute veel kleine dorpjes waar de sporen van de WO II nog steeds zichtbaar zijn. In
Wimereux op het militair kerkhof ligt Luitenant-kolonel John Alexander McCrae, schrijver van het
gedicht “In Flanders Fields” begraven. Via Cap Griz Nez en Cap Blanc Nez, de trekpleisters
wegens de kortste afstand naar Engeland, maar omwille van praktische problemen , de parkings zijn
te ver te voet, laten we de top van Cap Gris of Blanc Nez achterwege en rijden we naar de
kanaaltunnel waar we de openingen zien waarlangs de treinen onder het kanaal verdwijnen. Enkele
gegevens over de tunnel :is een spoorwegtunnel van ongeveer 50km lang . Tussen Calais (Sangatte)
Frankrijk en Folkestone Kent Engeland. Reistijd ongeveer 35 minuten.

-14In Calais (Kales) Departement Pas-de-calais (62) met 80000 inwoners , wordt even kort halt
gehouden om de beeldengroep voor het stadhuis: Les Six Bourgeois de Calais te bekijken. De 'Zes
Burgers van Calais' is van de hand van Rodin. Hij was toen nog een vrij onbekende beeldhouwer en
schokte meteen alle rangen van de bevolking. Het was de bedoeling om zes helden uit te beelden en
niet een beeldengroep met wenende en angstige mannen. Bovendien wou Rodin dat het niet op een
voetstuk stond maar gewoon op de grond zodat iedereen direct contact zou hebben met iemand die
de dood voor ogen ziet. Het beeldhouwwerk werd toch op een voetstuk geplaatst en verbannen naar
het stadspark. Nu kreeg het toch de eer die het verdient en staat het voor het stadhuis. Om dit werk
beter te begrijpen is het noodzakelijk ook het verhaal te kennen achter de afgebeelde mannen.
Calais werd in 1347, na acht maanden belegering door hongersnood tot overgave gedwongen. De
Engelse koning beschouwde Calais als een kapersnest dat zijn scheepsvloot te veel last bezorgde.
Om hun stad van uitmoording te redden boden zes vooraanstaande burgers van Calais zich met de
sleutels van hun stad aan bij Edward III, de Engelse koning. Ze hadden alleen een hemd aan,
blootsvoets en blootshoofds met de strop reeds rond hun nek. Ze gingen immers een zekere dood
tegemoet. Hun dood zou het zoenoffer zijn voor het sparen van de stad en hun inwoners.
Ontroerd door deze opofferingsgeest wierp Filippina van Henegouwen, Edwards vrouw, zich voor
de voeten van haar man en smeekte hun leven te sparen. Wat uiteindelijk gebeurde. Calais bleef
gedurende 200 jaar nog Engels grondgebied.
Na dit kort oponthoud reden we verder via Marck en Oye-Plage naar Gravelines, havenstad aan de
monding van de Aa, en in het verleden een grensstad met Vlaanderen. De vestingen van Grand-fortPhilippe met het kruitmagazijn en de waterciternes werden bezocht met aansluitend een
koffiepauze.
Gravelines(Grevelingen)-Departement Nord (59), ongveer 11473 inwoners. Het stadsdeel PetitFort-Philippe gelegen aan het kanaal van de Aa, in het noorden het havengebied dat aansluit op de
vaargeul naar de haven van Duinkerke
Graaf Diederik van de Elzas stichtte in 1160
Grevelingen,
oorspronkelijk
Nieuwpoort
genaamd, als voorhaven van Sint-Omaars. De
stad was voor de inwoners van Sint-Omaars
een vrijhandelszone. Burgers van Sint-Omaars
waren vrij van tolrechten. De stad maakte in de
loop der geschiedenis alle oorlogen tussen de
Spanjaarden, de Fransen en de Engelsen mee.
Karel V liet vier bastions bouwen om de stad te
beschermen tegen het leger van Frans I.
