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Voorwoord
Beste leden,
Een zomer met hoogten en laagten loopt stilaan op zijn einde.
Dagelijks worden wij door TV en dagbladen geconfronteerd met beelden van stromen
vluchtelingen, die proberen Europa te bereiken.
Waar dit zal eindigen daar hebben wij het raden naar.
We leven heden in een maatschappij waar de waarden, die wij nog meekregen van onze
ouders en grootouders, niet meer meetellen.
Een maatschappij waar alles in vraag wordt gesteld. Waar alle waarden met de voeten
worden vertrappeld.
Een decadente wereld die zichzelf aan het vernietigen is.
Wij Belgen hebben het zeker niet slecht. Als we kijken naar veel andere landen is de
conclusie vlug gemaakt.
Houden zo!
Beste leden, zorg allen dat de rest van het jaar 2015 positief mag verlopen.
Tot de volgende activiteiten, alwaar ik u dan ook met velen verwacht.
Blijf gezond,
De voorzitter

Agenda
Activiteiten in het jaar 2015 en 2016
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.
Donderdag 08 oktober 2015
o
o
o
o

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Speciale Quiz – Mevr. Rosita Van Elslander
koffietafel en tombola

Donderdag 10 december 2015
o
o
o
o

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Politie Oostende (thema later)
koffietafel en tombola
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 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Nieuwjaarsreceptie
 koffietafel en tombola
Donderdag 11 feb 2016
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Later ( planning komt in het eerste boekje van 2016)
 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.
3. Planning 2016
Etentjes Koninginnehof
2016
04 jan – 25 jan – 15 feb – 07 mar –18 apr – 09 mei – 30 mei – 20 juni –
11 juli – 01 aug – 22 aug – 12 sep – 03 okt – 17 okt – 14 nov – 05 dec
Bestuursvergaderingen
2016
08 jan – 05feb – 04 mar – 01 apr – 06 mei – 03 juni – 02 sep – 07 okt –
04 nov – 02 dec
Ledenvergaderingen
2016
14 jan – 11 feb – 24 mar – 14 apr – 12 mei – 09 juni – 22 sep – 13 okt –
08 dec
4. Koningsdag 2016
19 november
Ledenvergadering VOSVAMO 2016
20 jan – 17 feb – 16 mar – 20 apr – 18 mei – 15 juni – 21 sep – 19 okt – 16 nov –
21 dec
Nieuw lid:
933. VANDECASTEELE Sonja – 16 08 56 – Kapelstraat 163/0101 – 8450 Bredene –
BESSENDORFFER Christian
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Gelukwensen
Op zaterdag 4 juli 2015 vierden Yolande Lagae en
Marcel Hallumiez hun gouden jubileum.
Ze stapten op 7 juli 1965 in Oostende in het
huwelijksbootje.

Op zondag 12 juli vierden Liliane Cattoor en Freddy
Hubrechtsen hun gouden jubileum.
Ze trouwden op 10 juli 1965 in de Stad aan Zee.

Op 01 mei 2015 vierden Gerard Moerman en Hilda
Verschelde hun gouden jubileum

Ferdinand Guilbert en Lucienne Vileyn vierden
hun briljanten bruiloft
Ze huwden in Oostende op 24 juni 1950

Denise Lenaers kreeg onlangs een onderscheiding
Grootmeester-strijder voor Europa.
Die werd uitgereikt door de Europese Confederatie
van Oud-strijders (ECOS).
Van december 1942 tot oktober 1945 was Denise in
dienst bij de Auxilliary Territoriaal Service in GrootBrittannië.
Ze fungeerde er als instructeur om jonge vrouwen op
te leiden voor de militaire dienst.
De onderscheiding werd overhandigd door
gouverneur Carl Decaluwé.
Denise werd gehuldigd voor haar inzet bij
verschillende vaderlandslievende verenigingen.
Vanwege het bestuur en de leden hartelijke gelukwensen aan de jubilarissen
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Feestdag
Wat vieren wij?
Wij vieren Koningsdag op 15 november 2015.
Zo zetten de Ex-Onderofficieren van Oostende hun 129- jarig bestaan in.
Het programma is als volgt:
- 12.30 uur: onthaal in het "Koninginnehof"
- 13.00 uur: banket
MENU
Aperitief met hapjes aangeboden door Koninginnehof.
Huwelijk van St.-jacobsnoot en scampi thermidor.
Kabeljauwhaasje met primeurgroentjes en een blanke botersaus, grijze garnaaltjes en
krielaardappeltjes.
Geflambeerd flensje met Grand Marnier en 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 2015.
Het rekeningnummer van onze vereniging:
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 eventueel graag aan tafel wilt zitten. (Inschrijvingsformulier verder in dit
tijdschrift)
Wij wensen allen die deelnemen een aangename dag toe onder vrienden.
Uit Sympathie
Hilda Seys - Meetje van Mariakerke
van Haeren Robert - V.O.S.V.A.M.O.

