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Voorwoord
Het jaar 2019 loopt ten einde. Nog enkele dagen scheiden ons van de
eindejaarsfeesten.
In mijn naam en het ganse bestuur is het ogenblik gekomen om U en uw familie
een Prettig Kerstmis en een Gelukkig Nieuwjaar te wensen.
Ik hoop dat wij allen in 2020 mogen gespaard blijven van ziekten en
teleurstellingen.
Aan allen dank om blijvend deel uit te maken van onze vereniging en ook voor
jullie deelname aan onze activiteiten.
Mijn dank gaat ook naar de bestuursleden, leden en sympathisanten, alsmede de
sponsors die door hun steun in het voorbije jaar hebben meegeholpen aan het
voortbestaan van onze Koninklijke Maatschappij.
De voorzitter

Secretariaat
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 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 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
spreekbeurt STAD GENT – Juliette Van De Putte
koffietafel en tombola
Zaterdag 16 november 2019









Viering Koningsdag
Feestmaaltijd met dans
Inschrijving zie bladzijde 4

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.
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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

Lidgelden
Het lidgeld voor het jaar 2020 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.
GELUKWENSEN.

Vanwege het de K.M. der Ex–onderofficieren, afdeling
Oostende
De allerbeste verjaardagwensen aan onze jarigen
GEUVENS Lucien – 13.07.19 en VAN LOOCKE Raymond –
13.09.19 voor hun negentigste verjaardag
OVERLIJDEN.

