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Beste leden,
Het spreekwoord zegt: “De tijd gaat snel, gebruik hem wel.”
Hoe ouder men wordt, hoe meer we de indruk hebben dat de tijd sneller gaat.
Dagelijks worden we met de neus op de feiten gedrukt.
Crisis aan de grenzen van Europa, zelfs tot aan onze voordeur, aanslagen, zuiveringsacties in Turkije…
Om maar enkele te noemen. Als ouders en grootouders staan we daar bij stil.
We laten ons echter niet beïnvloeden, maar denken na over hoe we ons dagelijks leven verder zullen
beleven.
Voorzichtigheid is toch geboden en hulp aan de jongeren noodzakelijk. Vooral voor onze kinderen en
kleinkinderen die opgroeien in deze moeilijke tijd.
Na de vakantieperiode is de vereniging klaar om er terug in te vliegen.
Daarom blijf trouw aan onze maandelijkse bijeenkomst, daguitstap, Koningsdag, nieuwjaarsreceptie
en andere activiteiten. Zonder leden is er ook geen vereniging. Ons ledenaantal is gezond.
Daarom kijken wij uit naar onze volgende bijeenkomst op 22 september. Vergeet vooral niet ambiance
en een geoliede stem mee te brengen.
Tot ziens en vooral BLIJF GEZOND.

Secretariaat

De Voorzitter.

Activiteiten 2017.
Verlofperiode Koninginnehof 2017 (gesloten):
-Ma
-Ma
-Vr
-Di

06 FEB t/m
04 SEP t/m
20 OKT t/m
26 DEC t/m

Zo 19 FEB
Za 09 SEP
Vr 27 OKT
Ma 01 JAN 2018

Toekomst defensie.
Ook geïnteresseerd om te weten wat onze MOD wil aanvangen met onze militairen en de
reserve?
Zijn strategische visie (143 bladzijden) werd nu op deze website geplaatst: www.grwv.be
Overlijden.
Wij hebben het overlijden vernomen van VERHEYDEN Ferdinand Jacques Marcel.
Voorzitter K.M. Ex-Onderofficieren, afdeling Brussel. Weduwnaar van Johanna
Francisca DE GIETER.
Geboren te Schaarbeek op 16 april 1922.
Overleden te Vorst op 22 juli 2016.
Langs deze weg, biedt de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren afdeling
Oostende, haar innige deelneming aan de familie.
Gelukwensen.
Op zaterdag 16 juli 2016 vierden Gerard Salliau en Liliane Soete hun diamanten
bruiloft in het Koninginnehof van Oostende.
Hartelijke gelukwensen aan de jubilarissen vanwege het bestuur en de leden ExOnderofficieren, afdeling Oostende.
Nieuw lid.
937.DAELE Roland
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Agenda

Activiteiten in het jaar 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 één der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen trachten te
zorgen.
Donderdag 12 JAN 2017





verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Nieuwjaarsreceptie met grote tombola
koffietafel en tombola
Donderdag . 23 FEB 2017

 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 quiz allerlei - Willy De Love
 koffietafel en tombola
Donderdag 09 MAR 2017
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 jaarlijkse algemene statutaire vergadering
 koffietafel en tombola
Donderdag 20 APR 2017
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 een wereldreiziger vertelt - Geert Van De Velde
 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 de bingo.
Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze
ontspanningsnamiddagen.
2016
03 okt – 17okt – 14 nov – 05 dec.
2017
09 JAN – 30 JAN – 20 FEB – 13 MAR – 24 APR – 15 MEI – 12 JUN – 03 JUL –
24 JUL – 14 AUG – 25 SEP – 16 OKT – 06 NOV – 27 NOV – 18 DEC.
3. Planning
Ledenvergaderingen 2016
22 sep - 13 okt - 08 dec.
Ledenvergaderingen 2017
12 JAN – 23 FEB – 09 MAR – 20 APR – 11 MEI – 08 JUN – 14 SEP – 12 OKT – 14 DEC.