-6Ledenvergadering van 11 juni 2015
Op deze zonnige dag waren toch 42 leden naar het Koninginnehof gekomen om deel te
nemen aan de opnieuw ingevoerde ledenvergadering in de maand juni.
De voorzitter wenste iedereen hartelijk welkom en vroeg één ogenblik stilte voor onze
overleden leden.
Geen spreekbeurt maar een bingo, die misschien een prijsje kon opleveren. Er waren 9
prijzen te winnen. De bingobriefjes werden door Rita en Juliette uitgedeeld. Er werd
terug gebruik gemaakt van de kleine spelbriefjes ( Mod. 8X25 cm met kleine cijfers )
i.p.v. de reuze exemplaren op de vorige bingo.
Na voldoende uitleg van de spelregels startten Eddy en Rita het bingospel. Alle
afgeroepen nummers dienden aangekruist te worden. De eerste speler die de bovenste
rij volledig had, won de eerste reeks. Na controle van de juistheid van de bingo, werd
de prijs overhandigd.
Bij de volgende spelreeks was de winnaar of winnares diegene die zowel de bovenste
als de onderste rij vol had.
Als laatste reeks van het eerste spel werd voor de volledige kaart gespeeld.
Per spelonderdeel was er slechts één winnaar. Bij meerdere correcte bingo’s werd de
winner aangeduid met de hoogste
reeksnummer op het bingobriefje.
Na het tweede spel werd een pauze ingelast. Tijd voor een babbel, een drankje en de
aangename moppen van Eddy.
Ondertussen werd tevens gebruik gemaakt om de tombolalotjes aan de man te brengen
door de twee charmante dames.
Spel drie, die de reeks afsloot, verliep even vlot als de vorige. 9 gelukkige winnaars
mochten dus een prijs meenemen.
De tombola verliep gesmeerd. Het viel wel op dat nogal veel prijzen naar dezelfde tafel
gingen.
Rond 1600 uur was de vergadering ten einde. Iedereen kon tijdig huiswaarts keren.
De voorzitter wenste allen nog een aangenaam en zonnig verlof en hoopte elkaar terug
te zien op de volgende ledenvergadering op 10 september.

Verslag ledenvergadering 10 september 2015
Bij deze eerste ledenvergadering na de zomerpauze waren 40 personen aanwezig voor
de spreekbeurt door Dhr. Redgy Geselle over zijn boek “ Dagboek van een frontsoldaat”.
Onze feestleider Albert-John Verpoucke nam om 14.30 hr het woord, wenste iedereen
welkom op de bijeenkomst, vroeg een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan onze
overleden leden en stelde de spreker voor, waarna de Dhr. Geselle het woord nam.
Hij is 61 jaar, gepensioneerd en zijn binding met landsverdediging was zijn
dienstplicht. Hij is zeer geïnteresseerd in de eerste en tweede wereldoorlog en heeft
het geluk gehad in zijn jonge jaren nog veel oud-strijders uit de eerste wereldoorlog te
hebben ontmoet en hun verhalen te hebben genoteerd. Wat hij zeer belangrijk vond
was het gevoel dat deze mensen hadden tijdens hun verblijf in de loopgrachten van
WO1.
De dagelijkse vijanden van de soldaten in de loopgraven waren kou, gebrek aan slaap
en rust, regen, grondwater, modder, stank, honger, dorst en ongedierte. Daarnaast was
de altijd aanwezige angst voor de dood misschien wel de allergrootste stressfactor in
de voorste linies.
Al deze factoren leidden in vele gevallen tot een volkomen psychische en fysieke
uitputting die zich manifesteerden in neurose. Dit was in die tijd een verzamelnaam
voor een veelheid van aandoeningen als geheugenverlies, blindheid en verlammings-
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verschijnselen en gehoor- en spraakstoornissen. Ook minder ernstige aandoeningen
als oververmoeidheid geïrriteerdheid, slapeloosheid of hoofdpijn. Hieruit konden twee
ziektebeelden worden onderscheiden: hysterie (‘zenuwziekte’) en neurasthenie
(‘zenuwzwakte’). Toch bleek in de meeste gevallen dat de oorzaken niet waren gelegen
in zware ontploffingen; meer en meer aandacht ging ontstaan voor de ontberingen die
de soldaten leden onder zware fysieke en psychische druk. Halverwege de oorlog ging
men spreken over ‘warneuroses’ (Duits: ‘Kriegsneurosen’) en ging er meer en meer
aandacht ontstaan voor de psychologische oorzaken van de ‘shell shock’ zoals het
verschijnsel nu steeds wordt genoemd en kwam de militaire psychiatrie tot
ontwikkeling die de antwoorden probeerde te leveren op de problemen die
samenhingen met deze ‘warneuroses’. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er weinig
begrip voor dit soort afwijkingen. Patiënten weren vaak als lafaards gezien en als
zodanig behandeld. Vele soldaten die ter dood veroordeeld werden door de militaire
rechtbanken leden aan ‘shell shock’.
Voor het ganse verhaal verwees hij naar zijn boek “ Dagboek van een frontsoldaat”.
Je moet goed observeren om goed te kunnen spreken zei hij. Zo schreef hij in 2003 een
toneelstuk met zijn gebundelde verhalen en kwam onder de naam “ Het leven van een
frontsoldaat” een monoloog van anderhalf uur tot stand die hij zelf opvoerde. Zo werd
hij nadien door mensen die zeer aangedaan waren door zijn toneelstuk aangemaand
tot het schrijven van het boek.
Voor het schrijven van een boek heb je meer info nodig dan voor een toneelstuk
waardoor dan ook veel opzoekingswerk nodig was om het boek tot stand te brengen.
Samengevat gaat het boek over Leo, een 27-jarige boerenzoon, wordt opgeroepen voor
de Groote Oorlog. Het afscheid van thuis, de familie en de boerderij is zeer zwaar. Leo
bekijkt het kazerneleven betrekkelijk nuchter. De oorlog zal vlug gedaan zijn, maar aan
het front leert Leo snel dat de gruwelijke realiteit wel heel anders is. De gruwel wordt
soms afgewisseld door momenten van plezier met de makkers. Leo raakt gewond en
leert ook de liefde kennen. Hij beleeft het einde van de oorlog en wordt gelukkig en zijn
oorlogsbelevenissen beïnvloeden op een positieve manier zijn verdere levensloop.
De microbe van het schrijven is de spreker bijgebleven waarbij hij ook vertelde over
zijn tweede boek “Echtscheiding winnaar of verliezer”. Zijn inspiratie haalde hij uit zijn
leven gezien ook hij een echtscheiding heeft meegemaakt.
Samengevat gaat het over een scheidend koppel, bij hem verdriet en onbegrip. Hij is
de oorspronkelijke verliezer. Zij euforie en liefde op het eerste gezicht. Zij is de
oorspronkelijke winnaar.
De tijd verloopt. Hij nieuwe liefde. Een rooskleurige toekomst. De uiteindelijke
winnaar.
Zij opnieuw alleen. Wraakzuchtig. Alle mannen zijn slecht en, ze gaat ze gebruiken in
haar voordeel, hoerig. Het loopt echter niet zoals gepland. Een verschrikkelijke
ontnuchtering. Zij de uiteindelijke verliezer. Maar uiteindelijk toch een goede afloop.
In het boek worden geen namen genoemd, maar worden de woorden hij, zij, het kind,
de zoon, de dochter, de vader, de moeder, de tante, de nonkel, de vriend gebruikt om
het verhaal zo neutraal mogelijk te houden.
Als afsluiter vermeldde hij nog momenteel bezig te zijn met vier boeken tegelijk.
Tijd voor een flinke babbel en de tombola met vele prijzen. De lotjes werden zoals
steeds door Rita en Juliette aan de man of vrouw gebracht. Bij de trekking van de
winnende nummers kon de voorzitter door er af en toe een mop tussen te werpen de
aandacht van het publiek scherphouden tot alle prijzen de deur uit waren.
Het was weer een gezellige namiddag.
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Een man in de kijker

