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-2Voorwoord
Beste vrienden,
Na een zachte winter, is het er dan eindelijk van gekomen. Het winteruur geklopt,
alles in het knot, iedere dag meer zonnekracht, de lente is in het land.
We genieten van de bloesemfrisse buitenlucht, zetten onze voorjaarsglimlach over
op elkaar en dromen reeds van de zomer, terrasavondjes, vakantie en mooie reizen.
Maar het leven gaat niet altijd zomaar over rozen. Er zijn bronnen genoeg van zorg
en ongerustheid. Enkele daarbij, de komende besparingen en het terrorisme in de
ganse wereld.
Het is niet toevallig dat we onze leeftijd in “ lentes “ uitdrukken. De lente is het
seizoen dat nog het meest van al benadrukt dat alles terugkomt, dat de cirkel ieder
jaar opnieuw rond is.
Tot slot, onze welgemeende dank aan de sponsors voor hun financiële steun en alle
leden en sympathisanten voor hun blijvende deelname aan de activiteiten. Met een
verlies van negen leden, door verschillende redenen, doet onze vereniging het nog
steeds goed. Dank U !
Geniet van elk moment in het leven, zolang het kan en blijf gezond.
Uw Voorzitter

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 MariaHendrikapark. Wie het moeilijk heeft om naar de vergadering te komen laat dat
weten aan één der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen trachten te
zorgen.
De ledenvergaderingen worden terug in de grote zaal gehouden.
Donderdag 10 september 2015

verwelkoming door de voorzitter

verslag en mededelingen

Spreekbeurt “Dagboek van een frontsoldaat”- Dhr Redgy Geselle

koffietafel en tombola
Donderdag 08 oktober 2015

verwelkoming door de voorzitter

verslag en mededelingen

“ Oostende van toen” – Rosita Van Elslander

koffietafel en tombola
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verwelkoming door de voorzitter

verslag en mededelingen

Politie Oostende

koffietafel en tombola
Donderdag 14 januari 2016

verwelkoming door de voorzitter

verslag en mededelingen

Nieuwjaarsreceptie

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.
14 sep – 05 okt – 19 okt – 16 nov – 07 dec
3. Planning
Bestuursvergaderingen
2015
Vr 05 juni - Vr 04 sep – Vr 02 okt - Vr 06 nov - Vr 04 dec
Ledenvergaderingen
2015
10 sep - 08 okt - 10 dec
Vet gedrukt vallen niet op de tweede donderdag
4. Koningsdag 2015
Zaterdag 14 nov
Ledenvergadering VOSVAMO 2015
Woensdag: 16 sep- 21 okt-1 8 nov-16 dec.

Voor uw smartPhone of tablet
Last Post live te volgen via app op uw smartphone of tablet
Dankzij een nieuwe app “The last post” kunnen alle eigenaars van een smartphone of
tablet de 'Last Post' op hun mobieltje beluisteren. Iedere avond wordt om 20 uur stipt, en
dit al sinds 1928, de Last Post geblazen onder de Menenpoort in leper. Die draagt de
namen van 54.896 vermiste soldaten van het toenmalige Britse Imperium. In aanloop
naar de 30.000ste Last Post op 9 juni, is het nu mogelijk om de ceremonie wereldwijd te
beluisteren. De gebruikers kunnen via de app ook informatie opzoeken over WO I
zoals de chronologie van de gebeurtenissen en er historische foto's bekijken. De Last Post
app is een initiatief van de Britse vzw Superact, die de herinnering aan WO l levendig wil
houden.
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Resultaten enquête dagreis
Tijdens de algemene vergadering en de ledenvergadering van de maand maart 2015
werd een rondvraag gedaan bij de aanwezige leden betreffende het organiseren van
dagreizen, dit ten einde bij de organisatie ervan zoveel mogelijk tegemoet te komen
aan de wensen van onze leden.
Er werd gepolst naar hun mening over de soort activiteit, de afstand naar het
gebeuren, welk soort vervoermiddel voor de verplaatsing en het middagmaal.
Resultaat :
aantal stemmen
Soort activiteit : Pretpark
7
Museum bezoek
24
Tentoonstelling
17
Afstand naar activiteit: 0 tot 50 km
50 tot 100 km
Meer dan 100 km

6
27
3

Soort vervoermiddel: Privé bus
Openbaar vervoer
Max afstand te voet 2 à 3 km
In tijd 1/ 2 uur

19
19
8
11

Middagmaal: Georganiseerd
Vrije keuze
Lunchpakket

15
15
1

Voorstellen geformuleerd door de leden:
Bezoek Westfront te Nieuwpoort
Veiling Roeselare
Marinebasis Zeebrugge
Variétéshow
Volkskunde museum Brugge
Bezoek aan andere eenheid
Het bestuur streeft er naar om zoveel mogelijk met deze wensen rekening te houden.
De dagreis 2015 gaat in deze richting :
Bezoek museum werd gekozen door de meerderheid van de aanwezigen.
Zie de aankondiging dagreis 2015 verder in dit boekje
.