-4Bestuursvergaderingen 2016
02 sep – 07 okt - 04 nov – 02 dec.
Bestuursvergaderingen 2017
06 JAN – 03 FEB – 03 MAR – 07 APR – 05 MEI – 02 JUN – 01 SEP – 06 OKT – 03 NOV – 01
DEC.
Vet gedrukt vallen niet op de tweede donderdag
4. Koningsdag 2016
Zaterdag 19 nov.
Koningsdag 2017
Zaterdag 18 nov.

Dagreis Nieuwpoort op Donderdag 06 Okt 2016
Programma Zie Klaroen 3/2016. Nog 8 plaatsen vrij
RV om 1000hr aan de vismijn te Nieuwpoort
Verplaatsing per tram of pers vtg (gratis parking aan de vismijn)
Beste Mars en Mercurius leden en Sympathisanten,

De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben het genoegen u en
uw partner, vrienden en kennissen uit te nodigen op een voordracht &
filmvoorstelling over:

De Odyssee van het Belgisch Pantserkorps 1915 - 1918
Deze activiteit gaat door op donderdag 13 oktober 2016 van 14.00 - 16.45u in
de CINEMA LIBERTY Kuiperstraat 23, 8000 Brugge. Deze zaal is beter bekend
als het vroeger Zwart Huis en bevindt zich achter de Brugse schouwburg naast
het Provinciecommando.
PROGRAMMA:
Om 14.0Ou brengt de heer August Thiry, auteur van het boek "King Albert's
Heroes", ons met een originele en zeldzame fotoprojectie het historisch verhaal
over de avontuurlijke tocht die dit Belgisch pantserkorps tijdens WOI naar
Rusland bracht en vervolgens via Siberië, China en de Verenigde Staten terug
naar Europa.
Na een korte pauze start om 15.15u de vertoning van de animatiefilm "CAFARD"
van regisseur Jan Bultheel over dit bijzonder boeiend onderwerp. Deze film is
ingesproken (in het West-Vlaams) door onder andere de acteurs van "Eigen
Kweek".
Deelname door storting van €7 per persoon op rekening BE49 2800 4089 8671 van
Mars & Mercurius Brugge met vermelding - ACM ....x personen vóór 8 oktober.
Storting geldt als inschrijving.
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Feestdag. Wat vieren wij?
Wij vieren Koningsdag op 19 november 2016.
Zo zetten de Ex-Onderofficieren, afdeling Oostende hun 130 - jarig bestaan in.
Het programma is als volgt:
- 12.30 uur: onthaal in het "Koninginnehof."
- 13.00 uur: banket.
MENU
Aperitief met koude en warme hapjes aangeboden door het Koninginnehof.
Waaier van gerookte zalm, heilbot, paling met een kleurig slaatje en dillevinaigrette.
Varkenshaasje met een sausje van oesterzwammen op een bedje van prei en
dennenaardappelen.
Tiramisu met rode vruchten.
Mokka.
De drank is NIET inbegrepen, maar aangepaste wijnen worden aan democratische
prijzen beschikbaar gesteld.
1 fles wijn: 12,00 euro
1 glas wijn: 3,50 euro
Er wordt ten dans geleid door DJ's on the Road.
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs vastgelegd op 40 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 2016 .
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 is, gelieve bij de inschrijving te vermelden met wie
U eventueel aan tafel wilt zitten. (Inschrijvingsformulier verder in dit tijdschrift).
Wij wensen alle deelnemers een aangename namiddag toe.
Uit Sympathie

van Haeren Robert
Voorzitter N.C.P.G.R. en N.V.V.I.
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Verhaal over de Last Post in Ieper.

Foto: Tijl Capoen.

