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Voorwoord
Beste Vrienden,
Het Bestuur heeft beslist om voor 2022 GEEN lidgeld te vragen, gezien er tot nu toe
slechts drie activiteiten georganiseerd konden worden in 2021.
De coronacijfers lijken alweer niet de goede richting uit te gaan. Desondanks
voorziet het Bestuur een volledig programma voor 2022. Ook ons tijdschrift wordt
verspreid om onze leden op de hoogte te houden.
Bekijk ook onze website!
Naargelang de regeringsmaatregelen hoopt het Bestuur de leden te mogen
verwelkomen op onze algemene vergadering met grote tombola.
Ondanks de coronatijd wens ik onze leden en hun families een goede gezondheid en
een voorspoedig 2022.
De voorzitter

Secretariaat
GELUKWENSEN.

Vanwege het de K.M. der Ex–onderofficieren, afdeling Oostende
De allerbeste verjaardagwensen aan onze jarig lid VANDAMME
Walter op 31-10-2021voor zijn negentigste verjaardag.

MEDAILLLE VAN DE ONDEROFFICIER.
De hieronder vermelde leden komen in aanmerking voor het verkrijgen van de
“ Medaille van de Onderofficier “ in het jaar 2022:
HEUGEU Patrick
Indien er leden zijn welke niet opgenomen zijn in deze lijst en toch denken in
aanmerking te komen voor deze medaille, gelieve dan contact op te nemen met het
secretariaat.
De bovenvermelde leden zullen nog schriftelijk of liefst via e-mailadres verwittigd
worden. Gelieve eventueel het e-mailadres te laten geworden aan de secretaris.
BESTUURSLEDEN EINDE MANDAAT
Gezien de hoge leeftijd zijn enkele bestuursleden op eigen aanvraag niet meer
herkiesbaar.
Nieuwe leden voor het bestuur worden gezocht. Zij die hun kandidatuur voor
het bestuur willen stellen, moeten dit minstens 15 dagen vóór de algemene
statutaire vergadering van 11 maart 2021 doen en dit schriftelijk richten aan
het secretariaat ( art. 7.5 van de statuten): J. Peurquaetstraat 18 bus 1, 8400
Oostende.
Bestuur 2022- 2025: Herkiesbaar Possenier Gilbert
Lason Maurice neemt ontslag in het Bestuur. Er wordt tevens een
reservevaandeldrager gezocht om de titularis Maurice LASON te vervangen.
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Het lidgeld voor het jaar 2022 moet NIET betaald worden.
Gezien er in het jaar 2021 geen activiteiten georganiseerd werden door de
vereniging, zal het betaald lidgeld 2021 overgedragen worden naar 2022.

Agenda.

Wat mag er niet meer, en vanaf wanneer?
•Vanaf 27/11/2021 gaat het nachtleven—fuiven en nachtclubs— drie weken op
slot. Binnen evenementen mogen wel nog: daar verstrengen de maatregelen
maandag. Iedereen moet neerzitten, een mondmasker dragen en een geldige
coronapas voorleggen.
• De horeca moet de deuren sluiten om 23 uur. Klanten mogen enkel nog aan tafels
zitten met maximaal met zes personen (grotere gezinnen uitgezonderd).
• Nachtwinkels moeten ook al om 23 uur dicht.
• Een mond masker dragen in publieke binnenruimtes (zoals binnenspeeltuinen)
wordt verplicht voor iedereen vanaf 10 jaar.
• Grote privé-feesten worden verboden, huwelijken en begrafenissen mogen wel
nog. Mensen thuis uitnodigen is ook nog toegestaan.
• Sportwedstrijden die binnen plaatsvinden, mogen doorgaan, maar zonder publiek.
•Het verplichte telewerken wordt verlengd. Tot en met 19 december mag je
maximaal één dag naar het werk komen, tenzij dat praktisch onmogelijk is.
• In het onderwijs worden de quarantaineregels strenger en moeten klasgroepen
zoveel mogelijk gescheiden blijven.
•De verschillende ministers van jeugd buigen zich dit weekend over een pakket
maatregelen voor jeugdactiviteiten.
• Om de zorg te ontlasten, komen er walk-in-testcentra. Daar kan je vrij
binnenwandelen om een test te laten afnemen.
• De boosterprik zal sneller toegediend worden. De interministeriële conferentie
(IMC) Volks gezondheid moet dat formeel bekrachtigen.
• Cateraar op feestje thuis? Dan moet je om23uurstoppen
Wie de komende drie weken een doopfeest, babyborrel of pensioenfeest wil vieren
en daarvoor een zaaltje heeft afgehuurd, zal z'n gasten moeten annuleren. Privébijeenkomsten worden immers verboden. Thuis mogen feestjes zoals een
verjaardagsfeest dan weer wel. Opmerkelijk: wie zelf kookt voor de gasten, is niet
aan regels gebonden, wie een professionele cateraar inhuurt wél. Zo is een Covid
Safe Ticket (CST) dan verplicht, ongeacht het aantal bezoekers, én moet het feest ook
om 23 uur afgelopen zijn. De politici lieten gisteren nochtans meermaals verstaan
niet aan ons persoonlijke leven te willen raken. Maar ze doen wel een beroep op ons
gezond verstand:«Als je buiten kan afspreken hopelijk wordt het weer dan wat
beter, doe dat dan», viel te horen bij premier Alexander De Croo (Open Vld) en
gezondheidsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit). Ze vragen ook om voor elke
bijeenkomst een zelftest te gebruiken.
De gezondheidsexperts verkondigen dat de beste bescherming ”contacten
vermijden is”. Om deze reden zetten wij onze bijeenkomsten “on holt”.
We plannen om de bijeenkomsten te hervatten in maart met de algemene
vergadering. De voorziene activiteit van de nieuwjaarsreceptie halen we dan in.
Bij de hervatting zal een Klaroen special verdeeld worden met het voorziene agenda.