Mevrouw DECOUTER Germaine, echtgenote van BEELEN Gustaaf
Geboren te Bredene op 27 juni 1927 en rustig
overleden in WZC De Duinpieper te Oostende op 13 juni 2019.
De heer TULPIN Ronald echtgenoot van Suzanne SIMOENS
Geboren te Oostende op 21 augustus 1935
Overleden in het AZ Sint-Jan te Brugge op 20 juni 2019
De heer MOERMAN Jean echtgenoot van Odette DEBRUYNE
Geboren te Gent op 17 februari 1935
Overleden in Oostende op 21 augustus 2019
Mevrouw Georgette Tournoy Weduwe van de heer Robert Olligschlaeger (†2019)
Geboren te Zandvoorde op 2 augustus 1934 overleden te Oostende op 16 sep 2019
Langs deze weg, biedt de K.M. der Ex–onderofficieren, afdeling Oostende haar
innige deelneming aan de familie.
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Wij vieren Koningsdag op 16 november 2019.
Zo zetten de Ex-onderofficieren, afdeling Oostende hun 133- jarig bestaan in.
Het programma is als volgt:
- 12.00 uur: onthaal in het "Koninginnehof."
- 13.00 uur: banket met volgende menu:
Aperitief met koude en warme hapjes.
Toast champignon geflambeerd met
cognac en versnipperde peterselie.
Parelhoenfilet met een sausje van
sjalotjes en rode wijn, witloof, appel met
bessen, aardappelnootjes.
Tiramisu met rode vruchten.
Koffie met koekjes.
De drank is NIET inbegrepen, maar
aangepaste wijnen worden aan democratische prijzen beschikbaar gesteld.
1 fles wijn: 13,00 euro.
1 glas wijn: 3,50 euro.
Er wordt ten dans geleid door DJ-Sandy.
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs
vastgelegd op 40 euro per persoon. De meerwaarde
van het banket wordt bijgelegd door de vereniging.
Er wordt gevraagd om tijdig in te schrijven door
storting, overschrijving of contante betaling bij de
penningmeester.
Uiterste datum van betaling: 31 oktober 2019 .
Het rekeningnummer van onze vereniging:
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469
1254
BIC : BPOTBEB1
Jules Peurquaetstraat 18 b2, 8400 Oostende.
De penningmeester Pierre KIMPE zal op de komende ledenvergadering ter
beschikking staan voor degenen die contant willen betalen.
Welke ook de wijze van betaling is, gelieve bij de inschrijving te vermelden met wie
U eventueel aan tafel wilt zitten. (Inschrijvingsformulier verder in dit tijdschrift).
Wij wensen alle deelnemers een aangename namiddag toe.
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LEDENVERGADERING 13 jun 2019.
Voorzitter Eddy verwelkomde de 35 aanwezigen en vroeg één minuut
stilte voor de overleden leden.
Hij stelde de quizmaster Robert Dhondt en zijn helper Charlie voor.
In het klein zaaltje van het Koninginnehof is de nodige apparatuur
aanwezig om op een groot scherm de vragen te projecteren, wat veel
handiger is dan vroeger de vragen op papier te verdelen.
Er werden 8 ploegen samengesteld. De quiz bestond uit 6 reeksen met
telkens 10 vragen.
Eerst een opwarmingsronde om het systeem onder de knie te krijgen
De vragen waren gevarieerd: o.a. de naam van een tv -presentatrice,
aardrijkskunde en namen van beroemde personen.
Alle reeksen waren van dezelfde aard, met hierna enkele voorbeelden
dat de lezer zelf kan invullen.
-Welke Amerikaanse bank was in 2008 de oor zaak van een wereldwijde
financiële crisis?
-Wie kwam aan het hof van Tsaar Nicolaas II van Rusland als
geestelijke leidsman?
-Welke vrouw is sinds juli 2011 directeur van het internationaal
Monetair Fonds?
-Wie tekende en bedacht de avonturen van Kwik en Flupke?
-Vanwaar komen de mattentaarten?
-Wat is het synoniem voor de schuine zijde van een rechthoekige
driehoek, die tegenover de rechte hoek ligt? De naam is afkomstig uit
het Latijn en afgeleid van het Grieks.
Zo zie je maar dat je wat meer kennis nodi g hebt om te komen quizzen
dan om deel te nemen aan een Bingo.
Tussen reeks 4 en 5 werd een pauze van 10 minuten ingelast.
Rita maakte ervan gebruik om de tombolalotjes te verkopen.
De zeer aangename en gevarieerde quiz mondde uit in een nek-aannekrace. Het eindigde met het kleinste verschil tussen ploeg 2 en 1.
De andere ploegen volgden nipt.
Alle winnaars werden beloond met een kleine attentie..
De quizmasters werden met handgeklap bedankt en kregen het
traditioneel geschenk. Het is z eker voor herhaling vatbaar.
Tijd voor de tombolatrekking waarbij de aanwezigen tussendoor
werden opgemonterd door Eddy met enkele mopjes.
Na het vlotte verloop van de tombola werd iedereen een goede
thuiskomst gewenst. Rond 16.45 uur was de ledenvergad ering voorbij.
Dit was de laatste ledenvergadering vóór het zomerverlof.
De
voorzitter wenste iedereen nog een prachtige zomer toe.
We hopen elkaar terug te zien op de volgende ledenvergadering in
september.
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Ledenvergadering 19 sep 2019
Om 14.30 uur, zoals voorzien, werd de PC waarmee de reispresentatie “10-daagse reis
naar Polen” zou worden gepresenteerd aangesloten op het projectiesysteem, maar bij de
test bleek het geluid niet te werken. Bij het testen bleek nochtans alles naar behoren te
werken. Na het verplaatsen van de PC om een andere aansluiting te gebruiken, was het
euvel opgelost en kon het reisverhaal beginnen. Een klein halfuurtje na het voorziene
startuur verwelkomde de voorzitter de 37 aanwezigen en de auteur van het reisverhaal
ons lid Jeannine Deschepper. De tiendaagse reis begon in Dresden, het Florence aan de
Elbe, een cultuurrijke Duitse stad met een rijke historie, prachtige gebouwen en vele
interessante musea. Op 13 en 14 februari 1945 bombardeerde de geallieerde luchtmacht
Dresden. De temperatuur in en om de kerk bereikte 1000 graden. De buitenmuren
verpulverden en bijna 6000 ton steen kwam naar beneden, waarbij de massieve kerkvloeren doorboord werden. De geblakerde stenen bleven voor de volgende 45 jaar op een
hoop liggen. Na de Wende begon men in 1994 met de wederopbouw van de kerk. Met
steun van burgers, steden en landen was het mogelijk de kerk te herbouwen en op 30
oktober 2005 weer in gebruik te nemen. De vele historische gebouwen zijn ook in pracht
en praal hersteld. Na dit kort oponthoud in Duitsland was ons eerste kennismaking
Wroclaw in Polen, het voormalige Duitse Breslau, gelegen aan de Oder. De stad behoorde
tot de Hanze en is nu de belangrijkste historische stad van Silezië. . De stad had zwaar
geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar een groot deel van de binnenstad is in
haar oude glorie hersteld. Sindsdien is 70 procent van de verwoeste historische
gebouwen in Wrocław weer gerestaureerd of opnieuw opgebouwd. Met de bus gaat de
reis verder naar Krakau. Meer dan vijf eeuwen was Krakau de koninklijke hoofdstad van
Polen. Vandaag is dat niet langer het geval, maar de stad ademt nog steeds een statige en
elegante sfeer uit. Het oude stadscentrum is een opeenstapeling van historische
gebouwen, kerken en herenhuizen. Krakau wordt wel de parel in de Poolse kroon
genoemd. De fraaie historische stad ligt in het zuiden van Polen, aan de oever van de
rivier Wisla, de koningin van de Poolse rivieren. De binnenstad van Krakau staat al sinds
1978 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. In 2000 was het de culturele hoofdstad
van Europa. Het Wawelkasteel, waar gedurende vijf eeuwen de Poolse koningen
resideerden, is één van de historische monumenten. Eén van de koningen was Casimir de
Grote. Na het bezoeken van de talrijke gebouwen en bezienswaardigheden ging het
bezoek een gans andere richting uit. De ondergrondse zoutmijn van Wieliczka, de oudste
zoutmijn ter wereld stond op het programma. Deze plek werd voor het eerst vermeld in
1044. De gangen zijn 300 kilometer lang en bereiken een diepte van 327 meter. De mijn
is ook bijzonder vanwege zijn lange toeristische traditie. Al aan het einde van de 15e
eeuw kwam de elite dit ondergrondse wonder aanschouwen. In totaal werden 20
prachtige kamers getoond. In de mijn is het constant zo'n 14 graden. Tijdens de
wandeling kon je de hele tijd gezonde lucht inademen. De mijnen worden namelijk ook
als sanatorium voor o.a. astmapatiënten gebruikt. De zoute lucht zorgde er voor dat de
ondergrondse mijnwerkers ouder werden dan diegene die boven de grond werkten. Dit
in tegenstelling tot de mijnwerkers die bijvoorbeeld in een ongezonde kolenmijn
moesten werken. Bij het aansluitend blitzbezoek aan het kamp van Birkenau viel de grote
omvang van het complex op met vooral de vele houten barakken. Het standaard houten
ontwerp Pferdestallbarak was geschikt voor 52 paarden, voor toepassing binnen het
Auschwitzcomplex berekend op max. 500 mensen, maar zonder meer volgepropt tot wel
1.000 mensen. Vanuit het kamp kon men eerst het oude perron bezoeken waar de Joden
per spoor aankwamen en werden geselecteerd als werkslaaf of voor directe vernietiging
in de gaskamers. Helaas waren de luttele minuten die ons werden geoorloofd door de
gids onvoldoende om het kamp te bezoeken. Elke vorm van comfort en sanitaire
voorzieningen ontbrak in deze half afgebouwde barakken. In combinatie met de
flinterdunne kampkleding en het vaak barre Poolse klimaat een ware hel op aarde. De
houten slaapplaatsen waren de benaming bed niet waardig. Diep onder de indruk
verlieten wij dit vernietigingskamp. Voordat Auschwitz als Centraal-Europees
concentratiekamp diende, was het een regionaal gevangenkamp waar Polen op politieke
gronden werden vastgehouden en gedood. De grote verliezen onder de Poolse bevolking
onder het juk van de Nazi’s waren ons minder bekend dan de gruwelen onder de Joodse
bevolking. Een waanzinnige moordmachine die op volle toeren draaide. Met applaus en
bedankingswoord van de voorzitter werd de presentatie afgesloten. Na het prachtige
reisverslag werd de tombola, met weeral vele prijzen, voor de aanwezigen georganiseerd.

