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Nieuwjaarsbrief van de voorzitter
Oostende, 1 januari 2015
Liefste leden
Het jaar 2014 verdween zopas maar wachtte wel tot 2015 er was
Nu huppelen, er muzieknootjes door de kamer, in mijn hoofd, in mijn hart
Elk nootje. Is heel bijzonder en schenkt jullie iets apart...
Do ... Doosje vol warmte op koude dagen.
Re ... Regen omdat de plantjes niet zouden klagen
Mi ... minstens 20 complimentjes
Fa ... Fantastische leuke momentjes
Sol ... Solden, ja lekker veel
La ... lachend. mensen, toch voor het grootste deel
Si … Sinaasappels voor fitte, en gezonde modellen
Do ... Donders veel dankjewellen
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do,
Deze toonladder geef ik jullie met plezier cadeau !
Misschien klonk hier en daar een valse noot, maar ik hoop dat je ervan genoot !
Je megasuperster
De voorzitter

Secretariaat
Antwoord van het paleis op onze koningsdag telegram

Paleis te Brussel

Aan de Heer E. COENYE Voorzitter van de Koninklijke
Maatschappij van Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht
Afdeling Oostende p/a Slachtersstraat, 2/4 8400 OOSTENDE
18 november 2014
Mijnheer de Voorzitter,
De blijken van trouw aan de Dynastie die u de Vorsten betuigde naar aanleiding van het Feest
van de Koning, hebben hen zeer getroffen.
Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin gelasten me met de eer om u, evenals al diegenen van
wie u de tolk was, van harte te danken voor deze warme uiting van sympathie en aanhankelijkheid aan het land en
het Vorstenhuis.
Met de meeste hoogachting
(get) Generaal Jef Van den put
Hoofd van het Militair Huis van de Koning
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Agenda
Activiteiten in het jaar 2015
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, juli, augustus en november, om 14.30 uur. De
bijeenkomsten gaan door in het “Koninginnehof” gelegen in het Maria-Hendrikapark. 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.
Op de algemene vergadering op 12 maart 2015 werd door de leden beslist de
ledenvergaderingen terug in de grote zaal te houden.
Donderdag 23 april 2015
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Quiz allerlei met Robert Dhondt
 koffietafel en tombola
Donderdag 28 mei 2015
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Annecdoten allerlei – Mevr. Juliette Lason
 koffietafel en tombola
Donderdag 11 juni 2015
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Bingo (gratis)
 koffietafel en tombola
Donderdag 10 september 2015
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Spreekbeurt ”Dagboek van een frontsoldaat” – Dhr. Redgy Geselle
 koffietafel en tombola
Indien door omstandigheden de organisatie of spreekbeurt niet kan doorgaan wordt deze
vervangen door een Bingo
2. Etentjes in het Koninginnehof.
De etentjes gaan 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.
30 mar – 20 apr – 11 mei – 01 jun – 22 jun – 13 jul - 03 aug – 24 aug – 14 sep – 05 okt –
19 okt – 16 nov – 07 dec
3. Planning
Bestuursvergaderingen 2015
- Vr 03 apr – Vr 08 mei - Vr 05 juni - Vr 04 sep – Vr 02 okt - Vr 06 nov - Vr 04 dec
Ledenvergaderingen 2015
Gezien de ledenvergadering en Koningsdag dicht bij elkaar liggen is er steeds een
geringe opkomst voor de ledenvergadering tijdens de maand november.
Om deze reden zal in het jaar 2015 geen ledenvergadering tijdens de maand
november gehouden worden.
Er komt wel terug een ledenvergadering tijdens de maand juni
23 apr - 28 mei – 11 jun - 10 sep - 08 okt - 10 dec
Vet gedrukt vallen niet op de tweede donderdag
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Zaterdag 14 nov
Ledenvergadering VOSVAMO 2015
15 apr – 20 mei – 17 jun – 16 sep – 21 okt – 18 nov – 16 dec
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NIEUWE LEDEN 2015.
Wij heten de volgende leden van harte welkom in onze Koninklijke Maatschappij.
932. VANDEKERCKHOVE André
Wed. KERKHOFF Christel
Sym WILLENDYCK Julien - PETITJEAN Paula - LOONTIENS Yvette
FELICITATIES
Diamant voor André Zeebroek en Margriet Verbeke
Op 1 maart vierden ze hun 60ste huwelijksverjaardag
Ze huwden op 12 februari 1955 in Gistel

Op 22 februari vierden Alfons Van Landeghem en Lea Peere hun
diamanten bruiloft
Ze werden in het echt verbonden op 19 februari 1955 in Bredene

Goud voor Gilbert Possenier en Jeannine Ghekiere
Op 28 februari vierden ze hun 50 ste huwelijksverjaardag
Ze huwden op 27 feb 1965 te Kortrijk
Hartelijke gelukwensen aan de jubilarissen van wege de leden en het bestuur exonderofficieren afdeling Oostende
OVERLIJDEN
Wij hebben het overlijden vernomen van
ERIKA SCHÛTTLER Geboren te Lüdenscheid op 20 nov 1940
Overleden te Oostende op 04 jan 2015
Levensgezellin van ons lid de heer Robert VAN ASSEL
Langs deze weg, biedt de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van Oostende,
haar innige deelneming aan de familie

