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Voorwoord
Beste vrienden,
Je hebt er wellicht nog niet bij stilgestaan, maar een vierde van 2019 is reeds achter de
rug en de lente heeft reeds haar intrede gedaan.
Ik weet niet of jullie nog zitten te wachten op Pasen, toch nog altijd voor de meesten onder
ons een feestdag, maar we hebben heden ten dage een overvloed aan mogelijkheden om
te feesten of om er één te bouwen. Verjaardagen zijn daar de geschikte redenen voor,
maar andere verplichtingen of aanbiedingen maken de keuze soms moeilijk.
Redenen genoeg om je agenda nauwgezet bij te houden. Hebben we dan nog tijd om thuis
de noodzakelijke dingen te doen? Je weet wel ’t is lente! Wat moet er “ binnen de muren”
nog gedaan worden? En vergeten we niet rekening te houden met de geplande reizen!
Als je het mij vraagt: het wordt een druk jaar. Ik zou al die leuke en aangename dingen
niet uitstellen, aan alles deelnemen, niets afslaan!! De reden: bij elke uitgave merk je het
waarom.
Kijk ook maar eens om je heen: ieder jaar wordt de “getalsterkte” kleiner, spijtig, maar dit
is nu eenmaal zo. We lopen niet meer te springen als een jong veulen, maar we doen mee
op onze manier, zo lang we nog kunnen. Voor de rest van dit en andere jaren!
Het gaat jullie goed!
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De voorzitter

Secretariaat

Er wordt gevraagd aan de leden die een nieuw huisnummer hebben gekregen dit te
melden aan het secretariaat. Het is belangrijk dat de secretaris over het juiste adres
beschikt gezien de brievendrager zich enkel nog op de straat en huisnummer focust voor
het bestellen van de post en wij eraan houden dat iedereen ons boekje “De Klaroen” zeker
ontvangt.

De Marine Club Oostende organiseert

Naar jaarlijkse gewoonte zijn er op 21 juli een aantal onder ons die deelnemen aan het défilé
in Oostende, alsook het Te Deum in de Sint-Petrus en Paulus kerk.
Naar aanleiding van het succes van vorige jaren zouden wij na de ceremonie opnieuw eens
gezellig samen komen om na te keuvelen onder een gezellige maaltijd.
De Marine Club Oostende organiseert dan ook opnieuw deze samenkomst en geeft jullie de
mogelijkheid om zich in te schrijven voor een maaltijd na de plechtigheid van 21 juli.
Daar dit jaar 21 juli op een zondag valt is er beslist om de maaltijd in de Marine Club zelf te
organiseren:
Daar velen ook eerst deelnemen aan de receptie in het stadhuis zal de maaltijd beginnen
om 13u30 en is als volgt samengesteld:

Menu :Ontvangst met een glaasje cava
Broodje met gerookte Zalm
Mosselen met Frietjes
Dessert van de Chef
Koffie
1/2 Fles wijn per persoon

Dit alles voor de prijs van 35 Euro per persoon. (Frisdranken en bieren zijn
apart te betalen)

Geïnteresseerden dienen zich in te schrijven door dit te melden aan de secretaris ex-OOffr
per mail ten laatste op dinsdag 30 juni 2019 en door het bedrag van 35 Euro per persoon te
storten op rekening BE42 0000 1469 1254 met vermelding: Maaltijd 21 juli + Naam van de
inschrijver(s). De Ex-OOffr doen de gezamenlijke inschrijving voor onze leden

OVERLIJDEN.

Wed. SCHALANDRIJN Ghislaine, echtgenote van DE CLERCK,
Eduard.
Geboren te Brugge op 02 november 1937
Overleden in Brugge op 25 december 2018
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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 11 april 2019

