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-2VOORWOORD
Het is bijna terug zover, de zomer breekt aan. Laat ons hopen dat wij terug mogen
genieten van warme en zonnige dagen.
Ik heb de indruk dat met ouder worden, alles veel sneller voorbij vliegt. Wij zouden
het wat rustiger moeten aandoen, maar als men onze Senioren dagelijks ziet rond
snellen, gebeurt dit zeker niet. Nu er is ook een gezegde: “Gij moet in beweging
blijven “ en dit is ook waar.
Graag wens ik aan allen een rustige en aangename verlofperiode, zij het in het
buitenland of in ons dierbaar België.
Ons bestuur is nu reeds gestart met de voorbereiding van het volgend
jaarprogramma. Een steeds moeilijker taak. Wij doen dan ook beroep op uw
medewerking. Denkt u een spreker met een interessante spreekbeurt te kennen,
aarzel dan niet en geef dit door aan een van onze bestuursleden.
Om te eindigen dank ik alle leden voor hun blijvende steun aan onze maatschappij.
Deelname aan onze activiteiten betekent een ruggensteun voor onze bestuursleden,
die zich steeds inzetten voor u.
Tot ziens op de volgende ledenvergadering van 19 september.
De voorzitter

Secretariaat
Beste leden en sympathisanten,
Hierbij vermelden wij dat de gegevens,
waarover wij beschikken, enkel zullen
aangewend worden in functie van de
vereniging Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren, afdeling Oostende, dit in
overeenstemming met de nieuwe GDPRwetgeving.
Uw persoonsgegevens blijven binnen onze organisatie en zullen in geen
enkele vorm door ons aan derden worden bekendgemaakt. De door ons
verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om
onze verplichtingen te vervullen of voor een ander doel op strikte
voorwaarde dat u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. U kunt uw
toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken te allen tijde wijzigen
door een e-mail te sturen naar het secretariaat waarin u te kennen geeft
dat u uw toestemming voor de toekomst intrekt.
Opgeslagen gegevens leden: Naam,
Voornaam, Volledig Adres, Tel,
Geboortedatum, Stamnummer, Graad, Macht en Mailadres.
Gegevens partner : Naam, Voornaam, Volledig Adres en Geboortedatum
Om privacy redenen geven we ook mee dat er op activiteiten van de
vereniging mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in de vorm van foto
en/of film - dat nadien via onze mediakanalen (Website, De Klaroen en
andere publicaties) kan worden gebruikt. Indien je dit niet wilt, moet dit als
deelnemer juist voor de activiteit melden aan de organiserende persoon of
dienst van onze vereniging.
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Overlijden

De heer Robert OLLIGSCHLAEGER, Oppermeester bij de
Belgische Zeemacht op rust, echtgenoot van Georgette
TOURNOY.
Geboren te Ukkel op 11 juli 1934
Overleden in Oostende op 24 maart 2019

De heer Etienne DEWULF, Adjudant op rust, echtgenoot van
Paulette VAN DRIESSCHE.
Geboren te Middelkerke op 14 december 1930
Overleden in Oostende op 10 mei 2019
Etienne was vele jaren bestuurslid van de Koninklijke
Maatschappij der Ex–onderofficieren, afdeling Oostende
Langs deze weg, biedt de Koninklijke Maatschappij der Ex–onderofficieren,
afdeling Oostende haar innige deelneming aan de familie.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Tentoonstelling: vernieling en wederopbouw. Oostende
1944-1958
Oostende kreeg het tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar te verduren waardoor in
1944 enkel een verwoeste stad in puin achterbleef. Zowel toonaangevende gebouwen
zoals het stadhuis, het kursaal, het hoofdpostkantoor, de hippodroom en de vismijn als
de pittoreske kustwoningen werden met de grond gelijk gemaakt. Daarbij kwam nog dat
de belangrijke stedenbouwkundige beslissingen die voor de oorlog waren genomen,
werden verworpen. Na de oorlog startte toenmalig burgemeester Henri Serruys meteen
met de wederopbouw van zijn stad
De tentoonstelling weerspiegelt een zwaar gehavende stad die op een korte tijdspanne
weer de uitstraling van de ‘Koningin der Badsteden’ moest uitdragen. Toch is de expo
‘Vernieling en wederopbouw. Oostende 1944-1958’ veel meer dan een
architectuurtentoonstelling. Je krijgt een overzicht van de vele bouwactiviteiten, maakt
uitgebreid kennis met de spilfiguren die Oostende opnieuw groot maakten en ziet hoe de
stad in een korte tijd enorm evolueerde. Hiermee is Oostende de eerste stad in België
die een dergelijke expositie brengt rond het thema wederopbouw. Het is een niet te
missen reis door een belangrijk stukje geschiedenis van Oostende dat door de expo
tastbaarder gemaakt is dan ooit getoond.
Waar: Venitiaanse gaanderijen
ZEEDIJK/HOEK PARIJSSTRAAT
8400 Oostende

Wanneer : 25 mei 2019 TOT 29 september 2019
Open op: maandag - zaterdag VAN 14:00 TOT 18:00
zondag VAN 10:00 TOT 12:00 VAN 14:00 TOT 18:00