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Website

De website werd bijgewerkt op 14 jan 2015 met fotoalbum Koningsdag 2014,
nieuwjaarsreceptie 2015, uitstap Gent 2014.
Onze sponsors hebben er ook een speciale plaats gekregen www.ex-ooffr.be
Uit Sympathie
Hilda Seys - Meetje van Mariakerke
van Haeren Robert - V.O.S.V.A.M.O.
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Ledenvergadering 11 dec 2014
Voor de laatste ledenvergadering van het jaar was bijna traditiegetrouw de Oostendse politie
gevraagd om weer enkele zaken bij te brengen. Als thema werd gekozen voor
boorddocumenten en houding bij ongeval. Marc Strubbe was zoals de vorige keren de spreker
van dienst. Onze feestleider John opende de vergadering en sprak het welkomstwoord tot de
42 aanwezige leden. Hij vroeg een ogenblik stilte ter
nagedachtenis aan onze overleden leden, waarna hij
de spreker voorstelde.
Als eerste punt sprak hij over de boorddocumenten
die verplicht aanwezig moeten zijn in het voertuig
wanneer op de openbare weg gereden wordt.
Deze verplichte documenten zijn:
- de identiteitskaart die men vanaf 15 jaar
verplicht moet bij hebben. Wanneer naar de
identiteitskaart gevraagd wordt moet deze
overhandigd worden.
- Het rijbewijs
- Het inschrijvingsbewijs van het voertuig
- De groene verzekeringskaart
- Het keuringsbewijs als het voertuig gekeurd werd
Het is handig ook het gelijkvormigheidsattest aan boord te
hebben maar is niet verplicht.
Het nieuw model van inschrijvingsbewijs bestaat uit twee
delen waarvan één deel zich in het voertuig bevind en het
tweede deel thuis bewaard wordt.
Bij vaststelling dat het voertuig niet ingeschreven is wordt
een PV opgesteld en bedraagt de fiscale boete 1250 €.
Bij vaststelling dat het voertuig niet verzekerd is wordt het
voertuig weggesleept en kan het enkel terug gekregen
worden na het voorleggen, van een geldig
verzekeringsbewijs en het betalen van de takelkosten.
Indien de keuring vervallen is wordt PV en/of
waarschuwing gegeven. Het voertuig wordt onmiddellijk
naar het keuringsstation gebracht om gekeurd te worden.
Dit kan wel vervelend worden wanneer men ver van huis
gekeurd wordt en er een defect wordt vastgesteld. Men
moet voor de herkeuring terug naar het keuringsstation
waar de fout werd vastgesteld.
Men moet dus ook houder zijn van een geldig rijbewijs en
het bij hebben. Een attest van verlies is niet geldig gezien
de gemeenten het rijbewijs onmiddellijk opmaken wanneer men zich met het bewijs van
verlies aanbied. Alle modellen van rijbewijs zijn
nog geldig. De Belgische van vóór 1/1/1989, het
Europees model in voege van 1/1/1989 tot
30/9/1998 en het model na 30/9/1998. Op dit
nieuw model staan alle categorieën afzonderlijk
vermeld en wordt indien nodig ook de medische
beperking erop vermeld. Sedert 31 maart 2004
zijn de categorieën C en D van voor deze datum
niet meer geldig.
Op
de
nieuwe
rijbewijzen
staat
de
geldigheidsduur van deze categorieën nu
vermeld. Deze categorieën zijn onderworpen aan
een vijfjaarlijkse medische keuring.
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Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een ongeval met gekwetsten en een ongeval met
enkel stoffelijke schade. Bij een ongeval met gekwetsten moet er steeds een vaststelling
worden gedaan door de politie die een PV zal opstellen.
Bij een ongeval zonder gekwetsten wordt door
beide
bestuurders
het
Europees
aanrijdingsformulier ingevuld. Bij een ongeval
in het buitenland kan ook het buitenlands
formulier gebruikt worden. Alle vakjes op dit
formulier komen op alle formulieren overeen,
gelijk van welk Europees land het document
komt. Enkel de taal is anders. Men kan dus
perfect een vreemd formulier invullen door op
het eigen document in uw taal te volgen. De
inlichtingen die u op een vreemd formulier invult doet u in uw eigen taal. Het juiste aantal
kruisjes die u plaatst vermelden en geen gegevens nadien meer bijvoegen. Op de schets de
juiste rijrichting aanduiden en de eventuele aanwezige verkeersborden en markering op de
plaats van het ongeval op de schets vermelden. In het vak opmerkingen nooit vermelden dat je
in fout bent. Beide bestuurders tekenen het document. Vermeld ook de naam van getuigen als
deze er zijn en voeg eventuele foto’s bij. Op de achterzijde kan je nog bijkomlende gegevens
invullen.
Wanneer de partijen niet overeenkomen of er zijn
verzwarende omstandigheden kan de politie opgeroepen
worden. De politie zal eerst proberen te bemiddelen en
indien nodig helpen bij het invullen van het
aanrijdingsformulier. Indien geen akkoord wordt bereikt
zal een PV worden opgesteld.
Bij lichamelijk letsel komt de politie ter plaatse om de
nodige vaststellingen te doen. Bij ongeval met
gekwetsten blijven de voertuigen staan op de plaats van
het gebeuren. Je krijgt van de politie een attest met de
PVnr en de gegevens van de tegenpartij alsook een kopie
van uw eigen verhoor. Je krijgt geen kopie van de PV en
van de verhoren van de andere betrokkenen.
De zwakke weggebruikers, voetgangers fietsers of
passagier, worden steeds vergoed door de verzekering
van de bestuurder zelfs als zij in fout zijn. Indien de
zwakke weggebruiker in fout is moet hij wel zelf de
schade ontstaan aan de anderen betalen. Daarvoor kan
hij beroep doen op zijn familiale verzekering.
Aan wie wordt een alcoholtest opgelegd?
Deze test kan opgelegd worden aan iedere bestuurder of begeleider van dieren op de
openbare plaats en aan iedereen die aanstalten maakt om te rijden of te begeleiden als ook
aan alle betrokkenen bij een ongeval.
Na deze boeiende en leerrijke uiteenzetting werden nog enkele vragen over het verkeer
gesteld door aanwezigen waar Mark Strubbe dan ook de passende antwoorden gaf.
Tijd voor een babbel en de verkoop door Rita van de lotjes voor de maandelijkse tombola.
Door de voorzitter werd de vergadering afgesloten met de beste wensen voor het nieuwe jaar
en de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie op 8 jan 2015 in het Koninginnehof.
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Nieuwjaarsreceptie 08 jan 2015
Op de eerste donderdag van het nieuwe jaar werd traditiegetrouw de
nieuwjaarsreceptie georganiseerd in het Koninginnehof. Ondanks het barre weer
waren 107 personen tegenwoordig. Zelfs een delegatie van de Afdeling Brussel was
aanwezig onder leiding van hun voorzitter en de sympathieke Julien Willendyck.
Vele leden hadden zich op voorhand ingeschreven om hun middagmaal te nuttigen,
wat de organisatie zeker gemakkelijker maakte.”
Om 14.30Hr werd het begin van de receptie ingeleid door onze
voorzitter Eddy gezien onze feestleider John en zijn echtgenote
tot hun grote spijt wegens ziekte niet konden aanwezig zijn. Hij
vroeg één minuut stilte voor onze overledenen, sprak het
welkomstwoord en wenste allen een gelukkig en gezond 2015.
De DJ Sandy zorgde
aansluitend zoals steeds
voor
de
passende
muziek. De dansvloer
was nooit leeg en bleef
de ganse namiddag goed gevuld.
De steeds ijverige fotografe, Hilda Moerman,
kon dit jaar het gebeuren niet op de digitale
plaat vastleggen, er werden wel door andere
aanwezigen foto’s gemaakt die ze bereidwillig
ter beschikking stelden van de vereniging.
Waarvoor onze dank. Al deze foto’s zijn te bewonderen op onze website.
Gedurende een korte pauze om 16.00Hr, werden de
lotjes voor de reuzentombola verkocht door Rita en
Juliette. Meer dan 250 prijzen!!! Iedereen prijs
gegarandeerd.
Tijd
voor een
glaasje Cava en
smaakvol belegde
broodjes
te
serveren.
Ondertussen
bleven vooral de vrouwen onvermoeid de dansvloer
bezetten.
Het afhalen van de tombolaprijzen kende
ondertussen een vloeiend verloop, door een degelijke
organisatie.
Rond 17.30Hr was de klus geklaard en begonnen de
eerste leden langzaam huiswaarts te keren. Een
aangename dag was voorbij.
De nieuwjaarsreceptie was weer een succes, wat het
bestuur zeer tevreden stelde en volgend jaar zal
herhaald worden.
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Wijziging van het model van het attest van hoedanigheid.
1.
2.