Het ontstaan van de Last Post onder de Menenpoort in Ieper.
Tim Trachet.
De dagelijkse Last Post
onder de Menenpoort
ontstond in 1928. Sinds 2
juli 1928 is de ceremonie
onafgebroken opgevoerd,
behalve tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Op
donderdag 9 juli 2015 al
voor de 30.000e keer. Het
is een unieke traditie.
In tegenstelling tot wat
men zou kunnen denken, is
de Last Post-ceremonie in
Ieper door Belgen bedacht en georganiseerd.
De organisatie is in handen van een lokale Ieperse vereniging, ook al draagt die de
Engelse naam "Last Post Association".
Alles begon met de opening van het monument van de Menenpoort op 24 juli 1927.
Bij die plechtigheid, die werd bijgewoond door onder meer Koning Albert I en de
Britse veldmaarschalk Lord Plumer, werd voor het eerst de Last Post gespeeld.
Dit maakte een grote indruk op de toenmalige Ieperse politiecommissaris Pierre
Vandenbraambussche. Hij stelde toen voor die muzikale hulde regelmatig aan de
Menenpoort te houden.
Toespraak van Lord Plumer bij
de plechtige inhuldiging van de
Menenpoort. Koning Albert,
rechts, luistert.
Het voorstel kreeg snel bijval bij de
Ieperlingen, die zich blijkbaar al
eerder afvroegen hoe ze hun
dankbaarheid aan het Britse volk
konden uiten.
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Association. Klaroenblazers vond men bij leden van de vrijwillige brandweer.
Het was Dick Collick, een Brit die in Ieper werkte voor de Britse oorlogsgraven, die
de pompiers de (Britse!) Last Post aanleerde.
De inhuldiging van de Menenpoort
bracht veel volk op de been.
De eerste ceremonies
Nadat het comité de nodige gelden had
ingezameld, kon de ceremonie een
aanvang nemen. Op 2 juli 1928 klonk
de eerste van de dagelijkse
uitvoeringen. Die liepen tot september
van dat jaar. Na de winter, op 1 mei
1929, werd de reeks hervat, met de
bedoeling
ze
niet
meer
te
onderbreken. Aanvankelijk speelden de klaroenblazers de Last Post in hun gewone
werkplunje. Er bestaat een foto waarop ze spelen met de klaroen in de ene en hun
pet in de andere hand. De aanwezigen op de plechtigheid worden geacht het hoofd
te ontbloten, tenzij ze in uniform zijn, want dan brengen ze een militaire groet.
Vooral van Britse zijde
kwam er kritiek op deze
weinig
ceremoniële
outfit. Daarom begonnen
de klaroenspelers bij
plechtige uitvoeringen en
op het weekend het
uitgaansuniform
van
brandweerman
te
dragen.
Britse
oud-strijders
schonken vier zilveren
Klaroeners in burger en met pet op !
klaroenen voor de Last
Post-ceremonie. Op 16 september 1929 werden de zilveren klaroenen voor de
Menenpoort plechtig aan de brandweerlui overhandigd door de Britse Guards,
nadat dezen eerst zelf de Last Post hadden gespeeld.
Succes.
Dat de Last Post een vaste traditie werd in Ieper, is zeker te danken aan de grote
belangstelling die de ceremonie kreeg, vooral vanwege bezoekers van de overzijde
van Het Kanaal.
De vele Britten (oud-strijders, nabestaanden van gesneuvelden, toeristen… ) die
Ieper bezochten, toonden hun waardering, al waren sommigen verwonderd dat de
klaroenblazers geen Britten waren.
Al snel waren prominente Britten, zoals de
latere Koning Edward VIII en oud-premier
Lloyd George, aanwezig op een hulde. Op 11
november 1930 zond de BBC-radio de
uitvoering rechtstreeks uit.
Plechtige Last Post op 11 november in de
jaren 30 van de vorige eeuw.
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Het aantal hoogwaardigheidsbekleders uit het Gemenebest die een
Last Post-ceremonie hebben
bijgewoond, is bijna niet te tellen.
Ook alle Belgische koningen zijn wel
eens aanwezig geweest.
En dan zijn er ontelbare groepen en
organisaties uit diverse hoeken van het
Gemenebest voor wie wel eens een
speciale ceremonie is gehouden: oudEen van de meest verrassende leerlingen van Engelse elitescholen,
groepen bezoekers: in 1937 bezocht Ulsterse unionisten, Sikhs uit India,
een Duitse delegatie, met nazi-vlag, de Indianen uit Canada… en vooral veel
militaire eenheden.
Menenpoort
Evolutie.
Met één grote uitzondering is de dagelijkse ceremonie sinds 1 mei 1929 nooit meer
onderbroken. Die uitzondering was de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog.
Hoewel de Duitsers de Britse monumenten in Ieper respecteerden en de hulde niet
uitdrukkelijk verboden, weerklonk er vanaf 20 mei 1940 geen Last Post meer.
Maar al in de avond van 6 september 1944, nauwelijks enkele uren nadat de Duitsers
Ieper hadden verlaten en Poolse troepen de stad bevrijdden, stond er een
brandweerman klaar om het eerbetoon te geven.

naargelang het seizoen, ligt al lang op 20 uur.