Bij DE CANADEZEN
OOSTENDE - Hoewel de Tweede Wereldoorlog al vele
decennia achter de rug ligt, blijven er getuigenissen over die
woelige periode opduiken. In de prille naoorlogse jaren
beleefde de nu 89-jarige Oostendenaar Georges Van
Hoolandt enkele spannende jaren. Als militair deed hij er
dienst bij het Canadese leger.
Georges Van Hoolandt behoort tot de oudste en trouwste
leden van de vaderlandslievende verenigingen in de Stad aan
Zee. Hij is aanwezig op de bijeenkomsten van. de Koninklijke
Maatschappij van Ex-Onderofficieren van Oostende, Ook het
koninklijk Verbond der Veteranen van Zijne Majesteit Koning
Leopold III draagt zijn goedkeuring weg. Vanuit zijn appartement met zicht op het
Leopoldpark verklaart deze oorlogsvrijwilliger zijn liefde voor het vaderland.
"In de oorlogsjaren woonde ik bij mijn ouders in Bosvoorde", blikt Georges Van Hoolandt
terug. "Na. de bevrijding van Brussel in 1944 was de oorlogsdreiging nog niet volledig
geluwd. In enkele belangrijke landen zouden de wapens pas later definitief zwijgen.
Bovendien kende mijn vader een officier. Dit zette me aan me te melden bij 8402 Wing,
een eenheid van het Canadese RAF. Dit letterwaard stond voor Royal Air Force. Samen
met drie andere Belgen verbleef ik een tijd in het Duitse Oldenburg. Met mijn 19 jaar was
ik de jongste Belgische oorlogsvrijwilliger bij de Canadezen. De drie anderen zijn
ondertussen overleden. In 1946 promoveerde Ik tot onderofficier en maakte in die
hoedanigheid de V-dag van 8 juni in Londen mee. De Belgische delegatie maakte deel uit van
de parade van internationale militairen. Niemand minder dan Winston Churchill vroeg hoe
ik het maakte, Van deze plechtigheid prijkte een grote foto op de voorpagina van de
vooraanstaande krant Le Soir Illustré. Ik heb de krant tot op de dag van vandaag bewaard.
De Duitse stad CelIe vormde een laatste etappe van mijn buitenlandse militaire loopbaan.
Ik maakte er deel uit van de 84th group of Police HQ (Head Quarters), Er waren veel
driloefeningen en we moesten wacht lopen. Contact met de Duitsers was er verboden.
Ongewapend buiten komen kon niet door de beugel."
Toen er in 1947 in Melsbroek een Belgische afdeling van het RAF werd gesticht, keerde ik
terug naar mijn thuisland. Met de plaatselijke atletiekclub waren er veel buitenlandse
reizen en ook het gezinsleven nam veel tijd in beslag. In 2002 verhuisden mijn vrouw
Michelle Jelking en ik definitief naar Oostende. Dit gebeurde niet zomaar. Als kleine jongen
bracht ik veel vakanties door in de Koningin der Badsteden. Mijn grootmoeder woonde op
de wijk Hoge Barrière in Stene, in de buurt van de lang verdwenen slachterij. De paarden
vormen een ander raakpunt met mijn geboortedorp Bosvoorde, Vlakbij de renbaan in
Bosvoorde hadden mijn ouders er een café. Er kwamen heet wat jockeys en leerjongens
over de vloer. Ik leerde er al wat Engels, wat later in mijn tijd als oorlogsvrijwilliger van pas
zou komen. Samen met vader woonde ik de paardenrennen in de Wellington renbaan bij.
Ook de oefenrenbaan en de stallen op de Nieuwe Koerswijk oefenden een grote
aantrekkingskracht uit. Om de herinnering aan die toffe vakanties in Oostende levendig te
houden, kwamen we hier begin deze eeuw voorgoed wonen."
"Heel wat documenten in huis doen denken aan mijn carrière als militair in dienst van de
Canadezen.
Ik bewaarde onder andere het Soldier book, met identiteitsgegevens. Ook een mooie foto
uit mijn beginperiode bij het leger spreekt boekdelen. Met mijn familie praat ik nog veel
over die tijd. Kleindochter Caroline maakte er in 2003 haar eindwerk over als afsluiter van
hoor secundair onderwijs. Met kleinzoon Yannick stapte ik ooit op Kerstmis door Londen,
precies op de plaats waar in 1946 de bevrijding plaatsvond. Hij stelde mij de vraag wat we
daar kwamen doen. Exact dezelfde vraag stelden de Canadezen toen we ons met vier Belgen
aansloten als oorlogsvrijwilliger bij het RAF. Deze erg symbolische uitspraak lijkt wel de link
te vormen tussen vroeger en nu", aldus nog Georges Van Hoolandt. (BVO)
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Het
Maritiem
Informatiekruispunt (MIK) in Zeebrugge
kent de Belgische zeezone als
zijn broekzak. De modern
uitgeruste Neptunus deelt sinds
september
2007
zijn
ingewonnen informatie met
zeventien kustwacht-partners
(zie kader). Het MIK vormt dan
ook een onontbeerlijke steun
Eerste meester Yves Van Peteghem
bij de uitoefening van alle
Is MIK operator van de marine
kustwachtbevoegdheden.
Hij werkt schouder aan schouder met
Op woensdag 16 januari volgt
collega’s van de scheepvaartpolitie
MIK-operator eerste meester Yves Van Peteghem met
En de douane
arendsogen een verdacht koopvaardijschip op zijn monitor. Het is al eerder tegen de
lamp gelopen omwille van drugssmokkel. Het vaartuig bevindt zich in Belgische wateren
en zet koers naar Antwerpen. Samen met zijn collega's van de scheepvaartpolitie en de
douane pluist Yves de beschikbare databases uit naar verdere details over het schip en zijn
bemanning. Op het scherm houden ze elk verdacht manoeuvre of mogelijk contact met
andere schepen en vliegtuigen scherp in de gaten. Mogelijk zal een onverwacht
ontvangstcomité het schip hartelijk verwelkomen in de haven van Antwerpen ."De
terroristische aanslagen van 11 september 2001 hadden een enorme impact op het