Uit Sympathie
Hilda Seys - Meetje van Mariakerke
van Haeren Robert - V.O.S.V.A.M.O.
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Dagreis Kortrijk:donderdag 17 september 2015
Opstapplaats : Oostende of Brugge station
0910 Vertrek : Oostende station
1012 Aankomst : Kortrijk station
1015 Vertrek te voet naar Texture (ongeveer 15 min) (vroeger Vlasmuseum rondleiding met audiogids).
Het Nationaal Vlasmuseum was een museum in de Belgische stad Kortrijk dat de
evolutie van de vlasteelt, -bewerking en - verwerking tot linnen weefsel uitbeeldde in
26 taferelen met levensechte personages, uitgerust met authentieke kledij en
werktuigen.
Het museum was gesitueerd in een oude vlassershoeve op Hoog Kortrijk, op dezelfde
plek als het nog bestaande Kant- en Linnenmuseum, waar de bewerking van vlas
traditioneel een belangrijke industrie is.
Texture, het nieuwe museum opende op 04 en 05 okt 2014 zijn deuren.
Einde bezoek en verplaatsing naar grote markt (ongeveer 15 min)
1230 Dagschotel in Restaurant Royal
Voorgerecht
Hoofdgerecht
Koffie
Dranken te betalen door belanghebbende
1430 Vertrek richting : het Begijnhof – Houtmarkt (loopafstand 500 m)
Het bezoek : rondleiding met een audiogids (telefoon)
Museum Kortrijk 1302 + Kortrijk 14-18
Kortrijk 1302 is de plaats bij uitstek voor groot en klein om de Guldensporenslag te
herbeleven. Je kan er maliënkolders, zwaarden en goedendags betasten, je ziet de
hoofdrolspelers van het conflict opnieuw tot leven komen, je kan het verloop van de
veldslag volgen op een reuze grote maquette. Verteller van dienst is Gilles li Muisit, de
oude abt van de abdij van Saint-Martin. Hij voert je terug naar het verleden en is jouw
gids door zeven eeuwen geschiedenis van Vlaanderen. Als afsluiter kijk je naar een
verrassende film over de traditievorming rond 11 juli.
Kortrijk 14-18. Wat gebeurde er in Kortrijk tijdens WO I? Op één dagmars van het
front, was onze stad een belangrijke bevoorradingsplaats voor de Duitse troepen. De
stad is in de greep van verordeningen, opeisingen en inkwartieringen. Jachtpiloten en
bommenwerpers maken het luchtruim onveilig. Onfortuinlijke en fortuinlijke burgers
vertellen hun verhaal. En achter elk hoekje ligt de spion op de loer.
1630 Einde bezoek Kortrijk 1302 + Kortrijk 14-18
Vrij bezoek : winkelstraten voor de dames. Heren doe wel en zie niet om.
1805 Vertrek: richting Brugge - Oostende
1910 Aankomst te Oostende .
Opmerking :treinbiljetten worden zelf gekocht per groep (4 of 6) in het
Opstapstation (senioren 6,00euro)
Samenkomst in het station te Oostende om 08u45 (kopen biljetten)
Te storten per persoon :Musea 2 maal + Lunch
Totale prijs :
25 Euro P/P
Uiterste datum van inschrijving: 09 sep 2015 op rekening van de vereniging,
Mr KIMPE PIERRE. J.PEURQUAETSTRAAT 18 b2, 8400 OOSTENDE
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254
BIC : BPOTBEB1
Inschrijving is slechts geldig na storting.
De bestemming en de af te leggen afstanden zijn conform de wensen, gevraagd door
de leden
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De vergadering werd geopend door de voorzitter. Hij heette iedereen welkom en
vroeg één minuut stilte ter ere van onze overleden leden.
Voor de ledenvergadering waren 40 leden opgekomen.
Na voorstelling van Robert Dhondt als organisator van de quiz, gaf deze de nodige uitleg
over het verloop. Er werden 8 ploegen gevormd van 6 en 4 personen. De vragen
werden op een scherm geprojecteerd. Er werd telkens een ronde gespeeld met tien
variavragen. ledere ploeg kreeg 10 minuten voor overleg met de ploegleden en de
antwoorden in te vullen. Na afgifte van het vragenblaadje werden na elke beurt de
juiste antwoorden gegeven. De broer van Robert controleerde de juistheid van de
antwoorden en kende de punten toe. Er heerste een gezonde competitiegeest,
waarbij gefluister en afschermen van de genoteerde antwoorden duidelijk merkbaar
waren. Soms hoorde men wel eens een antwoord dat bewust iets luider werd
gezegd. Dit was meestal foutief om de tegenstrevers op het verkeerde been te zetten.
Na drie ronden werd een kleine pauze ingelast, die door Rita en Juliette benut werd om
de tombolalotjes te verkopen.
Na de volgende drie ronden zat iedereen spannend te wachten op de uitslag. De
resultaten lagen dicht bijeen. De ploeg 8 had 44 punten, de ploeg l was tweede met 43