Het nieuwe attest van hoedanigheid, waarvan voorbeeld in Bijl A, zal in gebruik genomen
worden vanaf 01 Mar 15.
De oude attesten van hoedanigheid, waarvan voorbeeld in Bijl B, blijven tot nader order
evenwel geldig.
Bijlage A (bankkaart formaat)
Bijlage B

De modaliteiten tot vervanging zijn nog niet bekend, maar worden verspreid naar de leden zodra in ons bezit
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Ledenvergadering 12 feb 2015

Voor deze vergadering waren 61 leden opgekomen.
Na het welkomstwoord door de voorzitter en een ogenblik stilte voor onze leden, werd het
showtime duo aangekondigd.
Martin Vanderstraeten en Edmond Aspeslagh waren de entertainers van dienst. Martin aan het
keyboard en Edmond zorgde voor de vocale inbreng. Beiden zijn geen onbekenden, gezien zij
reeds meerdere malen bij ons optraden. Alvorens te beginnen gaf Martin eerst een overzicht van
het verloop.
Aangevangen werd met liedjes uit vervlogen tijden, zoals Que sera
sera - Hello Marie Lou – In de stille Kempen – Als sterren aan de
hemel staan – My bonny is over the ocean en er werd zelfs duchtig
meegezongen.
Na een klein muzikaal intermezzo kwam Edmond terug als vader
Abraham met liedjes als Vader Abraham had zeven zonen – Het
kleine café aan de haven – Johny Jordaan – Tulpen uit Amsterdam.
Het volgend onderdeel was de hoedenparade waarbij hij een
rollenspel opvoerde en liedjes van Willy Lustenhouwer bracht, zoals
- t’Is den oet die toet – Zie je van
Brugge…..zet je van achter. Als
militair klonk ook nog “Ik sta op
wacht”. Tijd dan voor oldies met –
It’s now or never – Love me tender –
Draai dan 797204 – en nog vele
andere. Aansluitend vertelde hij, met Valentijn voor de deur,
sprookjes over de liefde. Wat voor heel wat hilariteit zorgde in het
klein zaaltje.
Tijdens de kleine pauze en het vergevorderd uur, verkochten Rita
en Juliette de tombolalotjes.Op de muziek van “ Op de vismarkt
ben ik geboren” nam Rita de micro over. Haar “Ostens bloed”
kwam weeral boven.
Om 1640hr was de show gedaan en Martin’s afscheidswoorden
klinken nog in het oor:”Julie waren het meest fantastische en
geweldigste publiek van deze dag”.
Vervolgens was het tijd voor de tombola met weeral veel prijzen.
Rond 1700hr was het dan tijd om huiswaartste keren, na het beleven, van een gezellige namiddag.
Vele aanwezigen zullen mogelijk ’s anderendaags een hese tem overgehouden hebben, door het
meezingen van de liedjes.
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JAARVERSLAG VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE
WERKJAAR 2014
Traditiegetrouw brengt onze Maatschappij u een overzicht van de werking ervan gedurende het voorbije jaar. Dit gebeurt tijdens
de Statutaire vergadering van 12 maart 2015 met 59 aanwezigen.
In 2014 waren er 9 bestuursvergaderingen, 9 ledenvergaderingen, 17 etentjes, 1 dagreis en diverse andere activiteiten.
Ons jaar werd ingezet met de nieuwjaarsreceptie die doorging op 09 januari 2014 met 100 aanwezigen. Zoals steeds was het
een gezellige dansnamiddag met veel muziek, een reuze tombola en voor de hongerigen broodjes met schuimwijn. Einde van
het feest was rond 18.00 uur.
De tweede vergadering was 13 februari en ondanks de felle wind waren er toch 58 leden komen opdagen. Het werd een
muzikaal programma gebracht door de entertainers Martin en Edmond. Het was een prettige namiddag die door de aanwezigen
fel werd op prijs gesteld.
De algemene vergadering of liever de jaarlijkse statutaire vergadering vond plaats op 13 maart 2014. Er waren 60 leden present.
Het voorziene programma werd volgens de agenda vlot afgewerkt met als slot de herverkiezing van enkele bestuursleden.
10 april was de volgende vergadering met 50 leden Het programma voorzag een quiz onder leiding van Robert Dhondt en zijn
broer. Bij de vragen over algemene kennis werd door velen even achter de oren gekrabd. Toch waren de scores hoog. Na afloop
werden de winnaars met een prijs bedacht en rond 17.00 uur kon iedereen huiswaarts keren met een zak vol nieuwe kennis.
De volgende vergadering was op 08 mei 2014 met 45 aanwezigen. De spreker van de dag was mevrouw Juliette Van De Putte,
echtgenote van lid Maurice Lason. Ze vertelde ons haar verhaal als persfotograaf in de BSD, waar ze verbonden was met de
Westfälische Rundschau en 10 jaar met de krant Het Volk. Deze spreekbeurt werd fel gewaardeerd door de aanwezigen. Dit was
tevens de laatste vergadering voor de zomerstop.
Op een zonnige donderdag 11 september was de volgende ledenvergadering met 62 leden. De heer Raymond Van Loocke
stelde de spreker van de dag voor namelijk zijn kleinzoon Dieter Verwerft die als project-archeoloog verbonden is aan Raakvlag
de Intergemeentelijke Archeologische dienst van Brugge en. Ommeland. Hij kwam ons vertellen over de 'berging van een Spitfire
in het Tillegembos in Sint-Michiels. Het was een zeer boeiende uiteenzetting met vele anekdoten en een goede beschrijving over
de feiten.
09 oktober 2014 was volgende vergadering met 49 aanwezigen. Er was geen spreekbeurt voorzien maar wel een bingo. De
prijzen werden mooi verdeeld. De één al meer dan de andere. maar iedereen was toch tevreden, in de hoop de volgende keer
meer geluk te hebben.