internationale
Een typische tussenkomst van de kustwacht: met
veiligheidsgevoel. In hun
verschillende middelen samen optreden. Kosten besparend
kielzog drong zich een
en efficiënter bevoegdheden uitoefenen is het motto
permanente
en
waterdichte controle op
van alle bewegingen,
ook op zee." Aan het
woord is luitenant-terzee 1ste klasse Rudi
Vanherle,
de
verantwoordelijke van
het
Maritiem
Informatiekruispunt
(MIK) in Zeebrugge. "Als
je zoekt naar gevoelige
punten
voor
terroristische aanslagen,
vormen onze havens
zeker belangrijke economische doelwitten. De oprichting van een Belgisch MIK vormt
een concreet antwoord op die nieuwe dreigingen. Omgevingsbewustzijn (maritime
situational awareness) en beveiliging (security) op zee vormen de veiligheidsprioriteiten."
Het MIK is sinds september 2007 operationeel. Zijn uitvalsbasis in Zeebrugge is zeven dagen
per week, 24 uur per dag bemand. Drie operatoren vormen de spilfiguren: een van de
scheepvaartpolitie, één van de douane en een van de marine. Erg handig, want elk heeft
toegang tot specifieke databanken. Verder levert de marine ook nog een chef-operator en de
verantwoordelijke officier van de nagelnieuwe dienst.
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"Ons werk draait volledig rond informatie over het reilen en zeilen in het Belgische
kustgebied", gaat Rudi verder. "We verzamelen info, verrijken ze, analyseren en verspreiden
ze. Voor een zo compleet mogelijke beeldopbouw maken we gebruik van verschillende
kanalen. Zo bestaat er een verplicht identificatiesysteem voor koopvaardijschepen: het
Automatic Identification System (AIS). Een schip aanklikken op het realtime-scherm levert
meteen sleutelgegevens op zoals exacte locatie, naam, tonnenmaat, vertrekpunt en
bestemming. Bij visserschepen bestaat een gelijkaardige variant, die weliswaar een om de
twee uur bijgewerkte toestand weergeeft. Kleinere schepen en jachten vinden we dan weer
terug met behulp van de radar. En voor informatie over militaire schepen kunnen we bij
het Maririme Command and Control Identification System (MCCIS) van de NAVO terecht.
Daar kan je ook een lijst met bijzondere contacten (contacts of interest) raadplegen, waar
als verdacht bestempelde schepen bij eerdere controles in terug te vinden zijn." "Omdat
de betrouwbaarheid van de gegevens niet altijd optimaal is, toetsen we ingewonnen
informatie aan andere scheepsdatabanken. Zeker de AlS-de-tails kloppen niet altijd.
Gelukkig bestaan er nog betrouwbaardere bronnen zoals de BRITE-databank, waarin we
gegevens kunnen checken en anomalieën opsporen. Met de Sea Sentinel-database
bijvoorbeeld kan je dan weer info aandikken. Je vindt er interessante details over schepen,
zoals hun complete historiek, foto's of tijdstippen van de laatste veiligheidsinspecties." Het
MIK stelt zijn brede, betrouwbare en geactualiseerde informatie ter beschikking van alle
kustwachtpartners. Bijvoorbeeld van de dienst Zeevisserij, die onder meer met de marine
verantwoordelijk is voor de visserijwacht in Belgische wateren. Of van de federale
overheidsdienst Economie, die vergunningen verstrekt voor windmolenparken, pijpleidingen
en kabels en de zand- en grindwinning op zee controleert. Of nog van het directoraat-generaal
Leefmilieu, dat onder meer de strijd tegen vervuiling op zee aanbindt. In de strijd tegen
illegale activiteiten (terrorisme, mensen- of wapenhandel, drugssmokkel, piraterij,
enzovoort) vormt het MIK nu al een onmisbare schakel. Als de ons omliggende landen
bovendien het Belgische voorbeeld volgen, beschikt West-Europa weldra over een erg dicht
net, waarin dankzij de moderne technologie nog amper mazen te bespeuren zijn.
De kustwacht
In België hebben zeventien departementen van de federale regering en het Vlaamse
Gewest een bevoegdheid in het kustgebied. Hun bevoegdheidsdomein loopt van de
havens over de territoriale wateren tot in de exclusief economische zone, die met 3.600
km2 de grootte van een provincie heeft.
Het bruist er van de activiteit. Je treft er koopvaardijschepen op drukbevaren routes
tussen de grote wereldhavens aan, maar ook visserssloepen, ferry's, motorboten en
zeiljachten. Verder vinden er zowel militaire oefeningen als wetenschappelijk onderzoek plaats. Bovendien herbergt de Noordzee heel wat beschermde zones,
windmolenparken en een netwerk van pijpleidingen en kabels onder water. Op 8 juli
2005 hebben de betrokken overheidsdiensten een samenwerkingsakkoord gesloten.
Onder de gemeenschappelijke noemer van de kustwacht voeren ze gezamenlijke acties
om de naleving van de regels in een of meerdere beleidsdomeinen te controleren. Elke
partner brengt naar best vermogen de nodige middelen in voor een gecoördineerd
optreden. Het operationele luik van de Belgische kustwacht is de kustwachtcentrale,
die steunt op twee pijlers. De eerste is het Maritieme Reddings- en Coördinatiecentrum
in Oostende, de 100-centrale van de Noordzee.
Veiligheid op zee staat er voorop. Haar personeel beantwoordt elke noodoproep en
stuurt elke reddingsoperatie. Het MIK vormt de tweede pijler van de
kustwachtcentrale en draagt de 101-verantwoordelijkheid op zee. Het voert beveiliging
en ordehandhaving hoog in het vaandel.
Meer info over de kustwacht vind je op www.kustwacht.be
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...MIJN LIEF PLEKJE...

