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    Woord van de voorzitter 

Beste vrienden VOSP’ers, u heeft vandaag 29 januari 2016 alweer de 10de editie  van onze “in ’t Vizier” 

in handen die via tekst en vooral fotomateriaal terugblikt op onze activiteiten in 2015. Dank dan ook aan 

het redactieteam en de fotografen van dienst, maar vooral aan onze secretaris Julien, die ondanks zijn 

drukke pendelen naar Nieuwpoort om zijn “geblesseerde”  echtgenote te gaan bezoeken,  het toch weer 

presteerde om in een hectische tijd deze uitgave ineen te steken. 

 

In 2015 organiseerden we nogal “stoemelings” een quizavond op “familiaal” niveau. Met  32 deelnemende ploegen, een 

perfecte organisatie, veel sfeer, diversiteit in de vragen, betaalbare drankjes en snacks, bijdehandse bediening en af en 

toe een humoristische noot werd deze eerste editie een schot in de roos,.. Het zat er allemaal in. Met dank aan Rudy Van 

Gucht en Hubert De Ridder en vele andere helpende handen. Conclusie : voor herhaling vatbaar en dat zal dan ook bin-

nenkort op vrijdag 26 februari gebeuren. U hoort er nog van. 

 

En ook dit jaar stonden kazernebezoeken op het programma. In april werd de thuisbasis van het 3de Bataljon Paracom-

mando in Tielen bezocht en in september het trainingscentrum commando in Marche-Les-Dames en het commando-

museum in Flawinne. Nogmaals dank aan Brigade generaal André Van Baelen die deze altijd interessante bezoeken 

voor ons regelde. 

 

En dan was er in juni natuurlijk onze fietstocht – de vierde fietszoektocht reeds – en de BBQ die deze keer tot ieders 

verbazing gratis was voor de deelnemende leden. Afhankelijk van de kastoestand zou dit mogelijks in de toekomst nog 

eens kunnen gebeuren of een variant ervan. 

 

Begin september hadden de afwezigen alweer ongelijk. Een bezoek aan de westhoek met als ingrediënten de Koude 

Oorlog, een wijndegustatie en een boottocht langs de IJzer met de herinneringen aan WO1 zorgden voor een heel mooie 

ervaring, met dank aan Ghislain voor de organisatie. 

We daalden af in een ultra geheime commandobunker van de Belgische Strijdkrachten, het zenuwcentrum van het op-

perbevel tijdens de Koude Oorlog. De bunker was bedoeld als commandopost van een internationaal luchtverdedigings-

systeem, maar werd nooit in bedrijf genomen.  

Maar met een ontbijt en middagmaal in “de preekstoel” én een wijndegustatie in wijngoed Monteberg werd ook de in-

wendige mens niet vergeten. 

 

WO1 begon dan wel in 1914 maar eindigde pas in 1918. Daarom vonden we het gepast om op de vooravond van onze 

jaarlijkse 11 novemberviering de tussentijdse periode te belichten. 

Het was een avond met foto's en muziek en vooral met de voordracht van Miel De Cock waarbij hij  op zijn gekende, 

boeiende manier vertelde hoe onze mensen in 1915 leefden onder het thema: “Gifgas aan het front, honger hier bij ons?” 

Het aanwezige publiek genoot duidelijk van de boeiende voorstelling van Miel De Cock. Alhoewel er ruim 90 aanwezi-

gen waren, en er een ruime bekendmaking gebeurde waren er relatief weinig VOSP’ers opgedaagd. Misschien wilden ze 

zich sparen voor de jaarlijkse herdenking ’s anderendaags? Deze was trouwens weer erg geslaagd met ernstige momen-

ten bij de herdenking aan ons vredesmonument en minder ernstige tijdens het eetfestijn. 

 

Een bijzondere vermelding wil ik hier nog meegeven met betrekking tot een gedenksteen die voor onze overleden vriend 

en lid Eric Cuisset werd geplaatst in mei dit jaar 

door toedoen van Philippe Van Schel en vrien-

den in de Elzas.  

