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-2Beste vrienden,

Voorwoord

Ik moet jullie niet vertellen hoe snel uren, dagen, weken en maanden aan bijna
“lichtsnelheid” voorbijvliegen.
Ondanks het feit dat sommigen oud worden als een “handicap” zien, presteren wij nog,
zijn we nuttig voor familie, vrienden, de maatschappij en onze naaste omgeving.
Het is je misschien nog niet opgevallen hoe dikwijls men beroep doet op je kennis, je
inzet of je hulpvaardigheid.
Altijd staan we paraat, niet meer met die gedrevenheid van 50 jaar terug, maar met een
kalme zelfverzekerdheid en efficiëntie.
Dat is ons sterk punt.
Ik wens jullie allen een prettige en zonnige zomer!

De voorzitter

Secretariaat
Overlijden
Wij hebben het overlijden vernomen van
VAN den EYNDE Rita – echtgenote VANACKER Freddy.
Geboren te Nijlen op 18 juni 1946.
Overleden te Oostende op 24 april 2017.
Langs deze weg biedt de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren, afdeling Oostende

haar innige deelneming aan de familie.
Nieuw lid
Tanghe Monique
We heten het nieuwe lid van harte welkom

Dagreis Koekelare op donderdag 21 sept. 2017.
Vertrek uit woonplaats : Eigen voertuig.
09h.45:Samenkomst te Koekelare:Dienst Toerisme -tel:051 610494.
Sint- Maartensplein 15 B – 8680 Koekelare.
10h.00: Bezoek aan:
(1) Fransmansmuseum.
(2) Käthe Kollwitz Museum.
11h.50: Einde bezoek.
12h.00: Middagmaaltijd.
14h.00: Bezoek aan: Lange Max Museum.
(1) Lange Max Museum.
(2) Geschutbedding van het Duits kanon.
16h.00: Einde bezoek museum.
Voor de zoete mondjes: De cafetaria.
Steeds verse pannenkoeken, snacks, enz. (op eigen kosten).
17h.00: Terugreis volgens keuze van de deelnemers.
Deelnemerskosten: 25 euro.
a. Inkomst musea: Fransmansmuseum - Käthe Kollwitz Museum Lange Max Museum – Gidsen.
b. Middagmaal: Varkensstoofvlees met frietjes (e xclusief dranken).
Uiterste datum van inschrijving: op de ledenvergadering van 14 sept. 2017 of
op rekening van de Vereniging: BE42 0000 1469 1254 t.a.v.
KIMPE Pierre – J. Peurquaetstraat 18 b2, 8400 Oostende.

Inschrijving slechts geldig na storting. De bestemming en af te leggen afstanden
zijn conform de wensen, gevraagd door de leden.
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Agenda

Activiteiten in het jaar 2017
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 08 juni 2017
o
o
o
o

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Film "Sint - Petersburg" Rusland door Jeannine Deschepper
koffietafel en tombola
Donderdag 14 september 2017
o
o
o
o

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Quiz allerlei met Robert Dhondt
koffietafel en tombola
Donderdag 12 oktober 2017
o
o
o
o

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Vluchtelingencrisis door Eric Lason
koffietafel en tombola
Donderdag 14 december 2017
o
o
o
o

