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Beste vrienden,
Bij het naderen van de eindejaarsfeesten, wens ik met het bestuur,aan alle leden,
weduwen en sympathisanten, een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.
Dank aan allen voor de blijvende steun en trouw voor onze Koninklijke
Maatschappij.
Mogen wij u dan ook vragen: “blijf aan onze activiteiten deelnemen”.
Met de dag worden wij allen een beetje ouder. Laat ons dan ook genieten van de
geprogrammeerde samenkomsten in onze vereniging, onder vrienden.
Mijn dank aan alle bestuursleden voor hun inzet ten voordele van onze vereniging,
gedurende het voorbije jaar 2018.
Drie bestuursleden hebben in het afgelopen jaar ontslag genomen om
verscheidene redenen.
Ik wens John Verpoucke, Etienne en Gilbert Dewulf nogmaals te bedanken voor
hun jarenlange inzet voor de Koninklijke Maatschappij.
Met spijt moet ik echter vaststellen dat geen kandidaten zich genoodzaakt voelen
om tot het bestuur toe te treden. Wat in de toekomst het einde van de vereniging
zou kunnen betekenen.
Om te eindigen wens ik jullie nogmaals prettige eindejaarsfeesten.
De voorzitter
Eddy Coenye

Secretariaat
De K.M. der Ex-onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende vindt het recht op
privacy van essentieel belang. Om die reden passen we de bepalingen van de nieuwe
GDPR, de Europese regelgeving ter bescherming van de persoonlijke gegevens, strikt
toe.
Welke gegevens verzamelen we?
-Naam en voornaam
-Adres
-Geboortedatum
-Telefoonnummer
-Betaald lidgeld
-Facultatief: e-mailadres
Wat is het doel van deze gegevensverzameling?
-U kunnen uitnodigen op onze activiteiten
-Toezicht op het betalen van de lidgelden
-Bestuur en medewerkers kunnen aanspreken voor vergaderingen
en medewerking organisatie en activiteiten in het Koninginnehof
Worden mijn gegevens aan derden bezorgd?
Omdat u, via uw lidmaatschap van de Koninklijke Maatschappij,
automatisch geabonneerd bent op De Klaroen, worden uw naam
en adres overgemaakt aan de verantwoordelijke voor dit tijdschrift
Zijn mijn gegevens veilig bij jullie?
Ja. Ze worden uitsluitend bewaard bij de verantwoordelijke ledenadministratie.
Daarnaast heeft de penningmeester inzage om de betaling lidgelden te
kunnen boeken, en het secretariaat om u uitnodigingen te kunnen doorsturen
Waar kan ik terecht met vragen?
U hebt recht op inzage, verbetering en om u uit onze bestanden te laten schrappen.
U zendt hiervoor een mail aan pierrepauwels@telenet.be of neemt persoonlijk
contact op met de secretaris.
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De heer GELDOF Guido, echtgenoot van MANNSHAUSEN Maria.
Geboren te Koksijde op 20 maart 1944.
Overleden in Oostende op 1juni 2018.
De heer DESPLENTERE Paul echtgenoot WARNEZ Rachel.
Geboren te Roeselare op 14 november 1937.
Overleden te Oostende op 9 juli 2018.

De heer ALLEMEERSCH André, weduwnaar van mevrouw Astrid
Geerolf.
Echtgenoot van mevrouw Mady Fournier..
Overleden op 21 juli 2018 te Brugge.
Langs deze weg, biedt de K.M. der Ex–Onderofficieren, afdeling Oostende haar
innige deelneming aan de familie.