-7-

VROUWEN IN HET VERZET.
Over de rol van de vrouwen in het verzet valt veel te vertellen. Over hun
heldendaden, hun onberispelijke moed of hun tomeloze dapperheid. Ze hebben
iedereen het bewijs geleverd dat de vrouw tijdens de oorlog even belangrijk is als
de man.
Weinig vrouwen gingen werken zoals dat vandaag het geval is, als leerkracht,
vroedvrouw, advocaat, poetsvrouw of bedrijfsleider. En toch waren ze niet
werkeloos. Ze oefenden talrijke taken uit zoals: springtuigen klaarmaken,
inlichtingen verzamelen en doorgeven, evenals valse papieren.
Meer algemeen dienden de landelijke vrouwen in te staan voor het bewerken van
de akkers om te zorgen voor de vereiste voedselproductie voor het front en
diegenen die uit de steden kwamen moesten de mannen in de fabrieken
vervangen. Onder al die taken die de vrouw heeft kunnen verrichten blijft de belangrijkste het organiseren van ontsnappingen. In de Belgische
ontsnappingsroutes heeft een vrouw onze aandacht getrokken. Met name Andrée
De Jongh, een 25-jarige jonge Belgische die in augustus 1941 « Comète » oprichtte.
Opmerkelijk is dat België één van de grote verzetshaarden was doordat België
nooit heeft gecapituleerd, dat ze altijd mede dankzij haar strijdvaardige aard
steeds haar neutraliteit heeft bewaard.
We kunnen het ook hebben over Louise Thuliez en Henriette Moriamé. Ze hielpen
Engelse soldaten, het doelwit van de Duitse Gestapo, aan schuilplaatsen. Er is ook
nog Monique De Bissy, lid van de ontsnappingsroute « Comète », die 20 geallieerde
piloten heeft helpen ontsnappen. Ze vervoerde ook talrijke berichten maar werd
finaal verklikt. De vrouwen gingen ook op de slagvelden maar ze waren er minder
talrijk dan de mannen. We kunnen ook Laurette Demaret citeren die in 1944
sneuvelt.
We kunnen al die vrouwen niet vernoemen, de lijst is te lang ! We kunnen ons
echter wel herinneren en vooral niet vergeten. Denken ook aan al die vrouwen die
vandaag in de vergetelheid zijn geraakt maar die allen dapper hebben gestreden
voor hun land. Laten we al die vrouwen huldigen die net als hun mannelijke
tegenhangers hebben getuigd van moed voor de vrijwaring van hun vaderland.
Het zijn de « Hello Girls » en stonden aan de commando's van de telefoonstandaarden onder kogelregens.
Ze heette Marie Curie. Meteen na het losbarsten van de oorlog stopt ze met haar
onderzoekwerk om nuttig werk te verrichten en België te helpen. Deze geleerde
met wereldfaam verzorgt ook honderden soldaten.
Ze heette Gabrielle Petit. In 1914, wanneer de oorlog losbarst, zet ze zich in en sluit
zich aan bij het Rode Kruis. Haar hoofdtaak bestond uit het verzamelen van
informatie in de streek van Doornik en in het Noorden van Frankrijk. Haar laatste
levensdagen bracht ze door in de gevangenis van Sint-Gillis. Ze ondergaat talrijke
ondervragingen maar ze zal nooit onder de druk begeven. Met fierheid overlijdt ze
op l april 1916 terwijl ze "Leve België. Leve de Koning" uitroept. Voor haar aandeel
in het verzet werd in Doornik haar naam gegeven aan een plein en aan dit
monument.
Benevens die vrouwen die als heldinnen zijn erkend, hebben talloze andere
vrouwen een beslissende rol gespeeld in oorlogstijd, Louise, Marie, Solange,
Yvonne, uw buurvrouw, uw moeder, uw grootmoeder, kortom al die onopvallende
strijders.
Ook al hebben we de oorlog niet meegemaakt, we zijn ervan overtuigd dat ook
vandaag nog de vrouw een doorslaggevende rol vervult in de verschillende sociale
of gewapende conflicten, hier of elders. De strijd is nooit voorbij voor een vrouw.
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- 10 juni 1944 -

