België

Belgique
PB
8400 Oostende 1
3/5098

Erkenningsnummer
P808144

DE KLAROEN
TIJDSCHRIFT VAN DE

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
OOSTENDE
VERENIGING OPGERICHT IN 1887

Verschijnt trimestrieel
Nr 4 / okt – nov - dec / 2013
Via afgiftekantoor Oostende 1
Bij adreswijziging of foute adressering:
Het juiste adres zenden aan het Secretariaat.
Verantwoordelijke uitgever: E. COENYE, Nieuwlandstraat 27,8400 Oostende
Secretariaat: G. DEWULF, Slachtersstraat 2 b 4, 8400 Oostende
Penningmeester: P. KIMPE, J. Peurquaetstraat 18 b2, 8400 Oostende
Rekening: 000-0146912-54 - Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
Kon. Mij. Ex-Onderofficieren. J. Peurquaetstraat 18 b2, 8400 Oostende
Website : http://www.ex-ooffr.be

-1-

DE KLAROEN
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER
EX-ONDEROFFICIEREN
van de Krijgsmacht
AFDELING OOSTENDE
27e JAARGANG

Nr 4/2013

Driemaandelijks informatieblad: okt – nov – dec

108e

UITGAVE

Website : http://www.ex-ooffr.be
Secretariaat:
Dewulf Gilbert
Slachtersstraat 2 bus 4
8400 Oostende
059 50 78 48

Redactie :
Possenier Gilbert
Paul Orbanpromenade 4 bus 0003
8620 Nieuwpoort
058 23 27 44
g.possenier@telenet.be

Inhoud

Blz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inhoud………………………………………………………………………………
Voorwoord ………….………………………………………….………..….……
Secretariaat (mededelingen, leden, gelukwensen) … ………………….……...
Voor uw agenda - Activiteiten ………………………………..………………….
Koning Filip…………….………………………………………………….….…..
Koningsdag…………….………………………………………………….….…..
Viering Koningsdag……………………………………………………….…..…..
Last Post………………….……….………………………………………..……….

1
2
2
3
4
5
6
7

9.
10.
11.
12.
13.

Hoe duur is vrouw Justitia………………………………………………………….
Cavalerie overmeestert Duitse duikboot…………………………………………
Rechtspraak …………………………….. …………………………………………
Bestuur ………………………………………………………………….……………
Inschrijving nieuwjaarsreceptie 2014………………………………………………

9
11
14
16
16

-2-

Voorwoord
Op 21 juli 2013 hadden we een speciale en belangrijke Nationale Feestdag.
Zijne Majesteit Koning Filip legde de grondwettelijke eed af als zevende Koning der
Belgen.
Hij volgde zijn vader Koning Albert II op, die regeerde van 1993 tot 2013.
We schenken Koning Filip en Koningin Mathilde ons volle vertrouwen en wensen hen het
allerbeste.
Misschien een verandering of nieuw begin voor ons land, waar verdraagzaamheid de
laatste tijd ver te zoeken valt.
Onze vereniging is in ieder geval klaar om zijn leden het zo aangenaam mogelijk te
maken.
Na een mooie zomer en hopelijk een zachte winter, wensen wij iedereen terug te zien op
onze eerstvolgende vergadering en onze wensen waar te maken.
De bruin gekleurde bestuursleden zijn er klaar voor.
Blijf gezond,
De Voorzitter

Secretariaat

Diamant voor Georgette en Raymond
Georgette Tratsaert en Raymond Van Loocke vierden
hun diamanten bruiloft op 06 juli 2013.
Het huwelijk werd ingezegend op 11 juli 1953.
Langs deze weg hartelijke felicitaties vanwege het
bestuur en de leden van de Koninklijke maatschappij
der Ex-Onderofficieren Oostende
Wij hebben het overlijden vernomen van
Mvr Antoinette Qyick
Weduwe van de heer Albert Coenye
Moeder van onze voorzitter
Geboren te Oostende op 10 september 1921
en er overleden op 23 juli 2013.
Langs deze weg, biedt de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van
Oostende, haar innige deelneming aan de familie
Activiteiten vaderlandslievende verenigingen Oostende
Oktober 2013
Zaterdag 05 okt

14.00 uur

Zondag

10.30 uur

06 okt

Bde Piron + Oorlogsvrijwilligers-Rembrance weekend
Begraafplaats Stuiverstraat en Stene dorp
Bde Piron + Oorlogsvrijwilligers-Rembrance weekend
Engelse kerk - Langestraat

November 2013
Vrijdag
01 nov 10.30 uur VOSVAMO – Heldenhulde Begraafplaats Stuiverstraat
Maandag 11 nov 09.30 uur VOSVAMO - Herdenking Wapenstilstand
St.Petrus en Pauluskerk – Bloemenhulde stadsmonument
13.00 uur VOSVAMO – Feestmaal Ten Stuyver
Vrijdag
15 nov 10.30 uur VOSVAMO – Koningsdag – Bloemenhulde monument Z.M.Koning Leopold I
11.30 uur VOSVAMO - Koningsdag – Te Deum St. Petrus en Pauluskerk
December 2013
Nihil
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Agenda
Activiteiten in het jaar 2013
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 september 2013
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Provincie West-Vlaanderen
Dhr De Block
- koffietafel en tombola

Donderdag 17 oktober 2013
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- wijziging schoolsysteem in Oostende
- koffietafel en tombola

Donderdag 14 november 2013
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Oostendse namiddag. Quiz / show
Rosita Van Elslander en team
- koffietafel en tombola

Donderdag 12 december 2013
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Politie Oostende
- koffietafel en tombola