Omstreeks 1630 vatte Lodewijk XIV, le roi
soleil, de herovering van Vlaanderen aan. Door
het verdrag van de Pyreneeën (1659) werd
Graveningen definitief Frans grondgebied.
Lodewijk XIV wilde de nieuwe Franse grenzen
drastisch verdedigen met een gordel van
versterkte steden. Hij gaf Vauban de opdracht om de werken te leiden. Hij ontwierp er een
drieledige gordel van halve manen, buitenste tegenwallen, hoornwerken, veldschansen en
watergrachten en hij bouwde een arsenaal met een kruitmagazijn, dat tegen kanonvuur bestand was.
Het stadje leeft nu voortdurend met een nucleaire centrale in de achtertuin. Dank zij ‘bibbergeld’
van de Franse staat werden en worden de Vauban-vestingen nog steeds geconsolideerd en
gerestaureerd. Ook treedt de overheid op als kunstmecenas en voorziet grote tentoonstellingsruimtes
voor kunstwerken om het toerisme te bevorderen.
Via het stadsdeel Les huttes reden we naar Duinkerke en via de oude weg naar Veurne bereikten we
terug Belgisch grondgebied waarop de snelweg werd genomen om zo in Oostende aan te komen.
Het was een leerrijke dag met prachtig weer.
In opperbeste stemming werd de thuishaven aangedaan.
Van een fijne dag gesproken.
Hewel ........................................................................................... het was OK !
Met dank aan feestleider John en het bestuur.
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HOE ZICH TEGEN BLIKSEM BESCHERMEN ?
TIJDENS EEN ONWEER

BINNENHUIS
Ga midden de woonkamer, rondom de tafel zitten, op afstand van schoorstenen, deuren
en vensters. Let er op dat er geen luchttocht is, neem geen bad en raak metalen
geleiders niet aan. Ontkoppel de antennes van radio en TV, schakel de
teledistributiekabel uit en telefoneer niet.
BUITENSHUIS
IN DE STAD, blijf niet op de openbare weg maar
ga een warenhuis of een publiek gebouw
binnen. OP HET PLATTELAND, mijd de
straatlantaarns, alle metalen structuren,
alleenstaande bomen, kortom elk hoogtepunt.
Gebruik geen regenscherm of enig ander puntig
voorwerp.
IN DE WAGEN
Met een metalen koetswerk zit je veilig, trek
nochtans de radioantenne in. Rijd of stop, zoals
je verkiest, maar sta niet stil onder een boom of
nabij een metalen structuur. Verlaat vooral de
wagen niet want hij biedt bescherming
Wanneer iemand door de bliksem wordt
getroffen : pas onmiddellijk kunstmatige
ademhaling of hartmassage toe.
Bron : NVBB-vzw
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4.
Slechts één regimentsvaandel in Duitse
handen...
Vanaf 24 mei begon het vijandelijk overwicht in de lucht zeer zwaar door te wegen. Iedere keer
als het Duitse leger ergens een doorbraak wilde forceren beheerste de Luftwaffe het slagveld.
Tot ver achter het front werden luchtbombardementen uitgevoerd die niet alleen de
verbindingslijnen in gevaar brachten maar ook de angst van militairen en burgers
aanwakkerden. Het stukje vaderland dat nog niet onder de voet was gelopen, was in gewone
omstandigheden al dichtbevolkt, maar nu zat het ook nog vol soldaten. Ook de duizenden
vluchtelingen die niet meer tijdig over de Franse grens waren geraakt, zochten er hun toevlucht.
Zowel Londen als Parijs wisten zeer goed dat het Belgisch leger op 2 mei de ondergang nabij was.
De Fransen en de Britten werden er vooraf van verwittigd, dat uit ons Groot-Hoofdkwartier een
onderhandelaar zou vertrekken om contact te zoeken met de Duitse bevelhebber. Nadien
werden verzinsels verspreid om de schuld van de nederlaag af te wentelen op een klein land,
en om de aandacht af te leiden van de blunders en de onmacht die verantwoordelijk waren
voor de beslissende doorbraak in Frankrijk.