verwelkoming door de voorzitter

verslag en mededelingen

Rusland - Japan door Geert Van de Velde deel 1

koffietafel en tombola
Donderdag 09 mei 2019

verwelkoming door de voorzitter

verslag en mededelingen

Rusland - Japan door Geert Van de Velde deel 2

koffietafel en tombola
Donderdag 13 juni 2019

verwelkoming door de voorzitter

verslag en mededelingen

Quiz: Robert Dhondt

koffietafel en tombola
Donderdag 19 september 2019

verwelkoming door de voorzitter

verslag en mededelingen

Van Dresden tot Auschwitz: Jeannine Deschepper

koffietafel en tombola
Indien door omstandigheden de organisatie of spreekbeurt niet kan doorgaan wordt deze
vervangen door een bingo.
2. Etentjes en ontspanning in het Koninginnehof.
15 april – 13 mei – 3 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
05 april – 03 mei – 11 juni (di)– 06 sep – 04 okt – 08 nov – 06 dec.
Ledenvergaderingen
11 april – 9 mei – 13 juni – 19 sep – 17 okt – 12 dec.
Vet gedrukt vallen niet op de tweede donderdag
4. Koningsdag 2019
Zaterdag 16 nov
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De Voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de 51 aanwezigen.
Hij vraagt iedereen recht te staan en één minuut stilte voor onze overleden leden.
Hij geeft het woord aan de Secretaris voor het overzicht van de werking van de
maatschappij gedurende het vorig jaar.
Jaarverslag werkjaar 2018.
In 2018 werden 10 bestuurs- en 9 ledenvergaderingen gehouden, hetzij:
11 jan: Nieuwjaarsreceptie – 75 deelnemers.
22 feb: De Belgische Zeemacht door Piet Damman – 45 aanwezigen.
08 mar: Algemene Statutaire Vergadering: 45 aanwezigen.
19 apr: Opgravingen en Vondsten door Dieter Verwerft – 44 aanwezigen.
17 mei: Iran – Deel 1 door Geert Van de Velde – 45 aanwezigen.
07 juni: Sint-Petersburg door Jeannine Deschepper – 27 aanwezigen.
13 sep: Noord- Korea – Deel 2 door Geert Van de Velde – 50 aanwezigen.
11 okt: Ethiopië door Geert Van de Velde – 35 aanwezigen.
13 dec: Quiz Allerlei door Robert Dhondt – 47 aanwezigen.
Totaal aanwezigen: 413.
Gemiddelde aanwezigheid: 45,88%.
Tegenover 2017: daling van 1,45%.
17 nov: Koningsdag – 74 deelnemers.
Er waren 12 etentjes en ontspanning in het Koninginnehof o.l.v. Voorzitter ter
André Baroen.
Het tijdschrift De Klaroen verscheen om de drie maanden in een bijlage van 135
exemplaren.
De website www.ex-ooffr.be kreeg in totaal 7791 bezoekers of gemiddeld 21 per
dag.
De website werd bezocht door mensen uit 89 verschillende landen, waaronder
USA, China, Rusland, Duitsland, Frankrijk en nog vele andere.
De Voorzitter en de Secretaris of plaatsvervanger vertegenwoordigden de
vereniging op de vergaderingen van SARO op 30 januari – 08 juni – 26 oktober en
11 december.
De Voorzitter, de Secretaris, de Vaandeldrager Maurice Lason en sommige
bestuursleden waren eveneens tegenwoordig op meerdere vaderlandslievende
plechtigheden.
Zij zijn tevens aanwezig op de begrafenis van overleden leden, doch enkel als het
gewenst is door de familieleden en alleen voor de regio Oostende.
We verwelkomden 2 nieuwe leden van de Marinecomponent:
VANNIEUWENHUYSE Carlos – ALLOMENE Ruddy.
Er waren 7 overlijdens: GELDOF Guido – DESPLENTERE Paul – ALLEMEERSCH
André –
NEUS Renaat – VAN LANDEGHEM Alfons – GUILBERT Ferdinand – SCHALANDRYN
Ghislaine.
Werden herverkozen met een mandaat tot 2021: COENYE Eddy – VAN LOOCKE
Raymond –
SOMERS Jacques.
Zoals voorgelezen op de Algemene Statutaire Vergadering van 07 maart 2019
door de Secretaris Pierre Pauwels.
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verslag.
Hij meldt de financiële toestand op 31 december 2018 en de raming 2019.
De Voorzitter vraagt het verificatieverslag aan de toezichters VERLET François en
ZEEBROEK André
De Penningmeester wordt gefeliciteerd voor zijn keurig en correct bijhouden van
onze gelden.
De Penningmeester en de Raad ven Beheer worden ontlast.
2 nieuwe toezichters worden aangesteld voor het jaar 2019:
VERLET François en VERBANDT Charles. Reserve LENAERS Denise;
Het lidgeld 2019 blijft behouden:
10 euro: leden en sympathisanten.
7 euro: weduwen en partners van overleden leden.
Verkiezing conform de statuten voor een mandaat van 3 jaar: KIMPE Pierre –
POSSENIER Gilbert.
Er werden geen schriftelijke vragen gericht aan het bestuur vóór 1 maart 2019.
Na het officieel gedeelte worden de aanwezigen nog bediend met een wafel
aangeboden door de vereniging.
Een gezellige namiddag wordt afgesloten met een grote tombola.
&&&&&&&&&&&&&&

Ledenvergadering van 13 december 2018.
De ledenvergadering ging door in het klein zaaltje van het Koninginnehof. Een quiz
was voorzien, waarbij de vragen geprojecteerd werden. De technische uitrusting in het
klein zaaltje, met het groot automatisch scherm en de aan het plafond bevestigde
beamer, is de ideale plaats om dit te verwezenlijken.
Nadat de laptop aangesloten was en de vragen van de USB-stick overgezet waren,
opende de voorzitter de vergadering.
Hij heette de 47 aanwezigen welkom en vroeg één minuut stilte ter ere van onze
overleden leden. Na de voorstelling van de quizmaster Robert Dhondt, nam deze het
woord en gaf de nodige uitleg over het verloop van de quiz.
De deelnemers werden ingedeeld in ploegen van vier, die elk een nummer kregen ter
identificatie.
Er werd telkens een ronde gespeeld met tien zeer gevarieerde vragen. Iedere ploeg kreeg
10 minuten bedenktijd om te overleggen en hopelijk de juiste antwoorden in te vullen.
Na elke ronde en afgifte van het vragenblaadje werden de juiste antwoorden gegeven.
Er heerste een gezonde competitiegeest waarbij gefluister en afschermen van de
genoteerde antwoorden duidelijk merkbaar waren. Af en toe hoorde men wel een luidop
antwoord, maar dat was gegarandeerd om de tegenspelers op een verkeerd been te
zetten.
Na een kleine pauze, waarin ook de tombolalotjes werden verkocht, werd de quiz hervat
om te eindigen met de muziekronde. Hiervoor had Eddy zijn geluidsinstallatie
meegebracht.
De succesrijkste ploeg had toch een score van 50 punten behaald en werd met een
kleine attentie beloond.
De scores waren hoog en lagen dicht bijeen, waaruit we kunnen stellen dat onze leden
ook nog geestelijk zeer gezond zijn. De organisators werden bedankt met het
traditioneel geschenk.
Na de tombola met weeral zeer veel prijzen en een zak vol nieuwe kennis kon iedereen
rond 1700Hr huiswaarts keren.
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Verslag nieuwjaarsreceptie 10 januari 2019.
Het nieuwe jaar werd traditioneel ingezet met de
nieuwjaarsreceptie op 10 januari 2019, die zoals
gewoonlijk plaatsvond in het “Koninginnehof” in het
Maria-Hendrikapark. 83 personen waren aanwezig,
waarvan een groot aantal ook het middagmaal
nuttigden.
De voorzitter startte de
receptie officieel om 14.30
uur. Hij heette iedereen
welkom en wenste alle aanwezigen een gelukkig en een
gezond 2019. Hij vroeg een ogenblik stilte om onze overleden
leden te herdenken.
Dj. Sandy, onze vaste diskjockey, was
paraat om er eveneens een gezellige
dansnamiddag van te maken. Zijn
muziekkeuze, uit de jeugdjaren van
de aanwezigen, viel best in de smaak.
De dansvloer was steeds goed gevuld.
Rond 16.00 uur was het ogenblik
gekomen om ons trouw lid, Albert-John Verpoucke te
bedanken met een geschenk, voor zijn meer dan twintig jaar
inzet als bestuurslid van de vereniging. Ook aan zijn dame
Annette werd een bloementuil
geschonken. Dj Sandy werd eveneens
in de hulde betrokken met een klein geschenk. Reeds vele jaren
luistert hij onze feesten op met zijn muziek. Voor het begin van
de tombola werden Eddy en Rita nog
bedacht
met
een
welverdiend
geschenk voor hun jarenlange inzet
voor de vereniging. Spijtig genoeg was
Rita niet aanwezig wegens ziekte. Het
was vervolgens de beurt aan onze
lotjesverkoopsters om de lotjes aan de
man
te
brengen.
Op
onze
reuzentombola waren 144 prijzen te
winnen. Een gemeende proficiat aan
Eddy en Rita voor het geleverde werk
en de vele mooie prijzen.
Ondertussen had het keukenpersoneel ook niet stilgezeten.
De deelnemers kregen belegde broodjes en een glaasje schuimwijn gratis aangeboden
door de vereniging. De voorzitter bracht de toost uit en wenste nogmaals iedereen
een gezond en voorspoedig jaar. Hij liet niet na zijn bestuur vol lof te bedanken.
Ondertussen werd er nog steeds onvermoeid verder gedanst op de aangename
muziek van Dj Sandy.
Enkele bestuursleden organiseerden terwijl de tombola. De winnaars werden per tien
naar het kleine zaaltje gevraagd, om hun prijs af te halen. Aan alles komt spijtig
genoeg een einde en bij het vallen van de duisternis vertrokken de eerste mensen
huiswaarts.
Velen kwamen de bestuursleden nog loven en bedanken voor het mooie verloop van
deze namiddag. Ze wensten hen tevens succes met nog komende organisaties. Dit
spontaan gebaar is de impuls om nog lang verder te doen en het voor de leden op
onze bijeenkomsten zo aangenaam mogelijk te maken.