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Slachtofferhulp door Dr. Jurgen Driessen
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.
03 JUL - 24 JUL- 14 AUG – 25 SEP – 16 OKT –06 NOV– 27 NOV - 18 DEC.
3. Planning
Bestuursvergaderingen 2017.
01 SEP – 06 OKT – 03 NOV – 01 DEC.
Ledenvergaderingen 2017.
14 SEP – 12 OKT – 14 DEC.
4. Koningsdag 2017.
Zaterdag 18 november.
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Belangrijk bericht voor de veteranen.
Beste veteraan,
Na de Eerste Wereldoorlog werd het principe van ‘nationale erkentelijkheid‘ ingevoerd. De
diverse hiertoe opgerichte organisaties werden in 1981 samengevoegd tot het Nationaal
Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers.
In 2003 wordt er een nieuwe categorie van gerechtigden toegevoegd, met name de veteranen. Zo
ontstaat het Instituut voor Veteranen- Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders
en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO).
Deze instelling van openbaar nut had als kerntaken onder andere de sociale actie ten voordele
van zijn rechthebbenden, het doorgeven van de herinnering aan de verdiensten van de
rechthebbenden en de waarden waarvoor ze streden en het beheer van de Belgische
oorlogsgraven.
De afgelopen jaren werd er hard gewerkt aan het uitbouwen van de dienst veteranen binnen het
instituut en we willen u bij deze ook bedanken voor de vele
hulp die we telkens mochten ervaren bij oproepen om ons met getuigenissen en beeldmateriaal
te ondersteunen bij de realisaties van onze documentaires.
Op 31 maart 2017 houdt het IV-NIOOO op te bestaan in de actuele vorm. Op 1 april 2017 wordt
dan
formeel
het
War
Heritage
Institute
(WHI)
opgericht.
Een overkoepelende overheidsdienst die onder meer zal bestaan uit de volgende federale
overheidsdiensten: de competentie morele actie van het IV-NIOOO, het Koninklijk Legermuseum,
het Fort van Breendonk, de Historische Pool van Defensie en diverse sites zoals o.a. het Fort van
Loncin, de commandobunker van de Kemmelberg, de Bastogne Barracks, de Dodengang, ...
Op diezelfde datum neemt tevens de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van
Defensie
(CDSCA)
de
sociale
actie
voor
de
veteranen
over.
Concreet heeft dit tot gevolg dat u zich voor vragen aangaande het statuut of de veteranenkaart
dient te wenden tot CDSCA.
Voor vragen betreffende veteranendag, de herinnering aan de zendingen en opdrachten evenals
de diverse documentaires over de operaties waaraan Belgische militairen hebben deelgenomen,
wendt u zich tot het War Heritage Institute, Hobbemastraat 8, 1000 Brussel.
We wensen u nogmaals te bedanken voor de fijne samenwerking en hopelijk tot binnenkort op
één van de volgende evenementen of projecten.
Met vriendelijke groeten,
Michel JAUPART
Administrateur-generaal a.i.
IV-NIOOO
&&&&&&&&&&

Ledenvergadering 20 april 2017

Na het traditioneel eerbetoon aan onze overleden leden, werden
de sprekers voorgesteld aan de 55 aanwezigen. Ons lid Geert
Van de Velde was geen onbekende. Zijn reisverhaal over Tibet
verleden jaar, blijft bij vele leden nog fris in het geheugen. Nu ging
het verhaal over zijn reis naar Noord-Korea. Een grote onbekende
waar een normale sterveling moeilijk binnen geraakt, maar Geert
weet altijd raad. Enkele mensen hadden mij reeds verteld, dat ze
terug uitkeken naar ge het volgend boeiend reisverhaal.
Noord-Korea: een schiereiland met als grens China, Rusland, de
Gele en de Japanse Zee.
25 miljoen inwoners, waarvan 20 % in de hoofdstad Pyongyang. De
anderen op het platteland. Ze werken uitsluitend op het veld of in de
fabrieken.
Na de Koreaanse oorlog ontstond Zuid en Noord-Korea.
Het Noorden werd gesticht op 27 juli 1953 door " The Great Leader" Kim II - Sung (1912-1994). Hij
blijft "De Eeuwige President".
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Zijn zoon Kim Jung- II nam het bewind over (1942-2011) ."The Chairman en de onoverwinnelijke
Generaal". Na zijn dood regeert nu de kleinzoon Kim Jung - Un " The respectable General", de
Briljante kameraad. Zijn geboortedatum en of hij kinderen heeft is niet gekend. Hij is wel getrouwd.
De heenreis vanuit Beijing per
trein was een belevenis, zeker
voor een treinfreak. De
terugreis was per vliegtuig.
Het visum wordt na maanden
toegekend en wordt in het
Consulaat te Berlijn in je pas
gezet. Een nadeel daarvan is
dat je een jaar Amerika niet in
mag,. Vroeger werd het visum
op een los blaadje gegeven.
Men reist per bus, omgeven
door twee Koreaanse gidsen en
een Chauffeur plus een Belgische gids.
Bij aankomst moet je direct naar het standbeeld met de twee overleden leiders gaan om bloemen te
leggen en te buigen uit respect. Een akelige opdracht.
Je pas wordt afgenomen. Je mag
geen lokaal geld bezitten. In het
hotel betaal je met Dollars, euro's
of Chinees geld. Je ontvangt ook je
wisselgeld in deze munten en je
mag het logement nooit verlaten
buiten
de
georganiseerde
uitstappen.
Met
de
lokale
bevolking kom je nooit in contact.
Eenmaal mochten we met de metro
rijden (04 stations ver). We
mochten eenmaal een groot warenhuis voor 15 minuten bezoeken waar
enkel de elite komt.
Soms begrijpen de mensen mijn keuze niet om zo'n land te bezoeken.
Maar dat is niet erg. Ik maak die keuze ook niet voor hen.
Wij bezochten wel een theater,
opera en scholen. Werkelijk de
moeite waart. Maar dit alles voorbehouden aan de elite. Een
voorbeeld van een massaoptreden zijn de Airang Mass Games
DPRK Pyongyang Nort die bezocht werden en welke op de
hierna vermelde website kan bekeken worden.
De ter plaatse gekochte DVD is Koraans gesproken met Chinese
ondertitels waardoor de weblink meer individueel genot zal
schenken dan een gezamenlijke presentatie op scherm.
“https://www.youtube.com/watch?v=-gvFC9wtmoY”
We maakten de dag van de arbeid mee (hun 01 mei) en keken naar
dansende en zingende mensen. Alle optredens, toneel en zang waren
natuurlijk één en al verering van de
leiders en ter ere van het paradijs
waar de mensen mogen in leven. Zij
zijn overtuigd dat de Zuid-Koreanen
in slavernij leven onder Amerikaanse
terreur.
Het eten in de hotels was lekker maar
de gewone man ziet deze menu's
natuurlijk nooit op zijn of haar bord.
De hotels, soms 45 verdiepingen hoog
zijn slechts bezet door een paar
toeristen zijn wel tien restaurants, bars,
fitness enz met bedienden, koks kuisploegen enz maar allen leeg
waren met 17 personen!
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vlag aan maar dan volgt het Noorden direct. Hopelijk geraken ze niet tot aan de maan.
Een paar militaire gegevens:

Actieve
Special forces
Tanks
Artillerie
Gevechtsvliegtuigen
Helikopters
Fregatten en torpedojagers
Duikboten

Noord Korea
-----------------1.190.000
apx 200.000
2.414
21.000
563
302
3
72

Zuid Korea
--------------655.000
geen gegevens
3.500
11.000
571
481
20
23

Het oorlogsmuseum en de
grens konden niet getoond
worden wegens tijdsgebrek,
wat wel een beetje spijtig was.
Ik hoop dat in de toekomst
reisverslagen een beetje meer
tijd krijgen. Aan de grens en
het museum kregen wij een
briefing van twee kapiteins,
een dame en een heer. Zij
vernamen dat ik een gewezen militair was en verstonden niet dat ik een visum had bekomen. Je ziet
Belgen infiltreren overal.
We hopen dat de toehoorders toch een fijne namiddag hadden en toch iets van dit unieke schiereiland
konden ontdekken.
Iedereen ging aan de lippen van Geert die op zijn eigen vermakelijke manier de getoonde beelden
commentarieerde.

In onze club hebben we ook nog twee oudstrijders uit de Korea oorlog, Raymond en
Michel die ook vol verwachting naar het
verhaal van Geert zaten te wachten.
Geert heeft nog een pak info vele toehoorders op hun honger bleven zitten zou een vervolg over NoordKorea een welgekomen namiddag zijn al wordt de normale gebruikelijke tijd voor de spreker
overschreden.
De namiddag werd afgesloten met de traditionele tombola en nog een gezellige babbel alvorens
huiswaarts te keren.
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Ledenvergadering 11 mei 2017
Op de mooie lentedag waren 43 leden samengekomen om met Marcel Rotsaert van de muziek
uit de jaren 50 en 60 te genieten. Marcel vertelde in zijn inleiding dat ook hij de muziek uit
deze jaren heeft meegemaakt en intens heeft beleefd. In deze periode is de populaire muziek
een enorme evolutie, om niet te zeggen revolutie gebeurd. Van uit Amerika en Engeland
werden we overspeeld met een nieuw soort muziek. Via de Blues, Jazz en Countrymuziek
ontstond een nieuwe stijl muziek, namelijk de Rock and Roll en die ons werd gebracht door
tientallen groepjes en zangers. De 45 toeren singeltjes kwamen op de markt en op de juke boxen konden we dan in de meeste cafés onze keuze maken, om er te dansen op de muziek
van de opkomende en nieuwe vedetten zoals Fats Domino, Roy Orbison, Nat King Cole, The
Platters, Little Richard en nog zoveel andere. De juke-boxen zijn nu alleen nog te zien in een
museum. De singeltjes en LP die de meesten van ons nog in hun bezit hebben, worden thuis
nog zeer zelden gespeeld ook om reden dat we meestal geen platenspeler meer hebben. Maar
dankzij de moderne communicatiemiddelen en in het bijzonder door Internet met onder
andere You Tube kunnen wij onze jeugdidolen weer horen en ook zien met hun grootste en
meest bekende successen. Op deze wijze heeft Marcel een verzameling van deze successen
aangelegd waarvan hij ons bij zijn voordracht liet meegenieten.
Met Bill Haley, een van de eerste artiesten met zijn vernieuwde muziek, startte de reeks met
zijn meest bekende nummer “Rock Aroud The Clock”. The Platters met “Only You, Neil Sedaka
met “Oh Carol” en Elvis Presley met “Are You Lonesome Tonight” volgden aansluitend. Niet
enkel de muziek maar ook de beelden spraken de aanwezigen aan en ook werd er door de
aanwezigen spontaan meegezongen met de hits uit vervlogen tijden. Alsof iedereen zijn jeugd
herbeleefde.
Paul Anka die op 15-16-jarige leeftijd een wereldhit scoorde met “Diana” bracht “Put Your
Head On My Shoulder”. Roy Orbison, en Tom Jones volgden met “Dream Baby” en “I Neve r
Fall In Love Again”.
De bij een vliegtuigongeval om het leven gekomen Ricky Nelson bracht zijn bekendste
nummer “Hello Mary-Lou”.
Nu kwamen de pianospelers aan de beurt. Fats Domino met zijn aparte en herkenbare stem
liet ons meezingen op zijn meest bekende hit “Blueberry Hill”.
Heel wat heviger ging het eraan toe, tijdens optredens van Little Richard. We zagen hem aan
het werk met “Long Tall Sally ”. De enkele maanden geleden overleden pionier van de Rock ’ n Roll ,
Chuck Berry zagen we met zijn hit “Johnny be Good”.
Dean Martin, Louis Prima en Nat King Cole sloten het eerste deel af met wat minder hevige
muziek.
