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Voorwoord.
Beste vrienden,
Het is weer zover. Amper 12 maanden geleden mocht ik jullie, in naam van het
bestuur, onze allerbeste wensen voor een voorspoedig, aangenaam en vooral een
gezond 2018 overmaken.
Het was het jaar dat in ons geheugen zal gegrift blijven van een prachtige zomer en
fantastische prestaties van onze Rode Duivels op het Wereldkampioenschap
Voetbal en onze Atleten op het Europees Kampioenschap Atletiek.
Dezelfde wensen voor alweer 365 dagen, met een bewijs dat we er nog zijn, dat we
dit kunnen lezen en die wensen verder kunnen overmaken aan familie en
vrienden.
Wat kan ik jullie nog meer aanbieden dan een jaar 2019 zonder zorgen?
Maak er een “GRAND CRU” van !!!
De voorzitter

Secretariaat
MEDAILLLE VAN DE ONDEROFFICIER.
De hieronder vermelde leden komen in aanmerking voor het verkrijgen van de “
Medaille van de Onderofficier “ in het jaar 2019:
922 – HALLUMIEZ
924 – D’HAEN
925 – DE MOOR
930 – VERPLANCKE
Indien er leden zijn welke niet opgenomen zijn in deze lijst en toch denken in
aanmerking te komen voor deze medaille, gelieve dan contact op te nemen met het
secretariaat.
De bovenvermelde leden zullen nog schriftelijk of liefst via e-mailadres verwittigd
worden. Gelieve eventueel het e-mailadres te laten geworden aan de secretaris.
BESTUURSLEDEN EINDE MANDAAT
Gezien de hoge leeftijd zijn enkele bestuursleden op eigen aanvraag niet
meer herkiesbaar.
Nieuwe leden voor het bestuur worden gezocht. Zij die hun kandidatuur voor
het bestuur willen stellen, moeten dit minstens 15 dagen vóór de algemene
statutaire vergadering van 14 maart 2019 doen en dit schriftelijk richten aan
het secretariaat ( art. 7.5 van de statuten): J. Peurquaetstraat 18 bus 1, 8400
Oostende.
Er wordt tevens een reservevaandeldrager gezocht om de titularis Maurice
LASON te vervangen, bij zijn afwezigheid.
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DIAMANTEN HUWELIJK

Diamanten boeket voor Siegfried en Yvette

Op zaterdag 13 oktober werden Siegfried
Hoofdt (83) en Yvette Vanhooren (79) op
het stadhuis ontvangen naar aanleiding
van hun 60ste huwelijksverjaardag. Ze
huwden op 11 oktober 1958.
Hartelijke felicitaties vanwege de
Koninklijke Maatschappij der Ex–
Onderofficieren, afdeling Oostende
OVERLIJDEN.
De heer NEUS Renaat
Weduwnaar van Maria VAN den BROECK
Geboren te Sint-Katelijne-Waver op 22 augustus 1931
Overleden te Oostende op 12 november 2018
De heer VAN LANDEGHEM Alfons
Echtgenoot van PEERE Lea
Geboren te Temse op 6 november 1928
Overleden te Oostende op 22 november 2018
De heer GUILBERT Fernand
Echtgenoot van mevrouw Lucienne VILEYN
Geboren in Oostende op 13 december 1928
Overleden in Oostende op 1 december 2018
Langs deze weg, biedt de Koninklijke Maatschappij der Ex–Onderofficieren,
afdeling Oostende haar innige deelneming aan de familie.
Bevrijding van Oostende

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat
op 8 september Oostende van de Duitse
bezetter werd bevrijd door de Canadese
Manitoba Dragoons. Nu er nog getuigen
zijn van dit historisch moment hoort dit
te worden herdacht.
Meer info in de volgende Klaroens
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ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 2019.
Agendapunten:
1. Opening vergadering en welkomstwoord door de voorzitter.
2. Eerbetuiging aan de overleden leden en partners.
3. Werkingsverslag – Overzicht dienstjaar 2018 door de secretaris.
4. Financieel verslag 2018 door de penningmeester.
Verificatieverslag door de revisoren rekeningtoezichters.
Ontlasting aan de penningmeester en de raad van bestuur.
Raming begroting 2019.
Aanstelling 2 nieuwe kascommissarissen boekjaar 2019.
5. Verkiezing conform statuten.
Bestuursleden einde mandaat: KIMPE – POSSENIER
6. Lidgeld 2020.
7. Vragen door de leden schriftelijk gericht aan het bestuur vóór 01 maart 2019.
8. Afsluiten algemene statutaire vergadering.

Agenda.