punten en de ploeg 7 derde met 42 punten, zodat we kunnen spreken van een nek
aan nek race. We kunnen dus vaststellen dat onze leden geestelijk nog zeer gezond zijn.
Na deze leerrijke namiddag werd de winnende ploeg met een kleine attentie beloond
en de organisatie bedankt met het traditioneel geschenk.
Met een zak vol nieuwe kennis kon iedereen rond 1700Hr huiswaarts keren.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Verslag ledenvergadering 28 mei 2015
“Belevenissen van een persfotograaf 2”
Zoals vorige maand werd de ledenvergadering terug in de grote zaal van het
Koninginnehof gehouden. Voor de 52 aanwezigen was dit de tweede maal dat
mevrouw Juliette Van De Putte, echtgenote van ons lid Maurice Lason, haar
verhaal als persfotograaf kwam vertellen.
Feestleider John opende de vergadering en heette iedereen welkom. Eén ogenblik
van stilte ter ere van onze overleden
leden werd gevraagd. Vervolgens stelde hij de spreekster voor. Uit haar vorige
uiteenzetting wisten we reeds dat ze tijdens haar verblijf in de BSD de kans had
gehad om van haar hobby haar beroep te maken. Ze was gedurende 13 jaar
verbonden met de Duitse krant” Wesfälische Rundschau” en 10 jaar met “ Het
Volk”.
Ook nu had ze haar uiteenzetting mooi onderverdeeld in rubrieken, namelijk: 1 ste
aprilgrap, politiefeest, fietsendiefstal, parade fotograferen, militaire bedevaart,
verenigingen poedels en konijnen, voetbalmatch Lüdenscheid – Dortmund en het
bezoek van Duits minister Blüm.
1ste aprilgrap was een artikel in de krant over het plaatsen van een bareel op de
autostrade bij ijzelgevaar. Ze hadden nooit gedacht dat deze grap zo veel reacties
zou uitlokken. Zowel bij de politie als bij de krant vroeg men zich af waar de bareel
zou geplaatst worden.
Bij een politiesamenkomst van verschillende landen in Lüdenscheid, verscheen er een
negatief artikel over de Belgen bij een concurrentiekrant “ Lüdenscheider Nachrichten “.
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receptie had ze de commissaris daarover aangesproken. Die ontkende dat hij
het zo had gezegd, zoals de reporter had geschreven. Toen Maurice haar na
de receptie naar huis reed, werd hij tegengehouden voor politiecontrole.
Juliette kende de agent en ze werden niet gecontroleerd. Gezien Maurice
slechts anderhalf glazen bier gedronken had en met het krantenartikel nog
in haar gedachte, drong ze toch aan om hem te laten blazen. Maar helaas
waren de blaaspijpjes van toen, nog niet de toestellen van nu.
Achtergebleven alcoholresten in het speeksel lieten het pijpje groen kleuren.
Het glazen bewijsstuk werd dan maar snel vernietigd en konden ze zonder
aanklacht naar huis rijden.
Op een dag stelden ze vast dat de garage openstond en de fietsen verdwenen
waren. Ze deden dan ook aangifte b ij de politie. Gezien het kort voor het
weekend was, zei de politie om de maandag maar eens terug te komen.
Juliette haalde argumenten aan zoals in de toen lopende TV -series “Dereck”
en Tatort”, waarbij de politie onmiddellijk in actie schoot als er een me lding
binnenkwam. De politie van Lüdenscheid kon daar eens goed mee lachen.
Bij de afscheidsparade van een korpscommandant, werd ze gevraagd door
de kolonel om foto’s te maken. Er werd haar dan gezegd wat mocht of niet,
meestal mocht het niet. Bij de troepenschouwing door de generaal en de CO,
deed ze teken naar de kolonel om iets op te schuiven. De generaal had het
teken ook gezien en schoof eveneens op om op de foto te komen.
De indrukmakende militaire bedevaart naar Lourdes was voor haar ook een
onvergetelijke belevenis.
Dierenverenigingen nemen alles zeer ernstig, zowel bij pluimvee, honden of
konijnen. Bij ons is al eens gebeurd dat die rassen verwisseld werden. Die
mensen waren daar niet gelukkig mee en reageerden er onmiddellijk op.
Voetbalmatch Lüdenscheid – Dortmund. Die dag hadden we geen
sportfotograaf en moest ik meegaan. Ik had geen benul van voetbal en met
veel goede raad zoals niet op het veld komen om te fotograferen was het mij
toch gelukt. Van de 72 geschoten foto’s waren er 5 bruikbaar.All es bewoog
zo snel dat ik ofwel de bal had ofwel enkel de voet of het hoofd of de benen,
maar zelden een volledige fase. Zulke opdracht was slechts éénmalig.
Ministersbezoek ging altijd gepaard met lang wachten en veel werk. Toen
minister van tewerkstelling Blüm Lüdenscheid bezocht, werd hem gevraagd