In al die jaren is er weinig
veranderd aan de ceremonie.
Het zijn nog altijd leden van
de Ieperse brandweer die het
eresaluut blazen, hoewel de
brandweer zelf formeel niet
in de zaak betrokken is.
Ze doen dat in opdracht van
de Last Post Association, die
de hele organisatie in handen
heeft. Het tijdstip, dat
aanvankelijk
varieerde
Pogingen om dit te vervroegen naar
een uur dat beter zou passen voor
de toeristen, werd al vroeg
afgewezen: de Last Post is voor alles
een signaal van het einde van de
dag.
Wel vindt soms eerder in de dag een
plechtigheid plaats voor een
bijzondere
gelegenheid
(prominente bezoeker of groep
bezoekers). Dan vindt een “speciale
Last Post” plaats, als onderdeel van
een heel ceremonieel.
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van het Gemenebest, maar ook in Ierland, waar nog altijd verwanten van de
gesneuvelden een bezoek aan Ieper brengen, is de populariteit van de Ieperse Last
Post tot ongekende hoogten gestegen.
Het gaat zo ver dat de pompiers-klaroenblazers worden uitgenodigd tot in Australië
om daar te spelen op plechtigheden.
Maar ook in andere landen en in eigen land is de bekendheid de laatste decennia
duidelijk gestegen.
Nog niet zo lang geleden was
de ceremonie buiten de
“Britse” wereld, en zelfs in
België, niet zo bekend.
Het was heel normaal dat er
op een dagelijkse Last Post,
buiten
de
twee
klaroenblazers (bij gewone
plechtigheden zijn er maar
twee) en de agenten die het
verkeer door de Menenpoort
tegenhielden,
niemand
aandacht had voor de
ceremonie.
Tegenwoordig is het niet
ongewoon dat bijvoorbeeld toeristen uit Nederland - een land dat niet meedeed aan
de Eerste Wereldoorlog - naar Ieper komen om de Last Post bij te wonen.
Een gewone Last Post, met een gering aantal toeschouwers, zoals het jarenlang
is geweest.
Verscheidene factoren hebben wellicht die bekendheid doen toenemen.
De uitroeping van Ieper tot “vredesstad” in de tijd dat de vredesbeweging zeer actief
was, het bezoek van paus Johannes Paulus II aan de Menenpoort in 1985, de opening
van het museum In Flanders Fields… en natuurlijk de promotie van het evenement
door
de
(West-)Vlaamse
toeristische diensten.
Maar vooral: de stijgende
belangstelling voor de Grote
Oorlog, in aanloop naar de
honderdste verjaardag.
Meer uitgebreide informatie is te
vinden in het boek van Dominiek
Dendooven : Menenpoort en Last
Post – Ieper als heilige grond
(uitgeverij De Klaproos) en in het
boek van Ian Connerty en Philip
Vanoutrive: DE LAST POST 30.000
maal hulde aan de gesneuvelden
van de Eerste Wereldoorlog
(uitgeverij Lannoo).
Illustraties In Flanders Fields
Museum Ieper.