Het bestuur
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Verslag ledenvergadering 9 september 2021.
Voor deze eerste ledenvergadering na de coronabeperkingen was de vraag hoeveel
leden er tegenwoordig zouden zijn.
Voor de middag waren er reeds een tiental leden aanwezig in de grote zaal om het
middagmaal te nuttigen. Rond 1415 hr verplaatsten de aanwezigen zich dan naar de
kleine zaal om de quiz te beginnen. 27 leden waren aanwezig. Wat na zo’n lange tijd
toch tot tevredenheid stemde. De laatste ledenvergadering was reeds geleden van de
algemene statutaire vergaderring op 12 maart 2020.
De voorzitter opende de vergadering en sprak een welkomstwoord. De
quizmaster Robert Dhondt werd voorgesteld. Hij gaf de nodige uitleg over het
verloop van de quiz. De muziekvragen waren uit de jaren 60 en 70, de jeugdjaren
van onze leden.
De eerste reeks vragen kregen we twaalf liedteksten, waarbij de naam van de zanger
of zangeres moest ingevuld worden. Niet zo eenvoudig, De tekst kwam wel bekend
voor maar enkel de stevige meezingers konden ook de juiste uitvoerder herinneren.
De volgende reeks was iets gemakkelijker, want op het tweede antwoordformulier
stonden tien namen van de uitvoerders vermeld waarvan een lied werd gespeeld.
Gemakkelijk? De deuntjes klonken wel allemaal bekend in de oren maar het was
allemaal zo lang geleden. Voor de” BSD-ers” zou een quiz over de Duitse slagers van
WDR 4 meer succes gekend hebben?
TV- tunes was de volgende opdracht. De begintune van een TV-reeks werd gespeeld
en de juiste naam werd gevraagd. Bonanza, Dallas en Dynastie werden met
zekerheid herkend maar Shaft, Who pays de ferryman en Wikken en Wegen waren
minder bekend.
De volgende opdracht was filmmuziek. Hierbij werd filmmuziek gespeeld en werd
de filmtitel gevraagd.. Zoals bij de TV-tunes stonden de mogelijke films vermeld op
het antwoordformulier. Enkele bekende films vielen onmiddellijk op en de
bijhorende muziek was geen probleem. Love story, Bud Cassedy en Sundance Kid,
The good the Bad and the Ugly om maar enkele te noemen waren kaskrakers in de
bioscoop en waren ook op TV te zien.
Tussendoor werden de tombolalotjes verkocht. De jury verbeterde ondertussen de
antwoorden.
Om af te sluiten werd het wat moeilijker. Er waren geen hulpjes vermeld op het
antwoordblad. Een fragment van een lied werd gespeeld en de titel moest geraden
worden. Voor bepaalde liedjes werden toch verschillende titels vernoemd, wat toch
onzekerheid veroorzaakte bij de deelnemers.
De ploeg José - Anita Corneillie en Jaak – Sonja Moerman kwamen als winnaars uit
de bus met 37 op 52 punten. Ze kregen elk een geschenk aangeboden voor hun puike
prestatie.
Hiermee werd de ledenvergadering afgesloten en vertrok iedereen tevreden
huiswaarts na een gezellige namiddag.
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Verslag ledenvergadering 21 okt 2021
De voorzitter opende de vergadering en vroeg een ogenblik stilte om onze overleden
te herdenken.
Op deze ledenvergadering waren 27 personen aanwezig. Geert Van de Velde, een
overtuigde treinreiziger, was de spreker van dienst en kwam vertellen over zijn reis
met een cargoschip.
Geert voorstellen was niet nodig wegens de reeds vroeger vertelde reisverhalen. Hij
werd gevraagd zijn wedervaren aan boord van een cargoschip te vertellen. Hij
maakte gebruik van een fotoreportage die hij tijdens zijn reis had gemaakt. Hierna
volgt zijn relaas:

Cargoshipcruises

Op zoek naar ontspanning, avontuur en een unieke vakantie? Wordt passagier op
een container of te wel cargoschip!
Geen cruise waar je als toerist als haringen in een ton wordt gestopt en waar je het
balorkest moet zien te overleven.
“FORY St GEORGES” Rederij CMA CGM
(Frans) derde grootste Cie ter wereld
MAERSK (Deens) GRIMALDI (ItaliaansZwitsers) Nr. 1 en 2.
Wat is er nodig?
Aanvraag aan het agentschap
Bewijs – Ziekenkas
- Medisch attest waar de arts op
erewoord verklaart dat je gezond
bent.
- Reis- en ziekenkosten verzekering met werelddekking (DKV)
- Kopie van je paspoort
Prijs 28 dagen kajuit 1 persoon (dubbele kajuit):€ 2425, deviatieverzekering,
haventaksen en maaltijden inbegrepen wat neerkomt op € 84 per dag.
Vertrek: Oostende met de tram naar De Panne en vandaar naar Duinkerke Loone
Plage en dan via Seamen’s club aan boord.
De adrenaline stroomt door mijn bloed , het is geen klein schip!
Ontvangst aan boord.
Foto wordt genomen en ik krijg een” boordpas “ en installatie met hulp van een
Filipijnse jongen.
Als goed militair wil ik mij gaan
voorstellen aan de kapitein, maar hij
slaapt en mag niet gestoord worden.
Ik ben alleen als betalende passagier
op het schip.
Kajuit : 18 m²
- Twijfelaar als bed
- Canapé
- Bureau
- IJskast
- Waskamer
met
douche,
wasmachine, droger en strijkijzer

Kajuit met zicht op zee en gelukkig geen
container voor mijn venster. Het schip
is niet volledig volgeladen.
Van uit Duinkerke gaan we de Seine op
voor laden en lossen in Rouen en Le
Havre, St Nazaire en terug de Seine af
voor de grote oversteek naar
Guadeloupe, 3460 miles of 5200 km en
verder naar Martinique.
De terugreis is dan Martinique,
Guadeloupe naar Duinkerke.