Wat de Belgen niet wisten, was dat men in Parijs al op 25 mei op het hoogste niveau overwoog
of het niet beter zou zijn om met Duitsland vredesonderhandelingen te beginnen. Dat de
stafchef van de B.E.F, al op 21 mei opdracht had gegeven om plannen te maken voor de
eventuele evacuatie van de Britse troepen, bewijst duidelijk dat men daar echt niet meer
geloofde in het afremmen van de Duitse opmars.
Het zou een leugen zijn te beweren dat het nieuws van de capitulatie bij ons overal met
verslagenheid werd vernomen. Zeer velen, niet alleen onder de bevolking of onder de
vluchtelingen maar ook in het leger, waren opgelucht dat het levensgevaar voorbij was. De kille
werkelijkheid van de bezetting zou pas later aangevoeld worden. Afgezien van uitzonderingstoestanden zoals die in Vinkt, scheen alles er op te wijzen dat ook de veroveraars
enkel op vrede, orde en rust bedacht waren. Ze deelden aan de vluchtelingen de rookwaren en
het voedsel uit dat nog in de buitgemaakte legervoertuigen of in de dampende veldkeukens
werd aangetroffen. En niet weinig gemobiliseerde Belgen geloofden de Duitsers toen die
beweerden dat ze enkel nog een eindje hoefden mee op te stappen om een stempel of een
papiertje voor hun 'Entlassung' af te halen. Maar toen bleek dat de tocht alsmaar verder en verder ging. Iedereen volgde gedwee, tot plots alle kansen verkeken waren en de ontnuchterende
reis naar een kamp in Duitsland begonnen was. Zoveel jaren later kan men er zich over
verbazen waarom onze legeraanvoerders zich inspanden om de vaandels en standaarden uit
de handen van de vijand te houden. Van de honderdvijfentwintig emblemen viel slechts één
regimentsvaandel in Duitse handen. Dat zoveel generaals en officieren zich geroepen voelden
om hun opperbevelhebber te volgen in gevangenschap, nadat Koning Leopold zelf in een
pathetische oproep verklaard had dat hij het lot van zijn leger wou delen: men kan het begrijpen, het was tekenend voor die tijd. Wel onthutsend zijn de gedetailleerde Belgische bevelen
inzake het keurig afleveren aan de vijand van wapens en voertuigen, en het verplichtend
samenhouden van de troepen in afwachting van verdere orders van onze bezetters. En de
enkelen die de moed hadden om de sprong naar Engeland te wagen, werden door sommige
generaals als 'deserteurs' gebrandmerkt.
Anderen maakten van de gelegenheid gebruik om naar huis terug te keren, eventueel in
burgerpak. Sommigen wisten nog heel goed hoe in 1914 het bezit alleen al van een opgeraapte
patroonhuls in Leuven of in Dinant en op nog zoveel andere plaatsen op een summiere executie
was uitgelopen. Toen de eerste Duitsers verschenen namen zij dan ook wijselijk hun
voorzorgen. Zo ook de onderluitenant van het 22 ste Linie, die te Ronsele een aandenken had
meegenomen: haastig gooide hij de buitgemaakte uniformstukken weg. De stoutmoedigsten
durfden het aan om een wapen mee te nemen naar huis, hoewel het bij een zorgvuldige controle door een Duitse wachtpost fataal kon worden. Dat overkwam Joseph Pironet, 28 jaar oud
en afkomstig uit Spa. Als oudste van een kroostrijk gezin was hij vrijgesteld van legerdienst,
maar als potentiële rekruut had hij gevolg gegeven aan het bevel dat alle jonge mannen tussen
16 en 35 jaar bij de Duitse inval de wijk moesten nemen. Op zijn weg had hij ergens een
militaire ransel meegenomen waarin een geladen pistool stak. Jammer genoeg kwam hij op zijn
terugreis terecht in Vinkt, waar vluchtelingen en naar huis terugkerende soldaten of jongelui
uiterst scherp werden gefouilleerd, zonder enige kans op erbarmen...
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