Verslaggever ter plaatse
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Ledenvergadering 21 februari 2019.
Voor deze vergadering waren 46 leden opgekomen.
Na het welkomstwoord door de voorzitter en een ogenblik stilte voor onze
overleden leden, werd het showtime duo aangekondigd.
Martin Van der Straeten en Edmond
Aspeslagh waren de entertainers van
dienst. Martin aan het keyboard en
Edmond zorgde voor de vocale inbreng.
Beiden zijn geen onbekenden, gezien ze
reeds meerdere malen bij ons optraden.
Er was een mooi decor opgebouwd met
foto’s van vedetten die we kenden uit
onze jeugd. Alvorens te beginnen gaf
Edmond eerst een overzicht van het verloop.
Er werd aangevangen met liedjes uit vervlogen tijden van Willy Lustenhouwer in
het perfect Brugs dialect. Het volgend onderdeel was de hoedenparade waarbij hij
een rollenspel opvoerde en liedjes van Willy Lustenhouwer bracht, zoals - t’Is den
oet die toet – Zie je van Brugge…..zet je van achter. “Pour un flirt avec toi” van
Michel Delpech was het volgende en er werd zelfs duchtig meegezongen. Ray
Franky was de zanger van “Wat je naam was, dat ben ik vergeten”, ook een
duchtige meezinger. Will Ferdy kwam ook aan de beurt, gevolgd door Bobbejaan
Schoepen met “Heideroosje”, “Zie ik de lichtjes van de Schelde” en “k ’zie zo geren
mijn duivenkot”.
Met een klein muzikaal intermezzo verdween Edmond achter de schermen en
kwam terug in een nieuwe outfit passend bij de artiest die hij zou uitbeelden. Luc
Steno met “Hij speelde accordeon” werd door het publiek ook goed gesmaakt als
meezinger. Ook Lucy Loes, als Oostendse, mocht op het repertoire niet ontbreken.
Terwijl Edmond achter het scherm was, hoorde
men plots het klaroensignaal voor “Het wekken
van de militairen”. Edmond verscheen snel in
militaire kledij om het liedje “Ik sta op wacht “te
brengen en dit werd afgesloten met het
klaroensignaal “Appel van de gestraften”.
Als vader Abraham met liedjes als “Vader
Abraham had zeven zonen – Het kleine café aan
de haven” en Johny Jordaan met “Tulpen uit
Amsterdam” en “Geef mij maar Amsterdam” was
het weer tijd voor een andere kledij. Eddy Wally
mocht zeker niet ontbreken. “Chéri “ en “Ik
spring uit een vliegmachine” werden mooi
vertolkt. Bij het liedje “Aan de Costa del Sol tingeling” sprong Rita in en deed
tingeling met de aanwezige bel in het zaaltje.
Aansluitend vertelde hij over Valentijn, sprookjes over de liefde. Wat voor heel wat
hilariteit zorgde bij het publiek.
Om 16.40 uur was de show gedaan en Martin’s afscheidswoorden klinken nog in
het oor:” Jullie waren het meest fantastische en geweldigste publiek van deze dag”.
Na de anderhalf uur durende show was het tijd voor de tombola met weeral veel
prijzen.
Rond 17.00 uur was het dan tijd om huiswaarts te keren, na het beleven van een
gezellige namiddag.
Vele aanwezigen zullen mogelijk ’s anderendaags een hese stem overgehouden
hebben, door het meezingen van de liedjes.
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Geef ons heden ons dagelijks rantsoen,
Soldatenkost anno 1912
Ondanks het feit dat de legerdienst niet populair kan genoemd worden, had men er
wel de zekerheid van huisvesting, kledij en voedsel, iets wat voor de
arbeidersklasse van rond 1900 niet zo vanzelfsprekend was.
Als er iets was waar generaties lang over geklaagd werd, dan was het wel het
dagelijks eten bij “den troep”. Uit eigen ervaring weet ik dat je er beter kon over
klagen, zo kreeg men wat medelijden en stopte de familie je wat meer zakgeld toe.
Voor mijzelf was dat 1980, maar werd deze truc al generaties lang gebruikt. Wie
zal het zeggen?
Het militaire tijdschrift “La Vie Militaire” doet er in 1912 geen doekjes om, nergens
is het beter te tafelen dan in de refter van de kazerne!