Agenda

Activiteiten in het jaar 2018 – 2019
van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht Afdeling Oostende
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 13 september 2018
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Noord-Korea – Deel 2 door Geert Van de Velde
 koffietafel en tombola
Donderdag 11 oktober 2018
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Ethiopië door Geert Van de Velde
 koffietafel en tombola
Donderdag 13 december 2018
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Quiz door Robert Dhondt.
 koffietafel en tombola
Donderdag 10 januari 2019
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Nieuwjaarsreceptie
 koffietafel en tombola
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 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Quiz met Robert Dhondt
 koffietafel en tombola
Donderdag 14 maart 2019
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Jaarlijkse algemene statutaire vergadering
 koffietafel en tombola
Donderdag 11 april 2019
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Rusland door 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 + ontspanning 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.
2018
24 sep – 15 okt – 05 nov – 26 nov – 17 dec.
2019
07 jan – 28 jan – 18 feb – 11 maart – 15 april – 13 mei – 03 juni – 01 juli –
22 juli – 12 aug – 23 sep – 14 okt – 25 nov – 16 dec.
Planning
Bestuursvergaderingen 2018
07 sep – 05 okt – 09 nov – 07 dec.
Bestuursvergaderingen 2019
04 jan – 01 feb – 01 maart – 05 april – 03 mei – di 11 juni – 06 sep – 04 okt –
08 nov – 06 dec.
Ledenvergaderingen 2018
13 sep – 11 okt – 13 dec.
Ledenvergaderingen 2019
10 jan – 21 feb – 14 maart – 11 april – 09 mei – 13 juni – 19 sep – 10 okt – 12
dec.
Vet gedrukt vallen niet op de tweede donderdag
Koningsdag 2019
Zaterdag 16 nov.
Sluitingsdagen Koninginnehof 2019
01 jan tot en met 04 jan
04 feb tot en met 17 feb
06 sep tot en met 13 sep
04 nov tot en met 11 nov
26 dec tot en met 31 dec
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Feestdag. Wat vieren wij?
Wij vieren Koningsdag op 17 november 2018.
Zo zetten de Ex-Onderofficieren, afdeling Oostende hun 132 - jarig bestaan in.
Het programma is als volgt:
- 12.30 uur: Onthaal in het "Koninginnehof."
- 12.50 uur: Plaatsnemen in de zaal voor banket.
MENU
Aperitief met koude en warme hapjes
Waaier van gerookte zalm, forel, heilbot,
paling met een keurig slaatje en dillevinaigrette.
Varkenshaasje met een sausje van
oesterzwammen op een bedje van prei
Dennen-aardappelen.
Dessertbord.
Koffie met koekjes.
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 2018 .
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.
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Het bombardement op Oostende
ARRONDISSEMENT OOSTENDE
De Bond voor luchtbescherming had de steun van de Burgemeester van
OOSTENDE, doch de bevolking bekommerde er zich weinig om. Een schematische
organisatie kwam er slechts met de instelling van de Territoriale Burgerwacht in
1939.
Niets was klaar toen de oorlog uitbrak. Er heerste een paniekstemming, ook onder
de Passieve Luchtbescherming, die reeds de eerste dag van de gevechten
ontbonden werd. Vrijwilligers, van alle uithoeken van het land, die een
onderkomen gezocht hadden in deze badstad, verleenden hulp bij de grote
bombardementen. De stad werd echter van grote vernieling gespaard door de
voorbeeldige toewijding van het Brandweerkorps van OOSTENDE.
Op 10 mei 1940 overvlogen enkele vliegtuigen de stad die er met de beklemming
van af kwam.
Op 15 mei werd de omgeving van het Fort Napoleon, om 21 u.30, gebombardeerd
en beschoten. De schade was aanzienlijk; een ware paniekstemming ontstond
onder de duizenden vluchtelingen.
Op 13 mei bombardeerde een Duits vliegtuig, om 10 uur in de voormiddag, de
omgeving van VELBOOD.
Op 15 mei werd de haven 2 maal gebombardeerd: om 12 uur en om 17 uur.
In de nacht van 19 op 20 mei werden de huizen langs de dijk beschoten en
gebombardeerd. Gelukkig werd slechts l persoon gekwetst.
Op 21 mei werden om 14 uur duizenden brandbommen over de stad uitgestrooid.
Branden ontstonden in de "Innovation" , de "Uniprix", de "'Grand Bazar", de
Kapellestraat, de St.Paulusstraat en de Opexwijk. Men telde 9 doden en 10
gekwetsten.
Terwijl OOSTENDE door de vuurgloed verlicht werd, bombardeerden Duitse
vliegtuigen dezelfde nacht de stad een tweede maal met brandbommen: in de
Kerkstraat, de Kaaistraat, en de Nationale Bank ontstonden hevige branden.
Zonder ophouden, en spijts het mitrailleurvuur, spanden de Brandweerlieden alle
krachten in om de uitbreiding van de ramp te voorkomen.
Op 27 mei kwamen de Brandweerkorpsen van NIEUWPOORT, WENDUINE en
BRUGGE ter hulp.
De huidige burgemeester leidde de werken ter plaatse.
Dezelfde dag had een nieuw bombardement plaats om l7 u.30 op het centrum van
de stad. Honderden nieuwe brandhaarden ontstonden: in het postgebouw,
"Innovation" en andere grote gebouwen.
In de nacht van 22 op 23 mei werd het centrum van de stad omstreeks 23 u.30
opnieuw gebombardeerd: men mag het optreden van het Brandweerkorps als
heldhaftig bestempelen.
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onherroepelijk verloren. Men streed met de moed der wanhoop.
Dank bovenmenselijke krachtinspanningen, werden de brandhaarden, die telkens
opnieuw oplaaiden, geleidelijk gedoofd.
Op 24 mei werd om 15 u.30 het Strandhotel, dat als gasthuis dienst deed, door
3 bommen getroffen.
Het wegbrengen der gekwetsten liep moeilijk van stapel: 50 gewonde soldaten
kwamen in de brand om. Omstreeks dezelfde tijd kwam een voltreffer neer op een
magazijn, dat volledig vernield werd. Andere kwamen hier en daar terecht en
veroorzaakten een tiental nieuwe vuurhaarden. Om 18 u.30 werden de
haveninstellingen geraakt: aanzienlijke schade werd gesticht. De instellingen DE
WEERD en COCKERILL werden volledig door brandbommen vernield. Op 24 mei
telde men meer dan 50 doden.
Op 25 mei werd de nieuwe vissershaven herhaalde malen aangevallen. De
Brandweer rukte naar de plaats van het onheil op, terwijl het bombardement nog
aan gang was.
Op 26 mei werden 's
nachts
bommen
geworpen
op
de
omgeving van de kerk
HH. Pieter en Paulus.
Op 27 mei werden alle
belangrijke punten van
de stad gebombardeerd,
hetzij met brand-, hetzij
met springbommen: 16
doden, l5 gewonden.
In de nacht van 27 op 28
mei kwamen duizenden
brandbommen opnieuw
op de ongelukkige stad neer. Het Stadhuis laaide, scholen brandden uit,
talrijke private en openbare gebouwen waren de prooi der vlammen. 's
Morgens om vier uur waren de Wapenplaats en de Kapellestraat nog slechts
een vuurgloed.
Op 28 mei werden ‘s morgens, om 3 u30 opnieuw brandbommen geworpen.
Men begrijpt dat de bevolking met een zucht van verlichting ‘s anderdaags het
nieuws van de wapenstilstand vernam.
De eerste Duitse troepen kwamen om 2 uur ‘s namiddags in de stad.
Niettemin bestookten Duitse vliegtuigen, tot grote woede van de
bezetter, de stad voor de laatste maal.