Indien door omstandigheden de organisatie of spreekbeurt niet kan doorgaan wordt
deze vervangen door een Bingo
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.
26 aug-16 sep-07 okt- 04 nov- 18 nov-09 dec
3. Planning
Bestuursvergaderingen
06 sep-04 okt- 08 nov-06 dec
Ledenvergaderingen
12 sep-17 okt-14 nov-12 dec
4. Koningsdag 2013
Zaterdag 16 november
5. Andere activiteiten
Banket afdeling Tongeren 08 okt
Banket afdeling Kortrijk 10 nov
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Koning Filip
België heeft op 21 julie 2013 een vlotte, vrijwel incidentloze troonswissel beleefd. Koning
Filip lijkt werk te maken van een meer directe communicatie met verrassende
tussenkomsten. De troonsafstand van koning Albert en de eedaflegging van koning Filip
was soms bepaald emotioneel.
Koning Filip werd geboren als oudste zoon van
prins Albert en prinses Paola op 15 april 1960
om 9.40 uur. Zijn peetouders waren koning
Leopold III en prinses Ruffo di Calabria
geboren gravin Luisa Gazelli di Rossana. Aan
het einde van de jaren 60, toen duidelijk werd
dat het huwelijk van zijn oom koning
Boudewijn kinderloos zou blijven, werd prins
Filip steeds nadrukkelijker als troonopvolger
naar voren geschoven.
Filip was de eerste kroonprins van België die
geen privé-onderwijs kreeg. Hij volgde de
humaniora in een gewone school. Tot zijn
vijftiende ging hij naar het Franstalige
jezuïetencollege Saint-Michel in Brussel.
Hierna ging hij naar de Nederlandstalige
Abdijschool van Zevenkerken in Sint-Andries
(West-Vlaanderen).
Hij volgde onderwijs op universitair niveau
aan de Koninklijke Militaire School. Daar
maakte hij deel uit van de 118de Promotie "Alle
Wapens" van 1978 tot 1981. Daarna had hij
een korte carrière in het leger.
Vervolgens studeerde hij in 1988 af aan
Trinity College van de Universiteit van Oxford
, en ging hij naar de Stanford-universiteit in de
Verenigde Staten waar hij de graad van
'Master of Arts in Political Science' behaalde.
Hij had al sinds lang een passie voor techniek en vooral voor jachtvliegtuigen en begon
een opleiding als gevechtspiloot. Hij vloog op Alpha Jet, Mirage V en F-16. Hij maakte ook
30 solovluchten, en bezat een eigen helikopter.
Vanaf 1992 beschikte Filip over een eigen 'huis' en ontving hij een jaarlijkse dotatie. Na
de dood van koning Boudewijn in 1993 en de eedaflegging van zijn vader, koning Albert
II, ontving hij de titel 'Hertog van Brabant', een titel die gewoonlijk aan de kroonprins
gegeven wordt. Vanaf dan sprak men van het 'Huis van de Hertog van Brabant' en nam de
prins veel meer officiële taken op zich. Na zijn huwelijk met Prinses Mathilde werd het
'Huis van de Hertog en de Hertogin van Brabant'.
Naar aanleiding van zijn 50ste verjaardag en ook later gingen stemmen op in de kranten
over een grondwettelijke herziening van het koninklijk statuut naar een meer
ceremoniële of protocollaire invulling, volgens het voorbeeld van de Scandinavische
landen. Er is hierover echter in de politieke middens nooit overeenstemming bereikt en
er is hieraan geen gevolg gegeven.
Nadat koning Albert II op 3 juli 2013 bekend gemaakt had dat hij vanwege zijn leeftijd en
gezondheid zou aftreden ten gunste van Filip, legde deze op 21 juli 2013, de nationale
feestdag van België, de eed af als zevende koning der Belgen. Zijn dochter prinses
Elisabeth, hertogin van Brabant, werd de eerste in rij voor de troonopvolging.
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Koningsdag
Op 15 november vieren we Koningsdag, de gelegenheid bij uitstek. om onze gevoelens van trouw
en diep respect voor onze Vorst en tevens opperbevelhebber van de Krijgsmacht uit te drukken.
Maar waarom nu juist 15 november?
Een korte historiek
We schrijven 1866 wanneer Koning Leopold II beslist dat het feest ter zijner ere zou gevierd
worden op 15 november, ter gelegenheid van Sint-Leopold. Na de dood van Leopold II wordt het
«Feest van de Koning», zoals het dan genoemd wordt, verschoven naar 26 november, datum van het
feest van Sint-Albert. Op 26 november 1912 overlijdt Prinses Maria, de Gravin van Vlaanderen,
moeder van Koning Albert I. De Koning, zwaar getroffen door dit verlies, laat uitvaardigen dat zijn
feest, vanaf 1913, opnieuw zal verplaatst worden naar 15 november.
Vanaf 1922 wordt het feest van de Koning opnieuw gevierd op 26 november want de 15 november
valt te dicht bij de 11de november, dag van de Wapenstilstand. Opmerkelijk is dat deze nieuwe
datum werd gekozen onder impuls van Z.E. Kardinaal Mercier.
In 1934, bij de troonsbestijging van Leopold III, wordt het «Patroonsfeest van Z.M. de Koning»
opnieuw gevierd op 15 november Gedurende de afwezigheid van Koning Leopold III uit het land
wordt weliswaar de benaming van het feest veranderd in «Feest van de Dynastie», doch de datum
blijft behouden. Op zijn beurt, beslist Koning Boudewijn, in 1952, dat ook zijn feest verder zou