Brood

Het basisvoedsel in die tijd was o.a. brood, in legertermen “pain de munition” of
commiesbrood genoemd.
Het hoofdbestanddeel voor brood is natuurlijk bloem, en om bloem te bekomen is
graan nodig. De tarwe werd door het Ministerie van Oorlog aangekocht en werd te
Antwerpen door een lokale commissie in ontvangst genomen. Na controle, die
volgens het lastenboek werd uitgevoerd, werd de tarwe overgemaakt aan de
militaire graanmolens die het graan tot bloem zouden malen. Antwerpen was het
enige garnizoen die over dergelijke infrastructuur beschikte. Van hieruit werd de
bloem verdeeld over de militaire bakkerijen waar ze werd gestockeerd en/of
verwerkt tot brood. Alle voorname garnizoenssteden beschikten over een militaire
bakkerij, welke het afgewerkte product aan de omliggende kazernes leverde. Aalst
en St.-Niklaas bijvoorbeeld werden bevoorraad vanuit het garnizoen
Dendermonde. Kleine en afgelegen kazernes, meestal in de Ardennen gelegen,
konden beroep doen op een bakker in de stad, bvb. Bouillon en Philippeville.
In 1912 had men naar Frans model het systeem “mise du pain en commun”
ingevoerd. Wat er op neer komt dat, in plaats van het dagelijks verdelen van het
rantsoen brood per man, het nu in de refter op tafel werd gezet. Iedere soldaat kon
eten tot hij verzadigd was. Verspilling kon op deze manier beter gecontroleerd
worden. Meermaals had men moeten vaststellen dat de soldaten het zwarte
legerbrood niet altijd opaten, erger nog het werd weggeworpen en men kocht van
zijn karige soldij (wit) brood in de stad.
Het dagrantsoen was 750 gram per dag en per persoon. In theorie werd het brood
dezelfde dag nog aan de troepen gegeven, maar praktisch was het twee dagen later.
De ingebakken datum op de onderkant van het brood was daar het bewijs van.
Naast het dagelijks brood was er ook nog een andere variëteit, namelijk het “pain
de geurre” ook bekent onder de naam “biscuit”. Zoals de naam al doet vermoeden
was dit voedsel bestemd voor noodrantsoenen en inderdaad bij manoeuvres of
mobilisatie. Wanneer de bakkers niet konden volgen, werd het uitgereikt. Voor de
fabricatie werd ongeveer een zelfde deeg gebruikt als voor het gewone brood,
alleen werd wat meer suiker en minder water toegevoegd. Het deeg was compacter
en werd voor het bakken machinaal uitgerold, hierdoor ontstonden platte koeken
van 135 gram elk. Vier van deze biscuits, verpakt in bruin papier en met een
gewicht van 540 gram, vormden het dagrantsoen voor iedere soldaat.
De houdbaarheid werd in optimale condities op enkele jaren geschat. Na enkele
maanden werd de smaak wel wat ranzig en kon er na het eten bij een aantal soldaten
maag- en darmklachten ontstaan, ook winderigheid en diarree waren een niet
onbekend gevolg. Alsof het vooruitzicht nog niet genoeg was, was het nuttigen van
dit noodrantsoen al een opoffering. De koeken waren zo droog dat het bijna
onmogelijk was om ze binnen te krijgen zonder te drinken. Blijkbaar was de oude
soldatenkookkunst uit Napoleontische tijden reeds uit de mode geraakt. Toen werd
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van groenten en vlees bekwam men soep.
In Frankrijk was men het Japanse “oorlogsbrood” aan het bestuderen. Dit had
tijdens de oorlog in Mantsjoerije, tot grote tevredenheid van generaal tot soldaat,
uitstekende diensten bewezen. De samenstelling was 12% suiker, 10% rijst en het
overige bloem. De smaak was aangenaam, niet te droog en had een lange
houdbaarheid. Frankrijk herleidde de hoeveelheid suiker met de helft, omdat dit
nog niet zo in de smaak viel bij de soldaten. Het was tevreden met de reeds
gevoerde experimenten. België volgde dit alles met grote belangstelling. Of deze
soldatenkoeken ook hun intrede zouden doen in het leger blijft een open vraag.

Vlees

De aankoop van het slachtvee dat uiteindelijk op het bord, of in de gamel van de
troep moest belanden, was ook aan regels onderworpen. De dieren werden
aangeboden bij het militaire slachthuis en verschenen voor een commissie
bestaande uit een militair intendant, een burgerlijk en een militair dierenarts en
een officier die afgevaardigd was door de dienst “aankoop van levensmiddelen”.
Om te beginnen moesten de toekomstige biefstukken er gezond en weldoorvoed
uitzien, niet ouder zijn dan 9 jaar en van het type “demi-gras” zijn. Aanvaard
werden koeien, ossen en vaarzen. Stieren mochten slechts een klein gedeelte van
het totaal uitmaken en mochten niet ouder zijn dan 5 jaar.
Nadat de dieren goedgekeurd werden voor de dienst werden ze in de hoorn
gebrandmerkt en afgevoerd. Binnen de 24 uur werden ze geslacht, dit gebeurde
door een driehoekige pin met een hamerslag in de kop van het dier te slaan. Bij
lastige gevallen, vooral stieren, werd het geweer gebruikt. Het kadaver werd
opgehangen zodat het zo snel mogelijk kon leegbloeden. Nadat de ingewanden
verwijderd waren, werd het overlangs gescheiden en nogmaals door een militair
veearts aan een onderzoek onderworpen. De kwartieren liet men nu 6 uur rusten,
waarna het werd gewogen en volgens de uitkomst van deze weging werd de
veehandelaar betaald.
Het slachtafval (huid, bloed, darmen, nieren, lever, kop, uier, etc) werd
doorverkocht aan particuliere ondernemingen.
De volgende dag werden, onder toezicht van een officier en de directeur van het
militaire slachthuis, de kwartieren verder versneden en naar behoefte verdeeld
onder de eenheden van het district. Bij aankomst in de kazerne werd het
onmiddellijk in grote ketels gelegd en met gepekeld water overgoten. In sommige
kazernes beschikte men over een koelkamer, maar deze waren in de minderheid.
Dit was ook het geval voor het keukenmateriaal en goed opgeleid
keukenpersoneel. Meestal werd het vlees klein gesneden en gekookt (bouilli).
Slechts een minderheid slaagde er in om karbonaden van biefstuk te
onderscheiden en ze te serveren “comme il faut”.
Per man werd gerekend op 300 gram niet uitgebeend vlees, tijdens de manoeuvres
450 gram per dag.