De gedenksteen staat in de wijngaarden van de 

familie Schneider in Gueberschwihr in de Elzas 

(Foto hiernaast). Dit ging gepaard met een 

plechtigheid met een toespraak (in het neder-

lands en het frans) en er werd een beetje as van 

hem daar uitgestrooid. 

 

 

Tot slot wil ik iedereen danken die zich op zijn manier inzet en zijn bijdrage heeft geleverd, alleen reeds door zijn aan-

wezigheid en actieve deelname aan de georganiseerde evenementen. 

Nog vele jaren aan de VOSP en al zijn leden en sympathisanten, 

 

Jos 
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De nieuwjaarsreceptie vrijdag 30 januari 2015 

         Dit was de eerste bladzijde in het :  

 

 

  Verklaring 
 

Ik verklaar kind te zijn der Heilige, Roomsche, Katholieke Kerk. 

Moest een doodelijk ongeval mij overkomen of moest ik bij  

hoogdringendheid naar het gasthuis vervoerd worden , dan vraag 

ik een katholiek priester bij me.  

Op mijn sterfuur, eisch ik de gebeden der Katholieke Kerk.  

Dat is mijn stellig verlangen.  In het volle gebruik mijner  

vermogens vraag ik er de uitvoering van. 

                                               Datum en handteeken 

 

Uit het originele Kajotters  -  Dagboek van den soldaat…. 

Uitgegeven in 1936…. Voorlichting voor de toekomstige soldaten !  

Ook bij de ingang van het veertiende jaar van zijn bestaan organiseerde de VOSP haar nieuwjaarsreceptie in 
de lokalen van brouwerij De Block en voetbalclub KVKE in de Processiebaan.  

Heel wat volk kwam erop af en werd getrakteerd op enkele glaasjes cava en broodjes. 

Ook deze keer kon VOSP terugblikken op een actief 2014. Voorzitter Jos Saerens verwees naar de zeer druk 
bezochte tentoonstelling rond de oorlog 1914-1918 en de onderwaterzetting waar geboren Peizegemnaar 
Ballon een rol in speelde.  Schepen David De Valck was onder de indruk van deze tentoonstelling en loofde 
ook de mooie 11 november plechtigheid.  

"De Vizier", die toen aan zijn negende editie toe was,  illustreerde dat allemaal nog eens met talrijke foto's en 
verslagen. 
Het bestuur mocht dus opnieuw fier zijn op zijn realisaties van 2014. 

VOSP is ook de vereniging die de jeugd actief betrekt bij de oorlogsherdenkingen. En dat is ook het periodiek 
tijdschrift Klakson niet ontgaan. Voor de Gouden Klakson kwamen deze manifestaties niet meer in aanmer-
king want de VOSP had die al enkele jaren geleden gewonnen en je kan die maar één keer winnen. 
Ook 2015 dient zich veelbelovend aan. Op 13 maart wordt er gestart met een Quiz. Zie verslag hierover verder 
in dit boekje. 

En de maanden daarop staan ook al een aantal activiteiten gepland. 

---> Je kan de beelden van de toespraken van de nieuwjaarsreceptie bekijken op : WWW.PEIZEGEM.BE   
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   VRIJDAG 13 MAART 2015 

Onze 1e VOSP  QUIZ  AVOND 

Met 31 deelnemende ploegen werd deze eerste editie van de VOSP quiz een schot in de roos. Per-
fecte organisatie, veel sfeer, diversiteit in de vragen, betaalbare drankjes en snacks, bijdehandse be-
diening en af en toe een humoristische noot,.. Het zat er allemaal in. En dus kan onze Vriendenkring 
Oud-Soldaten terugblikken op een geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is.  

Bijzondere dank aan Rudy Van Gucht om deze mooie quiz voor ons in mekaar te steken en aan 
Hubert De Ridder die in zijn gekende vlotte stijl alles vlekkeloos aan mekaar wist te praten. 

Foto’s van onze 1e quiz kan je vinden op… www.peizegem.be onder vereniging Oud-Soldaten. 