om ook een bezoek te brengen aan een firma ter gelegenheid van hun
jubileum. Hij zei geen tijd te hebben omdat hij ook eens bij zijn gezin wou
zijn. Juliette zei hem dat ze ook niet naar haar man en kinderen ko n wegens
haar werk en dat voor veel minder geld dan hij. Ze beseften dat ze iets te
geweldig waren geweest in hun uitspraken en verontschuldigden zich
wederzijds.
Toch heeft ze haar job graag gedaan. Met een bedanking aan haar man
Maurice, omdat hij door zijn begrip het haar mogelijk heeft gemaakt dit alles
te beleven, sloot ze haar spreekbeurt af.
Door de aanwezige leden werden haar anekdotes fel gewaardeerd. Onder
een luid applaus overhandigde de feestleider haar het gebruikelijk geschenk.
Rita en Juliette brachten aansluitend de tombolalotjes aan de man of vrouw
om dan tot de trekking over te gaan.
Alvorens de ledenvergadering af te sluiten, sprak de voorzitter nog een
afscheidswoord en wenste iedereen een behouden thuiskomst.
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Uittreksel van: De Oorlogsvrijwilliger 1° trimester 1999
Door A. Pattyn
Einde mei 1940 : het Belgische leger ondergaat de steeds hevigere stormloop van de
Duitse indringer. Het is historisch bewezen dat de weerstand aan de Leie ruimschoots
bijgedragen heeft tot de succesvolle herinscheping van het Brits expeditiekorps en van
een groot deel van het Franse leger te Duinkerken.
De strijd is echter ongelijk, en Koning Leopold III beseft dat de capitulatie weldra
onvermijdelijk zal zijn. Hij wil echter niet dat de emblemen van zijn regimenten in
handen van de vijand vallen. Op 27 mei, rond 14 uur, geeft hij het bevel aan al de
eenheden om de vlaggen, standaarden, vaantjes met toebehoren: stokken, leeuwen,
enz. naar het Hoofdkwartier in het kasteel van Wijnendale over te brengen. Zij die hier
geen gevolg aan kunnen geven moeten ervoor zorgen dat de emblemen vernietigd
worden.
Intussen worden twee Stafofficieren naar Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge, gestuurd
met het verzoek of hij de vaandels zou willen verbergen. De bisschop gaat hier echter
niet op in, omdat hij oordeelt dat deze onderneming te veel risico’s inhoudt: de stad is
overvol met vluchtelingen, een bombardement kan steeds gevreesd worden, en de
Duitse troepen naderen in versneld tempo.
Terug op het hoofdkwartier - het is dan reeds 17 uur - worden beide officieren door de
Koning met dezelfde opdracht gezonden naar de St-Andriesabdij van Zevenkerken op
de grens tussen St-Andries-Brugge en Loppem. Zonder aarzelen antwoordt Pater Abt
Dom Theodore Nève: “Natuurlijk aanvaard ik uw voorstel. Het is voor de abdij van StAndries een grote eer de eervolle vaandels van het leger te ontvangen. Wij zullen aIles
in het werk stellen om ze aan de vijand te onttrekken”. De opdracht is echter
gevaarlijk: de abdij was tot veldhospitaal omgevormd en er liggen meer dan 800
gekwetsten : Belgen, geallieerden en vijanden. De abt toont aan de twee officieren een
achterdeur langs waar zij zullen moeten binnenkomen. Dan roept hij Pater Francis de
Meeus bij zich en vertrouwt hem de organisatie van deze onderneming toe, met
formeel verbod daar met iemand anders over te spreken.
De nacht is gevallen. Pater Francis houdt discreet toezicht en wacht op de officieren
met hun kostbare vracht . Er zullen drie reizen nodig zijn, langs kleine wegen, om geen
argwaan te wekken. ln totaal worden 37 regimentsvaandels aangebracht, alsook het
toebehoren, fanions, en andere emblemen: er waren er die in een kistje zaten of in
karton, andere in bruin papier gewikkeld, of zelfs onverpakt. Er was ook een zware
koffer met geheime documenten van het Belgische Leger.
De drie mannen dragen alles naar boven, in een lokaal dat gelegen is in de vleugel die
door de abt bewoond wordt. Wanneer dit werk ten einde is, is het reeds zeven uur in
de morgen op 28 mei, dag van de capitulatie.
De vaandels mogen echter niet in dit lokaal blijven. Pater Francis kent een ideale
bergplaats en toont die aan de officieren, die het Hoofdkwartier hiervan moeten op de
hoogte stellen.
In deze vleugel van het gebouw is er een torentje waar de abtskapel in gelegen is.
Oorspronkelijk was dit torentje echter niet zo hoog, maar het werd later opgetrokken
om er een andere kapel in te richten voor de abt. Tussen het plafond van de onderste