Prijs: € 5,0
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Activiteiten in het jaar 2019
van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende.
1. Ledenvergaderingen.
De Ex-onderofficieren van de afdeling Oostende, vergaderen in principe op de tweede
donderdag van de maand, uitgezonderd juli, augustus en november, om 14.30 uur. De
bijeenkomsten gaan door in het “Koninginnehof” gelegen in het Maria-Hendrikapark.
Wie het moeilijk heeft om naar de vergadering te komen laat dat weten aan één der
bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen trachten te zorgen.
Donderdag 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
Donderdag 31 oktober 2019
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Bingo
 koffietafel en tombola
Donderdag 12 december 2019
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Vuurtorens langs de Belgische kust door QUESTIER Valère.
 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.
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
ontspanningsmogelijk- heden (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
06 sep – 04 okt – 08 nov – 06 dec.
Ledenvergaderingen
13 juni – 19 sep – 31 okt – 12 dec.
Vet gedrukt vallen niet op de tweede donderdag
4. Koningsdag 2019
Zaterdag 16 nov

-5-

Verslag Ledenvergadering 11april 2019

De vergadering was gepland in het klein zaaltje van het Koninginnehof. Door de
drukte van de paasvakantie was de eetzaal volledig bezet, zodat er ook klanten in het
klein zaaltje plaatsnamen om het middagmaal te nuttigen. De uitbater had hen wel
gewaarschuwd dat ze het zaaltje om 14.00 uur moesten verlaten. Om 14.30 uur, zoals
voorzien, kon de voorzitter de ledenvergadering openen. Na het traditioneel
eerbetoon aan onze overleden leden, werd de spreker aan de 55 aanwezigen
voorgesteld. Ons lid Geert Van de Velde, geen onbekende door zijn reisverhalen,
kwam over zijn reis naar Rusland vertellen. Hij had duizend foto’s meegebracht
waarvan er een vijfhonderdtal werden geprojecteerd en voorzien van zijn
commentaar.
Het eerste deel van de reis gebeurde per trein van Sint-Petersburg naar Moskou.
Vervolgens van Moskou naar Taishet met de Trans-Siberische spoorlijn, kortweg
Transsib. Het is de langste spoorlijn ter wereld en de belangrijkste van Rusland. Deze
transcontinentale spoorlijn is 9289 kilometer lang en strekt zich uit van Moskou
dwars door Siberië naar Vladivostok. Hij reisde door 7 tijdzones en de treinreis
duurde 8 dagen. Rusland bracht de grootste verheven schrijvers voort en de meest
bloeddorstige leiders. De langste stromen zijn de Lena met 4294 km, de Wolga met
3530 km en de Amoer met 2824 km. Er zijn 130 Etnische groepen waarvan de
Tartaren de grootste is. Gekend zijn ook de Kozakken, dat waren deserteurs,
gevangenen, dissidenten en verstotenen. Ze waren een krijgshaftig ruitervolk die de
Tsaren hielpen. Ze werden door de communisten onderdrukt. In 1917 waren er 4
miljoen Kozakken meestal in strafkampen. Sinds 1991 hebben ze eerherstel gekregen
en is de populatie nu ongeveer zeshonderdduizend.
Op 29 augustus startte de reis in
Sint-Petersburg naar Korsakov.
Een afstand van ongeveer
tienduizend km en 20 dagen per
trein
duurde.
Van
SintPetersburg naar Moskou is de
Station St Petersburg
afstand 800 km. In Moskou is het
Witte huis
regeringsgebouw “Witte huis”. Overal ziet men
wolkenkrabbers uit Stalin’s tijd die nu dienst doen als
luxe appartementen. Ook een hotel met twee
verschillende gevels omdat er twee architecten aan
hebben gewerkt. Christus Verlosserkathedraal is de
grootste en hoogste
Orthodoxe kerk in de
wereld.
Ze
werd
vernietigd door Stalin
die er 40 jaar lang een open zwembad van maakte.
Met de val van het communisme werd in Rusland de
religie snel weer in ere hersteld. Boris Jeltsin
verleende in 1990 toestemming om een nieuwe
kathedraal naar het oude ontwerp te bouwen op
dezelfde locatie.· Deze werd in 1996 ingewijd. Het
Kerk H.Drievuldigheid
kerkje van de H. Drievuldigheid is de oudste kerk in
Moskou en is te bezichtigen op aanvraag en op zondag. De Basiliuskathedraal, ook wel
Pokrovkathedraal genoemd, is dé blikvanger van het Rode Plein in Moskou. De
kathedraal werd tussen 1555 en 1560 gebouwd in opdracht van Ivan IV, ook bekend
als Ivan de Verschrikkelijke. Dit naar aanleiding van diens overwinning op de
Tartaren bij Kazan. Het GUM werd in 1888 opgetrokken ter vervanging van een oud
handelsgebouw. In 1952 werd het gebouw na een grondige restauratie heropend als
staatswinkel. Tegenover het Kremlin, aan de andere kant van het Rode Plein, kan je
het GUM-warenhuis terugvinden. GUM staat voor Universele Staats Winkel. GUM is
dan ook een algemene benaming in het Russisch; ook in Wit-Rusland kan je een GUM
terugvinden. Het GUM in Moskou is reusachtig: het bestaat uit maar liefst 150 winkels,
4 straten en 2 verdiepingen met prachtige glazen overkappingen en fonteinen op de
kruispunten.
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de paleizen van het volk
genoemd,
werd
gebouwd in 1930 en is
300 km lang, heeft 138
stations en 12 lijnen. Het
Komsomolskaja
metrostation
is
het
mooiste.
Metro in Moskou
Met de Transsiberiantrein, dat Tsaar Alexander III liet bouwen in 1891 en klaar was in 1916, vertrokken
we uit Moskou. In het stadje Suzdal zijn er verschillende kloosters en kerken, op
zeker ogenblik waren er 40 kerken voor 400 families. Tsaar Peter de Grote dwong zijn
eerste vrouw, Evdokia Lopoechina, om non te worden in het Pokrovklooster in Suzdal.
Zij had er een minnaar. Hij werd gespiesd met een bontjas aan om niet snel te
bevriezen. De volgende bestemming was Perm. Een rit van 17 uren. Op de trein was
een samovar op kolen beschikbaar, met permanent heet water om thee of koffie te
maken. Vlak voor de val van het communistische regime werden de door Stalin
opgezette
kampen
zorgvuldig
vernietigd.
Eén bleef over, Perm-36
het enige kamp van zijn
soort, dat bewaard is
gebleven. Tijdens het
schrik-bewind van Stalin
kregen oppositieleden,
auteurs
en
andere
soorten staatsvijanden
een minimale straf van 10 jaar GULAG. Met een
chauffeur deden ze de verplaatsing. Zijn vader zat er
vast alsook de vader van de gids. Met de gids werd het
museum bezocht dat thans functioneert als een levende
herinnering
aan
de
communistische
gruweldaden. Alle unieke
gebouwen die we in het
kamp bezochten zijn allen
authentiek
bewaard
gebleven of zijn herrezen
uit hun originele delen.
Kippenvel! Perm-36 ging
Goelag Perm-36
pas in 1987 op slot en was
daarmee één van de laatst gesloten kampen in de Sovjet-Unie. Een mopje van de gids
was de 21 jaar opsluiting wegens het verkondigen: “ Stalin is een varken” Waarom 21
jaar? 1 jaar voor het beledigen van Stalin en 20 jaar voor het onthullen van een
staatsgeheim. De ganse omgeving van het strafkamp werd ontbost om de gevangenen
geen oriënteringsmogelijkheid te geven. Ze wisten niet waar ze waren, behalve een
bioloog die door het gezang van de vogels de plaats wist
te bepalen.
De
volgende
verplaatsing was naar
Ekaterinburg waar we
de grens tussen Europa
en Azië bezochten. Voor
de trein moesten we
wel steeds rekening
houden met de uren in
Grens Europa - Azië
het station die in Moskoutijd worden weergegeven.
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Nicolas II en zijn gezin
vermoord in het huis van
een vriend. Tijdens Stalin
was dit een museum,
maar door Yeltsin werd
het afgebroken en kwam
er een kerk waar de
Romanov’s
herdacht
worden.
In Novosibirsk was een
lange stop voorzien. Het
station is een prachtig
gebouw. Nu is het er
proper. Er mag geen
drank meer in openbare gebouwen en in de
coupés is een maatregel
Station Novosibirsk
ingevoerd door Poetin om
de openbare dronkenschap
tegen te gaan. Reizen per trein is een wereld op zich, men leeft
met donker en klaar zoals de dag de nacht opvolgt.
Krasnojarsk is de 7de grote stad langs de Trans-Siberische
spoorlijn, die de Russische hoofdstad Moskou verbindt met
Vladivostok. De stad ligt langs de Jenisej, de grootste rivier van
Siberië. De rivier staat ook op een biljet van 100 roebel. Hier
werd ook het Krasnoyarskmuseum bezocht. Het museum is
mooi gelegen in een Egyptisch gebouw. Hierin worden
verschillende stammen in Siberië en hun leefgewoonten
uitgebeeld.
Aangekomen in Taishet werd de Transsiberian verlaten en ging de reis verder met de
BAM, Baikal-Amoer-magistral naar Vanino 4253 km. Een droom kwam uit.” Lonely
Planet” zegt “enkel voor waanzinnige treinfreaks”. Vanaf nu ging de reis door een
onherbergzaam Siberië. Vroeger enkel voor boeren, gevangenen en bevoorrading
troepenkazernen. Was verboden voor
Westerlingen. Soms reed de trein met
geblindeerde ramen. De Bam werd
vanaf de jaren 1940 gebouwd door
dwangarbeiders. Grotendeels door
Goelaggevangenen, waaronder Duitse
en Japanse krijgsgevangenen, waarvan
mogelijk 150.000 om het leven
kwamen bij de bouw. De doden lagen
onder de sporen tot hun middel in het
water. Het was er in de winter tot -60°
en ‘s zomers tot +40° en dan weer
permafrost. De 27e oktober 1984 geldt
als de dag waarop de BAM gereed
kwam. Op deze dag werd de gouden spijker geslagen; de laatste spoorwegpin die alle
trajecten met elkaar verbond. De westelijke media waren niet uitgenodigd voor dit
evenement, omdat de sovjet-autoriteiten geen lastige vragen wilden horen over de
operationele status van de lijn en de werkomstandigheden van de arbeiders die de lijn
hadden gebouwd. Ten tijde van de opening was slechts een derde van de afstand van
de BAM volledig operationeel en ook werd er nog steeds gebruikgemaakt van
dwangarbeid. Pas in 1991 werd de BAM "af" verklaard, toen de kosten opgelopen
waren tot omgerekend 14 miljard dollar. Voor het gereedkomen van de laatste
tunnels, zoals de Severomoejsktunnel (waaraan 27 jaar was gebouwd) in 2001,
moesten de passagiers echter nog enkele jaren met een terreinwagen vervoerd
worden.