.
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Waarom heeft een wijnfles een inhoud van 75 cl?
Een wijnfles heeft een inhoud van 75 cl en geen liter. Waarom die uitzondering?
De inhoud van een wijnfles werd in de 19de eeuw gestandaardiseerd en sindsdien
doen de gekste theorieën de ronde over deze eigenaardige maatregel.
Zo zou deze inhoudsmaat overeenkomen met:
- de longinhoud van een glasblazer
- het gemiddelde verbruik tijdens een maaltijd
- een betere manier om de wijn te bewaren
- een gemakkelijke manier van transporteren
Het antwoord is in geen van deze theorieën, noch in de Franse of Europese
wetgeving terug te vinden. Het gaat gewoon om een historische praktijk. In die tijd
waren de Engelsen immers de grootste afnemers van Franse wijnen, maar onze
Britse buren gebruikten niet dezelfde meeteenheid als ons. Hun eenheid, de
‘imperial gallon’, kwam precies overeen met 4,54609 liter.
Om hoofdbrekens bij het omrekenen te vermijden, transporteerden zij
Bordeauxwijnen in vaten van 225 liter, afgerond 50 gallons. Die 225 liter komt
overeen met 300 flessen van 75 centiliter. En 300 is nu eenmaal een veel
eenvoudiger getal om mee te rekenen dan 225.
Het was dus: 1 vat = 50 gallons = 300 flessen.
Een gallon bestond dus uit 6 flessen. En dat is waarom wijn, zelfs tegenwoordig
nog, meestal per 6 of 12 flessen wordt verkocht.
Geniet van de drank Santé!
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Voor u jonge onderofficieren (deel 4)
HET NAAMKAARTJE
Rouwbeklag
Tot een meerdere: “heeft de eer de Heer Kapitein Z... zijn oprecht (diep) rouwbeklag te
betuigen”.
Bedanken voor een uitnodiging:
“bedankt de Heer en Mevrouw X... voor de vriendelijke uitnodiging, die hij met plezier
aanvaardt” of... “die hij tot zijn spijt niet kan aanvaarden”.
Bedanking voor gelukwensen : “bedankt de Heer X... voor zijn gelukwensen en bewaart er
de beste herinnering aan”, of “ met zijn dank en beste herinnering”. Beschreven
naamkaartjes worden niet ondertekend; de datum mag er eventueel op voorkomen.
Tot slot: zet deze voorschriften naar de geest in de praktijk om.
Klem u niet vast aan deze enkele voorbeelden. En herinner u dat de echte beleefdheid uit
het hart voortspruit.