Tijd voor een babbel en de verkoop van de tombolalotjes
Het tweede deel werd ingezet met “In The Mood” door het orkest van Glen Miller en weeral
zag men de benen bewegen op het ritme van de muziek. “La Mer” door Charles Trenet en “La
vie en rose” door het icoon Edith Piaf zetten de Franse chanson op de voorgrond.
Voor het Nederlands werd gekozen voor André Hazes met “Een beetje verliefd” en onze
betreurde An Christy die “De Roos” vertolkte.
Het buitenbeentje van de Franse showbusiness Claude François liet ons luisteren naar “Je
vais à Rio” en genieten van zijn Claudettes die met hun dansen de vertolking opluisterden.
De Franse Christophe met “Aline” ging de Andrew Sisters vooraf die in hun clip lieten zien
hoe het er aan toe ging als het einde van de tweede wereldoorlog werd gevierd. Naar het
einde toe konden we nog genieten van Joe Dassin met “Et si tu n’existait pas”, Yves Montand
en Engelbert Humperdinck.
Om af te sluiten kwam nog een fragment met een muzikale show waarbij Vera Lynn, die op
20 maart haar 100 ste verjaardag vierde, de centrale gast was en haar meest bekende
oorlogssongs zong.
Met een groot applaus werd Marcel bedankt voor de gezellige sfeer die hij had gebracht.
De tombola sloot deze prachtige namiddag af en met de melodieën uit de jeugdjaren nog na gonzend in het achterhoofd konden we huiswaarts keren.
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Ledenvergadering 08 juni 2017.
Na het opnieuw invoeren van de ledenvergadering in de maand juni, was het
bestuur benieuwd naar de opkomst. Voor de middag was er even bezorgdheid,
gezien er zeer weinig leden aanwezig waren voor het middagmaal. Het deed enkele
aanwezigen twijfelen of de namiddagactiviteit wel doorging. Een telefoontje naar
de voorzitter stelde hen gerust. Door omstandigheden waren een twintigtal leden
verhindert, welke steeds aanwezig zijn voor het middagmaal. Een tweede
tegenvaller was het ongelukje dat de geplande spreekster was overkomen en niet
aanwezig kon zijn. Geen nood in zulke gevallen wordt een bingo georganiseerd.
Door een defect aan zijn wagen beschikte de voorzitter slechts over een kleine
vervangwagen, die echter niet toeliet alle benodigdheden en prijzen in eenmaal
naar het Koninginnehof te transporteren. Zijn vaste assistente Rita was om
medische reden ook niet beschikbaar. Je zou het voor minder opgeven. Maar niet
onze voorzitter.
Met behulp van een ander bestuurslid was het transportprobleem al vlug opgelost.
Ook het assistentieprobleem werd daarmee van de baan geschoven.
Voor onze bingo werd geopteerd om het klein zaaltje van het Koninginnehof te
gebruiken. Om 14.00 uur telden we
slechts 16 aanwezigen. Maar met
mondjesmaat kwamen er leden
bij, zodat we toch met 38
aanwezigen aan de bingo
konden beginnen. Het
zaaltje
was
perfect
geschikt voor dit aantal
deelnemers. Na een kort
welkomstwoord
van de voorzitter kon de
bingo
aanvangen. Voor het
aankruisen
van de getrokken
getallen
werden
reuzebiljetten,
met
drie
rijen cijfers, aan
de
aanwezigen
uitgedeeld. In de
eerste reeks werd
gespeeld om als eerste
de
bovenste
rij
volledig aangekruist te
hebben. De winnaar kon
dan zijn prijs kiezen. In
de tweede reeks was het de
bovenste en de onderste rij
die de winnaar een prijs bezorgde.
Als laatste werd dan verder
gespeeld voor de volledige kaart. Zo werden twee spelletjes gespeeld.
Na het tweede spel werd een pauze ingelast, waar gebruik van werd gemaakt om
de tombolalotjes te verkopen.
Het afsluitend bingospel werd op dezelfde wijze als de voorgaande gespeeld, zodat
weer drie gelukkige spelers een prijs in ontvangst konden nemen. Rond 16.00 uur
was het bingospel afgelopen en zaten er reeds negen prijswinnaars in de zaal.
De talrijke tombolaprijzen werden klaargezet. Na weer een kleine pauze kon de
trekking beginnen. Het viel op dat sommigen steeds weer in de prijzen vielen. Dat
kan gebeuren en als troostprijs mochten ze de uitgedeelde balpennen behouden.
Niettegenstaande de afwezigheid van enkele vaste deelnemers, kon men toch van
een geslaagde namiddag spreken.
Volgende afspraak op 14 september.
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West info