gevierd worden op 15 november, maar vanaf 1953 onder de naam «Koningsdag», met uitsluiting
van elke andere benaming. Koning Albert II zet deze traditie verder, Filip zal dit wellicht ook doen
Betekenis
Voor de Krijgsmacht was «Koningsdag» reeds vroeg een gelegenheid om de gevoelens van
verbondenheid en waardering van het Leger ten overstaan van zijn opperbevelhebber, de Koning, te
uiten. Het personeel van Defensie heeft er steeds aan gehouden om met een bijzonder gebaar deze
blijken van eerbied aan de Vorst te betonen.
Historiek van de Commandovlag van de Koning
De oorsprong van de Commandovlag van de Koning situeert zich bij het begin van de Eerste
Wereldoorlog. De vlag begeleidde Koning Albert I bij verschillende gelegenheden zoals bv. een
militaire plechtigheid en het uitreiken van eretekens. Deze vlag, gedragen door een onderofficier
van de Rijkswacht begeleid door 2 andere onderofficieren is veelvuldig te zien op foto's van
intochten in grote Belgische steden in november 1918. De vlag werd op 21 februari 1921 aan het
Koninklijk Legermuseum toevertrouwd waar het enkel nog buitenkwam ter gelegenheid van de
jaarlijkse optochten in aanwezigheid van Koning Albert I en later van Koning Leopold III. Aangetast
door de tijd, werd het embleem ingekaderd en is nu te bezichtigen in het Koninklijk Legermuseum.
Een nieuwe Commandovlag werd vervaardigd en afwisselend gedragen door een onderofficier
van het 12de Linieregiment en het 1ste Regiment Grenadiers (eenheden waar Koning Leopold III
gediend heeft). Deze vlag was ook aan boord van het pantservoertuig dat het kanonaffuit trok
waarop het stoffelijk overschot van de Vorst rustte op 1 oktober 1983. De vlag is eveneens te
bezichtigen in de reliekenkast Nr. 2 in het Koninklijk Legermuseum. Een nieuwe Commandovlag
werd vervaardigd in 1956 voor Koning Boudewijn. Na zijn dood werd de vlag overgenomen door
Albert II. Aangetast door de tijd werd ook deze Commandovlag van Koning Boudewijn geplaatst in
reliekenkast Nr. 2. Een nieuwe Commandovlag werd vervaardigd door het Competentiecentrum
Steun materieel en Producten (CCMP) te leper voor Koning Albert II. Traditiegetrouw begeleidt de
Commandovlag de Koning bij de schouwing van 21 juli. De vlag wordt dan gedragen door een
verdienstelijke onderofficier die ieder jaar door het Hoofd van het Militair Huis van de Koning
aangeduid wordt op voorspraak van de Chef Defensie. Hij neemt daarvoor normaal plaats in een
jeep. Tijdens het defilé, neemt de onderofficier met de Commandovlag plaats aan de voet van de
Koninklijke tribune. Het doek van de Commandovlag van de Koning meet 80 cm x 80 cm en draagt
geen enkele vermelding Bovenop de vlaggenstok prijkt een vergulde heraldische Belgische leeuw op
een voetstuk. Op de grote zijden van het voetstuk is de Nationale kenspreuk aangebracht: « Eendracht
maakt Macht » en «L ‘Union fait la Force ». Op de kleine zijden is het monogram van de regerende
Koning aangebracht - het monogram A II werd geplaatst in 1995. In tegenstelling tot
Regimentsemblemen draagt de Commandovlag geen vangkoord in gouddraad, noch een eventuele
vuurkoord maar wel een sjerp in de Belgische driekleur. Vermits ze geen Eenheidsembleem is. heeft
de Commandovlag van de Koning niet dezelfde symbolische waarde. Het heeft zijn eigen symboliek,
gelinkt aan de aanwezigheid van de Vorst of zijn Vertegenwoordiger. Behalve dus op 21 juli (Nationale
feestdag) en 15 november (Koningsdag) is de Commandovlag van de Koning te bezichtigen tussen
emblemen van ontbonden eenheden in de reliekenkast Nr. 1 in het Koninklijk Legermuseum
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Feestdag
Wij vieren Koningsdag op 16 november 2013.
Zo zetten de Ex-Onderofficieren van Oostende hun 127- jarig bestaan in.
Het programma is als volgt:
- 12.30 uur: onthaal in het "Koninginnehof"
- 13.00 uur: banket
- Aperitief met hapjes aangeboden door het "Koninginnehof"
- Scampi(6stuks) met wokgroenten en zachte curry
- Kabeljauwhaasje met primeurgroentjes en een blanke botersaus, grijze garnaaltjes en
krielaardappeltjes
- Carpaccio van ananas met vanille-ijs
- Mokka (2x)met koekjes
De drank is 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 39 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: 31 oktober 2013.
Het rekeningnummer van onze vereniging: 000-0146912-54
Europese overschrijving: Iban: BE42 0000 1469 1254 –
BIC: BPOTBEB1
J. Peurquaetstraat 18 b2, 8400 Oostende
Penningmeester P. KIMPE zal op de komende ledenvergadering ter beschikking staan
voor degenen die contant willen betalen.
Welke ook de wijze van betaling weze, gelieve bij de inschrijving te vermelden met wie U
graag aan tafel wilt zitten. (Inschrijvingsformulier onderaan de bladzijde )
Wij wensen allen die deelnemen een aangename dag toe onder vrienden.