De volgende ledenvergadering was op 13 november met slechts 38 deelnemers die waren komen opdagen. Dit was wel te
verwachten daar slechts twee dagen later ons jaarlijks koningsfeest plaatsvond. Er was geen spreker voorzien maar wel een
bingo.
De laatste vergadering was dan op 11 december met 42 deelnemers. Traditiegetrouw was het de Politie van Oostende die de
laatste spreker van het jaar was. Deze gaf ons dan ook goede raadgevingen in verband met de veiligheid in het verkeer.
De opkomst van onze ledenvergaderingen had een gemiddelde van 52,4% wat een status-quo betekent met de voorgaande
jaren.
De andere activiteiten:
We beginnen met Koningsdag die plaatsvond op 15 november met 104 personen waaronder ook vertegenwoordigers van de
andere afdelingen van de Federatie. Het feest zelf verliep zoals steeds in een goede stemming dank zij onze DJ die ons al jaren
vergast op leuke dansmuziek.
Onze jaarlijkse dagreis vond plaats op 29 april 2014. De eindbestemming was dit jaar Gent, voor een bezoek aan de
tentoonstelling "Lang leve de TV, 60 jaar Televisie". Slechts 24 personen hadden zich ingeschreven. Vóór de middag werd er
een bezoek gebracht aan de St.—Baafskathedraal met zijn "Lam Gods" schilderij. Daarna was iedereen vrij voor een kort bezoek
aan de binnenstad en het nemen van een middagmaal of lunch. Na de middag werd dan een bezoek gebracht aan de
tentoonstelling. Het was een succesvol bezoek dat bij velen van ons een klein beetje nostalgie naar boven bracht bij het zien van
de oude programma’s. Einde van deze reis was dan ook rond 18.00 uur.
Op de vergaderingen van het Federaal Bestuur zijn de voorzitter en de penningmeester of een bestuurslid aanwezig. Dhr. J.
Verpoucke is automatisch aanwezig als Federaal ondervoorzitter. Op meerdere vaderlandslievende plechtigheden van het
VOSVAMO, alsook op de begrafenis van overleden leden zijn de voorzitter, vaandeldrager en enkele bestuursleden aanwezig.
Het tijdschrift DE KLAROEN verscheen in 2014 om de drie maanden. Onze opsteller van het tijdschrift kan dan ook rekenen op
steun van enkele bestuursleden.
Werden herverkozen als bestuurslid in 2014: Dewulf E. - Pauwels P - Lason M. hun mandaat loopt tot 2017.
In 2014 kregen we 9 nieuwe leden bij. Allen gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht: 6 van het landcomponent – 1 van het
marinecomponent – 1 van het medischcomponent en 1 van het luchtcomponent: 922 HALLUMIEZ Marcel 923 ALLAERTS
Marcel 924 D’HAEN Guido 925 DE MOOR Godfried 926 ROELS Robert 927 VAN DEN BERGHE Jean Pierre 928 MEYSMAN
Guy – 929 GUILBERT Ferdinand - 930 VERPLANCKE Johan
Wij kenden het verlies wegens overlijden van volgende leden: DEPOORTER Leo - PONJAERT Armand.
In het jaar 2014 werden er 2 medailles van de 00ffr uitgereikt aan LOWART André - OLLIGSCHLAEGER Robert
Onze gelden zijn zoals steeds in de goede handen van onze penningmeester Pierre Kimpe. Van hem krijgt U nu een overzicht
van de toestand van de kas in het voorbije jaar.
Zoals voorgelezen op de Statutaire vergadering op donderdag 12 maart 2015 door de feestleider John VERPOUCKE.
De leden VAN DE VELDE Geert en ZEEBROEK André deden de controle van de financiële boekhouding en feliciteerden de
penningmeester voor zijn keurig en correct bijhouden van onze gelden.
Als toezichters voor het boekjaar 2015 werden ASPESLAGH Roland en ZEEBROEK André aangesteld
Het lidgeld voor 2016 blijft behouden op 10 € voor de leden en 7€ voor de weduwen.
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Op 22 april 1915, dit jaar precies negentig jaar geleden, zette het Duitse leger voor het eerst
gifgas in. Zo kwam de Eerste Wereldoorlog in de fase van de chemische oorlogsvoering.
Hoewel: echt nieuw was het wapen niet en het gruwelijke effect ervan belette niet dat
iedereen het ging gebruiken - net omwille van dat effect.
22 april 1915 was een mooie voorjaarsdag aan het Westelijke front. De Eerste
Wereldoorlog was bijna negen maanden aan de gang. Het Duitse offensief door België
richting Noord-Frankrijk verzandde in een loopgravenoorlog, met leper als het centrale
geallieerde bastion.
„De zon scheen", getuigde een Duitse soldaat over die dag. „Het gras was stralend groen.
Onze artillerie zette na de middag een hevige aanval in. We moesten de Fransen in hun
loopgraven houden. Toen stopte onze artillerie. We riepen de infanterie terug en openden
de gasflessen met een touwtje. Tegen het avondeten dreef het gas langzaam in de richting
van de Franse linies. Het was doodstil." Het was vijf uur in de namiddag. De Duitse
soldaten hadden gewacht tot de wind goed zat, weg van hun eigen linies. Tussen
Steenstrate en het Uzerkanaal, over Langemark en Poelkapelle, lieten ze uit 5.730
cilinders 180 ton chloorgas ontsnappen. Het verspreidde zich traag over de door Franse
en Algerijnse soldaten bemande linies. Chloorgas is zwaarder dan lucht, maar de wind
voerde het mee. Het gas zakte in de vijandelijke loopgraven en schuttersputjes neer en
kleurde alles geel-groen.
Een artist's impression van de gasaanval
op de Canadezen; het oorspronkelijke
bijschrift luidde: The Canadians quickly
realised that it was best toface the cloud,
and hold up in thehope that blindness
would be temporaryand the cutting pain
would pass. (Bron: Norm Christie - Gas
attack!
The Canadians at Ypres, 1915)