Op het traject was een tussenstop om vis
te kopen. De kunst was afdingen of
wachten tot de trein vertrok, dan kreeg
je de vis voor de helft van de prijs. Het
evenbeeld van Dominique Strauss-Kahn,
de contoleur op de trein, was ook mee.
Hij leek er niet alleen op, ook zijn gedrag
was hetzelfde.
In Severobaikask was er een halte van
waaruit het Baikalmeer werd bezocht.
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Het meer heeft een inhoud van 23
miljoen m3 zoetwater en is met zijn 1620
meter het diepste meer ter wereld. Het
heeft een oppervlakte van 31500 km², is
636 km lang en tussen de 48 en 79 km breed. De steur leeft er.. We bezochten een
schooltje waar een Juf Engelse les gaf. Onze kennis van de Engelse taal was beter. Aan
het meer bezochten we ook een volledig verlaten dorp, waar tijdens de zomer de
overtocht via het meer met boten gebeurt. In de winter gebeurt dit met hovercraft
over het ijs van het toegevroren meer. Er rijden ook voertuigen over.
Op het traject naar Komsomolsk werd er
overgestapt op een andere trein voor nog
een verre afstand. We hadden er reeds 27
uur op zitten en er waren er nog 36 te
gaan, samen 63 uren. In dit koude gedeelte
van Siberië worden de huizen en
gebouwen via een netwerk van buizen
voorzien van verwarming. Via de goed
geïsoleerde buizen wordt stoom en/of