Activiteiten in het jaar 2019
van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende.
1. Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende vergaderen in principe
op de tweede donderdag van de maand, uitgezonderd juli, augustus en november, om
14.30 uur. De bijeenkomsten gaan door in het “Koninginnehof” gelegen in het MariaHendrikapark. Wie het moeilijk heeft om naar de vergadering te komen laat dat
weten aan één der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen trachten te
zorgen.
Donderdag 10 JAN 2019
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Nieuwjaarsreceptie met grote tombola
 koffietafel en tombola
Donderdag 21 FEB 2019
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Show namiddag met Martin Van der Straeten
 koffietafel en tombola
Donderdag 14 MAR 2019
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Jaarlijkse algemene statutaire vergadering
 koffietafel en tombola
Donderdag 11 APR 2019
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Rusland – Japan deel I Reisverslag Geert Van de Velde
 koffietafel en tombola

-52. Etentjes en ontspanning in het Koninginnehof.
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.
De etentjes gaan door in de grote zaal van het "Koninginnehof". Er wordt een
speciale menu geserveerd aan democratische prijs met aansluitend
ontspanningsmogelijkheden (kaarten of ander gezelschapsspel). De deelname aan
het eten is niet verplicht. Er kan ook gewoon deelgenomen worden aan de
ontspanning. Iedereen is welkom.
3. Planning
Bestuursvergaderingen 2019
04 jan – 01 feb – 01 maart – 05 april – 03 mei – di 11 juni –
06 sep – 04 okt – 08 nov – 06 dec.
Ledenvergadering.
10 jan – 21 feb – 14 maart – 11 april – 09 mei – 13 juni –
19 sep – 17 okt – 12 dec.
Nieuwjaarsreceptie.
Donderdag 10 januari.
Algemene statutaire vergadering.
Donderdag 14 maart.
Koningsdag.
Zaterdag 16 november
Tijdens het jaar 2019 zal het Koninginnehof gesloten zijn op de hierna vermelde
data.
1 jan tot en met 4 jan
4 feb tot en met 17 feb
6 sep tot en met 13 sep
4 nov tot en met 11 nov
26 dec tot en met 31 dec

Het lidgeld voor het jaar 2019 is onveranderd gebleven.
10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend).
10 euro : voor sympathiserende leden.
7 euro : voor partners van overleden leden.
Het lidgeld kan gestort worden op het rekeningnummer :
Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1..
Bij P. KIMPE – J. Peurquaetstraat 18 b2 – 8400 Oostende

Indien lidgeld betaald vóór 01 jan 2019 is de nieuwjaarsreceptie gratis
voor de deelnemers. Het lidgeld kan op de nieuwjaarsreceptie ter
plaatse betaald worden. Gelieve u in te schrijven bij de secretaris. Zie
“De Klaroen 4/2018”.
Indien lidgeld niet betaald vóór 31 jan 2019 is dit het laatste
verenigingsboekje “ De Klaroen” dat je ontvangt.
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Ledenvergadering 13 sep 2018.
Na het traditioneel eerbetoon aan onze overleden leden, werd de spreker Geert Van
de Velde voorgesteld aan de 50 aanwezigen. Zijn reisverhaal over Noord-Korea vorig
jaar, bleef bij vele leden nog fris in het geheugen. Geen grote onbekende waar een