INSCHRIJVINGSFORMULIER KONINGSDAG
Koningsdag 16 november 2013
Naam :…………………………………………………………….
Straat :……………………………………………………………
Postnr :……………………………………………………………
Tel/GSM :………………………………………
Tafelgenoot :(één naam)………………………..
Aantal personen :………………..

Voornaam :……………………………………………
Nr :………….Bus :……………………
Gemeente :……………………………………………
e-mail :…………………………………..

Ik stort vóór 31 okt 2013 …… maal het bedrag van …………..€ per persoon op rekening
000-0146912-54 van de K.M.Ex.Ooffr Afd Oostende
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
KIMPE Pierre, J.Peurquaetstraat 18 bus 2, 8400 Oostende
De inschrijving is geldig bij ontvangst betaling
Handtekening
Opsturen naar: VERPOUCKE John, Nieuwpoortsesteenweg, 571 bus 3/2, 8400 Oostende
Of mailen naar albertjohn.verpoucke@telenet.be
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Hier een mooi verhaal dat iedereen zou moeten kennen
We hebben allemaal op een bepaald moment, ter ere van de gesneuvelden, deze
aangrijpende melodie gehoord, die ons hart beroert en een traan doet wegpinken.
Kent u het verhaal van het ontstaan van deze melodie?
Indien niet, denk ik dat je verwonderd zult zijn van dit werkelijk gebeurd verhaal.
Het verhaal begint in 1862 tijdens de Amerikaanse burgeroorlog.
Terwijl het leger van de Unie van kapitein Robert Ellicombe in de buurt was van
Harrison´s Landing in Virginia, stond aan de andere kant van deze smalle
landsgrens het leger van de Confederatie.
Tijdens de nacht, hoorde kapitein Ellicombe het gekreun van een ernstig gewonde
soldaat.
Niet wetende of het een soldaat van de Unie of van de Confederatie was, besloot de
kapitein ondanks het levensgevaar de gewonde soldaat te gaan zoeken om hem
medische verzorging te bieden.
In het onophoudelijk vuur van het gevecht, sluipt hij tot bij de gewonde soldaat en
brengt hem naar het kamp van het leger van de Unie.
Wanneer hij uiteindelijk zijn kamp bereikt, ontdekt hij dat het een vijandelijke
soldaat is.
De soldaat was reeds overleden
De kapitein ontstak een lantaarn en in de schemering zag hij het gezicht van de
soldaat.
Het was zijn eigen zoon.
De jongen studeerde muziek in het Zuiden toen de oorlog uitbrak. Zonder zijn
vader te verwittigen, nam hij dienst in het leger van de Confederatie.
De volgende ochtend, met een gebroken hart, vraagt de kapitein ondanks de
vijandelijke status van zijn zoon aan zijn oversten om hem met militaire eer te
begraven.
Zijn verzoek werd uitzonderlijk ingewilligd.
De kapitein vroeg ook of de muziekkapel van het leger de begrafenis mocht
begeleiden.
Zijn verzoek werd geweigerd wegens het feit dat zijn zoon een vijandelijke soldaat
was.
Maar uit respect voor de vader, werd toch besloten om één enkele muzikant toe te
wijzen.
De kapitein koos voor een hoornblazer.
Hij vroeg de muzikant een reeks noten te spelen van een stukje papier die hij
gevonden had in de jaszak van het uniform van de jonge militair, die zijn zoon was.
Zo ontstond de ingrijpende melodie « The Last Post », die tegenwoordig op iedere
militaire begrafenis weerklinkt.
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Day is done.
De dag is voorbij.
From the lakes.
Van de meren.
From the sky.
Van de hemel.
Safely rest.
Veilig rusten.
Fading light.
Het licht vervaagt.
And a star.
En een ster.
Gleaming bright.
Glanzend helder.
Drawing nigh.
Tekenend nabij.
Thanks and praise.
Dank en lof.
Neath the sun
Onder de zon.
Neath the sky
Onder de hemel.
This we know.
Dit weten we.

Gone the sun.
De zon is weg.
From the hills.
Van de heuvels.
All is well.
Alles is goed.
God is nigh.
God is nabij.
Dims the sight.
Verduistert het zicht.
Gems the sky.
Schittert aan de hemel.
From afar.
Vanuit de verte.
Falls the night.
Valt de nacht.
For our days.
Voor onze dagen.
Neath the stars.
Onder de sterren.
As we go.
Als we gaan.
God is nigh
God is nabij.

De 11de november, wanneer we de klaroen horen op deze herdenkingsdag,
herinneren wij ons met een droevig hart, de vele soldaten die hun leven hebben
gegeven voor ons land of gehandicapt werden voor de rest van hun bestaan.
Een kort fragment van deze melodie wordt iedere avond om 20 uur aan de
Menenpoort te Ieper gespeeld door de klaroenblazers van de brandweer en dit
sedert 1928.
Het is zeker aan deze moedige mannen en vrouwen te danken dat wij nu leven
in een vrij land met grondwettelijke rechten

Uit Sympathie
Hilda Seys - Meetje van Mariakerke
van Haeren Robert - V.O.S.V.A.M.O.
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Recht hebben is niet hetzelfde als recht krijgen. Soms moet u beroep doen op een advocaat of zelfs
een proces starten om te krijgen waar u recht op hebt. Maar: Hoeveel kost dat en
loont het de moeite?
1. Wat kost het advies van een advocaat?
Vooraf advies inwinnen, kan u later hopen geld besparen. Een advocaat is de
ideale persoon om u vanuit zijn ervaring een antwoord te geven op
vragen zoals:
.
-Hoe kan ik een procedure vermijden?
- Wat zijn mijn kansen?
-Is de tegenpartij voldoende solvabel om een eventuele veroordeling te betalen?
Een oriënterende consultatie bij een advocaat- waarbij u meestal vaak al
een antwoord op uw vragen krijgt, kost 50,00€ tot 125.00€.
Neemt u daarna zelf contact met uw tegenpartij,; dan betaalt u enkel de verzendingskosten. U
kunt dit ook door uw advocaat laten doen. Reken dan op 50,00€ tot 200,00€.
Het voordeel van een briefwisseling tussen advocaten is, dat deze vertrouwelijk is en als dusdanig
nooit tegen u kan gebruikt worden, wat wel het geval is voor brieven door uzelf of door derden
geschreven.
U kunt uw advocaat ook van in het begin met de volledige opdracht belasten waarbij u
schriftelijke afspraken maakt over de kosten en erelonen en daarbij u bijvoorbeeld overeenkomt
dat u maar de helft moet betalen als de zaak minnelijk kan geregeld worden.
Minnelijke oplossingen gaan sneller en zijn goedkoper dan de gewone rechtsgang? Voor een
bemiddeling zult u ongeveer 75,00€ per uur betalen en meestal volstaat 10 uur bemiddeling.
De uitwerking van een minnelijke schikking (dadingovereenkomst) door een advocaat zal u
gemiddeld 500,00€ tot 1.000,00€ kosten.
De beslechting voor de rechtbank kost in de regel tot drie keer zoveel. Als u zeker wil zijn dat de
tegenpartij een eventuele veroordeling kan betalen, kunt u uw advocaat voor 50,00€ tot 150,00€
een solvabiliteitsonderzoek laten instellen.
2. Hoeveel kost een proces zonder advocaat?
U kunt uw tegenpartij kosteloos in verzoening laten oproepen voor de vrederechter. Als hij niet
komt opdagen of als er geen verzoening komt, kunt u beslissen zelf een procedure te starten. In
dit geval zult u uw tegenpartij moeten laten oproepen voor de rechtbank. In een beperkt aantal
zaken kan dit gebeuren door een eenvoudige aangetekende brief aan de rechtbank, zonder
bijkomende kosten.
In een aantal gevallen met een verzoekschrift, waarvoor u tussen de 35,00 en 82,00 € betaalt in
eerste aanleg en tussen de 139,00 en 186,00 € in graad van beroep.
De meeste zaken moeten echter ingeleid worden met een dagvaarding. Om een dagvaarding uit
te sturen zonder een beroep te doen op een advocaat moet u een gerechtsdeurwaarder
raadplegen en de kosten van de dagvaarding samen met het rolrecht (in totaal meestal tussen de
150,00 en de 300,00 €) voorschieten. De gerechtsdeurwaarder zal u dan verwittigen wanneer uw
zaak voorkomt.
3. Worden na een proces nog kosten aangerekend?
Het is niet omdat de rechter u in het gelijk heeft gesteld, dat de tegenpartij altijd meteen het
vonnis of arrest nakomt. Is dat niet het geval, dan kunt u ze in een brief aanmanen om dat te
doen. Reageert ze nog niet, dan kunt u niet anders dan overgaan tot een gedwongen
tenuitvoerlegging. U moet daarvoor een beroep doen op een gerechtsdeurwaarder. In principe
kunt u de kosten verhalen op de tegenpartij, maar zult u ze moeten voorschieten.
4. Hoeveel kost een advocaat?
U betaalt uw advocaat een ereloon. Dit kan ofwel berekend worden op basis van een uurtarief,
ofwel volgens de waarde van de zaak (een bepaald percentage), of nog op basis van geleverde
prestaties.
Uw advocaat rekent ook dossierkosten aan voor briefwisseling, verplaatsingen, telefoons,
fotokopieën……