Vis

Vanaf 1912 werd er sinds korte tijd vis aangekocht om afwisseling te brengen in
het dagelijks rantsoen. Ook hier werden bepaalde regels en procedures gevolgd. Zo
moest de vis afkomstig zijn van Belgische vissersschepen of moest op een Belgische
markt verhandeld zijn. De volgens het lastenboek toegestane soorten waren: kabeljauw,
stokvis, knorhaan, wijting, brasem, koolvis, pladijs en schelvis. Haring komt in
deze opsomming niet voor, omdat hij volgens de militaire normen te vet was. Men
mocht dezelfde vissoort slechts om de vier leveringen aanbieden. Bij zijn aankomst
aan de kazernepoort werd deze gecontroleerd door de officier van wacht,
bijgestaan door een militair geneesheer. Hun oordeel was onverbiddelijk. De vis
moest vers ruiken, de kieuwen mooi rood en de ogen helder, gekuist en ontdaan
van ingewanden. Zo er niet aan deze voorwaarden werd voldaan, werd de
handelaar weggestuurd. Als alles in orde bleek te zijn, werd
hij per kilogram betaald. Eens binnen de poorten werd de vis in koud water gelegd
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volledig ververst worden. De kazernes die vis op het menu hadden staan, moesten
volgens het reglement beschikken over een speciale installatie die volledig
verschillend was van de gewone keukenuitrusting. Het waren vooral de
garnizoenen die dicht bij de kust of een zeehaven gelegen waren die aan deze
voorwaarden voldeden. Vis werd twee maal per week in half rantsoen op tafel
gebracht. Dat wil zeggen dat er slechts bij één maaltijd per dag visgebruik
geserveerd werd, de andere maaltijd werd met vlees toebereid.
Eén van de bereidingswijzen was frituren. Op deze manier werden de porties
gewassen, ingewreven met zout en in de bloem gewenteld, vervolgens werden zij
in het frituurvet gelegd (varkens- of ossenvet). De tweede manier was koken in
ongezouten water. Bij het 3de Linie dat te Oostende gekazerneerd was, wist men
dat de saus de vis maakte en voegde men aan een gedeelte van het kooknat peper,
zout, mosterd en azijn toe. Deze saus werd dan met bloem gebonden.
Per man en per rantsoen rekende men op 450 gram vis, wat er op neer komt dat er
per maaltijd een portie van 255 gram kreeg, graten inbegrepen.

Conserven

Omdat er bij mobilisatie of oefeningen niet altijd de mogelijkheid bestond om onze
soldaten van vers vlees te voorzien, werden er in een door het leger beheerd
fabriek te Antwerpen vleesconserven gefabriceerd. Het vlees werd door de
militaire slachthuizen geleverd. In deze fabriek werden zowel de blikken potten
als de inhoud gemaakt. Een volledige beschrijving van het conserveringsproces zou
ons te ver afleiden maar het is wel interessant om te weten dat eens de blikken
klaar waren ze nog zes maand gestockeerd werden alvorens ze aan de troepen
werden gedistribueerd. Tijdens deze periode was regelmatige controle een
noodzaak, blikken die na een tijd bol kwamen te staan werden verwijderd. De
dozen waren geverfd en voorzien van een etiket. De fabriek had de volgende
specialiteiten in zijn gamma:
Boeuf bouilli: in bouillon gekookt rundvlees.
Pâté de viande: bestond voor vijf delen uit rundvlees en een deel varken, meestal
spek zonder zwoerd of been. Het apart gekookt vlees werd gekruid, gehakt en
gemalen tot een homogene pasta werd bekomen.
Boeuf carbonnades: aan de “double fond” werd gestoofde ajuin toegevoegd die
samen met het vlees een product opleverde dat gelijkenis vertoonde met
“Carbonnades Flamandes”.
Ragoût du porc: zoals voorgaande maar met rapen en wortelen.
Pâté de foie: gemalen en gekruide rundlever, spek, eieren. Geleverd in blikjes van
100 gram, de overige werden ingeblikt per portie van 300 gram.
Om verspilling te vermijden, werd er ook vet en geconcentreerde bouillon aan de
eenheden geleverd.

Extra levensmiddelen

In de kazerne bekwam de soldaat bovenstaande voedingswaren op kosten van de
Staat. Het overige, aardappelen en groenten inclusief, werden aangekocht binnen
de eenheden en betaald door de soldaten. De soldij bestond uit een brutobedrag
waarop per uitbetaling de kosten van kledij, voeding en dergelijke werden
ingehouden. Het afbetalingsplan werd nauwkeurig bijgehouden in het “livret
militaire”.
De aanvullende voeding stond in militaire termen bekend als “les vivres de
ménage”. In oorlogstijd of tijdens de “Grote Manoeuvres” werd ook een gedeelte
hiervan op staatskosten verdeeld. Deze dagtoelage kreeg de naam “petits vivre” en
bestond uit 15 gram koffie, 30 à 90 gram rijst afhankelijk van de kwantiteit van het
vlees, 25 gram zout, ½ gram peper, 45 gram suiker. Het overige, alweer
aardappelen en groenten inclusief, werd verstrekt op dezelfde manier als in de
kazerne.
Wanneer de omstandigheden het niet toelieten om deze extra’s ter bestemming te
krijgen, werden “petits vivre comprimés” uitgereikt, m.a.w. rantsoenen in een
gedroogde en samengeperste vorm. Het eerste deel liet de soldaat toe een soepje te
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vleesextract, vet en peper en zout. Ten tweede koffie, cichorei en suiker en
tenslotte een pastille van 25 gram zout. Het geheel ervan bestond uit drie tabletten
elk verpakt in een soort aluminiumfolie (papier d’etain), samengehouden in een
cilindervormige tube die verpakt werd in papier en voorzien van een
gebruiksaanwijzing.
Het dagelijkse menu bij het Regiment Karabiniers, Brussel anno 1912
Dag
Zondag
Maandag
Dinsdag

Ontbijt
Brood, koffie met
melk, boter, kaas
Brood, koffie met
melk, boter
Idem

Woensdag Idem
Donderdag Idem
Vrijdag

Idem

Zaterdag

Idem

Middagmaal
Soep van groene boontjes,
bouilli, aardappelen
Rijstsoep, vlees uit blik,
aardappelen
Ajuinsoep,
biefstuk,
aardappelen
Erwtenpuree, karbonaden,
aardappelen
Vermicellisoep, biefstuk,
aardappelen
Soep,
vis,
botersaus,
aardappelen
Erwtenpuree,
biefstuk,
aardappelen, bier

Avondmaal
Aardappelen, spek met
ajuinsaus
Karbonaden,
aardappelen, ajuinsaus
Gehaktballen,
aardappelen, saus
Wit brood, boter, koffie
met melk, biefstuk
Vlees
uit
blik,
aardappelen, ajuinsaus
Wit brood, boter, koffie
met melk, biefstuk
Aardappelen,
groene
bonen