ertegen was al evenmin sprake.

De Franse soldaten kregen een pijnlijk,
branderig gevoel in de ogen, de neus en
de keel. Ze werden er misselijk van. In
hun longen vormde zich een geelachtig
slijm dat hen eerst hard deed hoesten. De
ophoping van vocht in hun longen deed
hen langzaam stikken. Vijfduizend
soldaten stierven. De rest vluchtte in
paniek
weg,
waardoor
een
kilometersbreed gat in de verdedigingslinie werd geslagen. Het nieuwe wapen
doodde niet alleen soldaten, het
veroorzaakte ook nog eens een blinde
paniek. Wie het zag komen afdrijven,
kon alleen op de vlucht slaan. In de
loopgraven wist niemand wat er
gebeurde. Van enige bescherming

Door een toeval ontsnapten Belgische legereenheden op 22 april aan het gas. De aanval
was nochtans ook tegen hen gericht. Zij waren iets verderop gelegerd, ten westen van
Steenstrate. Maar de wind blies iets harder dan voorzien zuidwaarts, waardoor alle gas in
de Franse sector belandde. Een tweede gasaanval twee dagen later kostte vijfduizend
Canadese soldaten ten noordoosten van leper het leven. Begin mei kregen ook de Britten
het over zich heen. De gasaanval bezorgde Duitsland en zijn bondgenoten bepaald geen
goede publiciteit, ook niet in neutrale landen als (toen nog) de VS. Zijn

-11"laffe" aanval op het kleine, neutrale België begin augustus 1914 en de wreedheden
hadden Duitsland in de propaganda al beladen met het odium van de Teutoonse barbarij.
Het gebruik van gifgas bevestigde dat alleen maar. Toch maakte dat weinig uit.
Als iets hun nuttig lijkt, aarzelen legerleiders maar zelden om het in de strijd te werpen,
hoe smerig het ook is en hoe groot in dit geval ook de weerzin was, "de waterputten van
de vijand te besmetten".
Dat het Verdrag van
Den Haag van 1899,
het
gebruik
van
dodelijke gassen had
verboden, maakte al
evenmin veel uit.
Tenslotte
waren
chemische wapens want daartoe behoort
het gifgas - niet echt

nieuw.
Luchtfoto van een gasaanval 'ergens aan het Westelijk Front'