-10Minder gebruikelijk, maar daarom niet minder interessant, is dat u VOORAF met uw advocaat
concrete afspraken maakt over de onkosten en erelonen
Wie een beroep doet op een advocaat en de zaak wint, heeft meestal recht op een
rechtsplegingvergoeding. Dit is een vergoeding die de rechter (meestal) ten laste legt van de
verliezende partij. Ze wordt toegekend in burgerlijke zaken, nooit in strafzaken.
Het bedrag ligt wettelijk vast en varieert van 33,47 tot 446,21 €, naargelang de rechtbank die uw
zaak behandelt en het bedrag van de eis. U krijgt het bedrag meestal niet uitbetaald, uw advocaat
trekt het af bij zijn eindnota.
5. Mag ik zelf pleiten om de kosten te drukken?
Ja, maar dan moet u wel een aantal zaken in het oog houden: als de rechter de zaak uitstelt,
noteert u de datum waarop ze opnieuw voorkomt. Stelt de rechter de zaak onbepaald uit (hij
verwijst ze naar de rol), dan moet u ervoor zorgen dat u een nieuwe datum krijgt. U wendt zich
het best tot de griffie. Op de vastgestelde dag zult u in de rechtszaal het vonnis vernemen. In
burgerlijke zaken ontvangt u het vonnis thuis. In strafzaken kunt u een kopie van het vonnis op de
griffie bestellen.
Let op! Als u uw zaak zelf pleit, hebt u geen recht op een rechtsplegingvergoeding.
6. Mag ik mij laten verdedigen door iemand anders?
In principe niet. Als u gedagvaard bent, moet u ofwel zelf naar de rechtbank, ofwel laat u zich
vertegenwoordigen door een advocaat. Hierop zijn twee uitzonderingen:
 Voor de arbeidsrechtbank kan een gevolmachtigde van de vakbond u (gratis)
vertegenwoordigen
 Voor het vredegerecht en de rechtbank van koophandel kan dat door uw echtgeno(o)t(e) als
u of hem/haar een ondertekende volmacht bezorgt.
Let op! Ook in dit geval hebt u geen recht op een rechtsplegingvergoeding.
7. Wanneer heb ik recht op een pro Deoadvocaat ?
In elk gerechtelijk arrondissement is er een Justitiehuis, waar u een eerste juridisch advies kunt
krijgen (eerstelijnsbijstand). Hebt u bijstand nodig in een procedure, dan kunt u een beroep doen
op een tweedelijnsbijstand (het vroegere pro Deosysteem). Dan hoeft u uw advocaat niet te
betalen (bij volledige kosteloosheid) of geniet u een goedkoper tarief (gedeeltelijke
kosteloosheid).
Om in aanmerking te komen voor een pro Deoadvocaat dient u echter te voldoen aan een
inkomensvoorwaarde.
Alleenstaanden mogen maximum 928€ per maand verdienen, terwijl het bedrag voor gezinnen is
vastgesteld op 1191€ ( het bedrag verhoogd per persoon ten laste)
BELANGRIJK
U NEEMT BEST GEEN ADVOCAAT:
· voor kleine geschillen onder de 300,00 €, tenzij u er een principekwestie van maakt:
· bij voorstellen tot minnelijke schikkingen (boetes), wanneer u de overtreding erkent en de straf niet
buitensporig vindt;
· voor sociale of arbeidsgeschillen, wanneer u aangesloten bent bij een vakbond;
· voor geschillen waarvoor u een beroep kunt doen op consumentenverenigingen,
geschillencommissies, ombudsdiensten
RAADPLEEG STEEDS EEN ADVOCAAT
· voor geschillen waarbij u door een andere advocaat gedagvaard bent;
· voor zaken waarbij u verdacht wordt van een misdrijf, ernstig verkeersvergrijp;
· voor zaken met grote financiële of morele consequenties;
· bij ernstige familiale conflicten die niet door bemiddeling kunnen opgelost worden; · bij
schuldoverlast;
· wanneer u geconfronteerd wordt met een gerechtsdeurwaarder;
· voor een voorafgaand juridisch advies.
PS: Bij twijfel neemt u best voorafgaandelijk contact met de dienst Rechtshulp van uw gemeente.
Bron: info senior