Volgens toenmalige berekening kreeg de Belgische soldaat gemiddeld dagelijks
3.200 calorieën toegediend, wat ruim voldoende was om zijn dagelijkse
activiteiten te volbrengen zonder honger. Een doorsnee arbeidersgezin moest het
met minder doen.
Het spreekt voor zich dat dit artikel niet alles vertelt. Brieven, dagboeken en
andere getuigenissen uit deze periode geven meestal een ander beeld van het
soldatenleven en –eten. Als voorbeeld, weliswaar in uitzonderlijke omstandigheden, een kaartje dat soldaat Edouard Baeten, 5de Lansiers, op 2 augustus 1914
vanuit Mechelen naar zijn moeder stuurde.
Beste moeder en familie,
Ik laat u weeten dat ons regiment dezen nacht vertrekt voor Gembloux, maar wij
zullen daar niet blijven, want wij zullen waarschijnlijk naar Luxembourg, want de
Duitschers liggen tegen de grenzen in ’t Groot-Hertogdom Luxembourg.
Wat zal daar van komen, zouden wij nog moeten vechten, ik vraag het mij af. Ik ben
content dat ik wat geld gekregen heb, want anders was ik al half dood van honger;
want dat is hier iets, de menschen brengen nu en dan wat boterhammen en coffie,
maar ze vechten compleet erom.
Wij hebben al veel afgezien en wij zijn nog niet buiten de caserne geweest, wat zal
het nog geven als wij eens er uit zijn.
Wij hebben allemaal 90 cartouches à balles gekregen en onze sabels en lansen
geslepen. De tranen zouden iemand in de oogen komen als men de vrouwen met
kinders en als van de mannen die getrouwd zijn ziet komen en die allemaal binnen
zijn. Ik moet eindigen; als ik de occassie heb, zal ik u laten weeten.
De hand van verre
Edouard
Bron: La Vie Militaire, Revue mensuelle illustrée, aout 1912 – mai 1913.
“L’alimentation du soldat” Een artikelenreeks geschreven door sous-intendant
militaire J. Thys.
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De Uitkerkse Polder, een gebied met internationale faam

De Vlaamse kust is meer dan alleen maar zee, strand, duinen en hoogbouw. Op
enkele honderden meters achter de zee strekken zich duizenden hectaren polder uit.
Saaie graslanden en akkers, denkt u?
Toch slaagde Natuurpunt er in een aantal belangrijke gebieden in hun
oorspronkelijke staat te beschermen. Deze werden een haven voor speciale vogels
en planten. De Uitkerkse Polder is er één van.
De internationale faam heeft het gebied in de eerste plaats te danken aan vogels.
's Winters vormen de natte graslanden een overwintergebied voor duizenden
eenden en ganzen, zoals smient, wintertaling en kolgans. Van de kleine rietgans
vertoeft geregeld de hele populatie van
Spitsbergen in het gebied! Tal van vogels
vinden de Uitkerkse Polder bovendien een
uitgelezen broedgebied. Onder hen zijn
kievit en grutto de opvallendste, maar wie
goed uitkijkt kan ook tureluur, kluut,
scholekster en zomertaling waarnemen.
De bodem van de Uitkerkse Polder bevat vrij
veel zout, dat op veel plaatsen aan de oppervlakte komt. Hierdoor vinden we in de
Uitkerkse Polder 'zilte graslanden'. Dat zijn graslanden waar allerlei speciale
planten groeien.

Zilte graslanden
Kweldergras, melkkruid, zilte schijnspurrie, schorrenkruid en zilte rus hebben zich
aangepast aan het zout in de bodem. Normaal gezien vinden we deze planten
enkel terug op plaatsen die geregeld met zout water overspoeld worden, zoals de
schorren. Zilte graslanden die niet onder rechtstreekse invloed van de zee staan, zijn in
Europa zeer zeldzaam.

Oud cultuurlandschap
Tot drie eeuwen voor onze jaartelling nam een veenmoeras het
grootste deel van onze kust-vlakte
in beslag. Dit was veilig van de zee
afgeschermd door een gordel van
duinen. Daar kwam plotseling een
einde aan toen de zee vele malen
door de duinen brak. Het gebied
veranderde in een grote vlakte met
schorren, waar de zee dikke lagen
klei op de turfbodem afzette.
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vestigde de mens zich in dit schorrenlandschap. Beetje bij beetje kreeg het gebied
zijn karakteristieke uitzicht.
De mens legde dijken aan om zich te beschermen tegen aanvallen van de zee. Hij
groef een uitgebreid netwerk van sloten om het natte gebied te ontwateren, legde
wegen en poelen aan. Tot in het begin van de twintigste eeuw groeven mensen het
veen uit en gebruikten het als brandstof. Zo ontstond een netwerk van laag gelegen
zilte graslanden, sloten, greppels en veedrinkpoelen in de Uitkerkse Polder. Dit is een
landschap dat, mee dankzij de inspanningen van Natuurpunt, tot op de dag van
vandaag bewaard is
Een waardevol maar kwetsbaar gebied ….. beschermd door Natuurpunt
De Uitkerkse Polder is een kwetsbaar gebied. Door veranderingen in de landbouw
- meer akkers, intensief gebruikte graslanden, betere ontwatering - is de natuur
er sterk achteruit gegaan: vogels verdwenen, de oppervlakte zilt grasland
verminderde.
Dat liet Natuurpunt niet gebeuren. In 1990 kocht onze vereniging haar eerste
perceeltje natuur om
het
van de ondergang te
redden. Anno 2002
is
meer dan 220 ha van
de
Uitkerkse Polder in
de
veilige handen van
Natuurpunt.
Daarmee is de kous
niet af Om de natuur
in de Uitkerkse Polder alle kansen te geven, herstelt Natuurpunt het oude
ontginningspatroon met zijn slootjes, poelen, en greppeltjes op haar percelen.
Illegaal opgehoogde laagten dienen vaak opnieuw uitgegraven te worden. Dat
gebeurt onder meer met steun van de Europese Unie in kader van het LIFE-fonds.
Uitkerkse Polder zijn zeer zeldzaam in de Europese Unie. Via het LIFE-fonds
ondersteunt de Europese Unie het behoud en de ontwikkeling van de
natuurwaarden in dit internationaal belangrijk natuurgebied