MILITAIRE ZEDEN EN GEBRUIKEN
TENUE

Er werd reeds over gesproken in verband met uw contact met burgers. Wees tijdens de
diensturen voortdurend een model voor uw mannen.
Kleed u zoals hen en trek dezelfde uitrusting aan, zonder het u gemakkelijk te maken. Hoe
zou u hun anders een opmerking kunnen maken?
Ontzeg u dus alle fantasie en verwaarlozing.

AANKOMST IN HET KORPS
Aangewezen voor een eenheid, win inlichtingen in over de heersende gebruiken (bij een
collega of vriend, die zich reeds in deze eenheid bevindt bijvoorbeeld). Het kan aangeraden
zijn een schrijven te richten tot het hoofd van het onderofficierenkorps. Druk uw fierheid
uit voor zijn eenheid te zijn aangewezen en kondig uw aankomst aan.
Meld u bij uw aankomst bij hem aan, in stadskledij, tenzij de tradities de ceremoniekledij
voorschrijven (uw uniform moet de reglementaire kentekens van uw korps dragen. HIJ zal
u de nodige lichtlijnen geven om u ondermeer aan de autoriteiten voor te stellen.
Hij zal u waarschijnlijk aan de korpscommandant voorstellen en vervolgens aan de oudste
onderofficieren van het korps en van de eenheden.
In uw eigenlijke eenheid is het de oudste onderofficier die u aan de commandant en de
officieren zal voorstellen en u bij uw collega's zal introduceren.
Het ligt wel te verstaan aan u, om u spontaan voor te stellen aan elke meerdere van de
eenheid en aan elke onderofficier van het korps, die u bij deze gelegenheid niet zou
ontmoet hebben.
In al deze omstandigheden dient u een militaire en bescheiden houding aan te nemen.

DE MESS
De mess is zowat het tehuis van de onderofficieren van het korps. Zoals in een familie
geniet iedereen er een relatieve vrijheid. Er moet een perfecte hoffelijkheid heersen, een
grote minzaamheid en een openhartige kameraadschap.
Dank zij uw opmerkingsgeest en voorzichtige terughoudendheid zal u vlug de goede
gewoonten ontdekken. Kies uw model echter goed uit. Er zijn jonge verwaanden en
onbesuisden die de stem verheffen, over alles hun zeg hebben en
zich in alles mengen. ZIJ worden vlug onverdraaglijk. Vergeet niet dat de ouderen recht
op eerbied hebben
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haar en ziet zijn kledij na vooraleer de mess binnen te treden. Voor de tenue neemt
u de voorschriften in acht. Bij het binnentreden van de mess stelt u zich aan de
“korpscommandant” van de officieren of aan de oudste onderofficier voor.
Kom op tijd. Indien u te laat komt voor een maaltijd, stel u dan aan de
tafelvoorzitter voor. Neem de houding aan, begeef u dichterbij, bied hem discreet
uw verontschuldigingen aan en geef in enkele woorden de reden op. Wacht op de
uitnodiging van de tafelvoorzitter om u in de eetzaal te begeven en aan tafel te
gaan. Ga niet zitten alvorens hij plaats genomen heeft. Bedien u niet het eerst.
Bezet geen ereplaats zonder ertoe uitgenodigd te zijn. Rook niet alvorens de
tafelvoorzitter de toelating gegeven heeft, zelfs indien uw buurman, die minder op
de hoogte is, het doet.
Spreek zonder stemverheffing en lach niet uitbundig. Roep niet met luide stem op
de tafelknecht en wenk hem niet door tegen uw bord of glas te tikken. Kortom,
gedraag u ook hier als een welopgevoed mens.
Indien u de tafel vóór het einde van de maaltijd moet verlaten, sta dan op, begeef u
tot bij de tafelvoorzitter, neem de houding aan en vraag hem of u de eetzaal mag
verlaten.
Onderbreek niet plotseling het radioprogramma dat anderen beluisteren
en zet de post niet luider ten einde de gesprekken niet te storen.
Neem de plaats niet in die anderen gewoon zijn te betrekken. Laat dagbladen en
tijdschriften ter beschikking van iedereen. Tik uw sigarettenas in de asbak zoals
thuis.
Met één woord : denk er aan dat de mess niet enkel voor u is en dat vriendelijkheid
en blijken van eerbied het leven aangenamer maken. Wees zeer stipt bij het
betalen van uw messnota. Wacht nooit op een waarschuwing : het zou de indruk
verwekken dat u nalatig bent. Let op uw woorden in het bijzijn van het
messpersoneel. Er zijn tal van bedenkingen die tussen onderofficieren mogen
gewisseld worden maar die ondergeschikten niet mogen vernemen.
Deze aanbevelingen gelden des te meer wanneer u zich in een vreemde mess
bevindt.
Indien u uw maaltijden niet in de mess neemt, vergeet dan niet af en toe de mess
binnen te lopen. Uw tegenwoordigheid zal er gewaardeerd worden.