Hieronder reeds de flyer van onze volgende editie van 26 februari 2016. 
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Voor de zoveelste keer zorgde onze vriend Generaal André Van Baelen voor  een bezoek aan een kazerne . 

Het werd het 3e bataljon parachutisten, gehuisvest in het kwartier P. Gailli in Tielen . 

Op 16 april vertrokken wij aan Café Taxi met de bus richting Tielen  Het feit dat 

André korpsoverste van het 3e  Bataljon Para was geweest zorgde voor een speci-

ale ontvangst : we werden 

verwelkomd door adju-

dant-chef Dirk Biemans 

en getrakteerd op een tas 

koffie met boterkoeken . Iedereen verrast !!! 
 

Na de koffie volgde een briefing over de basisoplei-

ding van de kandidaat para’s en de verdere werking 

van het bataljon . Hierna splitst de adjudant ons in 2 

groepen omdat sommige locaties te klein waren voor 

een groep van 46 man . Het verdere programma ,  

afwisselend per groep, zag er als volgt uit : 

- uitleg over en werking van de gebruikte parachutes. 

- voorstelling en uitleg over de nieuwe wapens die nu gebruikt worden door de para’s, meestal handwapens, 

vizieren en nachtvizieren . 
 

Donderdag 16 april 2015 - bezoek aan TIELEN 

De thuisbasis van het 3de Bataljon Para. 
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Intussen was het middag en werden we uitgenodigd op  “een verbeterde maaltijd” volgens de parakeuken .  De 

oud-soldaten van Peizegem noemen dat een feestelijk menu . Na het dessert was voor ons het moment  

aangebroken om onze gastheren te bedanken door een pakketje typische producten uit onze streek aan te  

bieden aan : - Majoor Piet Baert, vervanger van de korpsoverste 

   - adjudant-chef Dirk Biemans, organisator en ganse dag in ons midden 

   - en uiteraard aan Generaal André Van Baelen die al zoveel voor ons gedaan heeft !! 

   Merci  André, dankjewel. 

In de namiddag stond er nog een bezoek aan het plaatselijk museum op het programma. 

Het museum gaat vooral over de vrijwilligers  in de Koreaanse oorlog. Het kenteken op de rode baret en de 

standaard van het 3e para verwijzen trouwens ook naar Korea. 

Na de gebruikelijke groepsfoto  zat ons bezoek aan het 3e para erop .  

Weeral een bezoek dat we nooit zullen vergeten !!! 
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Op zaterdag 27/06/2015 stond traditiegetrouw onze VOSP fietszoektocht en  barbecue geprogrammeerd. Alles 

begon reeds op vrijdag. Bestuursleden en enkele leden waren toen al naarstig aan de slag om alles tip top in 

orde te zetten. Want het moet gezegd, zo een fietszoektocht en barbecue vraagt veel voorbereiding. Maar voor 

onze medewerkers kan dat geen probleem zijn, temeer er steeds veel leute en plezier gemaakt wordt. 

Ook op zaterdag al van 's morgens vroeg waren heel wat vrijwilligers aan het werk om de barbecue voor te 

bereiden.  

Winkelen, groenten snijden, glazen, borden en tassen plaatsen, de BBQ opzetten, de toog klaarmaken, tafels 

dekken, ....  

Alles klaar maken dus voor de ruim 100 mensen die ingeschreven hadden. Reeds om half één druppelden de 

eerste deelnemers binnen voor de start van de fietszoektocht , ze kregen buiten het routeblad ook nog een ant-

woordblad. De weersvoorspelling was zeer goed. Dus begon iedereen goed gezind aan de rit van 22 km. door 

Buggenhout-bos, Opstal, Opwijk en Peizegem . We hadden de mooiste en meest verkeersvrije straten, padjes 

en boswegen uitgezocht in onze mooie natuur. Van onze sponsors hadden we weer mooie prijzen gekregen 

zodat deze klaar stonden voor onze deelnemers. Rond vijf uur kwamen de eerste deelnemers voldaan en  

tevreden het sportcentrum opgedraaid wachtend op de uitslag met een lekkere barbecue in t’ vooruitzicht. 