Oradour-sur-Glane
Woord vooraf
Het drama dat Oradour-sur-Glane
trof, voltrok zich in enkele uren
tijd. Deze minuten vol buitengewone gruweldaden hebben
mensenlevens vernietigd en het
leven van de nabestaanden tot een
hel
gemaakt.
Overlevenden
verloren hun hele bestaan: familie,
bezittingen en hun verleden. Het
enige wat hen nog rest van hun
dierbaren, is de herinnering aan
hen. Wat zij zagen blijft voor altijd op hun netvlies gebrand.
De Duitse strategie bewees haar doeltreffendheid, aangezien weinigen aan deze
slachtpartij konden ontsnappen. Het relaas van deze scènes, in het bijzonder over de
aankomst van de Duitsers in de scholen of over de slachting van vrouwen en kinderen
in de kerk, kwam dan ook tot stand na onderzoek en kennis die ik had van bepaalde
hoofdrolspelers. De meesten onder hen kwamen echter om, behalve mevrouw
Rouffanche, de enige vrouw die het bloedbad in de kerk overleefde.
Wat de SS’ers precies dreef om een dergelijke misdaad tegen de menselijkheid te
plegen, is na al die jaren nog steeds niet duidelijk. De Duitsers zelf haalden meerdere
redenen aan, vlak na hun misdaad en tijdens hun proces na de oorlog. Het waarom
van dit verhaal is dan ook een kwestie die met voorzichtigheid en onder voorbehoud
moet worden benaderd.
Ik wil u er ook op wijzen dat ik, tijdens de
voorbereiding van het bloedbad door de
Duitsers, niet de minste agressie van hun
kant heb ervaren. Andere getuigen werden
zelf geconfronteerd met geweld of zagen het
bij anderen. Deze uiteenlopende versies zijn
echter geen reden om te twijfelen aan de
echtheid van de getuigenissen, zelfs al
stemmen die niet helemaal met elkaar
overeen. Dit komt door de schaal waarop het
drama zich afspeelde. Het feit dat er op dit
moment veel mensen aanwezig waren in het
dorp is hiervan de voornaamste reden.
Wat gebeurde er met de beulen na hun misdaad? Sommigen werden berecht tijdens
processen die respectievelijk in Bordeaux en Berlijn plaatsvonden. De anderen
verdwenen in de mist van het verleden.
Deze herinnering moet levend worden.
Oradour-sur-Glane een oase van vrede
Bezoekers kunnen zich vandaag bijna niet voorstellen hoe zich in dit dorpje in de
Limousin een drama voltrok. Te veel restanten herinneren ais laatste getuigen echter
nog aan dit gruwelverhaal waarvoor mensen zich niet kunnen voorstellen hoe vredig
het leven hier was voor die fatale 10 juni 1944. Dit drama zorgde er helaas voor dat