HOE STELT U ZICH VOOR
Wanneer u in burger kennis maakt met meerderen stel u dan als volgt voor:
 Sergeant (wachtmeester - kwartiermeester) X... en desgevallend van...
(eenheid).
Is het een officier dan voegt u eraan (ik bied u) mijn eerbied (aan) - of nog “
eerbiedig “.
Aan collega's met wie u kennis maakt zegt u uw naam en graad en u reikt hen de hand.
In tenue is het overbodig uw graad te vermelden. Het is nochtans raadzaam dit te
doen wanneer het militairen van verschillende Strijdkrachten betreft. Zodra u
gekend bent, dient u zich niet meer te identificeren. Indien u echter uw
gesprekspartner sinds enkele tijd niet meer ontmoet hebt, laat hem dan niet
onnodig wachten en herinner hem dadelijk uw naam.
Wanneer een meerdere u op het oefenplein tot zich roept, bewijs dan dat u jong
bent: loop er vlug heen. Stel u fier voor. Zeg hem, vooraleer hij er om vraagt met
luide stem wie u bent, welke functie u heeft en wat u voor het ogenblik doet. Blijf in
de houding staan en wacht zijn bevelen af. Indien de meerdere u kent en weet wat
u aan het doen bent, volstaat het de houding aan te nemen en op de bevelen te
wachten. Wanneer u naar een andere eenheid uitgezonden wordt, stel u bij uw
aankomst aan de eenheidsonderofficier voor die u tot bij de commandant zal
leiden. Vóór of na elke verlengde afwezigheid dient u zich via de
eenheidsonderofficier aan uw commandant voor te stellen.
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DIENSTOVERNAME
Indien u een dienst overneemt, wijzig dan niets aan de getroffen schikkingen. Uw
voorganger heeft redenen gehad om ze aldus op te stellen. Span u integendeel in om de
gevestigde gewoonten niet overhoop te gooien.
Bij overnamen van materieel moet u alle voorwerpen zien waarvoor u zal tekenen en
de processen-verbaal voor het ontbrekend materieel. Aanvaard geen boventallige
voorwerpen als tegenhanger voor ontbrekende. Denk eraan dat u verantwoordelijk
bent tegenover uw eenheidscommandant en dat u zich niet tot onregelmatigheden mag
lenen.
Herinner u steeds dat een onderofficier uit één stuk is, geen bedrog pleegt en zich niet
in opspraak laat brengen. Observeer veel in het begin, denk goed na alvorens
wijzigingen aan te brengen, om niet op een getroffen besluit te moeten terugkeren.
Een belangrijk principe: bij mijn vertrek moet mijn dienst beter zijn dan bij mijn
aankomst.

ENKELE BIJKOMENDE BESCHOUWINGEN
Doe een inspanning om dadelijk de namen van uw chefs te kennen. Niet alleen die van
uw eenheid en korps maar ook van de grote eenheden van de hiërarchische keten
waarvan uw eenheid afhangt.
Wees fier tot uw eenheid te behoren en wakker deze fierheid bij uw ondergeschikten
aan. Hiertoe dient u de historiek van uw eenheid in te studeren. Wees tegenwoordig in
uw eenheid. Woon de dansavonden, conferenties en sportmanifestaties bij, die in de
eenheid gegeven worden. Deze contacten van man tot man, buiten de diensturen.
zullen u helpen uw meerderen en uw collega's beter te leren kennen.
Vooringenomenheid en misverstanden worden vaak door een openhartig gesprek
weggeveegd. Uit deze contacten groeit vriendschap en sympathie, de korpsgeest wordt
er des te steviger door. Groet uw meerderen steeds correct en fier; beantwoord de
groet van ondergeschikten reglementair en correct. Draag zorg voor uw geestesleven.
Denk na, verrijk uw algemene kennis. Vergeet echter niet dat vooral in het begin het
hoofdaccent op uw militaire kennis moet liggen. Theorie en oefeningen moeten grondig
voorbereid worden.
Neem dus tijdig nota van de oefenprogramma's.
Hoed u voor aankopen op afbetaling.
Een onderofficier maakt nooit schulden en verbindt zich nooit tot wat hij niet zeker is
te kunnen houden.
Neem de gewoonte niet aan iedere dag een film te gaan zien. Breng evenmin al uw
avonden in de mess door met praten en kaarten. Heb de wil enkele avonden per week
te besteden aan het voorbereiden van oefeningen, het instuderen van reglementen en
het verrijken van uw kennis door lectuur. Neem blijgemoed raadgevingen,
aanbevelingen en zelfs opmerkingen van ouderen in ontvangst. Op uw beurt zult u later
uw jongere collega's kunnen helpen en een voorbeeld voor hen zijn.