-1914-1918-

molen bij het binnenkomen van het dorp.

Vier jaren stonden wij aan oen IJzerstroom,
Terug naar onze Haardstede, scheen ons een droom.
Maar in de verte konden wij bemerken,
't Bos van Houthulsten de molen van Clerken.
Wanneer zouden wij eindelijk daarheen kunnen gaan,
Naar die gemeenten die schenen niet meer te bestaan.
Wat zou dat allemaal kosten aan heldenmoed,
Hoevelen van ons gingen vergieten hun jong bloed.
En meteens op 28 september werd er bevolen,
Mannen, recht vooruit naar Clerken en zijn molen.
Als helden zou er onverpoosd gestreden,
Zoals, wie weet, nooit In het verleden.
Wij wilden veroveren ons geliefd plekje land,
Clerken en zijn molen ontrukken aan de vijand.
Maar de vrijheidsrekening was zo groot,
Dat velen ze betaalden met de dood.
Vlamingen en Walen streden hier zij aan zij.
Hand in hand stonden zij steeds in de eerste rij.
Geliefde inwoners van Clerken vergeet het nooit,
't is met Belgisch bloed dat uw gemeente werd besproeid.
En nu een smeekbede: O Goede God
Geef aan ons Oud-Strijders dat groot genot,
Opdat wij hier nog lange jaren mogen komen,
Ter herinnering aan onze Molen.
Soldaat De Coninck
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Oude luchtfoto van Oostende