-9Oradour-sur-Glane terechtkwam in de geschiedenisboeken. Het is een trieste
naamsbekendheid voor zij die stierven zonder te weten waarom.
Toen de Gaulle het dorp vlak na het bloedbad bezocht, wenste hij dat de ruïnes
bewaard zouden blijven. Zo konden de latere generaties met eigen ogen aanschouwen
en vooral niet vergeten wat de gevolgen konden zijn van een dergelijke barbaarse
daad. De ruïnes staan er nog steeds. Ze dwingen respect af en laten een droevige
indruk na.
Kapotte muren, vernielde gebouwen die niemand meer beschermen, nutteloze
bovenleidingen en tramrails die nergens naartoe leiden en spookwinkels geven al wie
in Oradour-sur-Glane rondwaart een beklemmend gevoel. Welk verband is er nog
tussen deze desolate resten en een dorp vol leven? Geen enkel, behalve het resultaat
van de moordgekte van de mens.
Zodra Martial vertrokken was, keerde ik naar huis terug om mijn moeder en
Georgette te vertellen dat de Duitsers in het dorp waren en iedereen opriepen om zich
te verzamelen We gingen dus met z'n drieën kijken wat er aan de hand was. Veel
dorpelingen keken toe van achter hun ramen of stonden in de deuropening. Iedereen
vroeg zich af waarom dit alles gebeurde.
Mijn moeder sloeg alles gade en beval me om me achter het huis te verstoppen. Ik
antwoordde dat ik niets te vrezen had en de identiteitscontrole, het voorwendsel van
de SS’ers om de bevolking niet te verontrusten, beter niet zou proberen te ontwijken.
De zon brandde die dag hoog aan de hemel en de lucht was nog steeds vochtig. Dat gaf
een drukkend gevoel. Een soldaat kwam naar ons toe. Hij wilde wat we ons bij de rest
op straat zouden voegen.
Na enkele minuten stond er een grotere massa volk op straat dan ik in mijn hele leven
ooit had gezien. Deze menselijke karavaan verplaatste zich traag naar het Champ de
Foire. Niemand was echt ongerust. De Duitsers wisten hoe ze dit op een
routinecontrole moesten laten lijken. Toen ik naar het plein liep. besefte ik plots dat ik
mijn papieren thuis had laten liggen. Aangezien we niet ver van de verzamelplaats
woonden, wilde ik ze nog snel even gaan ophalen.
Er werd nog altijd voor gediscussieerd. Niemand vreesde immers voor zijn leven. We
stonden er helemaal niet bij stil dat dit SS'ers waren, sommigen onder hen spraken
zelfs uitstekend Frans. Een officier die vlakbij ons stond, beval ons te zwijgen.
- Wie is de burgemeester? vroeg hij.
- De heer Désourteaux trad naar voren.
- Meekomen beval de officier hem.
Ze bleven niet lang weg, nauwelijks de tijd nodig om van het plein naar het
gemeentehuis te lopen en terug. De burgemeester vervoegde de groep weer en kwam
vlak naast mij staan. De SS-officier gaf hem de opdracht om gijzelaars aan te duiden.
De burgemeester weigerde en bood zichzelf aan als gijzelaar. Weinigen onder ons
hadden door hoe ernstig de situatie was. Ik geef eerlijk toe dat ik de echte betekenis
van deze vraag niet begreep. Gijzelaars werden, zo redeneerde ik, immers niet
gedood.
Dezelfde officier vroeg ons of we wapens hadden. Twee mannen antwoordden dat ze
karabijnen hadden. Aan zijn gezicht konden we aflezen dat dit antwoord hem
volstrekt niet interesseerde.
- We weten dat er in Oradour een wapendepot is, vervolgde hij; we zullen het dorp
doorzoeken. Alle personen die hier niets mee te maken hebben worden meteen weer
vrijgelaten.
Een algemene zucht van verlichting liet ons weer glimlachen, want sommigen
begonnen zich ondanks alles toch wel ongerust te maken. Omdat het wachten lang
duurde, waren sommigen van ons op de stoeprand gaan zitten.
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aflopen. Sommige SS'ers babbelden en lachten. Ze lieten uitschijnen gewoon hun
opdracht te vervullen. Niemand kon vermoeden dat ze een bloedbad voorbereidden.
Plots riep dezelfde officier ons allemaal tot de orde en riep dat we moeten zwijgen,
opstaan en ons in drie groepen moesten verdelen. Dit keer met het gezicht naar de
muur. De machinegeweren bleven op ons gericht, wachtend op het bevel om te doden.
We bleven ongeveer vijf minuten wachtten; niet goed begrijpend wat men van ons
wilde. Wilden ze ons vermoorden?
Maar waarom?
Waarom deden ze dat hier dan niet? Niemand zal het ooit weten. Tweehonderd
lichamen doen verdwijnen is een moeilijk en langdurig werk. Vuur kan dit natuurlijk
gemakkelijk, snel en netjes.
De rangen werden zonder reden doorbroken, terwijl wij zonder verweer toekeken.
De SS'ers stonden klaar om toe te slaan, hun geweren op ons gericht. We waren nog
steeds niet onder de indruk omdat we dachten dat het eerder een intimidatie was
dan een echte dreiging. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om mijn kameraden
op te zoeken terwijl de Duitsers onverschillig toekeken. Toen ik me moeizaam bij
mijn vrienden had gevoegd, verdeelde een soldaat ons in zes ongelijke groepen. Mijn
groep bestond uit ongeveer zestig personen.
De eerste groepen vertrokken in verschillende richtingen, de ene groep liep naar het
noorden, de andere naar het zuiden. Op dat moment dacht ik dat de Duitsers ons
zouden samenbrengen in een aantal schuren. Misschien wilden ze ons opsluiten om
de orde te bewaren tijdens de huiszoekingen en te voorkomen dat er een aantal
mensen het hazenpad zouden kiezen. Wellicht was ik niet de enige die er zo over
dacht.
Mijn groep was veruit de grootste. We
verlieten het Champ de Foire als laatsten en
liepen de hoofdstraat in. We kwamen
voorbij de garage Desourteaux, waar
verschillende mannen al plaats hadden
genomen. Sommigen stonden onverschillig
tegen
de
geopende
garagepoort
aangeleund. Ik las geen ongerustheid op
hun gezichten, hoewel op de stoep aan de
overzijde een machinegeweer met een
soldaat erbij stond opgesteld.
We liepen verder en even verderop zag ik
een andere groep die naar de schuur van Milord liep. Vanaf hier kon ik zien hoe het
dorp beneden verlaten was. Ik ging ervan uit dat de vrouwen en kinderen het dorp
hadden verlaten.
We wilden aan het kerkhof inslaan, toen een soldaat ons beval om de schuur van
Laudy binnen te gaan. Dat was een groot gebouw. Er stonden verschillende karren en
er was hooi opgeslagen. Een van de soldaten vroeg enkele mannen om de werktuigen
aan de kant te schuiven om plaats te maken. Terwijl ze dat deden, hervatte ik mijn
gesprek met een vriend. We vroegen ons af of we onze voetbalwedstrijd van morgen
niet zouden moeten uitstellen omwille van de landing van de geallieerden.
Op dat moment veegden twee soldaten de ingang van de schuur schoon en stelden er
twee machinegeweren op. Verstandig van hen om ervoor te zorgen dat ze niet vuil
zouden worden!
Samen met enkele andere jongeren zat ik in het hooi. Een SS’er kwam naar ons toe en
beval ons om weer recht te staan. We stonden nu allemaal weer dicht bij elkaar.
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twee soldaten achter de machinegeweren gaan liggen. Twee anderen droegen de
munitie over hun hals. Hun overste verloor ons geen moment uit het oog.
Ik wachtte samen met de anderen. Het werd warm. Ik herkende een zwaarlijvige
soldaat. Hij haalde af en toe een klontje suiker uit een grote zak en stak die in zijn
mond. Ik had hem al gezien op het plein, toen hij het huis van de heer Faure uitliep
met het pak suikerklontjes in de hand.
Na enige tijd begonnen we ons ongerust te maken. Ik begon te vermoeden dat een
huiszoeking in dit grote dorp wel eens lang zou kunnen duren. Waarschijnlijk dacht
iedereen er zo over, maar niemand zei iets.
We stonden minutenlang tegenover de soldaten. Het leek wel eeuwen te duren, en
niemand wist wat er zou gebeuren. In de schuur werd de warmte stilaan ondraaglijk.
Niets verstoorde het wachten, er heerste een complete stilte.
Omdat niemand zich had kunnen voorbereiden, kwam iedereen opdagen in de kleren
die hij of zij droeg. Ik droeg een gewoon vestje. De moeders droegen hun baby op de