normale sterveling moeilijk binnen geraakt, want Geert had bij deel één de sluier over
dit bijna ontoegankelijk land reeds toegelicht. Enkele mensen hadden reeds verteld,
dat ze terug uitkeken naar het vervolg van zijn verdere belevenissen. Met een tweede
gedeelte vervolgde hij zijn reis.
Zijn verhaal begon met de verplaatsing naar de Westelijke zeekering die zich uitstrekt
over een lengte van 8 km. Deze strekdam scheidt de Taedong rivier van de Gele Zee en
voorkomt dat Pyonyang overstroomt bij getijschommelingen en verschaft meer
landbouwgrond.
Aansluitend ging
het
naar
de
graftombe
van
koning Kongmin
(14de eeuw) en
geplunderd
in
1905 door de
Japanners.
We
gingen verder naar
Kaeson, een soort
Koken zoals in het verleden
Bokrijk, waar het
leven uit het verleden wordt nagebootst, met onder andere een show over eten
maken en oude muziek. De verbroedering met een Noord-Koreaanse kapitein kwam
tot stand, door het groene zakje, uit zijn militaire tijd, dat hij als heupzakje gebruikt. Dit
zakje trok zijn aandacht en met de uitleg over de herkomst en zijn militair verleden
kwam natuurlijk de vraag: “Hoe ben jij in het land geraakt?”. Zijn antwoord: “Met uw
toelating want ik heb een visum gekregen”.
De volgende dag werd een wandeling gemaakt
naar de oudste brug, waar de laatste koning werd
vermoord. Jongeren en artiesten komen er ook
om een schets of tekening te maken. Een werkje
kopen is onmogelijk want alles is eigendom van
de staat.
De universiteit mochten ze niet bezoeken en op
de vraag: “ Waarom een bezoek aan een
kleuterschool wel mogelijk was,” kwam geen
antwoord. Als Geert dan zelf het antwoord gaf:
“ We mogen de studenten niet besmetten met westerse ideeën”, kreeg hij van de gids
een berisping om zich fatsoen te
houden.
Het volgende bezoek was de DMZ of
gedemilitariseerde zone waar op 27
juli 1953 het akkoord werd getekend.
De aanwezige militairen hebben een
niet automatisch wapen met slechts 5
patronen en afwisselend bezetten ze
de zaal, Korea aan de US-kant en
omgekeerd. Kim-II had zijn taak
volbracht, één Noord-Koreaanse staat.
Zijn laatste handtekening staat op een
monument. Een tijd later stopt zijn hart, maar hij is nooit gestorven.
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Monument van de hereniging, iets waar ze op
hopen maar dan wel volgens hun regime. Over
het teken dat Geert maakte, moest hij uitleg
geven en zijn antwoord: “Elke hoop begint met
een droom” werd aanvaard.
Aansluitend werd het “ Student’s en Children’s
Palace” bezocht. Er staat geschreven door Kim-II
“De Kinderen zijn de toekomst en de welvaart
van de natie” en is opgericht in 1963. Hier
Monument van de hereniging
worden van jongs af getalenteerde kinderen
opgeleid in alle mogelijke disciplines, muziek, dans, acrobatie, computer, enz., maar
spelende kinderen bestaan niet in deze welvaart. Het spektakel dat er geboden werd
door deze kinderen was echt de moeite.
Het bezoek aan het “Fatherland liberation
war museum” was ook de moeite waard. Je
moet er wel deftig rondlopen, niet lachen,
geen foto’s nemen en serieus triestig kijken.
Buiten ligt de PUBLEO, US schip dat in 1968