Vooroorlogse luchtfoto van Oostende.
Frits Schetsken: 'Op de foto zie je de twee Oostendse stations.
Onderaan Oostende-Stad met stevige toren, gebouwd tussen 1879 en 1882 naar een
ontwerp van de Oostendse architect Félix Laureys aan de toenmalige Vander
Sweepplaats, thans Ernest Feysplein. Het tijdens WO II ernstig beschadigde gebouw
is in 1956 afgebroken. Dat de zeer oude Kapellestraat - genoemd naar een SintMaartenskapel uit ca. 1650 - vandaag de shoppingstraat van Oostende is, houdt direct
verband met dit vroegere station. Via de brug over de havendokken werd dat station
namelijk direct verbonden met de Kapellestraat, die recht naar het Wapenplein en
verder naar het strand loopt. In vrijwel elke grote en kleinere Belgische stad, zie je dat
de komst van de spoorlijn rond de eeuwwisseling van de 19de naar de 20ste eeuw
meteen het bestaande winkelgebeuren overhoop haalt, waarbij de grote winkels zich
langs de kortste verbinding tussen centrum en station gaan vestigen. Zie bv. Meir in
Antwerpen, Nieuwstraat in Brussel, Bondgenotenlaan in Leuven en zo meer. (Zie closeup foto van dit station elders op Belgiumview-Oostende.)Bovenaan zie je OostendeKaai, zoals dat station bij de opening op 4 augustus 1913 heette. Het is ontworpen door
twee Gentse spoorwegarchitecten, de heren Otto en Seulen en moest de treinreizigers
die met de mailboot naar Dover vertrokken de overstap van trein naar schip
makkelijker maken. Vandaag is het station van Oostende een belangrijke halte voor
treinen van en naar het binnen- en het buitenland en voor de Kusttram en vele
lijnbussen. Om het comfort van de duizenden reizigers die er dagelijks passeren, te
verhogen en de heropwaardering van de aangrenzende Hazegraswijk te versterken
wordt in de vernieuwing van het station en zijn omgeving geïnvesteerd, ditmaal om het
overstappen op de kusttram en bussen te vergemakkelijken.
Het stationsgebouw wordt gerenoveerd en wordt er een nieuw bus- en tramstation
aangelegd. Een ondergrondse fietsenstalling ingericht en een parkeergebouw
opgetrokken. De treinperrons worden vernieuwd en overkapt met een grote luifel. In
de haven komt een nieuwe bus- en tramstelplaats en het plein dat op die manier naast
het station vrij komt wordt aangelegd.
De eerste trein arriveerde in Oostende op 28 augustus 1838 in een houten station in
Stene, nabij het huidige Maria-Hendrikapark.'
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Nog onbekender dan de Onbekende Soldaat
Auteur: Johan De Ryck, met dank aan Olivier Neese
Vijf kisten staan op 10 november 1922
opgesteld in het station van Brugge.
Met veel eerbied zal op dinsdag 11 november,
de Dag van de Wapenstilstand, hulde gebracht
worden aan het graf van de Onbekende Soldaat
in Brussel.
Bij het aanduiden van die mysterieuze
oorlogsheld speelde Brugge een absolute
hoofdrol.
Niet alleen vond de aanduiding plaats in het
Brugse station, het was bovendien een Assebroekse oorlogsblinde die uit vijf kisten de
uiteindelijke onbekende soldaat mocht aanwijzen.
Maar wat gebeurde er met de vier anderen?
Op zoek naar de vier strijders die nog onbekender zijn dan de onbekende soldaat.
De Belgische regering besliste in 1922 om een onbekende soldaat aan te duiden.
Dat stoffelijk overschot zou worden begraven aan de voet van de Congreszuil in
Brussel,
het door Jozef Poelaert ontworpen monument dat verwijst naar het ontstaan van België
als eerbetoon aan allen die sneuvelden voor het vaderland. Om te vermijden dat de
identiteit ooit bekend zou raken, wordt een bijzondere procedure bedacht. Op vijf
begraafplaatsen, waar het Belgische leger zware slag had geleverd, wordt er telkens
één willekeurige kist opgegraven met het stoffelijk overschot van een
ongeïdentificeerde militair, van wie zelfs de rang en graad onbekend zijn. Al deze kisten
worden naar het station van Brugge gebracht, waarna een blinde oud-strijder één kist
zal aantikken. En die zal de onbekende soldaat zijn, luidt de procedure, die op 10
november 1922 uitgevoerd moet worden.
Wachtzaal als rouwkapel.
Die vrijdagmorgen staan verscheidene afgevaardigden van de militaire overheden op
het perron van het Brugse station op ’t Zand. In de verte nadert een trein uit De Panne.
Aan boord bevinden zich vijf lijkkisten: uit Luik, Namen, Antwerpen, het slagveld aan
de IJzer en de zone van het bevrijdingsoffensief in Vlaanderen.
Om 9.15 uur weergalmt het piepende geluid van de stoppende trein. Onder