kapel en de vloer van de bovenste is een open ruimte, moeilijk bereikbaar, en waarvan
niemand iets af wist, zelfs niet de abt. Als jonge monnik heeft Pater Francis op zekere
dag deze schuilplaats toevallig ontdekt. Zijn besluit staat vast: daar zal hij de vlaggen in
verbergen.
Er moeten echter muurtjes gemetseld worden om deze ruimte volledig af te bergen.
Pater Francis spreekt zijn medebroeder Yves Lencot aan. Deze is bouwkundig tekenaar
en landmeter en dus goed op de hoogte van elke bouwwerk. Pater Francis geeft hem
vertrouwelijk de opdracht deze taak uit te voeren, onder voorwendsel de archieven
van de abdij daarin veilig te stellen tot na de oorlog. Het is geen gemakkelijke klus om
stenen, cement, zand en water naar boven te dragen zonder de aandacht te trekken
van de andere kloosterlingen, de gekwetsten en het verplegend personeel, maar de
twee mannen brengen hun karwei tot een goed einde.
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De abdij van ZEVENKERKEN
2 KSOO
Uit vroegere tijden
Door: L. Claeys
Een abdij zoals zovele, ware het niet
dat
deze
oase
ooit
enkele
merkwaardige raakpunten had met het
leger en met onze school. Raakpunten
die zich situeren in verband met de
Paasplicht, een Militair Hospitaal, een
Militair Kerkhof en Emblemen.
Op 3,5 Km van de kazerne, richting
Brugge, ligt in een prachtig kader de St- Andriesabdij, ook de Abdij van Zevenkerken
genoemd. De oudste gebouwen dateren van 1901. Het is een Benedictijnenklooster
met een veertigtal monniken.
Volgens hun regels passen ze het stilzwijgen toe in gemeenschap en dat binnen
bepaalde ruimtes, onder andere gedurende het eten.
Naast de persoonlijke bidstonden komen zij viermaal per dag bijeen om te bidden.
'"ORA et LABORA" of bidden en werken wisselen er elkaar eindeloos af.
De benaming is een afspiegeling naar Rome, die op zeven heuvels gebouwd is met elk
een kerk erop. In de abdijkerk zijn zeven kapellen met elk een eigen stijl.
De Paasplicht
Voor een beter begrip moet men zich eerst
eventjes verdiepen in de militaire sfeer uit de jaren
vijftig. Het was de zesdagen werkweek, het krijgen
van overuren en weekendvergoeding waren nog
een verre droom. Leerlingen mochten slechts
éénmaal per maand in weekend; het bezit van een
telefoon of een auto was een rariteit. Eén hand was
voldoende om de burgerauto's in de kazerne te tellen. Tijd en personeel waren dus ruim voorhanden.
Het was toen de gewoonte dat de leerlingen, die
godsdienst volgden, verplicht en gezamenlijk hun
Paasplicht deden. Er was nog geen kazernekapel,
dus marcheerden ze in militair en onder kaderbegeleiding op zaterdagavond naar de dorpskerk
om er te biechten. De volgende morgen hetzelfde
scenario, maar dan om naar de communie te gaan.
In 1952 kan men hierover lezen: "Het gezamenlijk
vervullen van de Paasplicht van de school zal
geschieden op zondag 06 april te 0730 Hr in de
parochiale kerk van ZEDELGEM. Verzameling op de
koer in uitgangskledij om 0700Hr voor al de
katholieken."
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men achteraf voor deze
gebeurtenis
een
herinneringsprentje kreeg.
In onze traditiezaal kan
men er nog een tweetal
bezichtigen.
In 1953 ontdekte men de
mogelijkheid om te gaan
biechten in de abdij en eens
de kazerne op het einde van
1954 beschikte over een
eigen kapel (in de allang
afgebroken tweede barak)
werd de communie in de
kazerne uitgedeeld.
Zo begon een traditie om op
zaterdag als een kleine
bedevaart te voet naar de
abdij te marcheren. Deze gebeurtenis wordt uitgebreid met het bezichtigen van de
abdij met het kerkhof van de paters, het militair kerkhof, de zwemvijver, de
privéschool waar onder andere Prins FILIP enkele jaren later school zou volgen. Toen
bestond het huidig nieuw schoolgebouw nog niet. Aangenamer werd het toen er een
cafetaria geopend werd. De leerlingen die geen godsdienst volgden hadden dan de
keuze: meegaan of studie volgen.
Als begeleider maakte ik voor het eerst kennis met de abdij. Terug in de kazerne
moest je als kaderlid, niet wonende in ZEDELGEM een tweede tocht naar huis
ondernemen. Er reden geen burgerautobussen zo Iaat door ZEDELGEM en je had de
keuze: overnachten in de kazerne, liften of te voet naar de Torhoutsesteenweg (4 km)
stappen waar er nog zo laat bussen waren naar BRUGGE toe.
In de jaren zestig werd het vertrek naar de abdij wat vervroegd:
In 1964 lezen we :
Zaterdag 21 maart:

1500 Hr:Vertrek Abdij Zevenkerke
1545 Hr:Aankomst en bezoek
1645 Hr:Biecht
1730 Hr :Rust
1800 Hr:Vertrek ZEDELGEM
1900 Hr:Aankomst en eetmaal
Begeleiders:drie Onderofficieren

Zondag 22 Maart:

0730Hr: Paasmis in de kapel voor de leerlingen

Woensdag 25 Maart: 1615Hr: Paasmis voor personeel 2 SCOOK en 3 Mun Dep
Tientallen promoties maakten zo kennis met de abdij, slechts onderbroken tijdens de
jaren waarin vreemde priesters de biecht kwamen afnemen in de kazerne.
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ging op bedevaart naar ASSEBROEK. Meermaals werd de paasviering in MOERBRUGGE
gehouden, parochie van de toenmalige aalmoezenier. De bezinningsdagen
braken door. In de loop der jaren werden daarvoor
verschillende
plaatsen
aangedaan waaronder ook de abdij van Zevenkerke maar nu werden de leerlingen er
gebracht met een bus.
Het militair hospitaal
Reeds in de eerste wereldoorlog hadden de Duitsers de voordelen van de rustige
ligging van de abdij ontdekt en er vanaf 1915 een Kriegslazaret in onder gebracht.
Na de bevrijding in 1918 werd België geteisterd door de berucht Spaanse griep en het
leger gebruikte de abdij om er de besmette militairen in onder te brengen.
In 1939 duikt in hel oosten de dreiging van een volgende oorlog op en het leger beslist
om in de abdij een militair hulphospitaal (HMH), of ook wel reserve militair hospitaal
(RMH) genoemd, te installeren. Dit hospitaal heeft een capaciteit van 500 bedden.
Als in 1940 de oorlog uitbreekt is dit hospitaal reeds degelijk uitgerust voor de opdracht
met onder andere een mobiele radiologische inrichting en een mobiele ontsmettingsgroep.
Op 10 mei 1940 wordt het hospitaal operationeel onder de naam HMH Nr 33, onder het
bevel van Kapt Radioloog TOUSSAINT. Deze officier was, samen met verplegend
personeel, uit Gent vertrokken met een konvooi en ronselde onderweg vrijwilligers
onder de burgers.
Met de terugtocht van het leger steeg ook het aantal gewonden tot ongeveer 900.
Alle lokalen werden als verpleegzaal ingericht, zelfs de leslokalen en de refter.
Chirurgen opereerden er dag en nacht op tien operatietafels en volgens getuigen lagen
tientallen gekwetsten hun beurt af te wachten in de gangen. De bloedvlekken op het
parket getuigen nog steeds van deze tragedie. Toen de verlichting uitviel werkte men bij
kaarslicht verder. Een elektricien getuigt hoe hij bij het installeren van een
noodverlichting boven een tafel, een met gangreen aangetast been zag amputeren. De
vele geamputeerde ledematen werden snel in de kloostertuin begraven. Na een
pijnlijke doodsstrijd bezweken velen aan koudvuur, hun kleren werden verbrand op
het speelplein.
Tussen 24 en 27 mei waren de Duitsers zo dicht genaderd dat de situatie uitzichtloos
werd. Het personeel verliet de abdij en nam het medisch materieel mee om het in
andere hospitalen te gebruiken. Kapt TOUSSAINT bleef met honderden gewonden in
zijn hospitaal en verkreeg via Eerwaarde DOM NEVE dat de kloosterzusters uit LOPPEM
in de abdij tewerkgesteld werden. Deze zusters konden terugvallen op hun ervaring uit
de missies en waren samen met vrouwen uit Sint- Andries een niet te onderschatten
hulp.
Tijdens de l8-daagse veldtocht stierven er in de abdij 72 Belgische gewonden en enkele
Duitsers. Na de capitulatie nam het Rode Kruis het HMH over en noemden het
"Medisch Heelkundig centrum van Zevenkerken". Het werd ontbonden op 02 augustus
en stond tot dan onder leiding van Med Maj. GLORIEUX.
In de kapel van de abdijschool herinnert een glasraam aan deze bange dagen.
Tijdens de koude oorlog was er ook in onze kazerne een HMH voorzien dat in
oorlogstijd een capaciteit van 500 tot 900 bedden had, voorzien van drie chirurgische
ploegen. Na verkenningen door de Medische Dienst voorzag men het sorteren van
gewonden in de sportzaal en de operatiezaal was voorzien om geïnstalleerd te worden
in de Club van de Leerlingen. Het lawaai in de Club zou totaal anders geweest zijn dan
nu. De barak zou gebruikt worden als mortuarium.
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Degenen die het hoogste offer gaven voor hun vaderland, hun leven, werden
noodgedwongen met een eenvoudige uitvaart begraven in het bos. Veel van hen zullen
achteraf ontgraven worden op aanvraag van de familie om in eigen stad of dorp te
rusten.
Het kerkhof waar de overleden paters liggen is gemakkelijk te bezoeken, maar moeilijker
om vinden is het militair kerkhofje dat wat verborgen ligt in het bos naast het
voetbalplein aan de oude privéschool.
Het is een gedeelte van het abdijterrein afgeschermd met een bord "Verboden
Toegang".
Verwacht er geen militair kerkhof zoals men gewoon is te zien, mooi onderhouden met
een perfect gazon. Het kerkhofje ligt in de schaduw van de bomen, de zerken traditioneel
afgebakend. De natuur neemt met mosbedekking langzaam maar zeker terug bezit van de
grond. Een eenvoudige omheiningplank bakent het kerkhofje af.
In dit stukje natuur liggen op twee rijen de stoffelijke resten van 26 Belgische militairen.
Open ruimten tussen de graven wijzen erop dat hun makkers verhuisd zijn naar hun
haardstede. Alle kruisen zijn gelijk, 60 cm groot en in arduin. De doodsstrijd was
individueel: kort of lang, pijnlijk of zacht. Een kogel, een schrapnel, een luchtaanval, een
artilleriebeschieting was voldoende. Velen werden afschuwelijk verminkt binnengebracht,
anderen leken amper gekwetst. Zoals Adjudant Baron Philippe DE BIBER, 25 jaar oud en
kandidaat-officier. Reeds gewond door een mitrailleurskogel in de hand, bleef hij op post
in zijn pantserwagen en redde een Belgische patrouille die beschoten werd. Hij had het
bevel over een mitrailleursstelling toen hij getroffen werd door een kogel in de slaap. Een
klein rond gaatje was het enige zichtbare letsel.
Op de twee rijen gelijnde kruisjes leest men hun naam, graad (niet voor de soldaten),
eenheid, jaar van geboorte en overlijden. Enkel het overlijdensjaar is uniform. 1940.
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Graad