geïnterneerd werd in hun wateren, zeggen ze. De
bemanning werd na 11 maanden vrij gelaten. Dank
zij het groene ABL zakje kon er weer een foto af
met de vrouwelijke gids. Na een laatste avondmaal,
op weg naar de luchthaven zongen de gidsen een
liedje en hoopten dat we hun land zullen
ophemelen. Weg uit dit land en een Koreaan aan boord van het vliegtuig kon niet met
het gezelschap lachen als ze “Free-Free” riepen.
Terug in BEIJNG werd een koel afscheid genomen van de gids. Terug alleen op schok
naar Zuid-Korea, zo vrij als een vogel die uit zijn kooi ontsnapt. Met de trein naar
QINGDAO. Een stad met 7 miljoen inwoners en op zoek naar de Ferry was een heel
gedoe, zeker door de taal en onwetendheid van de
mensen. Weinigen spraken een woordje Engels. Prachtige
streek, mooie tempel en dankzij een piccolo van een hotel
vond ik de bus naar de haven. Het was zondag en een
behulpzame dame zei me dat ik morgen kon vertrekken
en mij zou helpen. Er waren geen kajuiten meer vrij, maar
ze kreeg gedaan dat ik een alkoof kreeg bij veertig andere
passagiers. Een Frans koppel, met de fiets op schok,regelde mijn eerste nacht in SEOUL. Verplaatsen met de metro
was niet simpel wegens het vele overstappen en geen
mens sprak Engels. De muren in de metro zijn mooi
versierd met getekende beelden uit het verleden van de
stad. Het bezoek aan de stad viel best mee. Vooral de
markt was de moeite, alles was er te koop. Met de bus op
uitstap naar DMZ aan de kant van het Zuiden. Paece Bell
is een monument waar men zingt en bidt en verwijst
naar: Japanse vredesklok op het hoofdkwartier van de
Verenigde Naties in New York, VS en meer dan twintig
exemplaren ervan op andere plaatsen in de wereld. Paece Met veertig in de gang
Bell in Zuid-Korea is er één van.
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te laten rijden tussen Noord- en ZuidKorea, er zijn reeds tickets te koop. Dit
station is het laatste station in ZuidKorea voordat je Noord-Korea ingaat. De
spoorlijn zou door moeten lopen tot aan
Pyongyang. Het station is in 2000
gebouwd - op wat toeristen na - totaal
uitgestorven. Er rijdt dagelijks een trein
tussen Seoul en Dorasan en terug.
De volgende bestemming YANGDONG,
een historisch dorpje, gesticht in 1390 en
dan naar YESO een kuststadje met thee
en graven.
Na deze uitstappen ging het terug naar SEOUL met een Zen-priester uit Praag.
Geert mocht mee naar het klooster maar dat lag in de bergen, 5 uur te voet , merci
voor het aanbod.
Ook in Zuid-Korea is er een oorlogsmuseum, maar wel een dag en nacht
verschil met het Noorden. Er staat een
monument van twee broers, waarvan de
ene met het Noorden en de andere met
het Zuiden mee vocht.
Het nationale oorlogsmonument van
Zuid-Korea (War memorial of Korea), is
een combinatie van een museum en een
groot nationaal monument wat niet
alleen de Koreanen herdenkt, maar ook
alle andere slachtoffers uit
deelnemende landen, waaronder
ook Nederland en België.
Het binnengedeelte van het
monument bestaat uit zeven
ruimtes waarin ruim 9.000
voorwerpen uit onder andere de
Koreaoorlog te zien zijn. De
indeling
bestaat
uit
een
herdenkingshal
met
vele
monumenten,
een
oorlogsgeschiedenis
hal,
drie
ruimtes die aandacht schenken
aan
de
Koreaoorlog,
een
Expeditionary Forces hal, een Republic of Korea Armed Forces hal en als laatste
een hal die aandacht schenkt aan de verdediging van het land.
Het buitengedeelte heeft net als het binnengedeelte een hoop monumenten. Er
zijn echter ook een groot aantal voertuigen, kanonnen en vliegtuigen te vinden uit
de Tweede Wereldoorlog, de Koreaoorlog en de Vietnamoorlog. Het is voor
bezoekers vaak toegestaan om deze voertuigen te betreden.
Na deze één uur durende fotoreportage en de boeiende uitleg van Geert was het
tijd voor de bijhorende tombola met weeral veel prijzen.
De eerste ledenbijeenkomst na de zomer liep zo rond 1700hr ten einde.
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Ledenvergadering 11 okt 2018.
Het mooie weer en waarschijnlijk ook de interesse voor de spreekbeurt
lokten 35 leden naar het Koninginnehof.
De voorzitter bedankte allen voor hun tegenwoordigheid en stelde de
spreker Geert Van de Velde voor.
Onze wereldreiziger vertelde dit
keer over zijn reis naar Ethiopië.
Voormalig Abyssinië, formeel de
Federale
Democratische
Republiek
Ethiopië, is een land in Oost-Afrika. Het
grenst aan Eritrea, Djibouti, Somalië,
Kenia, Zuid-Soedan en Soedan. Het land
heeft 105.350.020 inwoners en de hoofdstad is het centraal
gelegen Addis Abeba. Met Eritrea in onmin, behalve Djibouti,
hebben ze enkel deze haven ter beschikking. Haile Selassie
was keizer van Ethiopië (van 1930 tot 1936 en van 1941 tot
1974). Hij werd beschouwd als
een afstammeling van Salomon.