 Onze meester-bakker  Tikkie was daar natuurlijk op voorzien en al vrij vlug konden de hongeren reeds zeer 

vlot aanschuiven voor hun kotelet, barbecueworst, spek en saté. Inderdaad, maar liefst vier stukken vlees met 

een overheerlijke barbecuesaus en met de nodige groentjes en brood. 

 Tegen 18u00 was het een gezellige drukte!  

De BBQ-bakkers waren ondertussen al een tijdje aan het bakken en de buffettafel met groenten,  

salades en sausjes moest continue worden bijgevuld.  

Er werd heel wat gesmuld en gedronken. 

Nadat de meesten de buikjes vol hadden gegeten brak er binnen een geweldig feest los waarbij naar hartenlust 

werd gedanst op de goeie muziek van DJ Joke. Zowel jong als wat ouder waren op de dansvloer te vinden. 

Het feest is tot in de kleine uurtjes doorgegaan. 

Een mooie dag was het geweest en de reacties logen er niet om; “alles heel goed, tof, fantastisch, heel leuk, 

mooie wegen, enz.” wat ons dan weer motiveert om verder te doen. 

Kortom, we mogen spreken van een zeer geslaagde dag. 

Bijzondere dank aan al onze medewerkers, zonder hen was dit evenement niet mogelijk.  

Zaterdag 27-06-2015   
4e FIETSZOEKTOCHT en BARBECUE.  
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In het kader van de 100ste  verjaardag van WO1 lag het voor de hand dat onze uitstap dit jaar 

naar de westhoek zou gaan , wereldberoemd als Flanders Fields . 

Op 12 september liepen de wekkers af op een militair uur . We vertrokken immers om 6.30 u 

richting Dranouter waar wij verwacht werden in  de Preekstoel   voor een ontbijt van koffie en 

koffiekoeken . Tussen de tafels stond er inderdaad een preekstoel die onbemand bleef door de 

afwezigheid van onze voorzitter .  

Onze groep, in twee gesplitst, begon om beurt aan de geplande bezoeken :  

Commandobunker Kemmelberg  , supergeheim bouwwerk, opgericht in 1953 in opdracht 

van Groot-Brittannië, Frankrijk en de 

drie Benelux landen . De ondergrondse 

commandopost  (18m) moest dienen als 

controlepost tegen de Russische dreiging 

uit bezet Berlijn en Oost Duitsland .  

Het oprichten van de NATO maakt de 

commandopost overbodig, de bunker 

wordt nooit gebruikt en is nu als museum 

een schitterend bewaard erfgoed. Een uitmuntende gids leidt ons rond en vertelt over de 

controlekamer, de koude oorlog, enz.  Indrukwekkend. Het bezoek aan dit museum is 

meer dan de moeite waard , vertel het aan jullie vrienden...  

Wijngoed Monteberg . Het tweede luik 

van onze uitstap wordt het bezoek aan 

een wijnboer in het Heuvelland . De eige-

naar van Wijngoed Monteberg neemt ons 

mee naar een proefwijngaard waar ver-

schillende druiven worden gekweekt . We 

krijgen een uitgebreide uitleg over hoe de 

druiven volgens soort worden geplant, 

gesnoeid  en behandeld . Terug op zijn erf 

leren we alles over persen, gisten,  op 

flessen trekken  en bewaren van verschil-

lende soorten wijnen . Tot slot worden wij 

uitgenodigd in de ontvangstzaal waar we 

een film van druif tot wijn te zien krijgen. 

 Om het bezoek af te sluiten werden we uitgenodigd een wijn te proeven die perfect sa-

mengaat met chocolade . Beide werden ons aangeboden . Lekker maar spijtig dat de gla-

zen niet voller waren ( naar de normen van VOSP-ers ) . 