Ondertussen de kapitein gezien.
Vriendelijke kalme heer. Hij valt mee.
Ook de bemanning beaamt dit. Zeer
belangrijk alsook de kok.
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Het dagelijkse menu met hierna enkele
voorbeelden ziet er als volg uit?
Magret de canard – Roulade de volaille
- Steak au poivre – Colombo de poulet Brochette de fruit de mer – Poisson
coco citron. Steeds kaas, fruit, wijn,
water, bier.
Het leven aan boord.
Belangrijk is beweging en alle
verplaatsingen per trap en niet per lift
houden u fit.
Je mag op het schip gaan waar je wilt
maar oppassen dat je niet in het water valt en de motorenzaal is enkel toegankelijk
mits begeleiding.
Eenmaal op de oceaan verwelkomen de
officieren ons met een drankje. We zijn nu
met drie, een koppel dat na een jaar
hospitalisatie terugkeert naar Martinique.
Zij hebben wel 20 bagagestuks mee.
Ik vraag aan de kapitein of ik bij de crew
mag gaan na 1630 hr in de bar. De kapitein
staat dit toe. Na 1 dag ben ik zelfs barman
van 1630 hr tot 2000 hr, dan gaan zij naar
hun kajuit.
Dat is een werkschip, dus geen “zatte” aan
boord.
Ik heb nog een salon ter beschikking, een
ligstoel en een zwembad dat gevuld is met
oceaanwater.
Na de Azoren wordt het warmer en houden ze
een BBQ . De kapitein is DJ, ENIG gevoel en
omringt door de potdonkere nacht midden op
de oceaan.
Aankomst Guadeloupe. We blijven er twee
dagen. Tropisch eiland in de Atlantische oceaan.
Droog van januari tot juli en van juli tot december kans op veel regen en zeer warm.
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had geluk warm en droog.
Bezoek aan de stad. Basilique St Paul. Enkel open tijdens begrafenissen, 2 maal per
dag.
Op de radio wordt afgeroepen wie gestorven is
en wanneer de begrafenis zal plaatsvinden.
Iedere dode wordt met zijn bijnaam afgeroepen,
is eigenaardig. De plaatselijke markt is een
streling voor het oog.
Aankomst in Martinique 2 dagen later, laden en
lossen. Ik bezoek een Duits schip dat de oceanen
onderzoekt. Belgier? Bitte ein Bit, ik hoor goed
hoor.

In
Martinique is een zeer mooie kerk en
een
kleurrijke
markt.
Mijn
medegezelschap is terug thuis en er
wordt een groot feest gevierd voor de
genezen oma
en ik mag eraan

deelnemen.
De bevolking van Martinique is vooral creools, afstammelingen van slaven en de
verhouding met blank is niet optimaal. Waar wel?
Terug via Guadeloupe 2 dagen en dan naar huis.
Op het schip wordt mijn haar geknipt voor de
prijs van € 5.
Mijn pinten kosten 40 eurocent. Inkopen aan
koord kan. De kapitein houdt de winkel 1 maal
per week open. Op de terugtocht lig ik veel aan
dek.
Ik organiseer nog een BBQ aan dek. Stilaan komt
er een einde aan de reis.
Met tranen verlaat ik het schip na een hartelijk
afscheid van iedereen.
Een niet te vergeten ervaring en zeker voor
herhaling vatbaar
Misschien Zeebrugge – Hongkong?
Na deze boeiende uiteenzetting over het leven aan boord van een cargoschip, is het
tijd voor de tombola.
De lotjes worden verkocht door Rita geassisteerd door Anita.
Talrijke prijzen worden door de aanwezigen gewonnen. Na een gezellige babbel
komt er een einde aan de aangename namiddag en is het tijd om huiswaarts te gaan.
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Naar jaarlijkse traditie werd op 13 november een feestmaal georganiseerd in het
Koninginnehof ter gelegenheid van Koningsdag. Het aantal deelnemers lag
beduidend lager dan de vorige jaren. Het aantal inschrijvingen daalde tot 49
deelnemers, doordat enkele ingeschrevenen nog getroffen werden door een
coronabesmetting. Wegens het beperkt aantal deelnemers was het mogelijk de
festiviteiten te laten doorgaan in het klein zaaltje.
De aanwezigen werden verwelkomt door
voorzitter Eddy. De aankondigingen werden
gedaan door het bestuurslid Gilbert, gezien de
secretaris Pierre, getroffen door corona, in
quarantaine zijn huis niet mocht verlaten.
Nadat iedereen had plaatsgenomen aan tafel en
voorzien was van het drankje voor de toost op de
Koning, vroeg de voorzitter om recht te staan en
een ogenblik stilte om onze overleden leden te
herdenken. Aansluitend werd de aanwezigen
gevraagd om het glas te heffen en de toost aan Z.M.
Koning Filip uit te brengen. Het vaderlandslied
werd gespeeld.
Alvorens de maaltijd op te dienen, werd door
bestuurslid Gilbert de brief, gericht aan de Koning,
voorgelezen.
Een vlugge bediening van het voorgerecht, was de
aanvang van een smakelijk feestmaal. In
afwachting van het hoofdgerecht werd van de
gelegenheid gebruik gemaakt, door de voorzitter
en Gilbert, om onze vaandeldrager Maurice, die
wegens zijn leeftijd deze taak wenste door te geven,
te bedanken voor zijn jarenlange inzet. Met een
ruiker bloemen voor Juliette en een flesje voor hem
werden ze met een daverend applaus bedankt.
Diskjockey Sandy zorgde ondertussen voor de
aangepaste muziek. Enkele
deelnemers hadden zich
reeds op de dansvloer
gewaagd. Bij de koffie was de
dansvloer dan ook zelden
leeg. Rita maakte van de
gelegenheid gebruik om een
liveoptreden van Lucy Loes te
brengen.