De leeuw van Juda

Voor zijn volk was hij 44 jaar lang
de onaantastbare alleenheerser,
leider
van
de
Ethiopische
Orthodoxe Kerk, `Koning der Koningen', `Leeuw van
Juda', de 225ste keizer van een rijk dat dertig eeuwen
terugging. De Rastafari's, een caraïbische cult die zijn
oude naam draagt – Rasta Fari – zien hem nog steeds
als belichaming van God.

De officiële taal in Ethiopië is het Amhaars, een Semitische taal die wordt
gesproken door 21.631.370 mensen (29,33% van de bevolking), het Afaan Oromo
wordt gesproken door 33,8% van de bevolking. In totaal worden er ongeveer 90
verschillende talen gesproken in Ethiopië.
In 1974 werd in de Afarwoestijn in Ethiopië, ongeveer 150 km ten noorden van
Adis Abeba, een gedeelte van een fossiel (skelet) dat bij benadering 3.5 miljoen oud
was, ontdekt. Het is het meest complete en best bewaarde fossiel van een
rechtoplopende voorouder van de mens. Hij noemde haar Lucy, naar het liedje van
de Beatles 'Lucy in the sky with Diamonds'.
De reis gaat naar DORZE een communiteit die zelf
bedruipend is qua eten, scholen, vee, enz. Dorse mensen
leven op heuvels en staan bekend om hun enorme hutten,
die lijken op een gigantische bijenkorf. Deze hutten uit
bamboe zijn verplaatsbaar.
De Konso hebben een andere
levensstijl dan de andere volken. Zij
zijn de enige in dit gebied die
terrascultuur bedrijven. Onduidelijk
is waarom zij dit wel doen en de
andere stammen niet. Ze laten het
kostbare water via de diverse terrassen afvloeien.
Waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt van het water.
Maar de Konso zijn vooral bekend om hun waga’s, oftewel
graftotems in de vorm van houten voorouderbeelden. Als een belangrijk iemand
overlijdt, wordt door de beste kunstenaar een waga gemaakt. De meeste Konso
leven in het dorp Karat-Konso, dat vaak ook simpelweg Konso wordt genoemd.
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Mursi zijn een etnische nomadengroep. De Mursi hebben een lippenschotel
waarvan het ontstaan of de reden niet gekend is. Ook versieren ze geregeld hun
gezicht met verf. Daarnaast zijn zij ook bekend van het opzettelijk aanbrengen van
littekens ter decoratie, als ze een vijand hebben verslagen.
Bij de ARI mensen is het bekendst de uiterlijke versieringen. Met bijzondere
technieken, zoals het doorboren van lichaamsdelen. Dat zeer veel bij vrouwen
voorkomt. De Ari worden gezien als het meest kleurrijk geklede volk van het
gebied. Bijzonder zijn de rokjes van de vrouwen, die gemaakt zijn uit takjes, gras
en stro. De rokjes worden gekleurd met rode leemgrond. De Ari zijn daarnaast
beroemd vanwege hun aardewerk, welke populair is bij toeristen. De Ari leven in
het noordelijke deel van Mago National Park.
De Dassanetch vormen een stam in de Omo-vallei waarbij met name de
ongetrouwde meisjes opvallen. Rond de enkels en de kuiten dragen zij soms
tientallen metalen ringen. De mannen van dit volk versieren hun kapsel met
beschilderde aarde en pluimen. De vrouwen kleden zich traditioneel in
dierenhuiden. Deze veehouders leven bij de Omo-rivier in het meest zuidelijke deel
van de Omo-vallei, net boven het Turkana-meer. Deze semi-nomadistische stam
heeft veel last van droogte en overstromingen. Bijzonder is dat als een veehouder
zijn vee verliest, hij op jacht gaat op Nijlkrokodillen.
De Hamer behoren tot de bekendste stammen uit
dit deel van Afrika. Zij leven van de veeteelt en
zijn wereldberoemd vanwege het ‘bull-jumping’.
Oftewel een oeroud ritueel waarbij een man die
wil trouwen zich moet bewijzen. Hij moet zijn
kracht tonen door over een aantal koeien te
springen. De kleurrijke vrouwen gaan meestal
gekleed in twee dierenvellen. Deze zijn uitbundig
versierd met kralen en kaurischelpen. Zowel
mannen als vrouwen smeren hun haar geregeld
in met oker en vet. Meisjes dragen aluminiumversieringen op het voorhoofd. De Hamer leven rond de Omo-rivier.
De Bana kleden zich nog traditioneel in dierenhuiden en wonen structureel op één
plek. De mannen dragen kleilapjes en dragen soms gevlochten haar. Ze houden vee
om in hun levensbehoefte te voorzien. De Bana leven ten oosten van de Omo-rivier,
boven het Turkana-meer dat in het aangrenzende Kenia
ligt. De Bana zijn landbouwers en jagen op wild.
Bale mountains tot 3000 meter hoog. Hier leeft een
beschermde Berggazelle en ook gevaarlijke apen en
varkens.
De trip naar HARAR de derde belangrijkste moslimstad, na
MEKKE en MEDELIN, gaat door het gebied van de OMO’s.
Maar bij een val breekt Geert zijn been en volgens de foto
eerst met plaatselijke dragers naar het ziekenhuis en later per
vliegtuig gerepatrieerd naar België.
Weeral veel bijgeleerd over een, voor de meesten een
onbekend land Ethiopië. Het oudste onafhankelijke land van
Afrika, met zowat de langste opgetekende geschiedenis ter
wereld. Volgens de legendes zou de mensheid in Ethiopië zijn
ontstaan.
Na deze boeiende uiteenzetting werd de spreker bedankt met
het traditioneel geschenk en was het tijd voor de
gebruikelijke tombola waarbij weer vele prijzen te winnen
waren.
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Het Feest van KONINGSDAG op 17 november 2018.