DE MILITAIRE BELEEFDHEID
In het leger geeft de hiërarchie aanleiding tot een stricte voorrang. De militaire
beleefdheidsregels gelden niet alleen de mens maar eveneens de graad en de functie.
Wij bespraken er reeds enkele en hier volgen nog andere die alle militairen
aanbelangen. Een militair rookt niet zonder toelating tijdens de dienst; met de sigaret
in de mond groet noch spreekt hij.
Op openbare plaatsen staat hij recht om een meerdere te begroeten.
Op een trap of in een smalle doorgang houdt hij stil, laat de trapleuning vrij en groet.
In tal van korpsen bestaan er bovendien tradities die de jonge onderofficier moet
eerbiedigen. In onderhavige brochure zijn daarom enkele blanco bladzijden voorzien
voor eventuele aantekeningen.
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Honderd jaar na het einde van De Groote Oorlog is het tijd
om deze oorlog in cijfers te bekijken

14.166
Britse piloten
sneuvelden
Een Britse
piloot had een
gemiddelde
levensverwachting
van 11 dagen

Tijdens WO l werd voor het eerst strijd geleverd in de lucht. Zo
stuurde Duitsland 123 zeppelins richting Groot-Brittannië,
samen goed voor 103 luchtbombardementen.
En amper 15 jaar nadat de gebroeders Wright het luchtruim
hadden overwonnen joegen geallieerden en Duitsers liefst
150.000 vliegtuigen de lucht in. Meestal namen de piloten het
man tegen man op. Sinistere recordhouder werd de Duitser
Manfred von Richthofen, die als de “Rode baron” tussen 17
september 1916 en 21 april 11918 liefst 80 geallieerde
vliegtuigen wist neer te schieten. Gevechtspiloot was op dat
moment het dodelijkste beroep ter wereld :zo bedroeg de
gemiddelde levensverwachting van een Britse piloot in de
oorlog 11 (!) dagen.
Uiteindelijk sneuvelden 14.166 piloten van het Britse Royal
Flying Corps.

4000 km
Loopgraven over
de westelijke
frontlijn

-13Niet toevallig wordt WO l de loopgravenoorlog genoemd.
Over de hele westelijke frontlijn werd naar schatting
4.000 kilometer loopgraven gedolven, wat neerkwam op
een gemiddelde van één geallieerde soldaat per 10 cm
loopgraven.
De Duitsers gebruikten voor hun loopgraven onder meer
10 miljoen spaden en 600 miljoen zandzakjes. Liefst
600.000 ton prikkeldraad maakten de Duitse loopgraven
zeker in het begin van de oorlog haast onneembaar.

De waanzinnige tol van een wereldoorlog

Met de uitbarsting van de Eerste Wereldoorlog op l augustus 1914 kreeg
de oorlog meteen een kil, maar bovenal dodelijk aangezicht. Voor de
allereerste keer in de geschiedenis van de mensheid werd een conflict
tegelijk te land, ter zee en in de lucht uitgevochten. Wat vooral in Europa
voor een ongeziene ravage zorgde.

Toen de Oostenrijkse-Hongaarse aartshertog Ferdinand op 28 juni 1914 in Sarajevo
werd doodgeschoten door de Servische verzetstrijder Garvrilo Princip, ontplofte het
Europese kruitvat exact één maand later. Nadat Oostenrijk-Hongarije al op 28 juli 1914
Servië had aangevallen, volgde de grote broer Duitsland door op 1 augustus de oorlog te
verklaren aan Rusland en meteen ook België en Frankrijk te overrompelen. Binnen de
kortste keren regende het 62 oorlogsverklaringen van 29 verschillende landen en
raakten nog eens 4 landen betrokken zonder uitgesproken verklaring. Tot 11 november
1918 voerden dus 33 landen (en hun vele kolonies) oorlog met en tegen elkaar. Of hoe
1,5 miljard mensen of 80 procent van de toenmalige wereldbevolking eigenlijk
ongewild betrokken raakten bij deze Groote Oorlog. Slechts 12 landen bleven neutraal: naast Nederland en het traditionele Zwitserland ging het om Argentinië, Chili,
Denemarken, Mexico, Noorwegen, Portugal, Spanje, Venezuela en Zweden.