-10-

-11-

HERDENKlNG '14 – '18.
Korporaal Armé Billiau,
l s t e Divisie, 3 d e Brigade, 3 d e Linieregiment.
Hier het verhaal van één van de 67 soldaten uit Bredene, die omkwamen tijdens de eerste
wereldoorlog. Aimé Billiau was de broer van mijn grootvader en zijn frontbrieven kwamen via de
familie in mijn bezit. Mijn nieuwsgierigheid naar zijn verhaal was meteen gewekt….
Hij werd als 8ste kind geboren in Bredene-Sas in de Buurtspoorwegstraat 32, op 1augustus 1893,
Zijn vader was chef-stoker aan de mailboten.
Hij was 18, de wereld lag aan zijn voeten, alles kon beginnen, Maar rondom hem broeide het in
die wereld. Ver van mijn bed dacht hij in jeugdige overmoed. Maar ineens besliste België op 28 mei
1913 om de algemene dienstplicht in te voeren … zijn toekomstplannen moesten veranderen.
Hij moest op 15 september 1913 zijn dienstplicht vervullen voor een periode van 15 maanden.
Hij wordt ingelijfd bij de infanterie in het 3de linieregiment, en gelegerd in Oostende in wat
nu de Kazerne Bootsman Johnson is. Zijn dienstplicht zou afgelopen zijn 15 december 1914.
Maar juist als hij begint te verlangen naar het einde, misschien begint hij op een lintmeter elke
dag af te knippen ... De dag na zijn 21ste verjaardag: 2 augustus 1914 zou zijn leven compleet
veranderen: De algemene mobilisatie wordt afgekondigd als gevolg van de gebeurtenissen in
Sarajevo. Het Belgisch leger bereidt zich voor op een oorlog. Zijn 3de Linieregiment vormt
samen met het 23ste Linieregiment de 3de gemengde brigade dat op hun beurt onderdeel is van de
eerste divisie. Ze krijgen als opdracht om de Getelijn te verdedigen en moeten naar Tienen. Hij
hoopt nog altijd thuis te zijn tegen 15 december!!
Op 4 augustus overschrijden de Duitsers onze grens. Ze hadden geen tegenstand verwacht maar
vergisten zich schromelijk.
3 dagen later schrijft Aimé een brief naar huis vanuit Oirbeek bij Tienen:
Oirbeek den 7-8-14
Beminde ouders, broeders en zusters,
Met deze brief laat ik u weten dat de toestand zeer veranderd is wij vernemen hier van
onzen commandant dat de Duitsers 24 u wapenstilstand gevraagd hebben.
Wij mogen hopen dat dat veel goed zal doen aan ons België want de Fransen en
Engelsen zullen misschien in tussentijd ons terhulp komen. Hier zijn er dezen morgen
nog 15 Duitse soldaten gevangengenomen en nog een tiental gedood zonder iemand
van ons gekwetst te hebben zodus moeder moet gij nog niet ongerust z i j n.
In Luik hebben de Duitsers van 20 tot 25 duizend mannen verloren, iets dat reeds veel
is. Wij zijn nu gelogeerd in een kasteel en het is te hopen dat wij dezen nacht
gerust zullen mogen slapen en er niet zullen moeten opstaan van 3 uren als wij maar om
12 uren slapengaan.
Moest zoo goed zijn van eens het nieuws te laten weten aan de moeder van Arthur en
zegt dat hij het nog goed stelt en doe de complementen.
Ik heb vandaag een brief ontvangen van Albert waarover ik content ben
Als gij iets wilt schrijven zo kunt gij ook.
Hopende dat wij in het kort ongedeerd naar Oostende mogen terugkeren zend ik u mijne
beste groeten.
uw zoon en broeder.
Doe ook de complementen aan de broers en zusters die niet thuis zijn.
Hij tekent met Korporaal Aimé Billiau
Tekst: Rika Billiau
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Duitse installaties in Oostende.
Het casino Kursaal.
Dit gebouw werd het 'strandheim des marinekorps für Officiers und
Mannschaften'. Hier konden de officieren en manschappen rustig verpozen, een
kaartje leggen en iets drinken. Verder kon men er kranten en tijdschriften lezen,
waren er concerten, dansmogelijkheden en het bizarste van allemaal was dat er
ook een 'Stinkraum' aanwezig was - een lokaal waar gasmaskers getest