Een feest organiseren, beste leden, vergt veel besprekingen, voorbereidingen, administratief
en praktisch werk. Ieder bestuurslid van de afdeling speelt zijn rol. Voorzitter, secretaris, e.a.,
krijgen een zeer belangrijk deel van het voorbereidend werk toegedeeld om van koningsdag
een succes te maken .
Het "Koninginnehof" was op deze dag gereserveerd door de Koninklijke maatschappij der exonderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende om er hun 132-jarig bestaan en
Koningsdag te vieren.
Vanaf 12.30 uur werden de 74 deelnemers in de grote zaal opgewacht door het bestuur, om
onmiddellijk plaats te nemen aan tafel.
De tafels waren versierd met staande vaantjes, een lint met de Belgische kleuren en mooie
menukaarten met de afbeelding van de koninklijke familie, Koning Filip, de koningin en de
kinderen . Alles gaf een zeer verzorgde indruk, een pluim voor de uitvoerders.
De voorzitter Eddy Coenye verwelkomde de aanwezigen en nodigde hen uit om de toost te
brengen aan Z.M. Koning Filip met een luide “LEVE DE KONING”. Aansluitend las de
secretaris het postogram voor aan Koning Filip.
Tot slot klonk het vaderlandslied, waarna het
banket kon aanvangen.
De eerste dans werd ingezet door de voorzitter en
zijn dame. De dansvloer was algauw gevuld door
talrijke danswilligen. Het feest was begonnen
Volgende menu werd aangeboden:
Aperitief met koude en warme hapjes
Waaier van gerookte zalm, forel, heilbot, paling
met een keurig slaatje en dille-vinaigrette.
Varkenshaasje met een sausje van oesterzwammen
op een bedje van prei
Dennen-aardappelen.
Dessertbord.
Koffie met koekjes.
DJ-Sandy speelde ononderbroken aangename muziek, dat
tot dansen uitnodigende.
Onder het toeziende oog van de aanwezigen werden de
uitbaters en het personeel bedankt voor hun inzet.
Er waren bloemen voor
de
charmante
uitbaatster Griet van
"Het Koninginnehof" en
een attentie voor de
uitbater Ivan. Ook het
personeel dat ons heel
vlot en vriendelijk bediende werd met een klein geschenk
bedacht
De eer om deze te
overhandigen viel onze
voorzitter te beurt.
Bij de vroeg vallende
duisternis begonnen de
eerste aanwezigen rond
17.30 uur huiswaarts te
gaan. Komen is een ding maar thuiskomen hoort er ook bij.
Alle deelnemers waren uiterst tevreden na dit aangenaam
banket.
Afspraken werden gemaakt om er terug bij te zijn volgend
jaar en elkaar in deze gezellige sfeer te ontmoeten.
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Ter gelegenheid van Koningsdag werd een postogram met
volgende tekst naar het Koninklijk Paleis gestuurd
Aan Zijn Majesteit Koning FILIP
Koninklijk Paleis
1000 BRUSSEL
Sire,
De Ex - Onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende, zijn heden
verenigd op het feest van Koningsdag.
Op deze heugelijke dag, bieden wij U en de Koningin onze beste wensen aan.
De voorzitter, het bestuur en de leden, betuigen hierbij hun trouw en
onwankelbare gehechtheid aan het Vorstenhuis en aan het Vaderland.
Allen zijn van Uw Majesteiten, de meest trouwe en eerbiedige dienaars.
De Voorzitter
E. Coenye

Hierna het antwoord van het Militair Huis van de
Koning

de Heer E. COENYE
Voorzitter van de Koninklijke Maatschappij
van Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht
Afdeling Oostende
p/a de Heer Pierre Pauwels
Jules Peurquaetstraat, 18/1
8400 OOSTENDE
27 november 2018
Mijnheer de Voorzitter,
Ik heb het genoegen u te kunnen meedelen hoezeer de Vorsten de blijken van gehechtheid
hebben gewaardeerd die u heeft uitgedrukt ter gelegenheid van Koningsdag.
Zijne Majesteit de Koning gelast me, in naam van alle Leden van de Koninklijke Familie,
met de eer u van harte te danken voor deze betuiging van aanhankelijkheid en toewijding aan België en
aan de Dynastie.
Mag ik u vragen Zijn dank over te maken aan allen waarvan u de tolk was.
Met de meeste hoogachting,

Thierry VANDEVELD, dr. ir.
Generaal-majoor
Hoofd van het Militair Huis van de Koning
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Lees het schrijnende verhaal van de
Asteblieftmädchen van Oostende...
1914-1918: Oostende is bezet door de Duitsers.
Vissersfamilies leven in diepe armoede door een visserijverbod.
Dochters en vrouwen prostitueren zich om den brode bij de Duitse soldaten in het Militair
Hospitaal.
In november 1918 nemen ze massaal de vlucht naar Duitsland.
Parade voor de Duitse keizer - © stadsarchief Oostende.
Oostende in de Eerste Wereldoorlog, een stad
met twee gezichten.
Het mondaine westelijke stadsdeel met het
station en het casino-kursaal beleeft de
nadagen van de Belle Epoque.
In de chique hotels verlustigen Duitse
officieren
zich
aan
zeebanketten
en
champagne.
Op de Oosteroever daarentegen, in de schaduw
van de vuurtoren, ligt een arm vissersgehucht.
Een achtergebleven wijk waar de verpauperde
onderlaag van de bevolking leeft: dit gehucht, de vuurtorenwijk, draagt de weinig flaterende
bijnaam ’t Negergat.
Duitse U-boot in het droogdok - © stadsarchief
Oostende.
Oostende is voor de Duitsers strategisch gezien een
belangrijke haven.
Torpedoboten en onderzeeërs, de gevreesde Uboten, hebben hier een basis.
Om de haven te beschermen tegen een eventuele
Engelse aanval vanop zee is er een visserijverbod
ingesteld voor de Oostendse vissers.
Vooral de bewoners van 't Negergat zijn het
slachtoffer van deze maatregel.
Geen visserij betekent immers geen inkomen voor de vaak kroostrijke arme gezinnen.