Aan de uitbater en zijn
echtgenote, diskjockey Sandy,
alsook aan het personeel werd als dank voor het vlotte verloop,
een attentie aangeboden.
De duisternis viel in en langzaam vertrokken de aanwezigen huiswaarts met hier en
daar een dankwoordje richting voorzitter voor de aangename namiddag.
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Sociale Kaart: Hulp voor later?
REGEL JE NU!
Vroeg of laat komt het moment er voor iedereen aan: de levensfase waarin je niet
meer volledig voor jezelf kunt zorgen. Ook al ligt het soms gevoelig: zorg ervoor
dat je nu al het nodige regelt voor jezelf of je dierbaren, zodat je later een hoop
gedoe vermijdt!
-De ZORGVOLMACHT: voor als je later zorgbehoevend bent.
-Wat is het?
Met een zorgvolmacht kun je op voorhand aangeven wie je bezittingen mag
beheren als je dat zelf niet meer kunt door ouderdom, ziekte of een ongeval Je
bepaalt dan op voorhand wie je pensioen of andere inkomsten mag innen, en je
belastingen en facturen mag betalen. Die persoon (de lasthebber] kun je zelfs de
mogelijkheid geven om onder bepaalde voorwaarden je woning te verkopen of te
schenken als je wilsonbekwaam zou worden. In een zorgvolmacht kun je ook
vastleggen in welk rust- of verzorgingstehuis je later wilt worden opgenomen. Een
zorgvolmacht biedt daarnaast de mogelijkheid om zelfs op je laatste levensdagen,
terwijl je dus zelf niet meer bekwaam bent, enkele schikkingen rond de verdeling
van je vermogen te doen door op die laatste dag bijvoorbeeld een Schenking te
laten doen. Schenkingsrechten -zijn lager dan de erfbelasting, zodat de
begunstigden er dus minder belastingen op betalen.
-Waarom is het belangrijk?
Door een zorgvolmacht op te stellen en dus één of meerdere lasthebbers aan te
duiden, vermijd je dat je geldzaken vroeg of laat worden beheerd door een
bewindvoerder die je zelf niet persoonlijk kent. Met een zorgvolmacht stel je een
vertrouwenspersoon aan.
-Geldt die zorgvolnacht in heel Europa?
Sinds l januari 2021 wordt een zorgvolmacht die je in België hebt opgesteld, ook
erkend in enkele andere lidstaten van de Europese Unie. Dat is handig voor wie na
zijn pensioen naar Frankrijk of Portugal wil verhuizen. Zo ontsnap je aan een
heleboel formaliteiten. De erkenning van de Belgische zorgvolmacht geldt in
Frankrijk, Portugal, Duitsland, Oostenrijk, Cyprus, Tsjechië, Finland en Letland.
Hoeregel je het?
Klop aan bij je notaris. Je kunt een "onderhandse" zorgvolmacht opstellen, maar
omdat de verwoording zo belangrijk is, opteer je beter voor een notariële
zorgvolmacht. Het document moet zeer zorgvuldig worden opgesteld. De
bevoegdheden van de lasthebber moeten er duidelijk instaan, zodat er later geen
discussies over kunnen ontstaan. Een zorgvolmacht opstellen en die laten
registreren in het centraal register kost bij de meeste notarissen tussen de 225 en
275 euro. We raden u dan ook aan om de brochure te lezen via notaris.be/ervenschenken/brochures/downloads/118 Bijna 150 000 Belgen hebben er een.
De zorgvolmacht wordt almaar populairder. In maart 2022 telde Fednot [de
federatie van het notariaat) in de Vlaamse provincies 147.125 zorgvolmachten.
Vooral in de provincie Antwerpen is de zorgvolmacht in trek. Op de tweede en
derde plaats volgen West- en Oost-Vlaanderen (Bron: De Tijd).
-Niet alleen voor "oude" mensen;
Bij "zorgvolmacht" denkt iedereen aan mensen op leeftijd en aan
ouderdomsziektes zoals dementie. Maar ook op jongere leeftijd kun je in coma
raken, na een verkeersongeval bijvoorbeeld of een herseninfarct. Ruim een kwart
van de mensen is jonger dan 65 jaar op het moment dat ze een zorgvolmacht laten
opmaken.
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Je woont misschien al jaren in hetzelfde huis, maar heb je er al bij stilgestaan dat
dat misschien niet tot aan je dood kan? Als je wilt vermijden dat je vroeg of laat
naar een serviceflat of een rust- en verzorgingstehuis moet verhuizen, dan kun je
misschien nu al de nodige verbouwingen aan je huis (laten] uitvoeren voor later.
-Wat kun j e doen?
Trappen vervangen door een stoellift. De deuropeningen breder maken zodat er een
rolstoel door kan. Je slaapkamer verhuizen naar het gelijkvloers. Domotica
installeren (licht, energie).
-Wat is zorgwonen?
De Vlaamse regering wil dat Vlamingen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk in
hun thuisomgeving kunnen blijven wonen, zorgwonen hefet dat. Concreet houdt dat
in dat maximaal twee ouderen (65+) of zorgbehoevenden een woning delen met een
andere gezin dat ondersteuning en bijstand kan bieden, maar dat ze toch als apart
gezin worden beschouwd. Ook de kangoeroewoning valt hieronder. Je kunt een
aparte woonruimte creëren in een al bestaande woning, maar je hebt hiervoor wel
een toelating nodig. Vaak kun je zelfs een premie krijgen voor de
verbouwingswerken. '-Orgaandonatie: Red het leven van een ander na je dood.
-Wat?
Door je aan te melden als orgaandonor geef je aan dat je organen gebruikt mogen
worden voor transplantaties, de productie van medicijnen of voor wetenschappelijk
onderzoek. Zo kun je zelfs na je dood het leven van iemand anders redden of actief
deelnemen aan de evolutie van de geneeskunde.
-Hoe regel i e het?