arm, ze hadden geen tijd gehad om hun kinderwagens te nemen. De SS’ers lieten
namelijk uitschijnen dat ze de controle zo snel mogelijk wilden afhandelen.
Toen we bij het Champ de Foire aankwamen, besefte ik pas goed hoeveel volk er
aanwezig was. Iedereen wilde weten waarom een dergelijke volksverhuizing nodig
was. Er was ook meer nieuwsgierigheid dan onrust. Nu stapten burgers, ouderen en
mensen, die ik herkende uit naburige gehuchten, uit de pantservoertuigen. Al dat
bekende volk stelde me helemaal gerust. Nadat ze hun passagiers hadden afgezet,
reden de pantservoertuigen weer weg om even later weer terug te komen met andere
passagiers die net zo verwonderd waren bij het zien van de grote massa.
De soldaten hadden de buurt afgegrendeld en machinegeweren bleven op ons gericht.
Deze voorzorgsmaatregel verbaasde ons niet, aangezien we, ondanks de landing van
de geallieerden, nog steeds in oorlogstijd verkeerden.
Intussen brandde de zon ongenadig op het plein, dat maar weinig schaduw bood.
Ondanks de opwinding bleven de gesprekken levendig. Er stonden minstens zeshonderd
mensen op het plein. Mijn moeder was vooral bang dat ik naar Duitsland gevoerd zou worden.
Ik probeerde haar zo goed mogelijk gerust te stellen. Op dat moment merkte ik mijn vrienden
van de voetbalploeg op. Ik baande me een weg tussen de menigte en voegde me bij hen. We
begonnen meteen over de match van morgen. Onze tegenstanders zouden ons namelijk flink
het vuur aan de schenen leggen.
Mijn aandacht werd echter getrokken door een gesprek dat de heer Compain, de
bakker met een winkel aan het Champ de Foire, voerde met een soldaat:
- Ik heb net taarten in de oven gezet en die moet ik eruit halen!
- Maak u geen zorgen. Wij zorgen daar wel voor, luidde het antwoord van de soldaat.
Hij sprak uitstekend Frans, weliswaar met een accent.
De arme man was echter teleurgesteld. Hij begreep dat de taarten niet op tijd uit de
oven zouden raken. Hij glimlachte en knoopte toen weer een gesprek aan met mensen
die vlakbij stonden.
Er bleven trouwens dorpelingen toestromen, sommigen te voet, anderen in militaire
voertuigen. Majoor Diekmann installeerde zijn hoofdkwartier in de boerderij Masset,
tussen Oradour en het dorpje Bordes.
De die ochtend vastgelegde strategie werd koelbloedig uitgevoerd. Vanaf de brug over
de Glane begonnen de soldaten het dorp te omsingelen. Meerdere tanks met
manschappen in gevechtsuitrusting reden door het dorp. Ze hielden halt bij de
noordelijke uitvalsweg. Alle SS’ers verlieten hun voertuigen en liepen het dorp uit om
de omsingeling te voltooien. Twee liepen de hoofdstraat af om alle inwoners uit hun
huizen te jagen en ze op straat te verzamelen.
In enkele minuten was het dorp volledig omsingeld, niemand kon er nog in of uit.
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elke ontsnapping verhinderen, was begonnen.
Ik wil even verduidelijken dat de SS’ers tijdens deze voorbereiding geen spoor van
agressie vertoonden. Het voorwendsel van een gewone identiteitscontrole stelde zelfs
de meest wantrouwige bewoners enigszins gerust. De Duitse strateeg wist bijzonder
goed dat dit bevel de opdracht zou vergemakkelijken en de menigte beter in de hand
te houden zou zijn.
Ondertussen trokken andere SS’ers naar de verschillende dorpsscholen, waar alle
scholieren intussen waren aangekomen. Hiervan waren geen rechtstreekse getuigen,
omdat ze allemaal uit de weg werden geruimd (behalve de kleine Godfrin). De
soldaten vroegen aan de onderwijzers om de kinderen naar buiten te laten komen en
hen naar het Champ de Foire te sturen. Over het algemeen waren de kinderen niet
bang, hoewel sommigen, wellicht de kleinsten onder hen, om hun moeder riepen.
Een enkeling slaagde erin aan de SS’ers te ontsnappen. Het was de kleine Roger
Godfrin, toen acht jaar oud. Hij kwam eind 1940 met zijn ouders aan in Oradour. Ze
waren uit hun dorp "Charfy" verdreven door de Duitsers. Die hadden hen een uur
gegeven om hun huis te verlaten. In die tijd konden ze slechts 30 kilogram spullen
inpakken. De bezetter gaf hun huis aan "goede en loyale burgers". Bij hun aankomst in
Oradour, verhuisden de ouders van Roger naar een klein huisje bij de rivier. Het
waren aardige en erg behulpzame buren. Ik had het mevrouw Godfrin zo vaak tegen
Roger horen zeggen:
- Vlucht als je moffen ziet!
Dit gezin was al eerder met de oorlog geconfronteerd en had rekening gehouden met
een mogelijke komst van Duitsers naar Oradour, hoewel er geen soldaat te zien was
geweest. Bij een inval zouden ze vluchten naar het bos achter het kerkhof. Helaas
raakte Roger niet tot daar.
Toen de kinderen aankwamen bij het Champ de Foire, gingen veel moeders op zoek
naar hun kroost. Zij wilden hen geruststellen, maar in hun blik viel toch opkomende
angst te te zien. Veel mannen in de menigte waren afkomstig uit naburige gehuchten.
Zij waren op zoek naar tabak omdat die op zaterdag 10 juni zou worden verdeeld. De
mannen trokken naar de tabakswinkel en konden daar op voorlegging van hun kaart
een rantsoen afhalen.
Ondanks de massale aanwezigheid van strijdkrachten maakte niemand zich zorgen.
Oradour was altijd ver verwijderd gebleven van conflicten. Ondanks de bezetting
moet ik toegeven dat we tot dan niet erg veel last hadden van de ontberingen die
eigen zijn aan de oorlog en de onderdrukking door de bezetting.
Enkele soldaten begonnen met mannen aan de ene kant, vrouwen en kinderen aan de
andere kant te plaatsen. Op dat moment stond ik naast mevrouw Rousseau,
onderdirectrice van de jongensschool. Zij had een gehandicapte, zwaarlijvige zoon die
werd ingedeeld in de groep mannen. Ze sprak even met een soldaat, die uiteindelijk
toestond dat het kind bij de groep vrouwen bleef.
De scheiding verbaasde me. Ik wilde mijn moeder en zussen graag terugzien. Toen ik
hen opmerkte, waren hun blikken al op mij gevestigd. Mijn moeder probeerde te
glimlachen. Ik zal haar gezichtsuitdrukking, vol wanhoop, boosheid en vooral angst
nooit vergeten. Ze wierp me nog een laatste liefdevolle blik toe. Op dat moment moest
ik me omdraaien en met alle andere mannen bij de muur gaan staan.
Er klonk een kort commando in het Duits en de vrouwen werden afgevoerd van het
plein. Niemand wist wat er verder ging gebeuren.
Wordt vervolgd
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TOMAS TERMOTE
maritieme archeoloog
Tomas Termote (1975) is een geboren en getogen Oostendenaar. In 1997
studeerde hij met grote onderscheiding af als licentiaat aan de K.U. Leuven met
een verhandeling over de Duitse onderzeebootwrakken in de Noordzee.
Daaropvolgend
zette hij zijn
studies verder
in
Engeland
(Bristol), om in
1999
als
maritiem
archeoloog
(Master of the
Arts)
te
eindigen.
Aansluitend
daaraan zette
hij de studie in
verband met de
oorlog ter zee verder aan het Departement of War Studies in het gerenommeerde
Kings' College in Londen.
Als geoefend duiker onderneemt Tomas samen met zijn vader Dirk (van wie hij
de microbe te pakken kreeg) en een team van enthousiaste medewerkers
duikexpedities op de vele oorlogswrakken op de bodem van de Noordzee en
speciaal voor de Belgische kust.
In 1999 verscheen zijn licentiaatsverhandeling "Verdwenen in de Noordzee" in
een aangepaste versie.
Hij is gespecialiseerd in het onderzoek van de stalen wrakken van de twee
wereldoorlogen in de Noordzee. Hij werkte voor Aquascan International aan
diverse projecten in Europa, zuidoost Azië en Mozambique.
Voor het U-boot archiv Cuxhaven zorgde hij voor de identificatie van het wrak van
de UC-71 bij Helgoland.
Hij maakte een survey van enkele wrakken op het strand van Duinkerke.
Tomas ging ook op zoek naar resten en getuigenissen van het slagschip Admiral
Graf von Spee in Montevideo en Buenos Aires.
Hij werd betrokken als historisch en archeologisch adviseur bij
bergingswerken om de maritieme toegang tot onze havens te verbeteren.