kokend water naar de woningen en
gebouwen getuurd. Deze servies is voor de
bewoners gratis.
Komsomolsk ligt aan de rivier Amoer en er
bevindt zich daar ook de grootste militaire
basis die volstrekt van de buitenwereld is
afgesloten. Door toeval hadden we wel zicht
op een militair transport van militaire
voertuigen via het spoor.
Het laatste stuk gaat naar Vanino, het eindstation waar de cargo naar Japan vertrekt.
Met een dik applaus werd Geert bedankt voor zijn boeiend reisverhaal en werd de
bijeenkomst afgesloten met de traditionele tombola.
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Ledenvergadering 9 mei 2019

Door de afwezigheid van onze voorzitter Eddy nam de
secretaris Pierre Pauwels het woord om de
ledenvergadering te openen. Na het traditioneel
eerbetoon aan onze overleden leden, werd de spreker
voorgesteld aan de 43 aanwezigen. Ons lid Geert Van de
Velde, geen onbekende door zijn reisverhalen in het
verleden, bracht ditmaal zijn reisbelevenissen over Japan.
De reis naar Japan was de
voortzetting
van
zijn
Ruslandreis. Met de laatste
veerboot werd de overtocht
gedaan naar WAKANAI, om
vandaar met de trein tot het Reis door Japan van Noord naar
zuiden van Japan te reizen. Zuid
Op de boot reeds de traditionele Japanse gebruiken.
Vanaf nu zonder meubilair
Geen stoelen of tafels en eten, slapen gebeurde op de
vloer. De eerste gekende tekens van civilisatie dateren van 8000 voor Christus. Japan
is een eilandstaat ten oosten van het Aziatische continent. Het land wordt gevormd
door 6.852 eilanden in de Grote Oceaan. Het is er extreem koud in het Noorden en
warm in het Zuiden. Het land is zeer onderhevig aan stormen en tornado’s en heeft
een bevolking van 126,8 miljoen inwoners die tot de Mongoloïde groep behoren.
Vermoedelijk 12.000 jaar geleden via Korea op de eilanden aangekomen. Er heersen
hier ingewikkelde structuren. Eten kan je soms per tijd: één ½ uur of ¾ tot 1 uur en je
betaald per gekozen tijd. De toiletten zijn ook anders: ze hebben een verwarmde bril,
sproeiers en andere attributen voor man en vrouw en een gebruikershandleiding. “
Sinds zijn luiertijd is Geert zijn poep nooit zo
mooi geweest” zegt hij. Met de in België
gekochte railpass, met een geldigheid van 21
dagen, moesten ze in het zuiden geraken.
Deze railpass is ook geldig in de metro en op
de bussen. En onderweg kan men voor twee
dagen de trein verlaten om vervolgens
verder te reizen. Gedrum zoals we dat hier
kennen gebeurt daar niet. Iedereen blijft
daar netjes in de rij staan, wat ook de
veiligheid ten goede komt.
Iedereen mooi in de wachtrij
Van WAKANAI reisden ze naar ASAHIKAWA.
Het geplande bezoek aan de stammen in AKANO viel
letterlijk in het water. Door de regenval was er geen
trein of busvervoer. Via het toerismebureau vonden
we nog een slaapplaats in een Guesthouse. We
reisden verder naar HAKODATE via SAPPORO waar
Camiel en Geert bij een gepensioneerde professor
sliepen. Ze werden door hem aan het station
afgehaald. HAKODATE is een belangrijke stad en
bekend om zijn zeevruchten. Het is een havenstad
die als eerste in de 19de eeuw begon handel te
Met de professor op de foto
drijven met
het Westen.
De gebouwen “Red brick”, vroegere depots, zijn
nu een toeristische attractie. In deze stad staat
ook nog een Russische kerk uit het verleden.
Martine en haar man logeerden bij een man die
nog de BAM (Russische spoorlijn waarmee we
Siberië hebben doorkruist) heeft helpen
aanleggen. De 27ste oktober 1984 geldt als de
dag waarop de BAM gereed kwam.
“Red brick”, vroegere depots