Vroeger kon je enkel je wensen in verband met orgaandonatie registreren door naar
je gemeentebestuur te gaan, dat dan jouw verklaring registreerde. Sinds l juli 2020
kan het ook via een verklaring bij je behandelende arts of online via het portaal
mijngezondheid.be . Zie je orgaandonatie later opeens toch niet meer zitten? Dan
kun je achteraf nog altijd je verklaring intrekken.
-Meer info:
health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegineneinde/orgaandonatie
-Wat met je erfenis?
Erfenissen zijn een ingewikkeld gedoe, aangezien het wettelijk successietarief sterk
afhangt van de persoonlijke situatie van de erflater, dus degenen die overlijdt. Is hij
of zij getrouwd volgens het wettelijk stelsel? Hoeveel nakomelingen zijn er? Een
handig gratis hulpmiddel om zicht te krijgen op hoe iemands vermogen wettelijk
verdeeld wordt bij overlijden is de Erfenissimulator. Die geeft meteen een raming
van de erfbelasting die de erfgenamen moeten betalen. Via erfenisplanning zoals
een testament, schenkingen of een aangepast huwelijkscontract, doorgaans te
bespreken met je notaris, kun je wijzigingen aanbrengen in de wettelijk
erfenisregelingen. Dat is vaak fiscaal interessant. De Erfenisplanner geeft een
overzicht van alle mogelijkheden.
-Meer info:
wikifin.be/nl/erven/erfenissimulator en
multimedia.tijd.be/uitgelegd/erfenisplanner/
-Laatste Wilsbeschikking.
Wat is het? Met een laatste wilsbeschikking, een document dat je kunt opvragen bij
je gemeente, geef je aan of je kiest voor een begrafenis of crematie, volgens welke
levensbeschouwing de uitvaartplechtigheid moet worden gehouden en waar je je
laatste rustplaats wilt
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Bij de verjaardag van de bevrijding van België denken wij aan de meer dan 800
Canadese soldaten die in België begraven liggen, die stierven in de herfst van 1944
voor de bevrijding van Vlaanderen. Onder meer in de steden Veurne, De Panne,
Nieuwpoort, Oostende, Knokke-Heist, Brugge, Eeklo en de gemeenten ten noorden
van Antwerpen. Hun offer roept nog pijnlijke herinneringen op in het hart van
talrijke Canadezen. Wij denken eveneens aan de meer dan 7000 Canadezen
begraven in Nederland, van wie een aantal sneuvelde in de harde gevechten voor de
bevrijding van de Scheldemonding, wat de opening van de Antwerpse haven
mogelijk maakte. Het is wellicht niet ongepast in deze context eveneens de
herinnering op te roepen van de 15 000 Canadese soldaten die tijdens de Eerste
Wereldoorlog sneuvelden voor de bevrijding van België. Wij moeten immers met
droefheid constateren dat 2021 niet alleen het jaar is van de76ste herdenking van
de bevrijding van België, maar ook van de!21ste verjaardag van het begin van de
Eerste Wereldoorlog.
In de loop van de twee wereldoorlogen en sedert 1949, in het kader van de NATO,
werden diepgaande onderlinge solidariteitsbanden gesmeed die als basis gediend hebben voor de uitgebreide en hechte betrekkingen die zich hebben ontwikkeld
tussen onze regeringen en onze volkeren.
De Canadezen in België in 1944
Na de oorspronkelijke landing van de Geallieerden op de kusten van Normandië op
6 juni 1944 en de uitbraak uit het bruggenhoofd, waarbij de Canadezen in Caen en
Falaise in heftige gevechten gewikkeld geraakten, werd het eerste Canadese leger
de taak opgedragen de kustzones te ontzetten en de havens langsheen het kanaal
open te stellen voor de aanvoer van vitale voorraden.
Dit Eerste Canadese Leger had een internationaal karakter. Het omvatte twee
korpsen: het Eerste Britse Korps en het Tweede Canadese Korps. Het Tweede
Canadese Korps bestond uit de Eerste Poolse Pantserdivisie alsook uit drie
Canadese divisies: de Tweede Canadese Infanteriedivisie, de Derde Canadese
Infanteriedivisie en de Vierde Canadese Pantserdivisie. Belgische en Nederlandse
contingenten dienden tijdens het eerste oprukken eveneens in het Eerste Canadese
Leger, maar werden bij het Tweede Britse Leger ingedeeld toen dit in België met zijn
operaties startte en naar Nederland doorstootte.
Onder het bevel van Generaal H.D.G. Crerar rukten de Canadezen op de linkerflank
van de geallieerde troepen, snel doorheen Frankrijk, op naar België. De operaties
van het Eerste Canadese Leger tijdens september en oktober 1944 waren
wijdverspreid en kunnen beter in fasen dan strikt chronologisch beschreven
worden.
Op 3 september was het Eerste Britse Korps de gelederen aan het sluiten in Le
Havre, terwijl het Tweede Canadese Korps de Somme overstak. Het Tweede Britse
Leger haastte zich inmiddels door Brussel op weg naar Antwerpen dat op 5
september werd veroverd met de haveninstallaties toen nog intact. Een zaak van
bijzonder belang voor de latere acties van het Canadese leger.
Bij het oversteken van de Somme nam de Eerste Poolse Pantserdivisie de leiding
over van het Tweede Canadese Korps en trok noordwaarts. Op 5 september
bezetten ze Saint-Omer en de zesde overschreden ze de Frans-Belgische grens en
overwonnen de vijandelijke weerstand in leper en Passendale. Namen in Canada
bekend uit een eerdere oorlog. De zevende bereikten ze Roeselare.
Op 9 september en nogmaals in de nacht van de tiende op de elfde poogden de Polen
het Kanaal van Gent over te steken, zowat halfweg tussen Brugge en Gent. Het
moeilijke terrein en het hevig Duits verzet dwongen hen deze poging op te geven.
Daarop trokken ze noordwaarts om de Zevende Britse Pantserdivisie in de nabijheid
van Gent af te lossen.