 Ondertussen is het 13 u en tijd om terug te keren naar de Preekstoel ( nog altijd onbe-

mand ) waar we na een lekker middagmaal vertrokken richting Diksmuide . Met een 

boot van Seastar ( met gids ) begonnen we aan een ijzertocht bestemming Nieuwpoort . 

Op het dek was het vrij frisjes maar de moeite waard omdat we restanten van het slag-

veld aan de ijzer (o.a. De Dodengang) konden  waarnemen . In Nieuwpoort aangekomen 

werd het stilaan tijd om huiswaarts te keren waar we om 20u bij een pintje in café Taxi 

konden napraten over de prachtige dag die we beleefden . 

 

12 september 2015 - busuitstap naar de Kemmelberg 
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Dank aan Ghislain voor al het voorbereidende werk van deze fenomenale daguitstap  
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De vergeten tragedie van Sake-Masisi: 19 juli 1960. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens een rondetafel conferentie te Brussel, waarop Belgische en Congolese vertegenwoor-

digers aanwezig zijn, wordt op 27 januari 1960 beslist om vanaf 30 juni 1960 aan Kongo de 

onafhankelijkheid te verlenen. Gedurende deze korte tussenperiode slaagt de Force Publique 

erin de orde in de kolonie te handhaven. Eenmaal omgevormd tot het ANC, (Armée Nationale 

Congolaise), komen er vanaf 5 juli diverse eenheden in opstand. In verschillende centra breken 

er onlusten uit. Belgische ingezetenen worden door ongecontroleerde soldatenbendes be-

dreigd. Op 11 juli, wanneer de muiterijen zich uitbreiden, staat de Belgische regering voor een 

dilemma: enerzijds het eerbiedigen van de onafhankelijkheid van de nieuwe Congolese staat 

en anderzijds het beschermen van de Belgische burgers. Het is in deze context dat er beslist 

wordt tot het zenden van Belgische troepen en materiaal naar Kongo . 

De opdracht van de 15e Wing en van de Belgische strijdkrachten bestaat voornamelijk uit het 

dringend verstrekken van hulp, het beschermen en evacueren van in gevaar verkerende landge-

noten en andere personen. Maar de Luchtmacht zet niet enkel vliegtuigen met hun bemannin-

gen in, ze kan ook eenheden voor de verdediging van vliegvelden ter beschikking stellen, zo-

als de 3 Marscompagnie VVE, (Vliegveld Verdedigings Eenheden, in de volksmond beter be-

kend onder de afkorting “UDA”). 

De Operatie “Temploux”: 

De 3 Marscompagnie VVE werd op 16 juli 1960 opgericht omwille van de onlusten bij de on-

afhankelijkheid van Kongo. Zij is samengesteld uit twee pelotons van de basis van Brustem en 

twee pelotons van de basis van Kleine-Brogel. Deze Nederlandstalige eenheid wordt op 17 juli 

in de kazerne Rolin, (Etterbeek), opgericht onder het bevel van Kapitein v/h Vlw Jongen en 

administratief ondergebracht bij de 10 Wing te Kleine-Brogel. 

 
Op 17 juli 1960 scheept deze compag-

nie in aan boord van twee DC-6 toestel-

len van de SABENA met bestemming 

Usumbura, hoofdstad van Ruanda-

Urundi, waar zij op 18 juli 1960 aan-

komt. 
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Op 19 juli verlaat een eerste groep, een zestigtal manschappen uit Kleine-Brogel, het athene-

um van Usumbura. Luitenant Schampaert noteert: “Om 0700Hr is Kapitein Jongen vertrokken 

met C-119 en DC-3 naar Bunia”. Twee vliegtuigen zijn nodig voor dit transport. Een DC-3 

Dakota die een twintigtal mannen meeneemt, zal dus dezelfde vlucht uitvoeren als de C-119 

Flying-Boxcar, (de CP-36) , die de overige veertig mannen vervoert. Aan boord bevinden zich 

een vijfkoppige bemanning van de 15e Wing en een peloton van 40 manschappen van de 3e 

Marscompagnie, bestaande uit het eigen kader en uit miliciens van de 10e Wing Jachtbom-

menwerpers uit Kleine-Brogel.  