Meer nog, in de Eerste Wereldoorlog waren de Duitsers niet de eersten om ze in te
zetten. Al in het vroegste begin hadden de Fransen al traangas (xylylbromide) op hen
afgevuurd. Kort daarop begonnen de Duitsers experimenten met nies- en traangas tegen
de Fransen en de Russen. Het verschil lag erin dat het chloorgas meteen dodelijk bleek.
In september 1915 kregen de Duitsers met Brits chloorgas een koekje van eigen deeg. De
doos van Pandora stond open, niets kon de escalatie nog stoppen. Chemische wapens
gingen in beide kampen tot het courante arsenaal behoren. Na het chloorgas volgde het al
krachtiger fosgeen en in 1917 introduceerde Duitsland het nog dodelijkere mosterdgas,
dat bekend raakte als yperiet.
Maar de nieuwe wapens hadden hun verrassingseffect verloren. De legers konden zich er
steeds beter tegen beschermen. In de miljoenenslachting die de Eerste Wereldoorlog was,
eiste de inzet van in totaal 51.000 ton chemicaliën uiteindelijk,"slechts' 90.000 doden en
1,2 miljoen gewonden. Veel verschil maakte dat niet op het slagveld, op de ellende na van
wie het gas over zich heen kreeg.
In Flanders fields
(lieutenant-kolonel John McCrae, 1872-1918)
In Flanders fields the poppies blow Between the crosses, row on row That mark our
place; and in the sky The larks, still bravely singing, fly Scarce heard amid the guns
below.
We are the dead. Short days ago
We lived, feit dawn, saw sunset glow
Loved, and were loved, and now we lie
In Flanders fields.
Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies
Grow In Flander
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Einde Tweede Wereldoorlog in Europa (8 mei)
Nadat de oorlog in de Balkan door de Russen en in de België en Frankrijk door de geallieerden
ten voordele van de bevrijders beslist was trokken, zowel de Russen als de geallieerden, elk
aan hun kant Duitsland binnen.
De Duitse troepen trokken zich steeds verder terug verder hun eigen vaderland binnen. Het
grote probleem voor de Duitsers was dat ze tussen twee fronten zaten en dus ook twee
fronten te verdedigen hadden. De geallieerden in het Westen en de Russen in het Oosten.
Hitler werd zo wanhopig en zelfs bang, dat hij zijn legerleiding zelfs gezegd zou hebben: ’De
strijd moet gestreden worden zonder rekening te houden met ons eigen volk…’ Hitlers eigen
legerleiding begon aan verschillende fronten te onderhandelen over een overgave met de
geallieerden. Voor Hitler was zoiets onaanvaardbaar en hij ontsloeg dan ook een groot deel
van zijn generaals.
Een week nadat Hitler zijn legerleiding had ontslaan ontmoetten de Amerikaanse en de
Russische troepen elkaar bij Torgau aan de Elbe.
Er was een echte race ontstaan tussen de geallieerden en de Russen want de geallieerden
hadden begrepen dat Stalin elk deel in Oost-Europa dat hij heroverd had zou opeisen na de
oorlog. Vermits de Russen nog altijd communisten waren wou men dus voorkomen dat dit deel
té groot zou worden. En Berlijn mocht zeker niet in communistische handen vallen. Dus, de
race naar Berlijn was begonnen.
Eén voor één vielen de Duitse steden voor de geallieerden en tegen hun verwachtingen in
werden zij, net zoals in België en Frankrijk, onthaald door een uitzinnige menigte mensen die
bloemen strooiden, lachende meisjes die de soldaten op hun wenken bedienden enzovoort.
Een dag later schoot Hitler zichzelf een kogel door het hoofd en nam zijn kersverse vrouw Eva
Braun vergif in. Hun lichamen zijn nooit gevonden. De Duitsers beweren dat zij hun lichamen
hebben overgoten met benzine en dus gecremeerd hebben. De Russen beweren op hun beurt
dat zij eerst foto’s van de lichamen hebben genomen en daarna pas vernietigd. Tot op heden
zijn deze vermeende foto’s niet gevonden. Ook minister van propaganda Josef Goebbels
pleegde zelfmoord nadat hij zijn hele gezin had omgebracht met vergif.
Op 7 mei 1945 ondertekende generaal Jodl in Reims de onvoorwaardelijke overgave van de
Duitse Wehrmacht.
Eén dag later op 8 mei heerste er overal in Europa een ongekende vreugde. Deze dag ging de
geschiedenis in als VE-Day ( Victory in Europe-day).
Europa is bevrijd en ontdaan van het juk van de Nazi’s! De oorlog is voorbij!
In tegenstelling tot 11 november is 8 mei in België geen nationale feestdag, maar toch worden
er op deze datum herdenkingen georganiseerd. Op 8 mei 1945 gaf Duitsland zich over,
waardoor in Europa een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Het definitieve einde van
de Tweede Wereldoorlog kwam er op 15 augustus 1945, toen ook Japan zich overgaf.
Met een militaire plechtigheid aan het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel herdenken
we op 8 mei deze mijlpaal in onze geschiedenis. Een vertegenwoordiger van de koning,
nationale en internationale autoriteiten en vertegenwoordigers van oud-strijdersverenigingen
zijn dan aanwezig. Ook jongeren zijn welkom om deel te nemen aan de ceremonie en om
nadien in het parlement van gedachten te wisselen over de betekenis van de Tweede
Wereldoorlog.
Waarom is herdenken zo belangrijk?
Het is belangrijk dat jongeren beseffen hoe bevoorrecht ze zijn om in een democratisch land te
leven dat de grondrechten en vrijheden waarborgt. Vrede, democratie en mensenrechten zijn
niet vanzelfsprekend. We moeten er regelmatig aan herinnerd worden wat er fout kan gaan als
mensen de basiswaarden vergeten. De generaties van onze grootouders en overgrootouders
hebben voor deze basiswaarden gevochten en het in vele gevallen zelfs met hun leven
bekocht. Dit mogen we niet vergeten. We moeten de herinnering aan deze mensen en hun
inzet in ere houden.
Daarom heeft de Senaat in een resolutie unaniem plechtig erkend dat Belgische overheden
tijdens de Tweede Wereldoorlog gecollaboreerd hebben met de Duitse bezetter, met
dramatische gevolgen voor de Joodse bevolking.
Herdenken is echter meer dan terugblikken op de geschiedenis en plechtigheden organiseren.
Het laat toe om het verleden beter te begrijpen. Pas als we begrijpen welke mechanismen
kunnen leiden tot geweld, oorlog of genocide (volkerenmoord), kunnen we de uitdagingen van
vandaag ontcijferen en er op een gepaste manier mee om gaan.
Herdenken dient ook om zichzelf in vraag te stellen en zich te bezinnen over zijn houding in de
maatschappij.
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Honderd jaar geleden