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opmars herbegonnen en rukte verder op in de richting van de Belgische steden
Brugge en Eeklo.
Deze divisie vorderde snel tot ze op 8 september het Kanaal van Gent, dat het
historische Gent met de prachtige oude stad Brugge verbond, bereikte. Hier
waren de bruggen vernield. De Duitsers wilden van deze toestand ten volle
gebruik maken om de opmars van de geallieerde troepen naar de Schelde te
stuiten.
De avond van de achtste werd de aanval op het kanaal ingezet in de omgeving van
Moerbrugge, zowat vijf kilometer ten zuiden van Brugge. Mortieren en zwaar
geschut van de vijand belaagden hen, maar een klein bruggenhoofd kon worden
bezet en tegen de tiende was er een brug geslagen om hulp te laten aanrukken.
Langzamerhand werd het bruggenhoofd uitgebreid, maar het terrein en het
vijandelijk verzet maakten de verdere vooruitgang eerder traag. De Tweede
Canadese Infanteriedivisie begon, na uitbundig verwelkomd geweest te zijn in
Dieppe waar ze in 1942 verschrikkelijke verliezen had geleden, nu op 6
september eveneens verder op te rukken. Haar taak was het hele kustgebied ten
oosten van Calais met inbegrip van de zwaar verdedigde haven van Duinkerk en
te ontzetten.
Op 7 en 8 september nam de Vijfde Brigade Bourbourg, ten zuidwesten van
Duinkerken, in en werd dan opgedragen het garnizoen van Duinkerken te
belegeren. Naar raming zowat 10000 man sterk en dat in de verder gelegen
dorpen van Mardyck, Loon-Plage, Spycker, Bergues (Sint Winoksbergen) en BrayDunes voorposten had. Loon-Plage werd op 9 september bezet, tegelijkertijd met
het nabijgelegen Coppenaxfort en Mardyck viel op 17 september.
Ten oosten van Duinkerken, in het gebied van de Frans-Belgische grens, bezette
de Zesde Brigade Veurne, Nieuwpoort en De Panne. Daarbij kregen ze grote hulp
van de Belgische 'Witte Brigade', de nationale weerstandsorganisatie, die exacte
informatie verschafte over de sterkte van de vijand, zijn verdedigingslijnen en
over de mijnenvelden. Ten westen van De Panne ontzette de Brigade het gebied
van Bray-Dunes alsook het nabijgelegen dorp Ghyvelde.
Gedurende de maand september hield de Derde Canadese Infanteriedivisie zich
volop bezig de aan het kanaal gelegen havensteden Boulogne en Calais uit te
zuiveren en de op het kanaal gerichte batterijen van de vijand te Cap Gris-Nez te
ontruimen. Evenzo ontmantelden ze die plaatsen van de vijand vanwaar
zuidoost-Engeland, en Londen in het bijzonder, met Vliegende bommen' waren
beschoten.
Ongelukkigerwijze hadden de Duitsers besloten de havens langsheen het kanaal
kost wat kost te behouden. Deze havens waren aangewezen vestingen die
speciaal dienden beschermd te worden en tot het allerlaatste ogenblik verdedigd.
Le Havre, Boulogne en Calais konden slechts ingenomen worden na zware
aanvallen zowel vanuit de lucht als vanop het land. Verder werden de
haveninstallaties vernietigd en alhoewel de havens in Canadese handen waren
konden ze geen diensten bewijzen. Op l oktober waren enkel de havens ten
noorden van de Seine, Dieppe en bijkomend Le Treport en Oostende, in staat
schepen van de Geallieerden te ontvangen.
Inmiddels waren Britse en Amerikaanse troepen in een breed front opgerukt en
betrokken geraakt in een hevige strijd in Zuid-Nederland. Het Tweede Britse
Leger voerde aanvallen uit met luchtlandingstroepen, om het oversteken van
rivieren in Grave, Nijmegen en Arnhem te beveiligen. Ware deze operatie
succesvol geweest, dan hadden de Geallieerden de controle gekregen over het
gebied tussen de Rijn en het IJsselmeer (de vroegere Zuiderzee) en zou de
verbinding tussen Nederland en Duitsland verbroken zijn. Maar wegens het
uitblijven van succes werd het duidelijk dat de oorlog nog de ganse winter tot de
lente van 1945 zou blijven duren.

De Slag om de Schelde
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Door de omstandigheden en aangezien de grote bevoorradingslijnen nog steeds
via Normandië liepen, was het absoluut noodzakelijk geworden de haven van
Antwerpen, die reeds door de Geallieerde troepen was bezet, te openen. Deze
taak werd opgedragen aan het Eerste Canadese Leger dat onder het bevel kwam
van Luitenant-Generaal Guy Simonds, die de zieke Generaal Crerar verving. '
Antwerpen lag 80 kilometer van de zee, ermee verbonden door een breed
estuarium, nl. de Westerschelde. Ten noorden van het estuarium l igt het
vroegere eiland Zuid-Beveland, thans met het vasteland verbonden door een
landengte. Achter Zuid-Beveland ligt het eiland Walcheren, versterkt door een
machtig Duits bolwerk. De zuidelijke oever van het estuarium, een streek van
vlakke polders, lag onder het zeeniveau en was eveneens uiterst geschikt onrte
verdedigen. Zolang de Duitsers de controle over de toegangswegen via de zee
en over het lange slingerende estuarium behielden, zou het voor de schepen van
de Geallieerden onmogelijk zijn de haven aan te doen. Dus, de' eenvoudige
bezetting van Antwerpen was onvoldoende.
De troepen van het Tweede Korps waren op dat ogenblik in de noordelijke
sector, wat men zou kunnen noemen, de eerste schermutselingen van de Slag
om de Schelde aan het uitvechten.
Sommige van deze schermutselingen waren wreed en bloedig, een
voorafspiegeling van de aard van de hoofdgevechten.