werden. Hiervoor moesten de soldaten blijkbaar om de vier weken deze
gaskamer in, waar traangas gelost werd. Het is zeer verwonderlijk dat men in
de latere oorlogsjaren nog veel gebruik maakte van het casino Kursaal, gelet
op de vele beschietingen van de stad.
Een hulpwerkplaats van het voertuigenpark.
Op het Hazegras, meer specifiek langs de Vaartstraat, was een hulpwerkplaats
voor marinevoertuigen gevestigd. Hier stond vaak een allegaartje van
voertuigen, gaande van reguliere vrachtwagens, tot in beslaggenomen
burgerlijke voertuigen. Allemaal hadden ze hun herstel- of onderhoudsbeurt wel eens
nodig.
De Marine Bucherei.
Het is blijkbaar zelfs nog tot op heden een raadsel waar deze drukkerij precies
gelegen was. Hier kon Duits militair personeel terecht voor Duitse kranten,
tijdschriften, boeken en ook postkaarten. Men zou er over een gigantische
verzameling van honderden foto's beschikt hebben over het gebied van het
Marinekorps Flandern.
Batterij Aachen.
Batterij Aachen is de enige nog resterende getuigenis van de Duitse
Kustverdediging uit de Eerste Wereldoorlog. Tegen mogelijke geallieerde
landingen werd de ganse kuststrook voorzien van 35 batterijen, gaande van
licht afweergeschut van 8,8 cm tot de zwaarste scheepskanonnen van 38 cm. De
bouw van deze kustbatterijen, door de soldaten van het Duitse Marinekorps,
is een ware krachttoer geweest. Hun werk diende later als voorbeeld voor de
bouw van de Atlantikwall.
En tenslotte.
Dienen we ook nog even te vermelden dat ook het Oostendse strand zijn
'installaties' kreeg. Het begon met het slaan van houten palen op het strand
om eventuele geallieerde landingspogingen te voorkomen. Al vlug verdwenen
de houten badkarren en werd er tussen de houten palen ook prikkeldraad
gespannen. Verder had Oostende ook nog de gebruikelijke installaties, zoals
lazaretten en natuurlijk ook een kerkhof voor de Duitse gesneuvelden.
De aanval op de haven van Oostende.
De operatie om de haven van 0ostende te blokkeren, zou uitgevoerd worden
door 53 schepen onder bevel van commodore Lynes. Twee oude kruisers - de
Brilliant en de Sirius - zouden fungeren als zinkschepen. De Duitsers
verdedigden de haven met zwaar geschut, onder meer de batterijen Tirpitz en
Deutschland. De nabije verdediging van de haventoegang werd verzekerd door
lichte kanonnen en mitrailleursnesten. Prikkeldraad en loopgraven moesten
een ontscheping verhinderen. Van de achterin gelegen spuikom hadden de
Duitsers een basis voor watervliegtuigen gemaakt. Op 22 april 1913 was het
flottielje Lynes uitgevaren samen met een andere groep (die zich naar Zeebrugge
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Duitse batterijen. Door de hevige regens werden de Britse vliegtuigen
verhinderd om lichtbakens te gooien. Doordat de wind van richting
veranderde, werden de Britten verrast. Ze werden ook hevig beschoten en
kwamen in Bredene terecht 2 kilometer van Oostende, waardoor de aanval
totaal in het water viel. Na de misgelopen aanval van 22-23 april 1913
versterkten de Duitsers de haven van Oostende door er vier kanonnen van
170mm te installeren en door een deel van het staketsel te vernietigen. Men
zaagde er vooral de leuning af. Begin mei volgden nog verschillende
geallieerde aanvallen. De bombardementen gebeurden vanuit de lucht en
vanop zee, maar ook vanuit niet-bezet België deed de artillerie mee.
Commodore Lynes leidde vanop de Warwick - in het bijzijn van vice-admiraal
Keyes - de operatie. De 10de mei, om twee uur 's nachts, voer het zinkschip de
Vindictive tussen twee staketsels door, waarop de Duitsers het schip onder
vuur namen en waardoor de kapitein en de tweede commandant sneuvelden.