Dit jaar is het jaar waarin 100 jaar geleden de slag van Waterloo plaats vond

Waterloo de laatste veldslag!
Het Slagveld van Waterloo is het enige slagveld ter wereld dat intact werd bewaard.
Kom de site van de laatste slag van Napoleon ontdekken zoals hij was in 1815.
Talrijke animaties zorgen voor een beter begrip van de context van de slag en geven
u inzicht in de strategieën van Wellington en Napoleon. De Battlefield Tour neemt u
mee voor een levendige, realistische ontdekking van dit evenement dat een
keerpunt vormde in de geschiedenis van Europa. Tijdens de zomer kunt u elk
weekend genieten van de historische reconstructies en op het weekend van 16 en
17 juni herdenken we de slag met een grote reconstructie!
De slag van "Waterloo" wordt vandaag de dag beschouwd als één van de grote
historische veldslagen in de Europese geschiedenis, als de veldslag die de laatste
confrontatie tussen Frankrijk en de rest van Europa vormde, die leidde tot de val van
Napoleon en de weg baande voor een nieuw en vredevol tijdperk in Europa.
Voor de slag
Na
de
nederlagen
in
Rusland,
Duitsland
en
Frankrijk, werd Napoleon op
6 april 1814 gedwongen af te
danken en naar het eiland Elba
verbannen.
Frankrijk
werd
weer
teruggebracht tot binnen de
grenzen van 1791 en Lodewijk
XVIII beklom de troon. Het
was het tijdperk van de
Restauratie.
Tijdens
het
Weense
Congres
werd
Europa opnieuw ingedeeld.
Op 1 maart 1815 lukt hei
Napoleon echter om te
ontsnappen van Elba en met
een duizendtal man in de Golf
van Juan (niet ver van Saint-Raphaël) te landen en vervolgens naar Parijs door te
stoten waar hij op 20 maart aankomt, zonder enige weerstand te hebben ondervonden. Deze periode - vanaf de terugkeer van Napoleon tot zijn nederlaag in
Waterloo - staat ook bekend als de Honderd dagen. Het nieuws van de terugkeer van
Napoleon bereikt het Weense Congres op 7 maart en men besluit dat de vier
grootmachten Engeland. Pruisen, Oostenrijk en Rusland ieder 150.000 man zullen
sturen om Frankrijk te bezetten en Napoleon af te zetten. De inval staat voor begin
juli gepland.

-14De eerste gevechten
Napoleon heeft twee mogelijkheden: wachten tot de geallieerden aanvallen of
hierop vooruitlopen en eerst de Engelsen aanvallen en ze de zee indrijven,
vervolgens de Pruisen verslaan om
daarna tegen de Oostenrijkers en Russen
ten strijde te trekken.
De Engelsen en Pruisen bevinden zich in
België: de Engelsen in het noorden en de
Pruisen meer naar het oosten, langs de
Maas en de Samber.
Dat is de reden waarom Napoleon op 15
juni 1815 de grens oversteekt en in
richting Charleroi trekt.
Op 16 juni 1815 besluit Napoleon om
het Pruisische leger met het grootste
deel van zijn troepen bij Ligny aan te
vallen. Aan maarschalk Ney heeft hij
opdracht gegeven om Quatre-Bras te veroveren en om vervolgens het Pruisische
leger op de flank aan te vallen.
Maarschalk Ney krijgt te maken met hevige weerstand van het EngelsNederlandse leger bij Quatre-Bras en de gevechten duren de hele namiddag. De
afloop is onzeker en als het donker wordt, hebben de Fransen hun uitgangspositie
heroverd en bivakkeren de troepen van Wellington in Quatre-Bras. In Ligny boekt
Napoleon een overwinning, maar het duurt tot de middag van de volgende dag, 17
juni, voordat hij eraan denkt om maarschalk Grouchy met 33.000 man erop uit
te sturen om de Pruisen naar het oosten terug te dringen.
De geallieerde troepen, bestaande uit Engelsen, Nederlanders en Belgen,
achtervolgd door het Franse leger trekken zich terug op het plateau van MontSaint-Jean en wachten daar de komst van Napoleon af. De twee legers bivakkeren
in de stromende regen in de nacht van 17 op 18 juni 1815. De heuvel met de Leeuw
van Waterloo bevindt zich aan de rand van dit bewuste plateau.
De slag
De volgende dag staan de legers •
tegenover elkaar; de 67.000 man
sterke Franse troepen, waaronder
12.000
cavaleristen
met
266
geschutten en de rond 65.000 man
sterke Engels-Nederlandse troepen,
waaronder 10.000 cavaleristen, met
174 geschutten.
Aan het begin van de slag maakt het
Pruisische leger, dat in Waver heeft
gebivakkeerd, zich op om zich bij de
troepen van Wellington te voegen.
De slag begint om 11h30 met een
aanval op de kasteelhoeve van
Hougoumont. Ondanks alle pogingen
van de Franse troepen om de kasteelhoeve te veroveren, blijft dit steunpunt in
handen van de manschappen van Wellington. De volgende ontwikkeling in de slag
is de aanval