De CP-36 bereikt zijn bestemming niet en stort neer in Oost Kongo, te Sake-Masisi, dicht bij 

Goma in de Kivu. 
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Van de 45 inzittenden zullen er uiteindelijk slechts vier overlevenden zijn. Het ongeval maakt 

dus 41 slachtoffers: de vijf bemanningsleden van de 15 Wing en zesendertig militairen VVE 

van de 3 Marscompagnie behorende tot de 10 Wing. Door dit zware balans behoort Sake-

Masisi samen met Detmold, (C-119) en Eindhoven, (C-130), tot de drie zwaarste catastrofen 

welke de Belgische Luchtmacht heeft gekend. 

Inmiddels was Soldaat Van Streels, de enige die zonder kleerscheuren uit het tragische bloed-

bad kon ontkomen. Van Streels vertelt: 

"Wij waren met ongeveer 45 in het vliegtuig. Op een bepaald moment geeft men 

ons het bevel om al ons materiaal naar buiten te gooien, onze wapens inbegre-

pen. Het merendeel van de manschappen, die voor het eerst op een operationele 

vlucht zaten, waren verstomd over deze manier van handelen. Sommigen maak-

ten de volgende opmerking: Dat gaat een pak werk geven om dat allemaal op te 

rapen! Ze hebben spijtig genoeg het karwei nooit moeten uitvoeren.  

Het vliegtuig verloor steeds maar meer en meer hoogte, tot hij op een bepaald moment heel 

brutaal in de bomen terecht kwam. De slag was enorm. 

Bijna iedereen was op slag dood. Ik ben de enige die er 

heelhuids is uitgekomen. Met hulp van enkele negers ben 

ik onmiddellijk begonnen om hulp te verlenen aan mijn 

makkers die nog in leven waren. Die negers waren fantas-

tisch, zij hebben zich bijna levend laten verbranden om de 

gewonden uit de wrakstukken te halen. Zij gaven hen Cola 

te drinken uit de flesjes die in de natuur beland waren bij 

het legen van het toestel. Weinige tijd later zijn kolonialen 

toegekomen die ons onmiddellijk naar hier hebben ge-

bracht. De piloot kreeg problemen met de rechtse motor, en 

hij begon hoogte te verliezen. Het was duidelijk dat hij 

dringend moest landen. Hij kon niets anders dan op de top 

van de berg landen, maar spijtig genoeg stonden hier bo-

men in de weg, zodat het toestel uiteen is gespat, en vuur 

heeft gevat." 
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Op de plaats waar de Maas en de Gelbressée samenvloeien staat het imposante kasteel van Arenberg. In dit 

domein dat de naam "Kwartier Luitenant-Generaal Roman" draagt, maar dat de militairen ook omschrijven als 

Wartet, is dus het Trg C Commando ondergebracht.  

Om 09.00u stipt worden we verwelkomd 

door Kol. Van Den Bogaert, Comman-

dant van het Trainingscentrum. Na de 

koffie aan de bar van het kasteel geeft hij 

ons aan de hand van een diavoorstelling 

een diepgaande uiteenzetting over zijn 

afdeling. 

Het kamp werd opgevat als een voorbe-

reidingsschool op de wisselvallige leef- 

en gevechtsomstandigheden van een Commando. 

Overdag, 's nachts, moeilijk terrein, onregelmatig reli-

ëf, moerassen en waterwegen, het behoort allemaal tot 

de opleiding tot Commando. Soms in tactisch geïso-

leerde omstandigheden, (alleen of in kleine groep), of 

in een toestand van vermoeidheid. Een Commando 

moet alles aankunnen. Klimtechnieken worden aange-

leerd als onderdeel van het zo begeerde Commando-

brevet. 