-10Af en toe kwam men in de stad ook een oma in kimono tegen. Een
echte kimono is zeer duur en kost een paar duizend euro.
Bestemming AOMORI waar we weer in een Guesthouse logeerden en
op de grond sliepen, dat is ook niet alles ze slapen liever in een bed.
Een regel is ook bij het binnentreden van de woning worden
pantoffels aangetrokken. Andere
pantoffels om naar het toilet te
gaan en nog eens andere om te
gaan douchen. In de douche een
aparte inzeepplaats, afspoelen
en dan de warm waterbak in.
Camiel en Geert zijn niet oud, zij
zijn gerecycleerde pubers of
puberté académique, die in de
Kimono
Badkamer
woning een traditionele kimono
dragen. In eethuizen kan men eten bestellen aan
een apparaat en dan aan een toog afhalen. Het bestellen en niets kunnen lezen is een
serieus probleem zoals de taal niet kennen. Slechts 1 op 1000 spreekt Engels. Voorde
meesten van ons is het zeer normaal om een tweede taal te spreken en haast
vanzelfsprekend om de Engelse taal te beheersen. Echter is dit niet altijd het geval in
Japan. Er bestaan wel apparaatjes om te vertalen.
Op een afstand van rond de 150 km ten noordoosten van Tokyo ligt de stad Nikko hun
volgende halte. Heel bekend is de legende van de slaggenbrug. De heilige brug
(Shinkyo), die de rivier Daiya overspant. Volgens de legende is de brug gemaakt door
twee slangen om de hogepriester Shodo-shonin te helpen de rivier over te steken.
Vandaar dat deze 28 m lange en 7 m brede brug de bijnaam Slangenbrug draagt. De
heilige brug is voor het publiek geopend tijdens het Toshogufestival en incidenteel
ook op andere dagen tegen betaling van een tolprijs. Meestal zal men echter gebruik
moeten maken van een evenwijdig liggende verkeersbrug (de Nikkobrug).
Dan naar TOKYO waar de tempel van de Sumo’s
werd bezocht. De tickets werden in België
gereserveerd. In de tempel zijn 10.000 plaatsen
maar is steeds maanden op voorhand
uitverkocht. Het ticket was één dag geldig en men
mag 1 x naar buiten. In het gebouw is er een
museum, restaurant en alles kan bezocht
worden.
Sumoworstelaars beginnen als jonge tieners in de
trainingsstallen, worden leerling en moeten de
SUMO wedstrijd
meester dag en nacht dienen. Hun darmen
worden gemasseerd om meer voedsel te absorberen. Het is misschien wel de meest
Japanse sport die je kunt bedenken, en het is nog steeds enkel Japanners toegestaan
de sport te beoefenen. 15 eeuwen oud is ze al, de sport, en haar beoefenaars trainen
elke dag drie uur, niet meer. Toch staat hun hele leven in het teken van het worstelen.
Een doordeweekse dag begint met drie uur training in de ochtend, de eerste die uit de
ring van zand valt of geduwd wordt, verliest. Na de training, zo rond halfelf in de
ochtend, maken de worstelaars tijd voor hun fans, delen ze handtekeningen uit en
poseren ze voor foto’s. Dan volgt de eerste van hun twee dagelijkse maaltijden, bereid
door de jongere, niet zo ervaren worstelaars. Die bestaat uit varkenspoten,
gefrituurde sardientjes, gestoomde rijst en ‘chanko nabe’, een typische stoofpot voor
sumoworstelaars, die elke dag maar liefst 8.000 calorieën zouden opnemen. Na de
maaltijd is het tijd voor een dutje van ettelijke uren, met een zuurstofmasker op. De
wereld van het sumoworstelen binnenstappen, is kennismaken met een onverdunde
vorm van Japanse cultuur. Maar heel wat Japanners schrikken terug voor de strenge
training. Wie een kampioenschap wint blijft zijn levenslang een god.
In Tokyo bezochten we de grootste vismarkt ter wereld. Er worden er ook
paddestoelen verkocht die bedwelmen, asperges en andere groenten. Bij een
gepensioneerde Sumo aten ze, friet en kip vier gangen menu ( 3 pinten en ½ kip). De
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tegen. Door de bewolking was de besneeuwde top niet te Alpine route tussen
zien. De volgende activiteit was de Alpine route. De bagage sneeuwmuren
werd naar het volgende logies gebracht. De tocht was te lang
om de bagage mee te nemen en was in het ticket inbegrepen.
Nadien ging het verder met de trein naar KANAZAWA waar
geishahuizen bezocht kunnen worden. Ochaya Shima is een
historisch geishahuis, dat werd gebouwd in 1820 als
onderdeel van de Higashi Kuruwa, een uitgaanswijk voor
rijke kooplieden en adel. Het woord “chaya” betekent”
theehuis” en Ochaya Shima was een van de vele ”chaya” die
in dit gebied werden gebouwd. In feite dienden deze
"theehuizen" rijstwijn op, meer dan
thee. Ze waren hoofdzakelijk
plaatsen waar rijke klanten door
geisha met muziek, dans, poëzie en
drinken zouden worden vermaakt.
Het Samuraihouse is een mooie plek
verborgen tussen hoogbouw en wel
een van de mooiste tuinen in Japan.
In KYOTO werd een bezoek
gebracht aan de Inaritempel. Het
heiligdom
is
vooral
bekend
vanwege haar galerijen, die worden
overdekt
door
duizenden
scharlakenrode torii (poorten), die
allen zijn gedoneerd door personen,
families of bedrijven. Deze galerijen
voeren naar boven over een heuvel,
De Grootste Boeddha ter wereld
naar de top, een shintoheiligdom,
het allerheiligste. Tōdai-ji is een Boeddhistisch
tempelcomplex in de stad Nara, waarvan de bouw
te situeren valt in de 8e eeuw na Christus. Het
complex bevat het grootste houten gebouw ter
wereld, de hal van de Grote Boeddha. Dit gebouw
bevat op zijn beurt het grootste bronzen
Boeddhabeeld van Japan en het grootste ter wereld
van de Boeddha.
Stene kerk op de building
In OSAKA staat op de dakverdieping van een hotel:
“het Monterey Lasoeur,” de kopie van de Sint-Annakerk van Stene bij Oostende.
Via KOBE ging de reis naar HIROSHIMA waar het children’s peacemonument werd
bezocht. Dit monument is gebouwd om Sadako Sasaki en de, duizenden andere