de

-14BOEKWERKEN VAN TOMAS TERMOTE.
1. Verdwenen in de Noordzee
De geschiedenis van de Duitse U-boten aan de Belgische kust in de eerste
wereldoorlog
Wet. Depot D/1999/6004/14 - 164 blz. verscheen bij Uitgeverij De Krijger,
Dorpstraat, 144 te 9240 Erpe
2. Duinkerke en Dynamo
De evacuatie in de tweede wereldoorlog aan de hand van scheepswrakken
voor de Belgische kust
Wet. Depot D/2000/6004/3 - 96 blz.
te 9240 Erpe

Uitgeverij De Krijger Dorpstraat, 144

3. De Bevrijding aan de Kust
Een studie van de laatste maanden van de tweede wereldoorlog aan de hand
van scheepswrakken Wet. Depot D6004/2001/25 - 96 blz.
4. SMS Prangenhof
De voorposten flottielje 1914-1918 aan de hand van professionele berging en
maritiem archeologisch onderzoek Wet. Depot D/2003/0467/2 - 145 blz.
Alle werken zijn geïllustreerd met authentieke fotografische beelden van
toen.
Deze boekwerken zijn te verkrijgen bij de auteur Tomas Termote Sluisvlietlaan,24
te 8450 Bredene - tel. 059 32 52 44
E-mail tomastermote@yahoo.com