Op 21 september werd de pantserdivisies bevolen noordwaarts op te rukken,
grofweg langsheen de lijn van het Kanaal van Gent naar Terneuzen. De V ierde
Pantserdivisie kreeg de taak toebedeeld het gebied links tot aan Breskens te
ontzetten, terwijl de Eerste Poolse Pantserdivisie ingezet werd tot aan de
Nederlands-Belgische grens en in het cruciale gebied ten noorden van
Antwerpen. Indien hun opdrachten volledig en snel hadden kunnen uitgevoerd
worden, dan mag men aannemen dat een groot gedeelte van de Slag om de
Schelde gewonnen ware geweest Maar, het kon niet zijn. De Vierde
Pantserdivisie was, vanuit een moeilijk veroverd bruggenhoofd over het Kana al
van Gent te Moerbrugge, opgerukt om als eerste van de geallieerde troepen het
geduchte obstakel van de dubbele linie van het Leopoldkanaal en het
Afleidingskanaal van de Leie, voor ogen te hebben. Een aanval werd opgezet in
de buurt van Moerkerke. De kanalen werden overgestoken en een bruggenhoofd
werd bezet, maar onder de hevige tegenaanvallen van de vijandelijke troepen
werden ze gedwongen zich, met grote verliezen, terug te trekken. Dit was de
vuurdoop voor de Canadese troepen in de 'pocket' of het afgesneden gebied van
Breskens.
Verder naar het oosten genoot de Eerste Poolse Pantserdivisie groter succes
vermits ze van Gent naar het noordoosten kon oprukken. In een streek
allesbehalve geschikt voor pantservoertuigen en tegen een hardnekkig verzet,
slaagde ze erin tegen 20 september door te breken tot aan de kust. Terneuzen
te bezetten en van daaruit de zuidelijke oever van de Schelde, oostwaarts tot
aan Antwerpen vrij te maken.
Op 6 november viel Middelburg, de hoofdplaats van het eiland, en op 8
november was alle weerstand gebroken. In het kanaal werden de mijnen
geruimd en op 28 november voer het eerste konvooi de haven van Antwerpen
binnen onder leiding van het in Canada gebouwde vrachtschip Fort Cataraqui.
Intussen was de.Vierde Divisie van Bergen-op-Zoom doorgetrokken naar St.
Philipsland waar in een 'zeegevecht' vanop het land meerdere Duitse vaartuigen
in de haven van Zijpe tot zinken werden gebracht.
Nu de toegang tot de haven van Antwerpen vrij was en het vasteland tot aan d e
Maas was ontzet, was meteen de Slag om de Schelde beëindigd.

-14-

De wraak van het lijk
Het gebeurde net na de Eerste
Wereldoorlog.
Een
Oostendse
vissersboot vaarde de zee op. De vissers
wierpen de netten uit, toen ze de netten
ophaalden, zat er het lijk van een man
in. Nee, geen visser, maar een
welgestelde man zo bleek. Hij droeg aan
zijn pink een zwaar gouden ring met
een kostbare steen, en aan zijn gilet was
een gouden horloge met een gouden
ketting vastgemaakt. Maar de vissers
vonden op hem geen enkel papier, geen
identiteitsbewijs, geen portefeuille,
helemaal niets. Ze konden dus
onmogelijk weten wie de drenkeling
was.
Er stelde zich een groot probleem. Ze
moesten namelijk nog drie weken op zee blijven en konden onmogelijk het
lijk zo lang bij zich houden. Dus naaiden ze het in een zeildoek en gaven het
een zeemansbegrafenis: over boord, de diepte van de zee in. Het horloge en
de ring zouden ze later bezorgen aan de waterschout, die op zijn beurt de
familie van de drenkeling zou pogen op te zoeken.
"En als hij de familie niet kan vinden?" wilde een matroos weten.
"Dan worden ring en horloge onze eigendom", wist de schipper, "van degene
die het lijk heeft opgevist".
"En
hoe
lang
kan
zo'n
onderzoek
wel
duren
schipper?"
"Tot in het jaar nul", zuchtte hij.
"jammer" zuchtte de matroos "We zouden het nu kunnen gebruiken"
"Aan het werk" beval de schipper.
Maar de daaropvolgende weken raakten iedereen op het schip erv an
overtuigd dat ze er beter aan zouden doen helemaal niets te zeggen aan de
waterschouts. Ze hadden de drenkeling een behoorlijke begrafenis bezorgd,
en ze konden het geld dat de ring en de horloge zouden opbrengen goed
gebruiken, te meer daar het de viss erij niet voor de wind ging. Dus zwoeren
ze allemaal een heilige eed nooit iets te verklappen, en om hun eed kracht bij
te zetten sloegen ze een kruis, terwijl ze op het dek spuwden.
Eens terug aan wal, verkochten ze het goud in Brugge en verdeelden het ge ld
onder elkaar. Maar toen ze hun boot gingen schoonmaken vooraleer weer af
te varen, riep een matroos, die het dek aan het schrobben was, zijn maten. Hij
wees naar de plek waar het opgeviste lijk had gelegen en zei: "Kijk daar eens!
Ik krijg het er niet uit."
In de planken van het dek was als het ware een menselijke gestalte gebrand.
"Pak wat bruine zeep en goed schrobben" beval de schipper.
Maar de donkere plek verdween niet. Zelfs niet toen ze de dekplanken
schaafden.
Niemand wilde nog met de boot uit vissen gaan. De schipper kon nergens nog
bemanning vinden. En zo bleef de boot maandenlang aan wal, tot hij naar de
werf werd gebracht om hem af te breken.
Bron:
www.stedeninfo.be
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Als men de huidige definitie hanteert van een zeemijn, kunnen de Amerikaanse
uitvinders Bushnell en Fulton als de vaders van de mijn beschouwd worden. Hun
hersenspinsels tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd tegen de Engelsen
waren niet effectief, maar wel een stap in de goede richting. Pas toen een andere
Amerikaan, Samuel Colt (meer bekend van zijn werk aan revolvers) een mijn
demonstreerde kwam er meer interesse. Hij demonstreerde namelijk op 8 juli 1842
in de haven van New York hoe een gecontroleerde elektrische mijn het afgedankte
marineschip Boxer tot zinken kon brengen.