-14Naar vandaag
omgerekend zou WO I

2.573.770.000.000
euro kosten

Vandaag met de inflatie indachtig zou de Eerste
Wereldoorlog zomaar even 3.000.000.000.000 dollar of
omgerekend 2.573.770.000.000 euro (2,5 biljoen)
kosten. Waanzinnig dure waanzin.

Werd aanvankelijk de bajonet nog boven gehaald, dan
evolueerde het oorlogsmateriaal in snel tempo. Zo deden
765 miljoen
geleidelijk ook tanks hun intrede. Bij de Slag van
Cambrai zetten de Britten 476 tanks tegelijk in. Tegen
mortieren werden
het eind van de oorlog bleken alleen al in Grootafgevuurd
Brittannië 8.237 tanks gebouwd. Al zou het meest
gebruikte wapen de mortiergranaat worden. En hoe:
samen zouden alle partijen tijdens deze vier oorlogsjaren
765 miljoen mortieren afvuren:275 miljoen door Duitsland,200 miljoen door
Frankrijk, 170 miljoen door Groot-Brittannië,70 miljoen door Oostenrijk-Hongarije en
50 miljoen door Rusland.
Alleen al bij de Slag van Verdun in februari 2016 vuurden
30% van de
de Duitsers in de eerste week vanuit 1.200 kanonnen
afgevuurde granaten
liefst 2,5 miljoen mortiergranaten af. Uiteindelijk
zouden bij die slag, die 10 maanden duurde, naar
tijdens WO I is nooit
schatting 65 miljoen mortieren gebruikt worden, met
ontploft
minstens 306.000 gedode soldaten aIs zinloos
resultaat.
Aanvankelijk werden zo'n 20 miljoen soldaten
richting
WO I gestuurd, maar dat aantal zou snel oplopen.
65.392.802
Uiteindelijk
werden
65.392.802
soldaten
soldaten
gemobiliseerd. Het ging om 22.850.000 vijandelijke
werden
manschappen, verdeeld over 11.000.000 Duitsers,
7.800.000 Oostenrijk-Hongaren, 2.850.000 Ottomanen
gemobiliseerd
(Turken) en 1.200.000 Bulgaren. Samen moesten zij het
bij het begin van de oorlog opnemen tegen 42.542.802 geallieerde soldaten:
4.743. 826 Amerikanen, 267.000 Belgen, 8.904.467 Britten, 8.410.000 Fransen,
230.000 Grieken, 5.615.000 Italianen, 800.000 Japanners, 50.000 Montenegrijnen,
65.166 Portugezen, 750.000 Roemenen, 12.000.000 Russen en 707.341 Serviërs.
Niet alle wapens in de lucht waren even hightech ook
500.000
500.000 postduiven werden door alle strijdende
partijen ingezet, nodig om strategische boodschappen
postduiven
naar de frontlijn te brengen.
Over post gesproken: alleen al de Britse soldaten,
die in België en Frankrijk gelegerd waren, ontvingen wekelijks 12 miljoen brieven.
Tegen het einde van de oorlog waren aan Britse zijde 2 miljard brieven en 114
miljoen pakjes richting slagveld verstuurd.
De ster van de Duitse wapens was Big Bertha: een
houwitserkanon dat obussen met een diameter van
Dikke Bertha
420 mm en 1.160 kilo tot 9km ver kon afvuren,
ongezien in die tijd. Met ook nog eens een lengte van
Kon 9 km ver vuren
5,88 meter en een gewicht van 43 ton had Bertha haar
Mat 5.88 m
bijnaam niet gestolen. Uiteindelijk zouden de
Duitsers 12 van zulke kanonnen laten vervaardigen in
En woog 43 ton
de Krupp-fabriek.
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operatie, nodig om de manschappen van voldoende
30 miljoen
wapens en vooral voeding te voorzien. In één maand at een
kilo brood
Duitse eenheid van 35.000 soldaten liefst 500.000 kilo
vlees, 600.000 broden, 121 kilo ingeblikt vlees, 60.500 kilo
confituur en 36.500 kilo koffie. Pas je deze hoeveelheden op het volledige Duitse
leger toe, dan verorberden alle Duitse soldaten in één week 30 miljoen kilo
brood, 65 miljoen kilo aardappelen en 8,5 miljoen kilo vlees.
De paarden van diezelfde eenheid, die ingezet werden voor onder meer
munitietransport hadden dan weer 3,5 miljoen kilo haver en 2 miljoen kilo hooi
nodig. Overigens zouden in totaal ook 8 miljoen paarden en ezels in deze oorlog
om het leven komen.