Maritieme archeologie van U-bootwrakken:
tastbare sporen van de oorlog op zee in de vroege 2Oe eeuw.
Bij de meeste mensen wordt de Eerste Wereldoorlog gesymboliseerd door namen
zoals Passendale, leper, de Somme en Verdun. Deze geven het begin aan van
oorlogsvoering op een grotere, mechanische en efficiëntere schaal. Uiteindelijk
waren het niet de grote veldslagen die de beslissende factoren zouden zijn bij de
afloop van een oorlog. De blijvende bevoorrading van een land en het moreel van de
bevolking hoog houden, zouden de belangrijkste elementen zijn om een oorlog tot een
goed einde te brengen. Aan geallieerde zijde kon dit enkel gedaan worden door
scheepvaartroutes,die bevoorrading uit alle hoeken van de wereld naar het thuis- en
oorlogsfront brachten, open te houden.
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enige wapen dat de Britse alleenheerschappij
op
zee
bedreigde en naties op de rand
van de hongersnood en van de
overgave bracht. Het betekende
ook het einde van een tijdperk
waar twee machtige vloten
elkaar bekampten in een
traditionele zeeslag, waarbij
slagschepen op kleine stippen
aan de horizon vuurden met
zwaar geschut. De onderzeeboot
was een vaartuig dat ontworpen
werd uit de torpedoboot, een
snel vaartuig dat torpedo's kon
afvuren. Nu werd ze aangepast
om een vijand ongezien te
kunnen benaderen. Men bereikte
een tijdperk met ongelimiteerde
mogelijkheden
inzake
oorlogsvoering.
Tijdens de laatste jaren heeft de
archeologie veranderingen ondergaan in haar denkwijze en heeft ze de recente geschiedenis ook als
onderzoeksdomein opgenomen. Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
(VIOE) heeft zo enige tijd geleden een cel gecreëerd die zich wijdt aan de archeologie
van de Eerste Wereldoorlog in de
Westhoek en meer recentelijk een cel
maritieme en fluviale archeologie en
varend erfgoed. Alhoewel vele sporen en
overblijfselen uit de vroege 20ste eeuw nu
min of meer uit het landschap gewist zijn,
toch vinden we er nog talloze sporen van
terug in de bodem. De oorlog op zee en de
overblijfselen onderwater hebben ons een
andere kijk gegeven op het verloop van de
geschiedenis. Vroeger vertrouwden we
enkel op geschreven bronnen om ons
informatie te geven in verband met U-booten scheepvaartverliezen. Nu is de zee de
beste plaats om betrouwbaar onderzoek te
doen en zo feiten te ontdekken waarmee
we de geschreven bronnen kunnen
confronteren.
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grote duikbootbasissen uit te bouwen en te beschermen. Deze bewezen grote
obstakels te zijn voor de alleenheerschappij van de Britse Royal Navy op zee. De
basissen van Oostende, Brugge en Zeebrugge herbergden honderden U-boten die van
hieruit vertrokken op missies in de Noordzee, het Kanaal en de Atlantische Oceaan. Ze
slaagden erin om bijna 5 miljoen ton geallieerd scheepvaartverkeer te vernietigen
door middel van kanonvuur, torpedo's en mijnen. De kost van deze successen was
heel hoog: 178 U-boten gingen verloren, samen met 5000 zeelui. De zwaarste
verliezen werden geleden in het zuidelijke Noordzeegebied en het Kanaal. De
hoofdoorzaken van de verliezen waren te wijten aan de efficiëntie van de Britse Royal
Navy om grote netversperringen, mijnenvelden en patrouillegebieden uit te zetten.
Bijna 1/3 van alle 28 U-bootverliezen tijdens de oorlog waren gelegen in het gebied
tussen Westkapelle in Zeeland, de Britse oostkust en het Kanaal in het zuiden.
De meeste van deze verliezen werden door de Duitse en Britse admiraliteiten
aangegeven als "disappeared" of "verschollen", want wanneer het om mijnenvelden,
dieptebommen of torpedo's ging was er niet altijd zekerheid omtrent de juiste plaats
en wijze waarop een onderzeeboot vernietigd werd.
Om vandaag de dag een idee te krijgen van wat er juist op de zeebodem te vinden is,
hangen we niet alleen af van de informatie afkomstig van de hydrografische diensten
maar ook in belangrijke mate van de kennis van lokale vissers en duikers. Toch blijft
de vraag: waarom is archeologie van 20ste eeuwse schepen interessant en wat
kunnen we meer leren over deze schepen?
Maritieme archeologie geeft ons de mogelijkheid om informatie omtrent verlies van
U-boten te bevestigen of te verbeteren. Het zal ook een positieve identificatie
opleveren van bepaalde schepen en aantonen hoe ze juist vergingen. Het
spreidingsveld van wrakken op een navigatiekaart zal ons de effecten tonen van de
geallieerde U-boot bestrijdingsmiddelen. Een wrak positief identificeren zal na 90 jaar
ook toelaten om de nabestaanden van verdwenen zeelui op de hoogte te brengen.
Vele bouwplannen en foto's van deze U-boten gingen verloren toen archieven
vernietigd of verspreid werden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Nu
vertrouwen we dus op het bewijsmateriaal van de wrakken om ons een volledig beeld
te geven van typologie en effecten van de U-boten, alsook het dagelijkse leven van de
zeeman aan boord. Wrakken van onderzeeboten kunnen ook gebruikt worden als
leidraad in verband met de inwerking van corrosie, elektrolyse, stroming, stormen,
fauna, flora en gebruikte vismethodes op het wrakkenbestand.
De Duitse duikboot die onlangs werd ontdekt in Oostende is de UB29.
Ontdekker en onderwaterarcheoloog Tomas Termote vond op de site sluitend
bewijs. Afgelopen zomer werd de vondst aangekondigd maar op dat moment was het
nog niet duidelijk om welke duikboot het ging, enkel het type kon worden vastgesteld,
namelijk een UB-II van 36 meter lang en 4 meter breed. De gouverneur besliste om
verder onderzoek te laten uitvoeren. De schroeven brachten geen duidelijkheid, noch
het opschrift 417 op het optiek van de periscoop. Uiteindelijk werd een plaatje
gevonden op één van de torpedoboegbuizen, met het opschrift UB29.
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Of mailen naar pierrepauwels@telenet.be

Opel

Degroote
Distributeur en erkend reparateur voor
personen en bedrijfswagens
(1) Brugge, Kolverstraat 76
(2) Jabbeke, Gistelsesteenweg 546
www.opeldegroote.be
Tel ( 1 ) 050 / 45 62 62
( 2 ) 050 / 81 90 10
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Kantoor

UYTTENHOVE bvba

Dorpstraat 77 – 8432 LEFFINGE
Tel 059 / 30 06 20 – fax 059 / 31 42 93
E-mail : info@kantoor-uyttenhove.be