Welkom in de Uitkerkse Polder!
Ook u bent van harte welkom in de Uitkerkse Polder. In het gebied zijn
verscheidene vrij toegankelijke wandel- en fietspaden aanwezig. Via de
vogelkijkhutten van Natuurpunt kunt u van dichtbij kennis maken met de vogels
van de polder. Een brochure met wandel- en fietsmogelijk-heden kunt u verkrijgen
bij Natuurpunt.
Het bezoekerscentrum 'De Groenwaecke' van
Natuurpunt is gelegen in het hart van de
Uitkerkse Polder. U vindt er heel wat informatie
over het gebied, een bezoekje meer dan waard!
Het bezoekerscentrum is gelegen aan de
Kuiperscheeweg. Vanaf het centrum van Uitkerke
staat het bezoekerscentrum aangegeven. Het is
iedere zondag van 14u tot 18u geopend. In de
periode van ganzenwaar-neming tussen 15 november en 15 februari is De
Groenwaecke iedere zondag van 10 u tot 17 u geopend.
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KORT SAMENGEVAT:
Tussen 1901 en 2099 is ieder jaar waarvan het jaartal deelbaar is door vier (inclusief 2000)
een schrikkeljaar, waarvan de maand februari een dag (29 februari) extra heeft. Het jaar 2016
is dus een schrikkeljaar en de eerstvolgende schrikkeljaren zijn 2020. 2024, enz.
ACHTERGROND:
De tijd die de aarde nodig heeft om één keer om de zon te draaien (en dus één keer alle
seizoenen te doorlopen) noemen we een jaar. De tijd die de aarde nodig heeft om één keer om
haar eigen as te draaien (en dus één cyclus van licht en donker te doorlopen) noemen we een
dag.
Nauwkeurige astronomische metingen resulteren er in dat een jaar (momenteel en
gemiddeld) 365 dagen, 5 u 48 minuten en 45,19 ... seconden duurt en er dus 365,24219 ...
dagen in een jaar zitten. Uiteraard is het niet praktisch om een gebroken aantal dagen in een
jaar te hebben en daarom is het concept van het "schrikkeljaar" met één extra dag al lang in
zwang. Het woord "schrikkeljaar" is overigens terug te voeren op het Middelnederlandse
woord "scricken" met de betekenis "springen" of "met grote passen lopen".
In het jaar 46 vóór Christus voerde Julius Caesar de "Julische" kalender in, met iedere vier jaar
een schrikkeljaar. Gemiddeld gesproken heeft een jaar dan 365,25 dagen Dat is dus bij
benadering 365,25 - 365,24219 ... = 0,00781… dag (ongeveer 11 minuten en 15 seconden) per
jaar te veel. Rond 730 na Christus was men zo ver dat men die fout kon bepalen, maar daar
werd nog lange tijd niets mee gedaan.
In 1582 bepaalde Paus Gregorius XIII echter dat donderdag 4 oktober 1582 direct gevolgd
zou worden door vrijdag 15 oktober 1582 om de inmiddels opgelopen fout in één keer
goed te maken en dat er voortaan slechts 97 schrikkeljaren in iedere periode van 400
jaar zouden zijn. Een jaar heeft dan gemiddeld 365 + 97/400 = 365,2425 dagen, een
benadering van de werkelijkheid die voorlopig voldoende nauwkeurig is. Uiteraard koos de
toenmalige paus voor de correctie, een moment waarop er geen Christelijke feestdagen in het
gedrang kwamen. Toch stuitte zijn ingreep op groot verzet, veel mensen meenden dat zij door
het overslaan van 5 tot en met 14 oktober 1580 tien dagen korter zouden leven.
Deze "Gregoriaanse" kalender werd onmiddellijk geaccepteerd door katholieke landen zoals
Italië, Spanje, Portugal en Polen, korte tijd later gevolgd door Frankrijk, Luxemburg, België en
de toenmalige zuidelijke gewesten van Nederland. De noordelijke gewesten verlieten de
Julische kalender pas rond 1700, Groot-Brittannië volgde nog later in 1752 en de Sovjet-Unie
pas in 1918. Zo is bijvoorbeeld de grote Britse wis- en natuurkundige Sir Isaac Newton volgens
de toenmalige Britse kalender geboren op Eerste Kerstdag 1642, maar was het in veel
andere landen op dat moment 4 januari 1643. En ook wordt de Russische Oktoberrevolutie
(van 25 oktober 1917) ieder jaar herdacht op 7 november omdat het verschil tussen de
Julische en Gregoriaanse kalenders inmiddels was opgelopen van tien dagen in 1582 tot twaalf
dagen in 1918.
Volgens de Gregoriaanse kalender zijn de 97 schrikkeljaren als volgt verdeeld over een periode
van 400 jaar:
 uitgangspunt is het jaar van 365 dagen (dat levert O schrikkeljaren per 400 jaar op);
 uitzondering daarop: ieder jaar waarvan het jaartal deelbaar is door vier is een
schrikkeljaar (dat levert 100 schrikkeljaren per 400 jaar op);
 uitzondering daarop: eeuwjaren zijn geen schrikkeljaren (dat levert 96 schrikkeljaren per 400
jaar op);
 uitzondering daarop: eeuwjaren waarvan het jaartal deelbaar is door 400 zijn toch
schrikkeljaren (dat levert gewenste 97 schrikkeljaren per 400 jaar op).
De schrikkeldag werd toebedeeld aan februari, omdat die maand tot het jaar 456 de laatste
maand van het jaar was en de minste dagen telde. Dat kwam ook omdat de Romeinse keizer
Augustus een dag van februari had afgehaald en had toegevoegd aan de naar hem genoemde
maand augustus. Om deze even veel dagen te laten tellen als de maand juli vernoemd naar
Julius Caesar. Tot het jaar 456 begon het jaar dus met de maand maart (om het jaar met de
lente te laten beginnen), hetgeen direct de namen september, oktober, november en
december verklaart als de zevende, achtste, negende en tiende maand van het jaar.
CONCLUSIE:
De jaren 1700,1800 en 1900 waren geen schrikkeljaren, 2000 was dat wel, 2100, 2200 en 2300
zullen het niet zijn, etc. Iedereen die na 1900 geboren is en vóór 2100 zal overlijden, zal nooit
een andere situatie meemaken dan dat er ieder vier jaar een schrikkeljaar is.
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Het 1e Canadese Leger: de bevrijders van de Lage Landen
Na de geallieerde landingen in Normandië op D- Day (6 juni 1944) en een reeks
bittere gevechten te Caen en Falaise, kreeg het Eerste Canadese Leger de taak om
de Kanaalhavens te veroveren, die van vitaal belang waren voor de bevoorrading
van de geallieerden. Onder het commando van Generaal Crerar bereikten de
Canadezen begin september Dieppe, waarna Boulogne, Calais en Kaap Griz Nez
volgden. Tegen eind september trokken de geallieerde legers op naar Antwerpen,
dat bijna onbeschadigd in handen viel. De Duitsers hielden echter ook de
monding van de Schelde, de toegang tot de belangrijkste Belgische havenstad, in
handen. Het Canadese leger heeft een maand lang fel gevochten om het gebied te
bevrijden. In de winter werd een bruggenhoofd in Nijmegen veroverd, waarna de
Canadezen - samen met de Britten - de Duitsers uit de corridor tussen Maas en
Rijn trachtten te verdrijven. Gesteund door de Amerikaanse opmars naar het
zuiden, werd de Duitse tegenstand ten westen van de Rijn op 10 maart 1945
gestaakt. Vervolgens concentreerde het Canadese leger zich op de bevrijding van
de rest van Nederland. Eind april - begin mei 1945 bevrijdden de Canadezen de
steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, waar de bevolking door de
ontberingen van de hongerwinter was uitgeput.
DE WILLYS MB EN DE BEVRIJDING VAN AMSTERDAM.
Na “Dolle dinsdag” op 5 september 1944, verwachtte men dat Nederland spoedig
zou worden bevrijd. De snelle opmars vanuit het zuiden van de geallieerden deed
veel “ NSB-ers “ naar Duitsland vluchten. De Duitsers bleven echter ongemeen fel
tegenstand bieden, waardoor de gebieden in het westen en noorden van
Nederland nog tot 1945 moesten wachten voor ze werden bevrijd. Op 8 mei 1945
bereikten de Canadezen Amsterdam, waar zij via Weesperzijde en de Berlagebrug
als ware helden de stad introkken. Het was die dag prachtig weer en de bevrijders
werden door de enthousiaste menigte toegejuicht. Als eerste arriveerden de
jeeps, volgepakt met lachende soldaten en dolblije Amsterdammers, vooral
vrouwen en meisjes. Een gebeurtenis die een onuitwisbare indruk achterliet.