nieuws van de Prov inc ie We st-Vlaanderen

15 jun 2016

Vernieuwd simulatiehuis West-Vlaamse Politieschool (Zedelgem)

Eind april opende het vernieuwde simulatiehuis
voor de West-Vlaamse Politieschool op de site van
het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) in Zedelgem.
Het simulatiehuis is vooral bedoeld om de
politieschool, politiediensten en externen van
binnen en buiten de provincie, hedendaagse,
praktijkgerichte en realiteitsgetrouwe opleidings- en
trainingsfaciliteiten aan te bieden inzake tactische
interventies en scenariotrainingen voor politie. Maar
ook de andere veiligheidsscholen (brandweer- en
ambulanciersschool) en andere doelgroepen uit de
private en publieke veiligheidssector kunnen er
terecht voor multidisciplinaire opleidingen en
oefeningen.
Kostprijs
De kostprijs bedraagt zo’n 1,2 miljoen euro en wordt volledig gefinancierd
door de Provincie West-Vlaanderen.
De vzw West-Vlaamse Politieschool stond in voor de didactische aankleding.
De werken duurden ongeveer 1 jaar.
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Het
simulatiehuis
is
samengesteld uit een aantal
ruimtes waar verschillende
technieken en vaardigheden in
realistische
omstandigheden
kunnen ingeoefend worden. Zo
is
er
het
verduisterbare
gedeelte met verplaatsbare
wanden en deuren dat kan
gebruikt worden om tactische
principes te oefenen. Daarnaast
zijn er een aantal functionele
ruimtesom
specifieke
vaardigheden
en
tactische
interventietechnieken
te
trainen: een onthaal, een
kantoorruimte, een politiecel,
een café, een sanitair blok, een
appartement,
verschillende
soorten trappen, een Salduzverhoorlokaal, een bankautomaat, een incheckbalie, een
winkel, een leslokaal en een
volwaardige
realistische
buiten aanleg.
Het simulatiehuis biedt ook het voordeel dat alles kan gefilmd en aangestuurd worden vanuit een regiekamer of tablet, zodat de cursist de
oefeningen alleen kan ondergaan. Dit kan nuttig zijn voor o.a.
huiszoekingen, verhoren en slechtnieuwsmeldingen.
Noodzaak van een training-, oefen- en testsite voor politiediensten
De Provincie West-Vlaanderen neemt haar verantwoordelijkheid op vlak
van veiligheid op door de opleidingsi nfrastructuur op de campus te
financieren. Realiteitsgetrouwe opleidings - en trainingsfaciliteiten, zoals het
POV in Zedelgem, zijn noodzakelijk om de politiediensten voor te bereiden
op nieuwe ontwikkelingen en ze blijvend te trainen op alle mogelijke
situaties. Het POV en specifiek de vzw West-Vlaamse Politieschool, die
instaat voor de politieopleidingen, hebben de ambitie om op dit vlak uit te
groeien tot een kenniscentrum dat ten dienste staat van alle politie korpsen
en -diensten.
Simulatiehuis voor politiediensten maakt deel uit van masterplan
Het simulatiehuis voor de WestVlaamse Politieschool kadert binnen
het globale masterplan voor de site dat
voorziet in de ombouw van de
voormalige militaire school voor
onderofficieren tot een multidisciplinair
opleidingscentrum
en
kenniscentrum voor de veiligheidsdiensten
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Vlaanderens velden
Camille D’Hoore