-11-

— Het 4deLansiers bezet een heel rustige sector: het is belast met de bewaking van de Franse
kust tussen Calais en Boulogne, het zij op 75 kilometer van het IJzerfront. Zijn eskadron
wielrijders is gekantonneerd te Wissant, een zeeplaatsje met klein maar charmant strand en
beroemd om zijn zeekreeften. Vroeg in de morgen van de 27 ste juli De schildwacht die het
vochtige strand bewaakt, bemerkt plots een uitgerekte vorm, meegevoerd door de zee die
zich weer terugtrekt. Ongetwijfeld gaat het hier om één der vele scheepswrakken die
dagelijks op de kust worden geworpen. Lijden de vijandelijke onderzeeboten op dit ogenblik
immers geen grote verliezen in, het Nauw van Calais? Maar dan ziet de man plots iets
bewegen. Nog meent hij te dromen wanneer hij één lichaam, dan twee, dan drie... uit het
« wrak » ziet komen. Onmiddellijk slaat hij alarm. Zijn eskadron dat in de barakken gelegerd
is, aarzelt niet. Met het wapen in de hand gaan de manschappen over tot het enteren van de
boot. Zonder tegenstand geven die twintig manschappen zich over. Het gaat hier inderdaad
goed en wel om een onderzeeboot die op deze plaats gestrand is. Hun commandant
waarschuwt echter voor een mogelijk vlugge ontploffing van het vaartuig daar het
ondermijnd is. En effectief, enkele ogenblikken later springt het.
Begeleid door vier lansiers te paard met getrokken sabel, worden de matrozen naar Calais
geleid. Het hoeft wel geen betoog dat dit ongewoon detachement sensatie verwekt op zijn
vijftien kilometer lange tocht die het te voet moet afleggen.
Een onderzeeboot overmeesterd door de cavalerie Uniek wapenfeit in de militaire geschiedenis (1). De gebeurtenis wekte lichte spot op bij de manschappen in de loopgraven,
terwijl onze vorige lansiers de roep van hun nochtans zeer eerbaar exploot niet erg op prijs
stelden. Het bewijs hiervoor vinden wij terug in een rapport opgesteld door commandant A.
van het 3de Lansiers. Hierin beklaagt hij er zich over dat zijn eskadron, toen het op een weg in
het front een compagnie van het 11de Linie ontmoette,. verschillende kreten toegeworpen
kreeg die nochtans helemaal niet kwetsend waren. Het rapport werd overgemaakt aan de
generaal Jacques, commandant van de divisie waartoe de « delinquenten» behoorden. Van de
sancties die hij getroffen heeft vinden wij het spoor in zijn nota op datum van 8 november
1917 en gericht aan zijn collega, generaal Bernheim, commandant van de 1 D. A..
Ik heb de eer u de goede ontvangst te berichten van uw brief van 31 oktober 1917 en van
de daaraan vastgehechte documenten. Onmiddellijk heb ik een ernstig en gestreng onderzoek laten instellen ten einde de schuldigen, op te sporen van de feiten die door commandant A. werden aangehaald.
Uit dit onderzoek blijkt dat de manifestatie van de infanteriesoldaat beperkt zou zijn tot
een eenvoudige scherts en geen enkel kwetsend karakter zou hebben gehad tot de
cavalerie.
Hij zou geschreeuwd hebben, niet : « Onderzeematrozen » maar «Kijk, de overwinnaars
van de onderzeeboten». Wat er ook van zij, er werden volgende maatregelen genomen :
onderluitenant L, die de oefening van de compagnie leidde, is gestraft met zes dagen arrest
om de onwelvoeglijke daad niet te hebben beteugeld op het veld en er geen rekenschap te
hebben van gegeven aan zijn overste, soldaat B is gestraft met vier dagen cachot en twaalf
dagen intrekking van soldijsupplement en van hoog oorlogsloon om onwelvoeglijke kreten
te hebben geuit aan het adres van zijn kameraden van de cavalerie. Een straf van acht dagen kwartierarrest, werd uitgesproken tegen adjudant J. van het 11de.Linie
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werden om te vermijden dat dergelijke manifestaties zich in de toekomst nog zouden
voordoen.
Geven wij toe dat de gestrengheid ten opzichte van een man die niet anders deed dan
een wapenfeit herinneren wel een beetje overdreven is. Ongetwijfeld nam commandant
A. zelfs de meest onschuldige grappen niet.