Voonaam
Naam
Eenheid
Jaar van Geboorte-
Jacques
Schol
26 Art
1914 -1940
Louis
Moeys
2 Gidsen
1916 -1940
Achilie
Van De Wiele
1Gren
1918-1940
Jan
Pauwels
2 Gidsen
1916-1940
Jacques
Vanhercke Cara
1 Carab
1919-1940
Marcus
Galewith
1 Carab
1916-1940
Jan
Deyaer
1 Carab
1918-1940
Lodewijk
De Pauw
P.A.M.A.
1906-1940
Casimir
Smolders
29 Linie
1919-1940
Adjt Baron Philippe
De Biber
1ChasAch
1895-1940
Firmin
Soenen
7 Art
1908-1940
Cdt
Charles
Delpaire Woeste
1 Chas Ach
1895-1940
Maurice
Bellon
Priester Brankardier 1895-1940
Cpl
Lucien
Cambier
8 Jagers
1911-1940
Cpl
Jean
Dirick
1 Gr
1919-1940
Michel
Posello
2.D.T.C.A.
1911-1940
Benoni
Roggen
C.I.4c.A.
1911-1940
Joseph
De Boeck
39 Linie
1911-1940
Rene
Declercq
22 Linie
1914-1940
Onbekende
Soldaat
1940
Voorste rij van links naar rechts
Gaston
Declercq
3e Jagers
1913-1940
Alois
Lemaire(l)
22 Linie
1914-1940
Cdt
Cesar
Ernalsteen
2e Linie
1894-1940
Jules
Deloose
Tlr
1913-1940
Roger
Delafontaine
39 Linie
1909-1940
SLt
Robert
Leruth
44 Linie
1912-1940
(l) Alois Lemaire was leerling in de Pupillenschool te AALST en daarna Ooffr hij het 2
Li. Hij werd zwaar gekwetst tijdens een artilleriebeschieting bij URSEL en overleed
aan zijn talrijke verwondingen in het MHM Abdij ZEVENKERKEN. Alois LEMAIRE is
peter van de 11 Promotie (1956-1957)
In het midden van de achterste rij staat er een eenvoudig groot houten kruis zonder
Christusfiguur met aan de voet een gemetseld plateau waarop men kan lezen:
"Gemeente Sint- Andries uit erkentelijkheid”
Het kerkhofje ligt net aan de gemeentegrens en sommigen gewagen dat het op
Zedelgems grondgebied ligt.
Voor enkele kruisjes ziet men een aandenken aan een vroeger bezoek, een plaatje "Aan
mijn lieven vriend" of "Eeuwig aandenken". Hier en daar liggen in glas geborgen
bloemen. Bij de onbekende soldaat liggen verkleurde plastieken bloemen. Slechts twee
gesneuvelden hebben een gezicht door een foto op hun kruisje. Voor het grote kruis
staat het bewijs van een vroegere plechtigheid, een krans getooid met onze nationale
driekleur.
Enkel SdT GALEWITCH bezit een struikje natuurlijke rozen.
Was de opdracht van onze kazerne om in oorlogstijd een MMH te worden werkelijkheid
geworden, dan had men in de omgeving ( in het bos rond het sportplein) nu ook zo'n
kerkhofje gevonden.
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plechtigheid in aanwezigheid van vaderlandslievende verenigingen en de paters. Een
terugkerend scenario behelst een naamafroeping, het leggen van een krans aan het
grote kruis en het brengen van het vaderlandslied.
Door deze plechtigheid kwam ik terug in contact met het abdijverleden. In de jaren
tachtig kreeg de School gedurende meerdere jaren de opdracht vier KBOO in
treurhouding (geeft acht-hoofd naar beneden gebogen-wapen op de grond met de loop
tussen de voeten-handen op de kolfplaat), te plaatsen rond het grote kruis.
Als korpsadjudant erfde ik deze taak van mijn voorganger. Reeds bij de eerste
plechtigheid stelde ik mij de vraag waar de gesneuvelde, wiens naam afgeroepen werd,
nu eigenlijk begraven lag. Waarschijnlijk stelden ook andere toeschouwers zich die
vraag.
Na overleg met de organisatoren plaatste ik het volgende jaar maar twee KBOO aan het
kruis en de andere twee legden om beurt tijdens de naamafroeping een roos op het
graf. Deze rozen waren voordien geplukt in de kazerne. Dit werd een onverwachte
emotionele inbreng van de School.
Nu heeft de School deze opdracht niet meer. maar het bloemen leggen is gebleven en
gebeurt nu door schoolkinderen.
In 1995 vraagt de abdijschool aan de school steun tijdens de jaarlijkse sportdag. Een
kleiduifschietstand werd opgericht waar de leerlingen van de abdijschool zich kunnen
uitleven. Door het overlijden van de schoolalmoezenier, werd in 2002 de sacramentele
taken overgenomen door pater Nikolaas (W.Devynck) van de abdij. Eens bestuurslid
station Oostende en motorfreak.
Emblemen
Een embleem is niet zomaar een stuk stof; het is een kenteken van verbondenheid. Het
was vroeger een middel om op het slagveld gegroepeerd te blijven, de beweging van de
troepen te volgen. Het veroveren van een vijandelijk embleem betekende toen meestal
de overwinning. Velen hebben er hun leven voor gegeven. Het belang van een embleem
manifesteert zich nu nog bij een overgave van een leger; de overwinnaar eist alle
emblemen op, de verliezer doet zoveel mogelijk opdat zijn emblemen niet in hadden
van de vijand zouden vallen door ze te verbergen of te vernietigen. Dit was ook zo in
1940.
Het eerste capitulatiedocument bevat enkel op welke dag en uur de overgave
werkelijkheid wordt. De detailuitvoering ( waar naar toe met de emblemen, wapens,
vervoer, troepen, enz.) wordt besproken in een latere commissie van beide partijen. Er
zijn sporen dat deze detailcommissie in 1940 in de kazerne Kapitein STEVENS zou
plaats gehad hebben. Ik heb dit helaas nog niet kunnen hard maken.
Gedurende de terugtocht van het Belgische Leger waren er al emblemen vernietigd of
verborgen, als op 27 mei in de namiddag het bevel gegeven wordt aan de teruggetrokken eenheden samengeperst in West-Vlaanderen om hun emblemen in te
leveren bij het hoofdkwartier.
Zo schreef Cdt DEPLAE , Comd 2° Bn Genie in zijn velddagboek:
''27 mei 40 a 22 Hr: je remets personnellement sur ordre du Comd de la D1 le fanion du