Duitse U-boot in de
Oostendse havengeul - ©
stadsarchief Oostende.

-14Duitse torpedoboten aan de kaai in
Oostende
©
stadsarchief
Oostende.
In deze buurt ligt een militair
hospitaal waar gewonde en zieke
Duitse soldaten herstellen of of
gewoon op verlof komen.
In
het
oorlogsdagboek
van
Oostendenaar Charles Castelein
lezen we:
"Den 17 october 1914 komen de
eerste deutsche matrozen aan en
trekken naar het militaire hospitaal in den duinen.
Er waren er zoowat 300."

Kinderprostitutie
Heel wat meisjes uit vissersfamilies die getroffen zijn door de gedwongen werkloosheid, komen
hier bedelen en bieden hun lichaam aan, letterlijk om den brode.
Met een half brood zijn ze al tevreden.
Jonge meisjes, soms niet ouder dan twaalf – er is één geval gekend van een hoertje van tien jaar! –
worden vergezeld door oudere zussen, hun moeder, zelfs hun grootmoeder.
Hele families proberen zo een centje of een
boterham bij te verdienen.
Omwille van hun gesmeek en gebedel worden ze
door de soldaten asteblieftmädchen genoemd.
Het Militair Hospitaal, door de Duitsers als
Marine Feldlazaret gebruikt.
De arme visserswijk lag hier vlakbij - ©
stadsarchief Oostende.
Dat leidt vaak tot ongewenste zwangerschappen, wat ook blijkt uit de doopregisters van de
plaatselijke parochies.
Het aantal onwettige kinderen, geboren buiten een huwelijk, stijgt in Oostende tussen 1913 en
1918 van 10% naar méér dan 25%, m.a.w. op het einde van de oorlog is één kind op vier onwettig.
Natuurlijk worden veel van die zwangerschappen ook geaborteerd in de Lazaretten of elders.
Die ongewenste zwangerschappen vormen in eerste instantie een probleem voor de meisjes, niet
voor de soldaten.
Die hebben meer oog voor hun gezondheid en hygiëne.
Uit vrees voor syfilis en andere venerische ziektes hanteren de Duitsers strenge medische
controles.
In de Sanitätskammer moeten soldaten zich wassen en ontsmetten, voor én na een bezoek aan de
meisjes van plezier.
Ook de vrouwen zelf worden onderworpen aan controles.
"De vrouwen gaan met de deutsche om alsof het hun beste vrienden zijn bij zoover dat de
deutsche overheid er moet tusschen komen en dat er velen van hen tweemaal per week den
dinsdag en vrijdag in het huis van dokteur Vanmaele een geneeskundig onderzoek moeten
ondergaan.
Van het kwartier van den Vuurtoren zijn er het meest." (dagboek Castelein)
Duitse soldaten gaan naakt zwemmen in zee - © stadsarchief Oostende.

Adamskostuum
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De prostitutie is maar één van de vele
verzetjes waarvan de Duitse soldaten
tijdens hun verlof kunnen genieten.
"Men zou van veel soldaten niet zeggen
dat het oorlog is als men ze ziet.
De eenen gaan voetbal spelen, de
ander gaan bootje roeien.
Anderen
gaan
visschen
met
kruisnetten of op het strand garnaal
kruien,
dan in de Kapellestraat groot consert
in al de cafés, piano, viool musique al
door de marine soldaten." (dagboek
Castelein)
De soldaten genieten ook van zwempartijtjes in zee.
Niet iedereen is opgezet met de naakt zwemmende Duitsers:
"Meestendeels gebeurde het baden in Adamskostuum, terwijl er kinderen en jonge meisjes
waren… of wandelen op den dijk! …
Men is aan veel gewoon in eene badstad als Oostende, maar de verregaande schaamteloosheid der
Duitschers werd zeer hevig gehekeld.
" (Oostende onder de Duitsche bezetting van A. Elleboudt & G. Lefèvre)

Soldaten rusten uit op de
zeedijk - © stadsarchief
Oostende.