klaroengeschal dragen invalide oorlogsveteranen de vijf kisten naar de wachtzaal van
eerste klas, die als rouwkapel ingericht is. Tientallen oorlogsverminkten houden
binnen de wacht, buiten staan gewapende troepen. Iedereen met naam en faam van de
militaire en burgerlijke overheden trekt naar de Sint-Salvatorskathedraal, waar om 10
uur een lijkdienst voor alle gesneuvelde soldaten plaatsvindt.
Vierde kist van links
Omstreeks 16 uur stopt een wagen aan de woning van oorlogsblinde Renold
(“Raymond”) Haesebrouck. De Assebroekenaar, die het zicht verloor tijdens gevechten
rond Diksmuide, is verkozen om de onbekende soldaat aan te wijzen.
Om 16.31 uur stipt verwelkomt minister van Landsverdediging Albert Devèze hem in
het Brugse station en begeleidt hem vervolgens naar de geïmproviseerde rouwkapel
met de vijf acajou kisten. Eén voor één raakt Haesebrouck de kisten aan, neemt in het
midden plaats en zegt: “De vierde kist van links bevat het stoffelijk overschot van de
onbekende soldaat van België, meneer de minister”, terwijl hij met zijn witte stok de
kist aanwijst.
Nadat hij een lauwerkroon op de kist legt, krijgt het volk de kans om vanuit een open
deur de kisten te groeten. De gang, aangekleed met laurierkransen, blijkt veel te klein
te zijn.
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Minister van Landsverdediging Devèze brengt 's anderendaags, 11 november 1922,
vroeg in de ochtend een lange militaire groet aan de vijf kisten.
Acht oorlogsinvaliden – vier van wie de linkerarm en vier van wie de rechterarm
geamputeerd moest worden – dragen de kist van de onbekende soldaat naar buiten,
onder de op klaroen gespeelde veldmars en Brabançonne. Eerst wordt de kist in de
foergon geplaatst, daarna stappen de vertegenwoordigers van de verschillende
overheden op.
Wanneer de trein zich in beweging zet, wordt het nationale volkslied gespeeld, traag
en op gedempte toon. Als de trein Brugge verlaat, weerklinkt de zegeklok. In alle
stations op het traject tussen Brugge en Brussel hangt de tricolore halfstok en staan de
perrons vol. Als de trein passeert, nemen de mannen hun hoofddeksel af. Op een veld
staken landbouwers even hun ploegwerk om met neergebogen hoofd en hun klak in
hun samengevouwen handen hun respect te tonen.
Koning Albert I
Omstreeks 9.50 uur komt de trein aan in het Brusselse Noordstation. De acht
oorlogsinvaliden dragen de kist naar een rouwkapel, onder een erehaag van de 70
regimentsvlaggen. Halfweg wordt er halt gehouden en somt een mannenstem de
namen van de dorpen en steden op van de heldhaftige veldslagen, “waar de Belgische
soldaat zich met roem overlaadde, ’t zij zegevierend uit den strijd kwam, ’t zij met eere
sneuvelde”. In de rouwkapel, waar de hoogste machten van het land en ouders van
vermiste soldaten staan, stappen om 10.10 uur koning Albert I, met stormhelm en
degen, en prins Leopold binnen. Ze buigen voor de kist en blijven daarna geruime tijd
met de hand aan de helm staan. Daarna vertrekt de stoet -met de kist van de onbekende
soldaat op een kanonaffuit-, en om 11.05 uur arriveert hij aan de met tricolore
draperieën omstrengelde Congreskolom. Tussen de twee grote bronzen leeuwen is een
put gedolven. Voor de eigenlijke begrafenis hecht de koning de hoogste militaire
medailles op de Belgische vlag op de kist. De generaals van alle geallieerde legers
volgen zijn voorbeeld. Op drie plaatsen in Brussel weerklinken kanonschoten en in het
Park van Brussel wordt een ballon van vijf kubieke meter, met daaraan de Belgische
vlag, opgelaten. Om 11.25 uur stipt stoppen alle klaroenen voor een minuut stilte. Een
indrukwekkend moment, want ook het verkeer staat één minuut stil. Zelfs in
koffiehuizen staan de mensen op. Na de minuut stilte laten enkele mannen met touwen
de kist in de kelder zakken. Daarop wordt een steen geplaatst, met bronzen plaat.
Lang kan de tekst “1914-1918. Hier rust een Onbekende Soldaat, voor ’t Vaderland
gesneuveld” niet gelezen worden, want die verdwijnt meteen onder een berg bloemen.
Eerst van prominenten, daarna van families, die tot ’s avonds laat aanschuiven.
Vier zandgraven
Maar wat gebeurde er intussen met de vier andere onbekende soldaten. Daarvoor
keren we terug naar Brugge, die 11de november 1922. Op het moment dat de kist van
dé onbekende soldaat in Brussel aankomt, vindt in Brugge een kleine ceremonie plaats
voor de vier overige onbekende soldaten. Daarna worden de vier kisten op
kanonaffuiten
naar
de
militaire