In België
Van de 365.OOO
Belgische soldaten
raakten er 13.716
gedood, 24.456
vermist, 44.686
gewonden 10.2O8
krijgsgevangen
85.7OO burgers
kwamen om

45%

Van de soldaten
werden gedood of
gewond

21.221.182
Soldaten raakten
gewond

België telde 365.000 soldaten. Van hen werden er
13.716 gedood, 24.456 vermist, 44.686 gewond en
10.208 krijgsgevangen. Aan burgerzijde stierven in
België 85.700 doden door het oorlogsgeweld of door
honger en ontbering. In 1918 zouden bovendien nog eens
30.000 Belgen overlijden aan de Spaanse griep.
Op dag 1 sneuvelden 2739 soldaten

Op de eerste dag van WOI sneuvelden al 2.738 soldaten,
maar ook aan het eind van de oorlog vielen ze nog massaal.
Zelfs in de zes uur na de ondertekening van de
Wapenstilstand vielen nog 11.000 doden en
gewonden of meer dan op D-day tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Naast de ruim 8 miljoen gedode soldaten raakten
minstens 21.221.182 soldaten gewond: 12.801.649
bij de geallieerden en 8.419.533 bij de vijandelijke
troepen. Bij 240.000 soldaten zou minstens één
ledemaat geamputeerd moeten worden. Van alle
ingezette soldaten tijdens WO l zou uiteindelijk dus 45%
gedood of (zwaar) gewond raken.

Toen de Duitsers zich op 11 november 1918 officieel
gewonnen gaven, had de Eerste Wereldoorlog aan
minstens 8.203.974 soldaten het leven gekost, of zo'n
Soldaten sneuvelden 5.245 gesneuvelde soldaten per dag!
5.046.584 geallieerde soldaten sneuvelden, met
Dat zijn er
onder meer l.365.735 gedode Fransen, 908.371
Britten, 1.700.000 Russen en 120.144 Amerikanen.
5245
Niet alleen het voetvolk stierf, zo overleefden liefst 78
Britse generaals de strijd niet. Aan de overzijde stierven
per dag
minstens 3.157.390 manschappen, met onder meer
1.808.546 gesneuvelde Duitsers en 922.500 Oostenrijk-Hongaren. Aan beide
zijden lieten al deze doden samen 3 miljoen oorlogsweduwen en zelfs 6 miljoen
wezen achter.

8.203.974

-16-

6.642.633
Burgers dood

Alles samen vielen minstens 6.642.633 burgerdoden te
betreuren, met de zwaarste tol in het Ottomaanse Rijk
(2.150.000 doden) én Rusland (2.000.000 doden).
Met amper 14 jaar was de Brit John Condor
(links) de jongste soldaat die sneuvelde, op
24mei1915 bij een gasaanval tijdens de Tweede
Slag om leper.

Lieutenant Henry Webber
Geboortedatum: 03/06/1849 –
Datum van overlijden: 21/07/1916
British Army, 7th South Lancashire Regiment
In juli 1916 was deze Britse soldaat Henry Webber dan de aller
oudste gesneuvelde: hij werd 68 jaar.

188.706

Hoewel in de Eerste Wereldoorlog ook voor het
eerst gifgas werd gebruikt, lag het aantal
Slachtoffers van
slachtoffers daar beduidend lager. Zo telde het
gifgas
Britse leger over de hele oorlog 188.706
gasslachtoffers, waarvan 6.062 doden. De
Duitsers noteerden 200.000 gasslachtoffers, waarvan 9.000
overlijden.
Op zee doken voor het eerst ook duikboten onder:
tijdens de hele oorlog zou Duitsland 400 U-boten
bouwen, waarvan er 178 zonken. Maar toch zouden
onderzeeërs
de Duitse onderzeeërs 5.554 schepen torpederen.
Het bekendste slachtoffer van een U-boot was de
RMS Lusitania. Dat passagiersschip was onderweg van
New York naar Liverpool toen het op 7 mei 1915 werd geraakt door een
Duitse torpedo en in amper een kwartier verging: 1.198 opvarenden
verdronken.

400

Bloedigste slag

De aller bloedigste strijd werd geleverd bij de Slag aan de Somme, tussen 1 juli en 18
november 1916. Op de allereerste dag werden 19.240 Britse soldaten gedood en
35.000 soldaten gewond of vermist, het zwaarste verlies ooit voor Groot-Brittannië
in een oorlog. Uiteindelijk zouden bij die slag in ruim vier maanden voor slechts
enkele kilometers terreinwinst om en bij de 200.000 Franse, 400.000 Britse en
600.000 Duitse soldaten sterven, of 1,2 miljoen (!) in totaal.

Uit de krant “Het Laatste nieuws”
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