(1) Wanneer men buiten beschouwing laat : het gevangen nemen van veertien
Hollandse boten door de huzaren van kapitein Lahure (weer een Belg) op 28 januari
1795, toen deze schepen door het ijs van de Texel ingesloten waren.
In de historiek van zowel 4de als 5de lansiers vinden we het voorval van de duikboot
terug. Een zekere Paul Vermeulen deed onderzoek.
Het was dus het 5de lansiers (alhoewel 4de lansiers er ook beetje bij betrokken waren), het
volledige verhaal vind je hier:
Het voorval met de Duitse U-boot
Paul Vermeulen
Sommige militairen van het 4de Lansiers beweren dat het 4de Lansiers zich meester gemaakt
heeft van een Duitse U-boot. Paul Vermeulen beweert met de nodige verwijzingen, dat het 5de
Lansiers deze verovering op zijn naam mag schrijven. Hieronder zijn verhaal
Sedert geruime tijd onderzoek ik het oorlogsverleden van mijn oudoom Georges Vermeulen die
van 1916 tot 1918 bij het 5de Lansiers diende. Hij begon zijn frontdienst in november 1916 en
werd tijdens de eerste slag om de Reigersvliet (06.03.1918) krijgsgevangen genomen. Hij
verbleef tot november 1918 in krijgsgevangenschap in Duitsland en stierf in het militaire
hospitaal te Leopoldsburg in juni 1919, waarschijnlijk ten gevolge van de ontberingen die hij in
Duitsland heeft doorstaan. Hij ligt trouwens begraven op het militaire kerkhof aan het park.
Wat mij vooral interesseert is het verhaal van de gewone jongen in een grote oorlog. In
krijgsgevangenschap heeft mijn oudoom zijn oorlogsverhaal in een klein boekje neergeschreven
en dit verhaal tracht ik nu uit te diepen en uit te werken.
Die opzoekingen brachten mij ondermeer naar het Centrum voor historische documentatie in
Evere. Daar heb ik verscheidene documenten gevonden die mij op mijn zoektocht hielpen en ook
een verslag, geschreven door een kwartiermeester van 5de Lansiers, over de vier oorlogsjaren
van het 5de Lansiers. Ik heb toen enkel de pagina’s die mij interesseerden gekopieerd, te weten
van 1916 tot 1918.
Op die pagina’s heb ik ondermeer het bizarre verhaal gevonden van een Duitse onderzeeër die
op het strand van Wissant strandde en waarvan de bemanning werd gevangen genomen door
een onderdeel van 5de Lansiers. Deze inlichtingen werden mij bevestigd in een andere uitgave
over de geschiedenis van 5de Lansiers. Wist u trouwens dat Lansiers, na dit ‘wapenfeit’ door
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‘concurrentie’ tussen de verscheidene onderdelen maakten dat dit feit vlug door 5de Lansiers
werd opgeëist maar het feit is wel dat ik dit verhaal in twee uitgaven van 5de Lansiers heb
teruggevonden.
Het verhaal betreffende het voorval met de Duitse U-boot.
Volgens het gedenkboek v.d. verbroedering der oud-strijders van het 5de Lansiers:
26 juli 1917 : Het 5de Lansiers in kustwacht maakte de bemanning (3 off. en 23 ooff.) van een te
Wissant gestrande onderzeeër krijgsgevangen.
Volgens : Historique du 5 me régiment de Lanciers (Baecke Charles – Maréchal-des- logis chef)
op 25 juli 1917 verliet de UC61 onder commando van Kapitein Gerth de haven van Zeebrugge
en doorbrak met succes de barrage geplaatst op 180 mijl van de Franse kust en de barrière
Good Wins Snow om koers te zetten naar Boulogne en Le Havre .
Zowel bemanning als kapitein waren weinig ervaren. Hoewel het hun zesde uitvaart was,
strandde de bemanning toch op de stranden van Wissant. De bemanning stelde alles in het werk
om de onderzeeër op te blazen maar enkel drie ladingen konden tot ontploffing gebracht
worden. Voor de rest viel het vaartuig quasi volledig intact in handen van een eenheid op wacht
die de kust bewaakte. De bemanning werd gevangengenomen en in Duinkerke geïnterneerd.
(vrij uit het Frans vertaald)
Paul Vermeulen.
PS 1 : Paul Vermeulen schrijft na verder onderzoek : Ik ben eens gaan kijken in de
dienstregelingen uit die periode, maar daar kan ook geen uitsluitsel gevonden worden. Het
vierde en vijfde lansiers waren bijna altijd, of toch eenheden ervan, samen in frontdienst of in
rustperiode. In de fameuze ‘duikbootperiode’ waren er dus ook eenheden van beide regimenten
in en rond Wissant aanwezig.
PS 2 : Paul Vermeulen schrijft na verder onderzoek :Ben gisteren in de bibliotheek van het
koninklijk legermuseum gaan neuzen en heb de originele foto's van de UC61 gevonden. Bij de
originele foto's staat de tekst : Duikbootbemanning gevangen genomen door het vierde en
vijfde Lansiers.
Dus mogen we besluiten dat er meerdere eenheden de duikbootbemanning hebben gevangen
genomen, en de vijfde en vierde Lansiers er zeker bij waren

Een vijfde en later vierde lansier
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De tijd van toen
125 jaar KUSTTRAM
Het paradepaardje aan onze Kust is ongetwijfeld de succesvolle Kusttram die 125 jaar lang de
langste tramlijn ter wereld is. De eerste stoomtram reed vanaf juli 1885 van Oostende naar
Middelkerke, om later door te sporen naar Nieuwpoort. Aanvankelijk le train à vapeur en door
de Nederlanders benoemd tot dat
leuke treintje: iedereen heeft wel
zijn eigen mening over onze
Kusttram. 125 jaar lang al
vervoert hij frigoboxtoeristen,
dagjesmensen en de beau monde
over het traject Knokke - De
Panne. Tegelijk heeft hij de kust
gevormd tot wat ze vandaag is.
De tram is een icoon van onze Kust, die de Kust tot een succes maakte en de opkomst van
Koning auto kon weerstaan. De eerste trein reed in 1835 tussen Brussel en Mechelen en 3 jaar
later in 1838 had Oostende zijn eerste treinstation. In 1863 volgde Blankenberge en in 1869
Nieuwpoort. De Staat en West- Vlaanderen betaalden 190.000 goudfranken en Oostende maar
liefst 220.000 goudfranken voor de aanleg van de Kusttramlijn in 1884.Op 5 juli 1885 werd de
eerste tramlijn Oostende-Middelkerke met een groots feest ingehuldigd. Koning Leopold II
was een grote liefhebber van de tram en in 1890 reed hij van Oostende naar De Haan en kreeg
er sindsdien zijn eigen rijtuig met zijn initialen erin gegraveerd en kroontjes op het dak.
De 1ste Wereldoorlog 1914-1918 werd de elektrische lijn in gebruik genomen en werd de
Kusttram gebruikt voor de bevoorrading van het front aan de IJzer en vervoer van wapens en
munitie. Het diende ook voor het aanvoeren van nieuwe rekruten en het afvoeren van gewonde
soldaten. Toen in 1918 de Duitsers zich terugtrokken vernielden ze in oktober 1918 de
elektriciteitscentrale van
de Kusttram. Pas in 1921
functioneerde
de
elektrische tram weer
helemaal
zoals
het
hoorde, en had de
stoomtram afgedaan.
In de jaren 20 waren er
de aftakkingen van de
Kusttram tot Diksmuide
- Brugge met een stadsnet - Breskens en Sluis (Nederland) en zelfs tot leper.
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Enkel de Kustlijn werd behouden voor transport van steenkool en voedsel. In de jaren 50 moest
de tram de duimen leggen voor de AUTO en kwam in het straatbeeld tussen de auto's en rode
lichten. Pas vanaf 1977 werd er begonnen met het vernieuwen van de oude bovenleidingen en
de tractiestations en de trambedding.
In 1980 kwamen de nieuwe
trams eraan, 50 stellen
werden vervangen. In de
jaren 90 werd vooral
gewerkt rond de veiligheid
rond de tramsporen. In 1991
werd de staats monopolie
van de Buurt spoorwegen
(NMVB) door- broken en
werd het een N.V. DE LIJN.
In 2009 vervoerde de
Kusttram
maar
liefst
12.583.462 reizigers. In
2000 waren dat zes miljoen.
70% van de reizigers zijn toeristen.
De tramlijn heeft 140 km spoor en 69 haltes. De Kusttram legt het traject Knokke tot
Adinkerke af in 2u23'. De tram rijdt zijn maximum snelheid 78km/u tussen Middelkerke en
Oostende. Sinds 2000 (laatste 10 jaar) vielen er helaas 21 doden (gemiddeld 2 per jaar).
In 2003 waren er 97 ongevallen en in 2009 daalde dit tot 69 ongevallen.
Meer en meer oversteekplaatsen worden afgeschaft. Voor auto's zijn er geen
oversteekplaatsen meer en de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers worden
heringericht, zodat je
steeds moet kijken naar
de overstekende tram
(cfr. Mariakerke).
Ook de trams zijn meer
gebruiksvriendelijker
voor mindervaliden en
steeds
veiliger.
Ter
gelegenheid van "125
jaar Kusttram" waren er
gans het jaar 2010
feesten - parades en
tentoonstellingen.
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KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN OOSTENDE
BAROEN André
H Conscienceplein 1
COENYE Eddy
Nieuwlandstraat 27
VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124
VERPOUCKE Albert-John
Nieuwpoortsesteenweg 571 bus 3-2