Het schip kon uiteindelijk tegen het oostelijk staketsel tot zinken gebracht
worden. De bemanning werd wel gered door de snelle motorboten. Om
halfdrie gaf commodore Lyns het bevel tot de terugtocht, waarna de Warwick
op een mijn voer. Het afsluiten van de Oostendse havengeul eiste 19 Britse en
15 Duitse levens op. De Britten verloren tevens zes zinkschepen, twee snelle
motorboten en de destroyer North Star.
Monumenten:
Gedenkplaats voor slachtoffers.
In de Alfons Pieterslaan, in het Stadhuis, is er een gedenkplaat voor de
burgerlijke slachtoffers en de militaire slachtoffers en het stadspersoneel dat
sneuvelde tijdens de eerste wereldoorlog.
Gedenkteken op Linieregimentsplein.
Een gedenkteken voor de gesneuvelden van het 3de en het 23ste linieregiment.
Een zeer eenvoudig kruis met onderaan de namen erin gebeiteld.
Gedenkteken van de Vindictive.
Het gedenkteken, de boeg van het schip, bevindt zich aan het oostelijk
staketsel. Ongeveer op de plaats waar het tot zinken werd gebracht.De
Vindictive was het schip dat voorop voer, toen de Engelsen voor de tweede
maal de havengeul van Oostende probeerden te blokkeren. De versperring was
geslaagd hoewel de Vindictive gedeeltelijk zonk.
Gedenkplaat voor de militaire slachtoffers.
Graaf de Smet de Naeyerlaan. In de Kerk op het Hazegras bevindt er zich een
Onze-Lieve-Vrouwebeeld met een gedenkplaat eronder van militaire slachtoffers.
Gedenkplaat voor E. Houtekiet.
Onder hetzelfde beeld hangt nog een speciale gedenkplaat voor E. Houtekiet.
Gedenkplaat voor de gesneuvelde oud-leerlingen.
In de Leon Spilliaertstraat, in het Koninklijk Atheneum, bevindt er zich een
gedenkplaat voor de gesneuvelde oud-leerlingen van deze school.
Gedenkplaat voor de militaire slachtoffers.
In de Stuiverstraat, op de Stedelijke begraafplaats, bevindt er zich een
gedenkplaat voor de militaire slachtoffers en alle overleden oud-strijders.
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Hitlers Führerhoofdkwartieren.
Tijdens mijn verblijf in de Ardennen deze zomer, in de omgeving van Philippeville, viel
mijn oog op een inlichtingsbordje met de vermelding “Abri d’ Hitler”. Dit wekte mijn
interesse, waardoor ik op zoek ging naar deze schuilplaats. Deze abri bleek één van de
hoofdkwartieren te zijn die door Hitler werd gebruikt tijdens de tweede wereldoorlog.
Overal in Europa zijn voor Hitler hoofdkwartieren gebouwd, bedoeld om
troepenbewegingen te coördineren vanuit een plek dichter bij het front dan Berlijn.
Tijdens de veldtocht in Polen gebruikte Hitler zijn privétrein daar nog voor, maar vanaf
de aanval op het westen gebruikte hij meestal speciaal voor hem gebouwde
hoofdkwartieren. Een aantal daarvan is nooit of maar heel kort gebruikt door Hitler zelf.
De Führerhoofdkwartieren bestonden vaak uit verschillende Sperrkreise
(verdedigingszones). Hitlers bunker, barak of woonhuis bevond zich in de binnenste ring.
De staf, bewaking en eventuele gasten verbleven in de directe omgeving. In die omgeving
bevonden zich ook het luchtafweergeschut, eventuele bunkers en een vliegveld. Deze
indeling gold niet alleen voor de beroemde Wolfsschanze in Oost-Pruisen in het huidige
Polen, waar von Stauffenberg op 20 juli 1944 bijna een einde aan Hitlers leven maakte,
maar ook voor bijvoorbeeld Hitlers villa op de Obersalzberg in de Zuid-Duitse Alpen.
Het bekendste Führerhoofdkwartier is ongetwijfeld de Führerbunker in de tuin van de
Reichskanzlei in Berlijn, waar Hitler zelfmoord pleegde. Speciaal voor hem gebouwde
hoofdkwartieren waren verder Tannenberg (Zwarte Woud) en Adlerhorst (Hessen) in
Duitsland, Wolfsschlucht 1 in België, Wolfsschlucht 2 en 3 in Frankrijk en Wehrwolf in