-15van links op de geallieerde opstelling door het korps van Drouet d'Erlon rond
14h. Deze aanval werd afgeweerd en bracht de aanvallers zware verliezen toe.
Rond 16h lanceert de Franse cavalerie een aanval op de rechter flank van het
leger van Wellington. De charges gaan door tot 18h. maar blijven vruchteloos.
Rond 17h stelt de spits van het leger
van Blücher zich rechts van het Franse
leger op. Vervolgens beginnen hevige
gevechten
rondom
het
dorpje
Plancenoit waarbij Napoleon een deel
van zijn reservetroepen moet inzetten.
Rond 18h30 veroveren de Fransen de
hoeve van La Haie Sainte, een tactisch
succes waaruit ze geen profijt kunnen
trekken. Rond 19h voert Napoleon
een laatste aanval uit met een deel van
zijn Keizerlijke Garde, die kon worden
afgeweerd
omdat
versterking
arriveerde in de vorm van het
Pruisische leger.
Rond 20h30 trekt het Franse leger zich in wanorde terug in de richting van
Charleroi en laat daarbij haast alle geschutten achter. Aan beide zijden zijn de
verliezen groot. Op het slagveld telt men in totaal ongeveer 9.500 doden en rond
33.000 gewonden.
Na de slag
Napoleon lukt het bij Genepiën om aan de Pruisische cavalerie te ontsnappen hij trekt tussen 2h en 3h 's nachts door Charleroi en komt tenslotte om 9h in
Philippeville aan. Van daaruit trekt hij verder naar Parijs, waar hij op 21 juni
aankomt en de volgende dag afdankt.
Nadat hem het vrijgeleide voor Amerika was geweigerd, besloot hij om zich
vrijwillig in handen van de Engelse vloot te begeven die de haven van La Rochelle
blokkeert. Op 5 juli gaat hij aan boord van de Bellerophon die hem naar hei eiland
Sint Helena brengt, waar hij de rest van zijn leven onder bewaking zal slijten. Hij
overlijdt op 5 mei 1821.
Een opzienbarende gebeurtenis
Het bericht van de overwinning wordt door Wellington vanuit Waterloo
verstuurd en hieraan ontleent de slag zijn naam. Deze grote historische gebeurtenis
heeft in de hele wereld bijzonder veel indruk gemaakt en er zijn 124 steden en
plaatsen naar Waterloo vernoemd. Het slagveld van Waterloo is één van de
belangrijkste historische en culturele plaatsen in Europa en één van de best
bewaard gebleven slagvelden.
18 juni 1815
Op 18 juni 1815 zou gedurende heel de dag ten zuiden van Brussel, op het
platteland van de gemeenten Eigenbrakel en Waterloo, een Frans leger van 124.000
man aangevoerd door Keizer Napoleon strijden tegen de coalitielegers van 6 landen:
het Engels-Hollandse leger, 97.000 aangevoerd door hun generaal, de Hertog van
Wellington, en het Pruisische leger, 117.000 man geleid door veldmaarschalk
Blücher.
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Na 8 uur intens strijdgewoel eindigt de veldslag met de nederlaag van de Franse
troepen, die door een tangbeweging werden ingesloten door de Engels-Hollandse en
Pruisische troepen. Er werden bijna 9.500 doden en 32.000 gewonden geteld. Het
telegram over de overwinning, geschreven door Wellington, vertrok vanuit
Waterloo, waardoor de stad ook haar naam aan de veldslag gaf.
18 juni. Gisteren heeft Napoleon zich in Quatre-Bras bij Ney gevoegd • en hebben ze
besloten om Wellington aan te vallen, die zich in Waterloo had teruggetrokken. Vanmorgen om 11 uur heeft Napoleon zijn troepen geschouwd en het teken tot de aanval
gegeven. Hij wou de linkervleugel van de vijand terugdrijven, terwijl hij de
rechtervleugel met een uitgebreid afleidingsmaneuver zou bezighouden. Zijn
soldaten vielen eerst het bos van Hougoumont aan dat na bloedige gevechten in
Franse handen viel. Maarschalk Ney nam op zijn beurt La Haye-Sainte en Papelote in
en stortte zich daarna op de eerste linies van het Engelse leger, die ongeordend
achteruitweken. Generaal Picton en de reservecavalerie onder het bevel van Lord
Uxbridge snelden de Engelsen te hulp en verdreven de aanvallers. Er woedde een
ongemeen hevige strijd. Nu weer waren de Engelsen aan de winnende hand dan weer
de Fransen. De strijd leek onbeslist, tot plots de Pruisen onder het bevel van Bülow
en Blucher opdoken, die uit Grouchy's val waren ontsnapt. Napoleon wou de
Engelsen verslaan voor de Pruisen aankwamen. Hij naderde met zijn Oude Garde
links van La Haye-Sainte en viel de vijand aan maar Wellington had al zijn troepen
verzameld om zijn gevechtslinie te steunen. Belgen. Engelsen, Nederlanders en
Hannoveranen stortten zich verwoed op de aanvaller. Ney vocht wanhopig aan het
hoofd van zijn mannen, maar hield het niet lang vol en moest de aftocht blazen. Het
Franse leger trachtte zich in carré op te stellen, maar de komst van het Pruisische
leger maakte elk maneuver onmogelijk. De verwarring was volledig. Talrijke soldaten
zijn over de weg naar Jemappes en Charleroi terug naar Frankrijk gevlucht.
Napoleon is onder dekking van Cambronnes garde veilig weggeraakt. Ondertussen
had het leger van Grouchy geweigerd de Fransen te hulp te komen, onder het
voorwendsel dat men het bevel had gekregen de Pruisen te achtervolgen. Dit is een
van de oorzaken van de Franse ondergang geweest. Met de hulp van Grouchy was
de slag onbeslist gebleven of hadden de Fransen zich geordend kunnen terugtrekken.
Leeuw van Waterloo
Heuvel met de leeuw van Waterloo
Dit monument werd
tussen 1824 en 1826
opgericht
ter
nagedachtenis aan de
gevallenen van 18 juni
1815 en staat op de plek
waar de kroonprins van
Oranje, de latere koning
Willem II, die van
Wellington
het
opperbevel over het
eerste legerkorps had
gekregen,
gewond
raakte. Op de top staat
de beroemde gietijzeren
Leeuw die 28 ton weegt.
Een trap met 226 treden
leidt naar de top op 41 m hoogte, van waar uit men een goed uitzicht heeft over het
perfect bewaard gebleven slagveld waar 300.000 soldaten uit 7 landen een historische
veldslag hebben geleverd. De Leeuw staat met een van zijn poten beschermend op de
aardbol, een symbool voor de herwonnen vrede in Europa.
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