onschuldige kinderen,die gestorven zijn als gevolg van de atoombom in Hiroshima, te
herdenken. Sadako Sasaki was een jong meisje dat op tweejarige leeftijd werd
blootgesteld aan de uitstraling van de ontploffing en tien jaar later stierf aan leukemie.
Sadako, die tijdens haar lange ziekte vouwkranen bleef vouwen, is te zien aan de top
van het monument met een draadkraan boven haar hoofd. Zelfs vandaag de dag
komen gevouwen papieren kranen, die symbool staan voor het streven naar vrede, uit
bij het monument van over de hele wereld. NAGASAKI de tweede, door een atoombom
vernielde stad heeft ook een peacepark met overblijfselen van de vernielde
kathedraal. Als laatste werd ook nog een oude Hollandse nederzetting bezocht.
De terugvlucht ging via China. Geert besloot met de volgende woorden.
“Waarom op reis:
Soms heb ik het raar gevoel dat mijn wortels ergens liggen waar ik nog nooit geweest
ben. Zal ik ze vinden? De wereld bereizen is zo leuk maar spijtig dat hij zo groot is.”
De namiddag werd afgesloten met de traditionele tombola en nog een gezellige babbel
alvorens huiswaarts te keren.
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Wie weet het nog?
MILAC
Milac was de naam van een katholieke vormingsbeweging in het Belgisch leger. Het
staat voor Militianen Actie en werd opgericht in 1945 als onderdeel van de
Katholieke Actie.
Eigenlijk groeide Milac uit de KAJ-beweging en wilde toekomstige miliciens beter
voorbereiden op hun legerdienst. Kort na de bevrijding duurde de legerdienst nog
meerdere jaren en werden heel wat jongens in Duitsland, ver van huis
ingekwartierd. Daarnaast ontwikkelde Milac ook een "kazernewerking". In
navolging van Jozef Cardijn werkte men met "Kazerne, Kameraadschap, Kamer"
om solidariteit te bevorderen. Men wilde hen ondersteunen op moreel en sociaal
gebied, aanvankelijk gericht op de gevaren van het gebrek aan moraliteit in het
leger, later ook als vormings- en ontspanningsinitiatieven binnen de kazerne.
Grote bezieler was François ("Sooi") Willems, de latere
nationale proost, die kon een beroep doen op een groot aantal
vrijwilligers. Hoewel totaal onafhankelijk was er toch meestal
een goede samenwerking met de aalmoezeniersdienst van het
leger. Onder impuls van Milac werd vanaf 1948 jaarlijks de
"week van de soldaat" ingericht, onder meer om ook het
"thuisfront" bij de problematiek van de miliciens te betrekken.
Met de afschaffing van de verplichte legerdienst in 1994 kwam
ook een einde aan Milac.
Gesprekken met soldatenaalmoezenier Sooi Willems is een weergave van een
aantal bezoeken die de journalist Mark Deltour aan Sooi heeft gebracht. De vraagen antwoordstijl was de beste manier om de woordenstroom van Sooi enigszins in
goede banen te leiden. Zij geven ook wel een stukje tijdsgeest weer zodat het voor
de lezer gemakkelijker wordt; het gaat tenslotte over situaties van vroeger waar
jongeren zich nu nog moeilijk een idee over kunnen vormen.
François, Frans, Sooi, Wakkes: het zijn allemaal namen voor één en dezelfde persoon.
Dat is een luxe.
François, dat mag je vergeten ! Op de lagere school noemde de meester mij meestal
zo. Frans is ook al vlug in onbruik geraakt. Sooi werd mijn roepnaam. Maar Wakkes
zat er ook al van kleinsaf bij. Mijn klasgenoten voegden er nog een zinnetje bij. Als
ze mij in het harnas wilden jagen, riepen ze: "Wakkes met je grote bakkes". Meer
uitleg hoeft dat niet. Waarschijnlijk was ik toen al een groot lawaai.
We gaan naar de troep…. Milac is er voor Jan Soldaat!
Na de bevrijding werden duizenden jonge mannen gekazerneerd in bezet
Duitsland. Als Sooi Willems over die tijd spreekt is hij ongezouten: "Duitsland
stonk van de armoede, van de rode en de witte kool".
Veel jongens zagen op tegen die verdomde
legerdienst. Ze kwamen niet alleen terecht
in een totaal onbekende streek, ze leefden
daarbij nog in een kazerne waar alle
huiselijke gezelligheid ontbrak en bovenal
bleven ze weken weg van thuis.
Voor Milac lag daar een uitgelezen
werkterrein. Het kon toch niet dat jonge
mensen onvoorbereid het troepleven
binnenstapten. Temeer omdat in en rond
de kazernes stommiteiten gebeurden.
Vandaar dat Milac zeer defensief optrad.
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sloganachtig op het behoud van de fysieke en de morele gezondheid van de
recruten. "Pas op je gezondheid, kom terug zoals je vertrokken bent. Verknoei daar
je jong leven niet". Vandaag klinkt zo'n taal oubollig, achterhaald, overdreven,
opgepept. Kortom, ze spreekt nog weinigen aan. Maar, dat soldaat zijn in Duitsland
een geladen lokroep inhield, bewees het succes van de informatieavonden. Milac
kwam psychologisch net op tijd. De jongens deden wel stoer en spraken straffe
taal, doch ze waren als angstige mannen die floten in het donker.
Sooi Willems beweert terecht dat Milac voor duizenden jongeren en ook voor hun
familie een redplank is geweest. Als hij het over die pionierstijd heeft, staat hij
onmiddellijk onder stoom. En hij geraakt nog het best op dreef als ik even langs
mijn neus weg laat verstaan dat Milac misschien teveel spijkers op laag water
zocht. Hij vangt de slag op in legertermen: "Wij zochten geen wolfijzers en
schietgeweren. Onze jongens kwamen op onbekend terrein en wij wilden niet dat
ze ondersteboven gekegeld werden door alles wat er in en rond de kazerne leefde. Punt".
Milac gaf op de allereerste plaats informatie aan de toekomstige soldaten. In de
kazerne zelf werd de Katholieke Actie gelanceerd en georganiseerd. De jonge
nationaal proost kreeg van Opperaalmoezenier Cammaert het verzoek om de
kazernes in Duitsland te bezoeken. De toog werd vervangen door een geleend