 Intussen is Marche-les-Dames, (MLD), uitgegroeid 

tot een welbekend Commandocentrum. Het biedt er de 

mogelijkheid om de militairen in te wijden in het 

klimmen, het afdalen in rappel, het klimmen "en cor-

dée" en het "artificiëel klimmen". Er zijn nu meer dan 

100 sporen die allen een verschillende moeilijkheids-

graad hebben gaande van "gemakkelijk" tot "zeer 

moeilijk" en al deze sporen staan geklasseerd in de 

officiële gids van de Belgische alpinistenclub. Ver-

schillende NATO landen sturen hun commando's op 

oefening naar MLD. 

Zo hadden we het geluk een Nederlandse eenheid aan het werk te zien…... 

 

Beelden hiervan kan je zien op WWW.PEIZEGEM.BE  - Oud Soldaten. 

Bezoek MARCHE-LES-DAMES 30-09-2015 
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 Saffraanberg 

Trg C Commando Marche-Les-Dames 

Opleidingskamp 
Leopoldsburg 

In iedere uitgave van ons clubblad vinden we 

een artikel over één of meerdere bezoeken aan 

militaire eenheden. Hoogtijd dat we de man 

die dit voor ons mogelijk maakt eens in de kij-

ker zetten. 

We bedanken Brigade Generaal bd VAN  

BAELEN, voor ons André, in zoveel talen die 

we in onze nieuwe rubriek “Man in de kijker” 

kunnen publiceren. 

Bedankt André 

Grazie   Vielen Dank 

Thanks   Danke 

Obrigado   Kiitos 

Merçi   Termima kasih 

Tak    Okage de 

Dzieki   Shakar 

Gracias   Eskerrik asko 

Eskerrak   Blago darya 

Tännan   Tack 

Hvala   Dankie 

Gràcies   Köszönet 

Gratias   Paldies 

Whakawhetai  Hatur nuhun 

Takk    Efcharistíes 
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In het teken van de herdenking WO1 1914-18 werd er in 2013 op een 
vergadering in het gemeentehuis afgesproken om jaarlijks iets te organi-
seren door de vredelievende verenigingen van Merchtem.  

Voor het 2
de

 jaar op rij hield de VOSP woord en organiseerde  op 
10/11/2015 een vertelavond met Emiel De Cock met als thema: 

“Gifgas aan het front en honger hier bij ons”. 
Het talrijk aanwezige publiek genoot duidelijk van de boeiende voorstel-
ling van Emiel De Cock. Het eerste gedeelte handelde over de groeien-
de schaarste van voedings-
middelen door de opeisingen 
van de Duitse bezetter en de 
daarmee gepaard gaande 
dure voedingswaren. Zo werd 

varkensspek meer dan 7 maal duurder tijdens die eerste 
wereldoorlog. 70% van de bevolking leed armoede en 
moest het stellen met gemiddeld 700 tot 900 kcal terwijl 
het gemiddelde voor de oorlog 2000 was. 

Emiel gaf ons inzicht in landbouw en voeding in wo1 en 
wat de honger, en de daarmee gepaard gaande conflic-
ten, veroorzaakte in de maatschappij. De honger was 
heel nijpend en leidde tot dramatische situaties. Er werd 
weinig vlees geconsumeerd. Maar dit gold niet voor 
iedereen. 
De burgerij was immers nog steeds kapitaalkrachtig en 
kon zich bevoorraden op de zwarte markt. Vervolgens 
belichtte Emiel de haat tegen de landbouwers. Er was 
ook lokale solidariteit en er werden coöperatieve initiatie-
ven genomen.  Door de voedselschaarste probeerde 
men een zuinige, goedkope en smakelijke keuken te promoten, voornamelijk gebaseerd op aardap-
pelen en groenten…. 
Na de pauze ging het over de gasaanvallen. Hij schetste de ontreddering bij de soldaten tijdens die 
eerste gasaanval en het gebruik van gas als wapen en shell shock (psychische gevolgen van trau-
matische gebeurtenissen en ervaringen). Het leed dat WO I veroorzaakte werd treffend weergege-
ven door videofragmenten, tekeningen, tabellen enz. 
Enkele "merkwaardige" feiten: 

 Het was een Joodse chemicus die het “yperiet” gas ontwikkelde. 