Een oorlogskind.
De Jeep is voortgekomen uit de samenloop van twee omstandigheden: de
noodzaak van het Amerikaanse leger om in grote aantallen een compact
universeel voertuig te produceren en de aanstelling door een kleine Amerikaanse
fabriek Bantam van een talentvolle ingenieur Karl Probst. Wanneer de
Amerikaanse regering, zich bewust van het feit dat men vroeg of laat bij de oorlog
betrokken zal raken, in 1940 een eisenpakket opstelt, zijn de normen waaraan het
voertuig moet voldoen vrij simpel: vierwielaandrijving, gewicht 590 kg, nuttig
laadvermogen 272 kg, een wielbasis van 80 inch en een geringe spoorbreedte om
eventueel tussen de rails over spoorbanen te kunnen rijden. De tijdsdruk is groot,
want men heeft maar 75 dagen de tijd om een serie van 70 voertuigen te bouwen!
Het plan wordt aan 135 bedrijven gepresenteerd, waaruit er slechts twee met
serieuze voorstellen komen: Bantam en Willys. Bij Bantam heeft de jonge Karl
Probst in 5 dagen een prototype op papier staan en op het afgesproken tijdstip
zijn alle modellen klaar. Maar bij Willys heeft men 120 dagen nodig! Hoewel hij
met 920 kg te zwaar is, valt de Bantam BRC goed bij de Amerikaanse generaals,
die het voertuig aan een reeks tests onderwerpen. Onder het toeziend oog van de
ingenieurs van Willys en Ford, die als waarnemers zijn uitgenodigd. In feite is het
doorgestoken kaart. Het Amerikaanse leger heeft voor deze enorme opdracht
geen vertrouwen in het industriële potentieel van Bantam.
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Na diverse min of meer
De te exporteren Jeeps werden
geheime onderhandelingen
gewoonlijk in kisten verscheept,
bestelt het leger 1500
terwijl de voor binnenlands
'General
Purpose'
gebruik bestemde exemplaren
voertuigen bij elk van de
voornamelijk per spoor werden
beoogde constructeurs vervoerd. Om ruimte op de
Bantam, Willys en Ford wagons optimaal te benutten,
wetende dat de concepten
werden ze vaak op elkaar
van de laatste twee, de
gestapeld
Quad van Willys en de
Pygmy van Ford, grotendeels gebaseerd zijn op het BRC-prototype van Bantam.
Uiteindelijk gaat het contract naar Willys - een naam die onlosmakelijk verbonden zal blijven met de Jeep MB.

De rol van de Jeep in de Tweede
Wereldoorlog
De Verenigde Staten raken daags na de aanval op
Pearl Harbour, op 7 december 1941, in de oorlog
verwikkeld. De 4500 lichte terreinwagens die al
zijn gebouwd (Bantam BRC, Willys MA en Ford GP)
worden naar Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie
verscheept. Maar de behoefte aan dit soort
deze nieuwe montageband rijdt
voertuigen is enorm en het leger bestelt nog eens Op
de GPW op eigen kracht. De
16.000 stuks van het verbeterde type Willys MB. volgende stap is de plaatsing van
Vanaf begin 1942 zal dit model ook door Ford de voertuigopbouw, waarna de
onder licentie worden gebouwd onder de naam auto alleen nog geverfd hoeft te
Ford GPW, waarbij de W voor Willys staat. Alle worden.
onderdelen van de GPW zijn echter gemerkt met het symbool 'F.

Meer dan 600.000 voertuigen in 4 jaar!

Vanuit de fabrieken van Willys en Ford en hun talloze onderaannemers worden de
4x4's als onderdelenpakketten, verpakt in kisten of containers, naar de
conflictgebieden verscheept, waar ze worden geassembleerd. Tot de zomer van
1945 worden 637.770 MB's geproduceerd, waarvan bijna 60% door Willys. Ze
worden voornamelijk gebruikt als verbindings-, commando- en verkenningsauto,
maar ook als ambulance of militair politievoertuig, waarmee het model recht doet
aan zijn oorspronkelijke “General Purpose” bestemming.
MANUSJE VAN ALLES
Vandaag de dag is het woord Jeep zowel een
gedeponeerd
handelsmerk
van
een
Amerikaanse fabrikant van 4x4’s als een
soortnaam van vierwiel aangedreven auto’s.
Vermoedelijk is de naam ontstaan uit de
afkorting G.P voor ‘General Purpose’ (in het
Engels “JiPi” waarmee zijn universele rol
werd aangeduid. De type-aanduiding MB
stamt van “Military” versie B.
In de Fordfabriek in Louisville (Kentucky)
figureert een bijna klare jeep als decor voor
een soort familiefoto, die echter tot een duidelijk propagandadoel dient om aan te
geven dat de Amerikanen al zo’n 75.000 GP’s hebben gebouwd.
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HOE
LID
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VAN
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VERENIGING?
Zeedijk 170, D7
8400 Oostende
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
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Het lidmaatschap bedraagt :
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