2°Bon Gn au QG/II Ca a Zedelgem".
Het was Kolonel DU JARDIN van het hoofdkwartier die de opdracht kreeg de verzamelde
emblemen naar Groot-Brittannië over te brengen, doch men miste de laatste boot in
Oostende. Zo ontstond de idee deze te verbergen in de St- Andriesabdij. Kapitein SBH
GUILMOT ging naar de abdij rond 17 uur en vroeg in naam van de Koning aan de abt
DOM NEVE de mogelijkheid om de vaandels in de abdij te bewaren.
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besloot men de emblemen 's nachts te brengen met de persoonlijk burgerauto van
Kapitein DECKERS. Vier nachtelijke ritten waren reeds achter de rug als het te
gevaarlijk werd door de oprukkende vijand. 37 emblemen en documenten werden
alzo verstopt in een ruimte gelegen onder een hoogteverschil met trappen in een
gang. Twee paters metsten de opening dicht en plaatsen er een kast voor. Slechts
deze drie paters zullen gans de oorlog het emblemengeheim kennen. Het waren de
emblemen van de volgende eenheden:
1°, 2°, 3°, 4°, 12°, 22°, 24°, 25° Linie
2°, 3° Carabinierswielrijden
2° Gidsen. 1°, 2°, 3°, 4° Lansiers
1°, 3°, 6°, 7°, 14°, 15°, 1 7 Artillerie, Rijdende Artillerie
1°, 2° Grondverdediging Luchtvaartuigen
2°, 3°, 13°, 17° Genie, Bataljon wielrijdersgenie, Spoorwegbataljon
Transmissieregiment, l ° Luchtvaartregiment, Rijkswacht
Gedurende de oorlog werd herhaaldelijk gevreesd dat de emblemen ontdekt zouden
worden. Onder andere toen de Duitse bouworganisatie voor de kustverdediging.
TODT. in de lente van 1942 de abdij bezette en de paters moesten vertrekken. Het
lokaal naast de geheime bergplaats werd zelfs slaaplokaal van Duitsers. Zo legden de
Duitsers eens buizen voor de verwarming en kwamen daardoor bijna in de bergplaats
terecht.
Na de bevrijding werd in oktober 1944 de schuilplaats opengebroken en de emblemen en
documenten tentoongesteld in de kapittelzaal om daarna overgedragen te worden aan
de Militaire Overheid. Voor hun vaderlandslievend gedrag in 1940 werden de Kapitein
GUILOT en DECKERS alsook de paters DOM NEVE, DE MEEUS en YVES onderscheiden en
de abdij kreeg het uitzonderlijk recht een eigen officiële Belgische vlag te hebben. Het is
trouwens deze vlag die ook tegenwoordig is op de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid
op het militair kerkhofje.
Niettegenstaande de geallieerden op de hoogte waren van het Duitse opzoekingswerk
aangaande de brandstof voor de raketten V 2 in de abdij, gelooft men dat de abdij nooit
gebombardeerd werd door de aanwezigheid van de verborgen emblemen.
De andere emblemen
Na de vierde en laatste nachtelijke tocht van de beide kapiteins, waren er nog acht
emblemen in het hoofdkwartier. Met een Duitse delegatie in de nabijheid probeerde
men de emblemen te verbranden in het keukenfornuis maar dit duurde te lang. Ze
verbrandden er twee en besloten de overige zes per auto in Oostende te verbergen, bij
kanunnik DESMET.
In Oostende kwamen ze echter te midden van verbaasde Duitsers terecht maar een
bombardement leidde de aandacht af en ze konden ontsnappen. Na een poging om in
Westende de emblemen te verstoppen, reed men door naar Middelkerke, waar ze met
toestemming van de pastoor in de kerk de zes emblemen en twee vlaggenstokleeuwen
achter de biechtstoel verstopten. Bij het terug ophalen van deze emblemen na de
bevrijding was de nieuwe pastoor niet weinig verbaasd, de vorige was overleden
zonder zijn geheim prijs te geven, dat hij jaren de biecht aanhoord had met achter zijn
rug zes emblemen.
Eens terug van Middelkerke waren er in het HK nog tien emblemen binnengebracht.
De Duitsers waren reeds vertrokken en deze emblemen werden op bevel van
Generaal MICHIELS op 28 mei om 1630 Hr (12,5 uur na de capitulatie) in het veld naast
het kasteel verbrand.
De geschiedenis leert ons dat er in totaal 37 emblemen vernietigd werden. 37 werden
verstopt in de St- Andriesabdij en 6 in de kerk van Middelkerke, 3 werden begraven te
Mariakerke. 21 verborgen in het Koninklijk Museum van het leger (waaronder de vlag
die nu in onze traditiezaal hangt). 21 werden gered door particulieren.
Slechts 1 embleem (2 Karabiniers) zal buitgemaakt worden door de vijand en dat
waarschijnlijk door toeval.
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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
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

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

HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING?
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, tijdelijk of
dienstplichtigen) kunnen lid worden van de Koninklijke Maatschappij der ExOnderofficieren, 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 van de vereniging:
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
bij KIMPE PIERRE, J. Peurquaetstraat 18 / b2 , 84OO Oostende.
Het lidmaatschap bedraagt :
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
- 7 euro ; voor weduwen
Maatschappij van Ex-Onderofficieren Secretariaat:
Slachtersstraat 2 bus 4, 8400 Oostende. Tel 059/507848

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

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

UYTTENHOVE bvba

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