begraafplaats in Assebroek gebracht. (zie
foto's hiernaast)
Langs het parcours branden alle
straatlantaarns, die voor de gelegenheid in
een rouwfloers gewikkeld zijn. Her en der
hangen Belgische vlaggen halfstok, langs
de kant staan scholen en verenigingen
rijendik.
En ook al regent het, alle mannen houden
hun hoofddeksel in de hand. De aardeweg
aan de noordkant van het kerkhof staat vol
burgers.
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genodigden,
onder
wie...
Renold
Haesebrouck (zie foto onder).
Hij verkoos de begrafenis van de vier
onbekende soldaten in Brugge boven die
van de onbekende soldaat in Brussel.
Om 11 uur stipt worden de kisten naar
beneden gelaten. Er klinken twee
kanonschoten.
Het leven – of toch waar de schoten
gehoord worden – valt voor één minuut
stil. De treinen, trams en wagens zetten
hun motor uit, tot wanneer álle klokken
van de stad om 11.01 uur luiden. Geen plan
of register beschrijft waar de graven van
de vier overige onbekende soldaten zich
bevinden. Pas na goed zoeken kan men de
plek vinden: vier doodgewone zandgraven
twee aan twee, gescheiden door een
graspad, met een sobere kapstok in
Doornikse steen als grafteken. Daarop
staat: Onbekend, militair, stierf voor
België. Voor hen geen zuil met leeuwen, eeuwige vlam en Koninklijke groet.
Waarom Renold Haesebrouck?
Renold Haesebrouck – Raymond
genoemd – werd geboren op 5
oktober 1892 in Sint-Michiels, als
oudste uit een gezin van acht
kinderen. Hij begon te werken bij
Jagers,
het
latere
Brugeoise/
Bombardier, maar werd op 1 oktober
1912 ingelijfd als soldaat bij de
Lansiers in Beverlo.
Enkele maanden voor het einde van
zijn legerdienst brak de oorlog uit.
Op 24 oktober 1917 verkende hij met zijn patrouille de vijandelijke stellingen in
Diksmuide.
In de daaropvolgende strijd doorboorden granaatscherven zijn ogen. De dokters
zouden uiteindelijk 42 scherven bij hem verwijderen. Eén scherf lieten ze in zijn hoofd
zitten omdat het te riskant was om die weg te nemen.
Tot eind 1918 verbleef hij in het militair hospitaal, in de registers van het Nationaal
Verbond van Oorlogsinvaliden staat hij ingeschreven als nummer 1.Na de bevrijding
trouwde Raymond met Clara Van de Cayzele. Hij woonde in de Wantestraat in
Assebroek, in een huis dat hij volgens sommige bronnen had gekregen van koningin
Elisabeth. Hij onderhield geruime tijd contact met de koningin en had een zeer sterke
band met het koningshuis. Waarom raakte nooit bekend, maar volgens sommigen zou
hij zich in de loopgraven op koning Albert I hebben gegooid toen er plots geschoten
werd tijdens één van zijn bezoeken. Die band zou er ook voor gezorgd hebben dat hij
de onbekende soldaat mocht aanduiden, wat op zijn grafsteen vermeld staat.
Renold Haesebrouck overleed op 25 augustus 1951 in Assebroek en werd begraven in
Oostkamp, nabij zijn ouders, volgens zijn laatste wens.
Zijn archief schonk de familie in juli 2013 aan de stad Brugge.
(Dit artikel verscheen eerder in de Krant van West-Vlaanderen, editie van 7 november
2014. Met dank aan de auteur Olivier Neese. Bron archieffoto's: Stadsarchief Brugge,
www.beeldbankbrugge.be)
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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 32
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

Voorzitter ter Ere

059/50.35.47
8400 Oostende

Nat Ondervoorzitter Federatie
Ceremoniemeester/feestleider
albertjohn.verpoucke@telenet.be
Secretaris

Voorzitter
eddy.coenye@skynet.be
Ondervoorzitter

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

Vaandeldrager

Penningmeester

pierre.kimpe@telenet.be
Bestuurslid

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

INSCHRIJVINGSFORMULIER KONINGSDAG en NIEUWJAARSRECEPTIE
Koningsdag 14 november 2015 : JA / NEEN
Nieuwjaarsreceptie 14 januari 2016 : JA / NEEN
( Schrappen wat niet past)
Naam :……………………………………………………………. Voornaam :……………………………………………
Straat :……………………………………………………………
Nr :………….Bus :……………………
Postnr :……………………………………………………………
Gemeente :……………………………………………
Tel/GSM :………………………………………
e-mail :…………………………………..
Tafelgenoot :(één naam)……………………….. ( enkel voor Koningsdag )
Aantal personen Koningsdag :………
aantal personen Nieuwjaarsreceptie………..
Ik stort vóór 31 okt 2015 …… maal het bedrag van 39.€ per persoon op rekening
Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van 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

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