Camille D’Hoore werd geboren te Oostkamp op 16 oktober 1887 als zoon van Ivo en
Coletla Patteeuw. Op 3 mei 1903 overleed zijn moeder en zijn vader, weduwnaar met acht
kinderen, kwam zich met zijn kroost vestigen op een hoevetje nabij de Steenstraat te
Wijnendale.
In 1907 vervoegde Camille het leger: Hij belandde te Arlon bij een
artillerieregiment en zwaaide af op het einde van 1911.
Zijn burgerleven duurde niet lang. Op 31 juli 1914 kondigde de Belgische
regering een algemene mobilisatie af. Camille verliet zijn dorp op 1 augustus
1914, maar nooit, zou hij zijn thuis nog terugzien.
Als artilleriesoldaat bij de 1ste legerafdeling maakt hij de hele eerste
wereldoorlog mee. Af en toe belandde één van zijn brieven bij zijn familie, maar
de contacten waren toch heel schaars.
Bij het bevrijdingsoffensief eind september 1918 werd hij in de omgeving van Kaaskerke
getroffen door het Duitse "stikgas".
Na lange maanden van pijn en ontbering, ver van huis, moet Camille een uitputtende strijd
geleverd hebben, die hij tenslotte verloor op 29 april 1919 in het hospitaal van Col-du-Caire.
Waar hij ook begraven werd.
Een nieuwjaarsbrief. die door deze soldaat aan zijn familie werd gericht enkele maanden
vóór zijn overlijden, is bewaard gebleven. Hierna volgt de tekst:
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Gepubliceerde nieuwjaarsbrief van Camille D’Hoore schreef hij vanuit Col-.
du-Caire op 1 januari 1919. Hij was dus op dat ogenblik reeds enkele maanden het
slachtoffer geworden van het "stikgas". Vandaar dat hij zich bevond in een ziekenhuis
namelijk dit van Col-du-Caire. Pater Lambertus Vandermeulen was daar vanaf 1 december
1918 aalmoezenier.
Graag geven we wat commentaar bij de brief van Camille D’Hoore. In het begin van zijn
schrijven wenst hij "een ferme soldaat binst het jaar' .Hij drukt daarmee de wens uit voor zijn
broer Jules en diens vrouw dat ze met een zoon mogen gezegend worden. Later kwam
inderdaad een kind ter wereld, maar het was ... een meisje, namelijk Madeleine. Als hij verder
in zijn brief aan zijn broer vraagt" hoe het gaat met diens Lo", informeert hij naar de toestand
van de muilezel van zijn broer.
De hiervoor

Tekst bidprentje
Hij was de zoon waarin het hart van zijne
geliefde Ouders en familie zich met fierheid
mocht verblijden. Te wapen, zoo klonk
weleer
over
België
het
angstig
noodgeschreeuw,
dreigend
is
de
onmeedoogende vijand:
‘t Vaderland is in gevaar, alle zoonen snellen
fier ter hulpe tot verdediging van den
dierbare Vadergrond.
Zij gaven bun leven ten beste voor altaar en
haardstede.
Mach. XIV 29
Moedig en onverschrokken hebben zij den
zwaren Vaderlandsplicht volbracht, onze
dappere jongelingen, hunner krachten, hun
bloed en hun leven geofferd voor de
verdediging en de verlossing van het dierbare
Vaderland. Eer zij hun en dankbaarheid van
allen...
Alweer een zoon van ‘t lieve Vlaanderen die
voor de vrijheid van zijn land en volk het
offer van zijn leven gebracht heeft. Van den
eersten dag af van dien ijzelijken
wereldstrijd had hij in de rangen van ons
heldenleger zijn plaats ingenomen. Meer dan vier volle jaren lang had hij met sterken
moed en taai geduld geleden, angstvolle uren van doodsgevaar, gebrek en ontberingen
allerhand, vermoeinissen, al de onnoemelijke ellende van het ruwen Soldaten leven heeft
hij gekend. En als belooning van dit lijden, Schonk hij het offer van zijn jeugdig
verkwijnend leven, in volle onderwerping aan Gods wil..
Somtijds had hij gevraag aan de zusters die hem verzorgden : 'Wanneer zal ik toch
sterven" ? Die vraag zegt ons genoeg, dat hij zijne dood verwachte en dat zijn lijden
groot was.
Vaarwel geliefde Broeders. Zusters en Familie, wat wij verlangd en begeerd hebben, wat
wij vroegen en wat wij verhoopten werd ons geschonken, maar terwijl de zegevierende
legers vooruitspringen, de onmeedogende ziekte scheidde ons tot een wederziens in hel
Hemelsch Vaderland. — Bedroefd U niet gelijk deze die geene hoop hebben Laat ons ééns
blijven door onze gebeden voor elkander en herinnert O mijner, Gij allen ten minste die
mijne vrienden waart, in uwen gebeden en H. Communiën.
Heilig Hart van Jesus bescherm België ! (300 d. afl.)
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Hoe zacht en eervol.