Ook Nederland kreeg interesse. Kapitein ingenieur Schafer van de Landmacht ging
zich in 1847 bezighouden met het beproeven van watermijnen. Vervolgens werd er
een commissie ingesteld: de Commissie ter Beproeving van Watermijnen. Schafer
werd als deskundige toegevoegd aan deze commissie.
In eerste instantie was de aandacht gericht op mijnen en torpedo's (dat was in die
tijd nog hetzelfde, een torpedo die door het water "zwemt" zoals we die nu kennen,
heette toen een "vistorpedo") die door een elektrische schok zouden ontploffen
zodra een schip geraakt zou worden.
Bij de Pyrotechnische Werkplaats was
(als gevolg van het werk van de
commissie) in april 1865 de eerste
verankerde
contactmijn
van
Nederlandse makelij gereed. De mijn
was
nog
zeer
primitief
van
samenstelling:
een
waterdichte
kruitkist van plaatijzer met een daing
van 75 kg buskruit. Het principe van de
afvuring is gebaseerd op een vinden
van de Belgische officieren Carette en
Bupont, die al in 1861 proeven namen
met een mijn. Het afvuurmechanisme
bestond uit een "voelrad", gemonteerd
op een koperen stang. Deze stang werd bij een aanvaring uit de stand gedrukt en het
contact tussen de stang en de rand van de mijnbol zorgde voor een elektrische
lading, die de mijn deed ontploffen.
Naast het afvuursysteem met een elektrische schok werd ook een ander soort
afvuurmechanisme beproefd: de "Ramstedhoorn". Dit was een uitvinding van de
Russische kolonel Ramsted, waarbij een buisje gevuld met kalium de mijn laat
ontploffen zodra het tegen een schip stoot.
Begin Mijnendienst.
In die periode bestond er overigens nog geen Mijnendienst, maar wel een
Torpedodienst. Al is de Torpedodienst (waar dus ook het ontwikkelen van
zeemijnen onder viel) pas in 1875 officieel onderdeel geworden van de Koninklijke
Marine.
De beproevingen van de nieuwe mijnen vonden plaats aan boord van de
stoomkanonneerboot Zr.Ms. Hadda, die op de Rijkswerf te Amsterdam
(tegenwoordig de marinekazerne, naast het scheepvaartmuseum, toen een
magazijn) werd ingericht voor proeven met mijnen. Dit schip is de eerste
Nederlandse mijnenlegger en was nadat het was omgebouwd als mijnenlegger in
1906 in dienst gesteld
Bij beproevingen worden ook buitenlandse mijnen gebruikt. De mijnen van de
Franse firma Sautter Harlé et Cie te Parijs voldeden en in 1907 werd een contract
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iedere mijn 500 francs aan het Franse bedrijf betaald moet worden. Deze mijn is ook
bekend als de Mijn 1907. Het afvuurprincipe bestond uit een slingergewicht, dat
door de schok van een aanvaring met een schip zorgde voor een elektrisch contact
en de mijn deed ontploffen. Deze mijn
moest overigens regelmatig opgevist worden om de mijn te controleren en
eventueel te repareren. Dit was een gevaarlijk karwei en ging zo nu en dan mis (met
dodelijke slachtoffers tot gevolg).
In het begin van de Mijnendienst of Torpedodienst werd zelden gedacht aan het
ruimen van mijnen. Vooral de mijnenlegger speelde een grote rol, maar dan ook
vooral voor de verdediging van ons land. Terwijl andere landen de mijn juist
gebruikten als aanvalsmiddel, om met behulp van onderzeeboten of snelle
mijnenleggers mijnen te leggen voor de vijandelijke kust.
Tot de Tweede Wereldoorlog was er maar één type mijn: de verankerde mijn die
ontplofte zodra het een schip raakte. Deze verankerde mijn dreef onder het
wateroppervlak en was verankerd met een stalen ketting aan de bodem. Deze
mijnen konden eenvoudig geveegd worden. Later werden de magnetische en
akoestische mijnen ontwikkeld. De akoestische mijn ontploft door het geluid van
een schip, de magnetische doordat een stalen schip een magnetisch veld om zich
heen heeft. Hierdoor moesten de mijnenbestrijdingsvaartuigen van hout (of later
van kunststof) gemaakt worden en konden niet meer vegen (want hierbij vaart het
schip over de mijn en snijdt de ketting door, maar de akoestische mijn ontploft zodra
deze het schip "hoort"). Pas na de Eerste Wereldoorlog
(1914-1918) werd serieus nagedacht over het vegen van mijnen. Dit moment kwam
toen men zich realiseerde dat de duizenden mijnen die tussen Schotland en
Noorwegen waren gelegd door de geallieerden, ook nog opgeruimd moesten
worden.
Mijnenveger 'Bernisse'
Type schip: ex mijnenveger van de
Beemsterklasse
Bouwjaar + werf/plaats: juni 1953, werf Boel en
Zonen, Temse (Belgie)
Functie schip: oorspronkelijk mijnenveger; later
munitietransportschip
Belgische Marine: nu varend museum
Formaten: lengte 44,00m/ breedte 8,30m/
diepgang 2,60m1
Hoogte vanaf de waterlijn: 17,50m
Na bijna 25 jaar dienst gedaan te hebben als
mijnenveger, werd het schip in 1978
omgebouwd tot munitietransportschip en
vervolgde zij haar scheepsleven als ' A963 SPA'.
In 2002 werd het schip omgedoopt als Bernisse.
Met een bemanning van 38 man werd dit schip
ingezet op de Noordzee om de mijnen te vegen
die daar door de Duitsers in de 2e Wereldoorlog
waren gelegd.
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