059/70.89.22
8400 Oostende
059/51.30.41
8400 Oostende
059/32.32.07
8400 Oostende
059/50.35.47
8400 Oostende

Voorzitter ter Ere

DEWULF Gilbert
Slachtersstraat 2, bus 4
LASON Maurice
Berkenlaan 12
KIMPE Pierre
J. Peurquaetstraat 18 bus 2
DEWULF Etienne
Stockholmstraat 43 bus 5
SOMERS Jacques
Zeedijk 170, D7
PAUWELS Pierre
J. Peurquaetstraat.18 bus 1
POSSENIER Gilbert
Paul Orbanpromenade 4 bus 0003

059/50.78.48
8400 Oostende
059/80.90.38
8400 Oostende
059/50.35.69
8400 Oostende
059/50.60.10
8400 Oostende
059/50.20.87
8400 Oostende
059/50.24.74
8400 Oostende
058/23.27.44
8620 Nieuwpoort

Voorzitter
eddy.coenye@skynet.be
Ondervoorzitter
Nat Ondervoorzitter Federatie
Ceremoniemeester/feestleider
albertjohn.verpoucke@telenet.be
Secretaris
Vaandeldrager

Penningmeester

pierre.kimpe@telenet.be
Bestuurslid

e_dewulf@skynet.be
Bestuurslid
Bestuurslid / Materiaalmeester
pierrepauwels@telenet.be
Bestuurslid / webmaster
g.possenier@telenet.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER NIEUWJAARSRECEPTIE 2014
Nieuwjaarsreceptie 9 januari 2014
Naam :…………………………………………………………….
Straat :……………………………………………………………
Postnr :……………………………………………………………
Tel/GSM :………………………………………

Voornaam :……………………………………………
Nr :………….Bus :……………………
Gemeente :……………………………………………
e-mail :…………………………………..

Tafelgenoot : (één naam)………………………..
Met echtgenote/partner :…Ja / Neen……(Schrappen wat niet past)
Deelname GRATIS voor u en uw echtgenote / partner, mits lidgeld 2014 betaald
Lidgeld 2014 betaald
Ik stort mijn lidgeld 2014 op rekening 000-0146912-54 van de K.M.Ex.Ooffr Afd Oostende
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
KIMPE Pierre, J.Peurquaetstraat 18 bus 2, 8400 Oostende
Leden en sympathisanten: 10 €
Weduwen : 7 €
Handtekening

□
□

Opsturen naar: VERPOUCKE John, Nieuwpoortsesteenweg, 571 bus 3/2, 8400 Oostende
Of mailen naar albertjohn.verpoucke@telenet.be

Begrafenisonderneming Crematies
Funerarium met de meest
hygiënische bewerkingszorgen
DAG en NACHT tot uw dienst
Alle formaliteiten en vooraf regelingen
Een onderneming die geen deel uitmaakt
van een Amerikaanse groep

Opel

Degroote
Distributeur en erkend reparateur voor
personen en bedrijfswagens
(1) Brugge, Kolverstraat 76

LUC SERVATY
Torhoutsesteenweg 212
8400 Oostende
Tel 059 50 25 43

(2) Jabbeke, Gistelsesteenweg 546
www.opeldegroote.be
Tel ( 1 ) 050 / 45 62 62
( 2 ) 050 / 81 90 10

Joris LESTAEGHE
ELEKTRICITEIT
WINKEL:
Nu met bijstand
24 op 24 uur
Kantoor

UYTTENHOVE bvba

Torhoutsesteenweg 516
8400 oostende
Tel : 059 / 80 02 84
Fax : 059 / 51 03 43

Dorpstraat 77 – 8432 LEFFINGE
Tel 059 / 30 06 20 – fax 059 / 31 42 93
E-mail : info@kantoor-uyttenhove.be

Alle werkdagen open van :
07.00 – 12.00 en 13.00 – 19.00