Zwaarbeproefd, kromgebogen als oude kerels,
Vloekten we ons hijgend hoestend door het slijk.
Achter ons verdween de gruwel van het front.
Voort ploeterden we, naar verder weg gelegen onderkomens.
Er waren er die lopend sliepen.
Anderen, hun laarzen kwijtgeraakt, strompelden op bebloede voeten.
Uitgeput was iedereen, verstomd, niets ziend,
Doof zelfs voor de vlakbij neervallende gasgranaten.
Gas! Gas! werd er gebruld.
Als de donder rukten we die rotmaskers net op tijd over ons hoofd.
Eén kreeg het niet voor elkaar, strompelde rond en krijste vertwijfeld als iemand zich
ten dode wetend.
Vaag zag ik door mijn beslagen glazen, in een dichte waas als onder water in een
snotgroene zee, hoe hij verzoop.
Elke nacht droom ik van hem. Hij stort zich op mij, kokhalst, snakt naar adem en
verzuipt opnieuw.
Machteloos kijk ik toe.
Jij zou ook eens in zo’n afgrijselijke droom,
Mee moeten lopen met de kar waarop hij toen werd afgevoerd.
Zien hoe hij aldoor zijn ogen opensperde,
Zijn mond open en dicht ging als bij een stomme vis,
En bij iedere gierende ademstoot moeten horen,
Hoe het bloed omhoog borrelde uit zijn verrotte longen,
Als gore etter uit een verkankerde wond in een onschuldig lijf.
Mijn vriend, je zou het voorgoed uit je kop laten,
Jonge jongens hunkerend naar heldenroem,
Zo stomweg die godvergeten leugen wijs te maken:
Dulce et decorum est pro patria mori.
[Hoe zacht en eervol is het te sterven voor het vaderland]
Wilfred Owen (1893 - 1918)
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HERDENKlNG '14 – '18 Korporaal Armé Billiau ,
1 st e Divisie, 3 de Brigade, 3 de Linieregiment.

Naast het bestaande kerkhof
van Adinkerke worden vanaf
einde 1914 militairen begraven.
"Aan de dood van deze jongen is
een
droevige
geschiedenis
verbonden", schrijft soldaat
Florimond Pynaert over een
vriend die in augustus 1915 bij
Pervijze omkwam. "Daar hij aan
stukken werd geschoten kon
men
maar
juist
zijn
bovenlichaam vinden, de rest
bleef op het slagveld achter. Op
deze manier heeft hij twee
begraafplaatsen,
één
te
Adinkerke en één op het
slagveld. Dit zijn de gruwelen
van de oorlog.