 de meeste Duitse generaals weigerden om het gas te gebruiken want onethisch;. 
 Slechts 1 generaal was bereid om het toe te passen; 

 het gas werd verspreid op die smalle strook  van op een heuveltje in de buurt van Ieper op het 
moment dat de wind vanuit het zuidwesten blies. 

 het effect op de troepen was vooral psychologisch zwaar door de schrik voor een onbekend iets 
dat stil de dood veroorzaakte zonder een schot te lossen. 

 minder dan 1% van de geallieerden sneuvelden door het "yperiet". 
Tenslotte focust Emiel  op onderwerpen die niet meteen met de krijgsverrichtingen zelf te maken 
hadden. Hij belichtte hier Juffer Orianne van Londerzeel die zonder twijfel één der grote Belgische 
heldinnen van de eerste wereldoorlog was. Zij offerde zich volledig op om het identificeren en her-
begraven van gesneuvelde Belgische soldaten. Ook op het kerkhof van Peizegem werden drie sol-
daten door haar ontgraven. 
Bedankt Emiel voor deze boeiende avond. De afwezigen hadden hier weer ongelijk! 
Met een bijzondere dank aan school “Ten Bos” voor hun bereidwillige medewerking. 

Dinsdagavond 10-11-2015. Emiel DE COCK vertelt. 
GIFGAS AAN HET FRONT, HONGER HIER BIJ ONS... 
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11 november-viering 2015 

Deze herdenking van de 11 november wapenstilstandsdag werd ook dit jaar op een serene en so-
bere wijze gevierd.  Na het traditionele ontbijt met saucissen, mosterd, een boterhammetje en wat 

koffie, stapten heel wat kinderen van Ten Bos mee in de korte 

omgang langs de Nieuwbaan, via 
de Sint-Huybrechtstraat naar De 
Stille Weide waar ze hun “poppies” 
planten rond de graven van de 
Peizegemse gesneuvelden.  
Het werd een ingetogen ceremo-
nie. Nadat Kevin  stilte vroeg met 
het “il silencio” op trompet, volgden 
enkele toespraken.  
De kinderburgemeester wist te vertellen dat 
ook de kinderen van vandaag beseffen 
welke ellende zo’n oorlog meebrengt. Hij 
vroeg zich af waarom sommige mensen 
het niet goed vinden dat vluchtelingen uit 
de oorlogsgebieden, die uit angst voor hun 
leven wegvluchten uit hun land,  niet naar 
België zouden mogen komen.  
Voorzitter Jos Saerens verwees naar de 
voordracht van Miel De Cock de dag voor-
dien die het had over de ellende die onze mensen hier meemaakten tijdens de oorlogsjaren.  
“Nooit meer oorlog” was de slogan na WO1 en WO2 zei hij, maar steeds weer woeden er oorlogen 
op verschillende plaatsen overal in de wereld.  

David De Valck, Schepen voor Peizegem, 
vond het een eer om andermaal bij deze 
herdenking het woord te mogen voeren. Hij 
verwees naar de parallellen tussen WO1 en 
de huidige situatie met de IS in Syrië en in 
Irak. De IS vernietigt werelderfgoed maar 
dat deden de Duitsers ook zei hij, want in 
1914 werd de Leuvense bibliotheek in brand 
gestoken en werden een groot aantal histori-
sche boeken vernield door de bezetter. Hon-
derdduizenden Belgen sloegen toen ook op 
de vlucht en werden opgevangen in de buur-
landen.  
Tenslotte legden de kinderen van Ten Bos, 
tijdens het spelen van “Ten Velde” de bloe-
men neer op de graven van de Peizegemse 
gesneuvelde soldaten van WO1 en WO2 .  

Met het blazen van de Last Post werd deze ingetogen ceremonie afgesloten.  
Na nog een snoepje voor de deelnemende kinderen was het tijd voor...de traditionele ommegang bij 
de leden caféhouders…want om 14.00u moest iedereen samen met zijn partner stipt present zijn 
voor het traditionele 11 november feestmaal. Zie enkele beelden hiernaast. 
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