Wapenstilstand
Wanneer de oorlog ten einde loopt, verdwijnen de Duitse soldaten met de noorderzon, hun
Oostendse liefjes achterlatend, soms met een Duits liefdeskind.
Hierover lezen we: "Er werden toneelen afgespeeld die nu juist niet ten voordeele pleiten van de
mentaliteit der vrouwelijke bevolking op de Vuurtorenwijk.
Vele vrouwen, waaronder enkelen met een kind op den arm, stonden weenend afscheid te nemen
van Duitsche werklieden."(Elleboudt & Lefèvre)
De soldatenmeisjes worden gezien als immorele plichtvergeten vrouwen, die door hun
afschuwelijk gedrag hun huisgezin door het vuile slijk en modder van ontucht en wangedrag
sleuren.
Dit in tegenstelling tot zichzelf opofferende verpleegsters à la Florence Nightingale.
Dat de arme meisjes zich dikwijls ook opofferen uit economische noodzaak ten voordele van hun
gezinsleden, wordt vergeten.
Tientallen van deze asteblieftmädchen worden op 6 november 1918 aan het stadhuis
bijeengedreven en mishandeld door een meute woedende Oostendenaren, die na 4 jaar
oorlogsellende eindelijk hun anti-Duitse gevoelens kunnen botvieren.
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auto naar Brugge gevoerd.
Ze worden opgeladen aan het Stadhuis en krijgen nog al wel slagen van de menigte en worden
uitgejouwdt." (dagboek Castelein)
Achtergelaten
Duitse
kanonnen op de Oostende
zeedijk - © stadsarchief
Oostende.

Op de vlucht
In het zog van de vluchtende soldaten nemen grote groepen asteblieftmädchen ook de wijk naar
Duitsland, uit angst voor represailles.
Waarschijnlijk kunnen ze per trein ontkomen tot in het Rijnland.
"Een driehonderdtal vrouwen, een schoone kuisch, verlieten de stad om elders, wellicht in
Duitschland, hun eerloos bedrijf te gaan voortzetten." (Elleboudt & Lefèvre)
Ze komen terecht in een ontwricht land. Maar daar worden ze niet met open armen ontvangen,
wel integendeel.
Zedeloze marginale meisjes, soms zwanger, uit het verre Oostende. Daar zitten de Duitsers niet op
te wachten.
Zeker ook niet de soldaten, van wie heel wat verloofd of zelfs getrouwd zijn.
Die hebben al helemaal geen boodschap aan een zwanger Vlaamse oorlogsliefje dat plots op hun
drempel verschijnt.

'Ein Mädchen aus Flandern', beeld
uit een film van 1956 - © rr
Wat
gebeurt
er
met
de
asteblieftmädchen?
Sommigen
onder
hen
trouwen
met
weduwnaars.
Anderen worden ondergebracht in
kloosters om te bevallen van hun
'onwettige' kinderen.
Er zijn er ook die in de prostitutie
hun heil zoeken. Er zijn namen bekend van Vlaamse meisjes in de rosse buurt van Hamburg.
Nog anderen komen nadien terug naar België en proberen een nieuw leven op te bouwen.
Maar de meesten verdwijnen in de rafelranden van de geschiedenis.
Af en toe, heel toevallig, duikt zo’n asteblieftmädchen op.
Schrijfster en lerares Kathelijn Vervarcke doet onderzoek naar de asteblieftmädchen en toen ze
hierover vertelde aan haar leerlingen op school, repliceerde een jongere:
"Mijn overgrootmoeder was zo’n meiske.
Zij is na de oorlog weggevlucht en in de jaren ’20 teruggekeerd om een café uit te baten in
Oostende."
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KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
DER EX-ONDEROFFICIEREN
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Voorzitter ter Ere
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COENYE Eddy
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Voorzitter
eddy.coenye@skynet.be

VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124
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Ondervoorzitter
rayvanloocke@skynet.be

PAUWELS Pierre
J. Peurquaetstraat.18 bus 1
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Secretaris / Materiaalmeester
pierrepauwels@telenet.be

KIMPE Pierre
J. Peurquaetstraat 18 bus 2

059/50.35.69
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Penningmeester
pierre.kimpe@telenet.be

POSSENIER Gilbert
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Bestuurslid / webmaster
g.possenier@telenet.be

LASON Maurice
Berkenlaan 12
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8400 Oostende

Vaandeldrager
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SOMERS Jacques
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059/50.20.87
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HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING?
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, tijdelijk of
dienstplichtigen) kunnen l id 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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