uniform en wat een korte kennismaking moest worden, draaide uit op drie
maanden Duitsland.
Kanunnik Cammaert was nieuw in zijn funktie als opperaalmoezenier. Hij kende
Milac slechts van horen spreken en omdat Milac van meet af aan zowat
vereenzelvigd werd met Sooi Willems.
In de beginperiode van Milac hadden de informatieavonden vooral het karakter van
voorlichtingsavonden. Jullie wilden de jongens moreel klaarmaken voor de
legerdienst!
Wanneer we jarenlang met een soldaat, een dokter en een aalmoezenier
voorlichtingsvergaderingen hebben georganiseerd dan bekeken we het leger
vanuit drie invalshoeken.
Een militair of een oud soldaat vertelde er over zijn soldatentijd. Het was het
levensecht verhaal met de plezante en droge kanten van het kazerneleven.. De
dokter sprak over de lichamelijke gezondheid. En dat de klemtoon op het seksuele
lag, was vanzelfsprekend omdat veel jongens nog
onvoorgelicht naar de troep trokken. Als de dokter het
dan had over geslachtsziekten, dan schiep hij allerminst
een boeman, het was zo ! Er waren tragische gevallen
van venerische ziekten. Sommige jongens leerden
tijdens de troep een hoerenkot kennen. Vandaag
moeten ze daarvoor niet meer rond de kazerne hangen.
Langs onze grote banen in Vlaanderen is er wel altijd
ergens zo'n bar. Veel van onze jongens trokken toen nog
onvoorgelicht naar de kazerne. Vandaag lopen ze al
vanaf hun zestien met condooms op zak. Als moppen
een klimaat weergeven, de barometer zijn van hun tijd,
dan is dit grapje een goede illustratie van die tijdsgeest.
Een jongen die soldaat werd, moest toch weten waar
Abraham z'n mosterd haalde. Vader en moeder moesten
hem maar eens duidelijk uitleggen hoe man en vrouw
met mekaar omgaan. Omdat zij het niet onder woorden
konden en durfden te brengen, stuurden ze zoonlief dan
maar naar de onderpastoor, die op zijn beurt de jongen
naar de pastoor verwees. Maar ook daar bleef het potje
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station. En wanneer de trein vertrok riep de vader: "En als je het nog niet wist.
Sinterklaas bestaat niet, het is je vader en je moeder". Dat is natuurlijk een uiterste.
Maar het geeft wel de tijdsgeest weer. Een dokter die voorlichting gaf was toen
geen overdreven luxe.
En de aalmoezenier ? Wel hij hamerde op het godsdienstige, op het morele. Om
het in zwart-wit termen uit te drukken, hij sprak over "zie dat je braaf en
godsdienstig blijft, anders word je slecht".
Ben jij ijdel?
Nu voel ik de kleinheid van de mens. Ik lig hier en wacht op wat komen moet. Ik
ben gereed voor de reis. Het meest lastige in mijn leven is niet geweest het
celibatair leven of ik weet niet wat, maar het moment dat ik besefte dat ik niet
meer voor een zaal, een kazerne of in een kerk kon spreken. Dat was hard. Ik heb
deugd beleefd aan de honderden avonden die ik heb gegeven en aan de duizenden
mensen die ik mocht boeien en warm maken voor de boodschap. Om dat vol te
houden is een stukje ijdelheid nodig. En ja, ik denk dat ik dat had. Maar ijdelheid
alleen volstaat niet om het vol te houden. Wat ik als priester heb gepreekt en
gedaan, kwam uit mijn leven. Wat ik zei was geen showelement. Omdat ik nooit de
waarheid geweld heb aangedaan en geen pseudoliefde heb gepreekt, zie ik rustig
uit naar de definitieve ontmoeting met de Heer. Ik heb eerlijk geprobeerd mijn best
te doen. Ik heb de blijde boodschap verkondigd op de plaats waar God mij heeft
gezet en met de talenten die Hij mij heeft gegeven. Ik heb een gelukkig leven gehad.
En dat ik nu afzie... och, het zal niet lang meer duren. Ik denk soms aan wat ik mijn
Heer zal zeggen de dag dat Hij mij roept. En weetje wat het zal zijn ? "Hier is jouw
gelukzak !".
Het was 10 februari 1990. Om 13.35 uur verliet ik Weert. Acht dagen later, 17
februari, stierf Sooi. Hij zette de stap van huize 'De Doolhof naar de... hemel. Daar
ben ik zeker van !Zie elkaar toch graag ...
Aalmoezenier Willems heeft zijn levensroeping gezien in "een stukje blijde boodschap
te zijn ". Maar heel zijn leven was blijde boodschap. Zijn oproep, altijd weer herhaald,
bleef steeds even levensecht: "Zie elkaar toch graag, doe elkaar de duivel niet aan".
Die liefde heeft hij beleefd in alle afmetingen,
zoals Paulus dit in één van zijn brieven
vraagt. Hij beleefde de liefde in de breedte:
van Oostende tot Maaseik, van Aachen tot
Kassel, altijd onderweg. En wellicht met
Lourdes het meest als middelpunt van zijn
apostolische omzwervingen.
Hij gaf de liefde gestalte in de lengte van zijn
leven, in alle generaties van soldaten: de
eerste generatie in Duitsland, ineens
verplaatst vanuit een veilige thuis: de eerder
kritische generaties; de welvaartsgeneratie,
die van tapis-plain op tapis-beton
terechtkomt.
Vooral heeft hij de liefde in de diepte beleefd:
aandachtig was hij voor het concrete gelaat
van iedere Jan Soldaat. Hij zette meer tijd op
20 meter kazernekoer dan op 200 kilometer
in zijn wagen. Hij voelde sterk het hart van
de moeders en de lieven van de soldaten. Hij
beluisterde de diepere vragen van het hart
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GELUKKIGE SAMENLOOP
IN TORHOUT
Toen Jacques Somers besliste om zijn eigen bosje in Torhout aan Natuurpunt te
schenken, kon hij niet vermoeden wat de gevolgen zouden zijn. De afdeling
schoot in actie, ruimde het bosje op en is ondertussen begonnen met de aankoop
van nieuwe percelen. Het historische Groenhoevebos groeit opnieuw.
Torhoutenaren herontdekken de groene long net buiten het centrum. Die
dynamiek trekt nieuwe vrijwilligers aan. De afdeling bruist. Een gelukkige
samenloop van omstandigheden, zo kan je de schenking van Jacques wel
noemen.