Naar huis komen zat er niet in. We weten dat ze vanuit Sint Niklaas met de trein terug
naar Oostende kwamen. Hopelijk heeft hij zijn familie nog kunnen zien.
Te voet zijn ze dan naar de IJzer vlakte getrokken. Als een vermoeid en haveloos restant
van het 3de en 23816 Linie kwamen ze op 18 oktober 1914 aan bij Schore. Ze waren er
samen met vele andere eenheden, allen zeer uitgedund. Ze hoopten op zijn minst propere
uniformen te krijgen. Op hun tocht hadden ze immers Franse en Engelse troepen gezien
die fris en met volledige uitrusting door de stad marcheerden. Hier kwam maar één bevel:
verdedigen, verdedigen, verdedigen... De Duitsers zaten aan de kant van de IJzer
landinwaarts en de Belgen aan de andere kant naar de zee. Dat stukje moest behouden
blijven was de opdracht. De steun van de Fransen en Engelsen kwam langzaam ook daar
op gang. De IJzer had één zwak punt : de bocht aan Tervate en precies daar zouden de
Duitsers op 22 oktober 1914 toeslaan! Ze waren bijna zeker van hun overwinning omdat
ze in getal en uitrusting veel beter waren, de keizer van Beieren bevond zich reeds in
Roeselare om mee te vieren maar weer hadden ze zich vergist in Brave Little Belgium :
Baron d'Oultremont, was bevelhebber van de grenadiers en werd bijgestaan door
verschillende regimenten die intussen aan de ÏJzer waren toegekomen. Hij wist zijn
mannen tot het uiterste te drijven en een eerste doorbraak van de Duitsers terug te
dringen. Bij de tweede geraakten zij toch tot bij de spoorlijn die achter de ijzer lag. Was
dit een heroïsche of heldhaftige gevecht ? in Ieder geval was het een uitzonderlijk
bloedige strijd.
Tussen 22 en 24 oktober 1914, sneuvelden hier, aan de bocht van Tervate, verschillende
honderden jonge mannen. Het landschap van zompige weiden was bedekt met de lijken
van de gesneuvelden. Een van die lijken is van mijn grootoom, korporaal Aimé Billiau,
juist 21 jaar. Hij werd niet geïdentificeerd. Koortsachtig werd er gewerkt om zoveel
mogelijk gesneuvelden te begraven, misschien ligt hij toch op het nabijgelegen kerkhof in
Keiem waar ongeveer de helft van de grafzerkjes de benaming 'onbekend" draagt of
misschien ligt zijn lichaam hij nog ergens in de klei rond Tervate.
Een paar dagen later, op 29 oktober 1914 is men begonnen met de onderwaterzetting
van het gebied en kon de opmars van de Duitsers gestopt worden en de stellingenoorlog
beginnen.
Dit is het verhaal van een van de jongens, maar er zijn er zo vele. Elk van de 8 miljoen
gesneuvelden is een treurig verhaal : dat van een jong leven dat niet kon beginnen met
leven ,
We mogen hopen dat het nooit meer zou gebeuren; maar amper 20 jaar later
sneuvelden er nog veel meer!!
Tekst: Rika Billiau
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➢ Dagelijks voor de
aanvang
van
de
werkzaamheden
moeten kantoor en
bedrijfsruimten
grondig
worden
schoongemaakt en de
kachel aangemaakt;
ieder
werknemer
dient
daardoor
voldoende kolen mee
te brengen.
➢ Er wordt twaalf uur
gewerkt.
Wanneer
dat nodig is, moet
zonder
dwang
worden overgewerkt.
➢ Werknemers die zich met politiek bezighouden, worden op staande voet
ontslagen.
➢ De bedrijfsleiding verwacht dat geen enkele werknemer zich te buiten
gaat aan misbruik van alcohol of tabak.
➢ Vrouw en dochters van de baas en ander hoge personages dienen
eerbiedig gegroet te worden.
➢ Als passende lectuur voor de arbeiders wordt de Bijbel aanbevolen. Ook
het lezen van andere boeken is geoorloofd, voor zover deze geen
zedenbedervende invloed hebben.
➢ Elke werknemer moet zorgen gezond te blijven, want ziek personeel
wordt geen loon betaald. Daarom moet eenieder elke w eek een deel van
zijn loon afzonderen om dergelijke tegenslagen te kunnen opvangen.
➢ Een arbeider mag zich niet vergissen op straffe van ontslag.
➢ Wie de baas tegenspreekt, toont weinig eerbied voor zijn principaal en zal
daarvan de gevolgen moeten dragen.
➢ Vrouwelijke werknemers moeten een vrome levenswandel nastreven.
➢ Verlof wordt slechts bij sterfgevallen ver leend. Het loon wordt dan
ingehouden.
➢ Iedere arbeider moet alles wat hij over zijn baas hoort, zowel in als
buiten het bedrijf, onmiddellijk melden.
➢ Iedereen dient te bedenken dat hij zijn broodgever dank verschuldigd
is, omdat hij u allen in leven houdt. En vergeet niet dat veel mensen blij
zouden zijn als zij uw baantje konden overnemen.
(Duits Document uit 1870)
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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,
secretariaat@ex-ooffr.be, bij één der bestuursleden of via internet http://www.exooffr.be
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
bij KIMPE P. J. Peurquaetstraat 18 / b2 , 84OO Oostende.
Het lidmaatschap bedraagt :
-10 euro: voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend).
-10 euro: voor sympathisanten.
- 7 euro: voor weduwen.
K.M. der Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende Secretariaat:
Jules Peurquaetstraat 18 bus 1, 8400 Oostende.
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