de Oekraïne. Ook het Felsennest was zo'n hoofdkwartier. Op een heuvel net buiten
Rodert, op nog geen honderd kilometer van de Nederlandse grens, zijn nog steeds de
resten terug te vinden van dit voormalig hoofdkwartier. De bunkers die op de huidige
Eselsberg buiten het dorpje lagen, zijn aan het einde van de oorlog waarschijnlijk door de
Duitsers vernield.
Mijn zoektocht eindigde In het
uiterste Zuiden van België, tussen
Couvin en het Franse Rocroi, in het
dorpje Brûly-de-Peche. Daar ligt
een kleine bunker genaamd "Abri
d’Hitler", met 2 houten barakken.
Het is een groot terrein in een
bosrijke omgeving. Het Duits
hoofdkwartier
(Wolfsschlucht1).
In het Frans beter bekend als
"Grand quartier general allemand
1940".
Het terrein ligt bij een kerkje en een kroegje. In het dorpje lijkt de tijd te zijn stilgestaan.
De koffie smaakte heerlijk, maar de sfeer was als tijdens de oorlog. De kerk is een verhaal
apart. In 1940 is op last van Hitler de kerkklok eruit gehaald en in de kerktoren is een
watertank geplaatst voor de manschappen. Er worden hier nog regelmatig
herdenkingsdiensten gehouden.
In de barakken zijn 2 permanente tentoonstellingen: in een bijzonder realistisch kader
wordt enerzijds een beeld geschetst van het leven op het grote Duitse hoofdkwartier
tijdens de Franse campagne juni 1940. Anderzijds van de plaatselijke verzetsbeweging
tijdens de bezetting.
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getoond in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Het tweede herdenkt het verzet in
Thiérache, dat voornamelijk bestond uit sabotageoperaties ondernomen door groep D van
de Hottonafdeling (codenaam)
van oktober 1943 tot de
Bevrijding. Het was de Special
Operation
Executive(SOE),
opgericht
door
Winston
Churchill, die het netwerk
uitbouwde. Foto's, maquettes,
een audiovisuele montage en een
tentoonstelling van het materiaal
dat men indertijd gebruikte, geven
een beeld van het harde leven van
de verzetsstrijders.
Het is zo ingericht dat als je eerst
in de 2 barakken bent geweest
het verhaal hebt gehoord en gezien. Dan word je naar buiten geleid naar de bunker. Deze
bunker is zo klein dat er maar 2 à 3 personen in kunnen. Er staat ook bij dat deze bunker
alleen voor Hitler bestemd
was.
Vandaar
is
een
wandelroute uitgestippeld,
die je naar een uit stenen
gemetselde omega leidt.
Op deze plek heeft Hitler
gestaan
als
hij
zijn
commandanten
toesprak.
Voor die vorm is heel bewust
gekozen, omdat dan de
commandanten in een halve
cirkel om Hitler stonden.
Verder gaat de wandeling
langs een stroompje, waar
een soort rek in staat om je
aan vast te houden. Hier liep
Hitler in als hij last van zijn voeten had. Aan dit stroompje werd geneeskrachtige werking
toegekend. Een eind verder is nog een schuilkelder. In deze schuilkelder, van stenen en
zandzakken, hebben eerst de manschappen van Hitler gezeten. Nadat Hitler hier weg was,
is deze schuilkelder in gebruik genomen door de verzetsbeweging. Die daar onderduikers
verstopte. Onder andere bevonden zich hier Britse piloten, die neergeschoten waren en
door de verzetsbeweging weer over de grens werden gesmokkeld. Ook werden hier
gewonden verzorgd.
Op de af te leggen route wordt op diverse plekken, een verhaal verteld in de gewenste
taal, zoals boven vermeld, via een geluidsinstallatie.
Ik vond het een heel bijzondere ontdekking. De plek is een beetje moeilijk te vinden, maar
met een goede kaart en uitleg kom je een heel eind ver. En het is zeker een bezoekje
waard!
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een Amerikaanse groep
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8400 Oostende
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