Wat is je band met het
Groenhovebos?
In de jaren '70 kochten veel
mensen een stuk bos om er dan een
soort van tuin van te maken. Ik heb
mijn stukje bos gekocht onder
invloed van vrienden. Van mij
mocht het gerust bos blijven. Geen
constructies, geen aanplantingen,
maar wel woudreuzen in wording.
Zo zag mijn perceel eruit.

Waarom schonk je je bos aan
Natuurpunt?

Jacques Somers ons bestuurslid
met een hart voor de natuur

Ik kwam steeds minder in mijn bos.
Andere eigenaren vroegen me of ze
hout mochten hakken om zich te
verwarmen in de winter. Ik zei ja,
maar had niet verwacht dat ze
zomaar twee enorm grote bomen
zouden omhakken. Ik raakte
ontgoocheld toen ik zag hoe
anderen met zo weinig respect met
het bos omgingen. Uiteindelijk
schonk ik het aan Natuurpunt.

Wat wil je hier
verwezenlijkt zien?

graag

Mijn schenking heeft blijkbaar iets in gang gezet. Het doet me plezier dat die de
eerste was van een reeks gronden die door Natuurpunt verworven werden.
Intussen is het Groenhovebos een volwaardig nieuw project geworden van
Natuurpunt. Koterijen werden afgebroken, iedereen kan in het bos komen
wandelen. Dat is eigenlijk al de mooiste verwezenlijking.
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Boswachter Mieke aan het woord.
Mieke D'Hondt is als boswachter verantwoordelijk voor
het Neigembos in Ninove. In de periode rond de Week van
het Bos is ze extra vaak op pad. Toch is de job van een
boswachter niet helemaal wat de meeste mensen ervan
denken, zegt ze: "Ik heb heel veel verschillende taken en er
zijn weken dat ik vooral kantoorwerk doe en nauwelijks
buitenkom. Verslagen maken van werkzaamheden in het
bos, bomen en bossen inventariseren, evalueren hoe de
bosarbeidersploeg z'n uren besteedt, kostenramingen en
planningen maken: het hoort er allemaal bij. Mensen
hebben nog te vaak het beeld van een boswachter die bij
mooi weer rondwandelt in het bos, maar ik doe veel meer
dan wandelen. En voor alle duidelijkheid: ook bij bar slecht
weer zijn wij vaak op pad! Bijvoorbeeld om de
werkzaamheden van de arbeiders op te volgen en de
veiligheidsvoorschriften te bewaken. Bij een vrij recente herstructurering binnen
Bos & Groen werden boswachters in drie groepen ingedeeld: sommige collega's
hebben nu vooral politionele taken, anderen houden zich vooral bezig met beleid
(vergunningen, jacht, visserij, privébossen...) en er zijn boswachters die werken in
het beheer. Tot die laatste groep behoor ik. Dat betekent niet dat ik niet kan
optreden in mijn bos, maar gelukkig is dat niet vaak nodig. De meeste mensen
brengen echt wel het nodige respect op voor het bos. Hoe dan ook, voor mijn eigen
ontspanning vind ik het prettiger om in het buitenland te wandelen. Daar kan ik
vanuit mijn ervaringen vergelijken en bijleren, terwijl ik in mijn eigen bos toch
altijd met mijn job bezig ben. Om de een of andere reden zijn de meesten van mijn
collega's mannen. Persoonlijk vind ik ons werk fysiek niet extreem zwaar of zo. Je
bent natuurlijk wel vaak alleen op pad en op jezelf aangewezen. Misschien spreekt
dat vrouwen iets minder aan? Al van toen ik een kind was, had ik een enorme
interesse voor de natuur en van daaruit groeide het idee om boswachter te
worden. Al moet ik toegeven dat ik toen ook wel het ideaalbeeld van de 'vrije
vogel' koesterde..."
Boswachter Mieke:
"Elk
voorjaar
opnieuw,
als de
sapstroom weer op
gang komt, kent de
boom een groeispurt,
om daarna weer stil
te vallen. Op dat
moment komen de
poriën van de boom
weer dichter bij
elkaar,
wat
de
tekening in de doorsnede van een boomstam
veroorzaakt. Wat de meeste mensen niet weten,
is dat je in sommige gevallen ook de boomsoort
kunt herkennen aan de jaarringen. Maar
daarvoor moet je al heel veel kennis van zaken
hebben."
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