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Voorwoord

Beste leden,
We hebben net een fantastische zomer achter de rug en kijken
verlangend uit naar een ongelooflijke herfst!
In de komende maanden hebben we opnieuw onze vast terugkerende
activiteiten.
Onze familiedag is gepland op 06 oktober! Brussel here we come!
Korpsmaal op 23 november in de ‘LISSEWALLE’ te Elverdinge. Ik hoop
van veel leden te mogen verwelkomen. Dit is een mooie gelegenheid
om met makkers een fijne babbel te doen, gezellig samen te zijn en dit
tijdens een overheerlijke maaltijd.
We vergeten zeker en vast niet privat Leo Ralph BARLETT. Onze
vereniging heeft zich ontfermd over zijn graf! Hij is gestorven aan zijn
verwondingen op 02 Nov 1918. Dit herdenken we met een kleine
plechtigheid. Hierover krijgen jullie nog via mail de nodige info.
Tot op een van de volgende activiteiten.
LtKol (R) Peter PATTYN
Voorzitter Koninklijke Groepering Reservemilitairen WestVlaanderen
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Voor uw agenda – Activiteiten
Dagelijks bestuur : Ma 01 Okt 2018 om 1930 hr Oostende
Raad van bestuur met Last Post te Ieper : 05 nov 2018
Za 06 1130 Okt 18

Bezoek federaal
parlement

Brussel

Ma 01 1930 Okt 18

Vergadering DB

Oostende

Do 11- Vr 12 Okt 18

Nat Comp Res kader

2W - Florennes

Vr 02 1630 Nov 18

Trg Tir

FDD Duinkerke

Zo 04 Nov 18

Canadese Bevrijdings
Mars

Knokke

Ma 05 2000 Nov 18

Last Post + RvB

Ieper

Zo 11 Nov 18

Wapenstilstand

Lokale activiteiten

Do 15 Nov 18

Te Deum Koningsdag

Lokale activiteiten

Vr 23 Nov 18

Kringmaaltijd

Lissewalle
Elverdinge

Vr 07 1630 Dec 18

Trg Tir

FDD Duinkerke

Ma ?1930 Dec 118

Dagelijks bestuur

Oostende
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Provincie West-Vlaanderen stelt 'Waterfront'-bootje
voor (GoneWest) en ging op zoek naar 6.000
deelnemers
De Provincie West-Vlaanderen ging, in het kader van het
GoneWest-project, voor het project 'Waterfront', op zoek
naar vrijwilligers.
Op vrijdag 29 juni 2018 waren 6.000 vrijwilligers nodig
om 3.000 bootjes vast te houden, twee per bootje.
Geïnteresseerden konden zich vanaf dinsdag 20 februari
inschrijven op www.gonewest.be.
Het 'Waterfront'-bootje
Op dinsdag 20 februari stelde de Provincie ook
het'Waterfront'-bootje voor. Het is geïnspireerd op een
origami-bootje en is vervaardigd uit een duurzaam PVCcoated meerkleurig textiel met een glossy finish. Het
bootje is anderhalve meter lang en weegt volledig
geassembleerd maximaal vier kilogram. De studentenontwerpers dachten ook aan een 'tweede leven' voor het
bootje in de vorm van een veelzijdige en comfortabele
zitzak.
Het Waterfront op vrijdag 29 juni 2018
Na vier geslaagde participatieprojecten, Lichtfront (2014),
Woordfront (2015), de 30.0006 Last Post (2015) en het
Kraterfront (2017), pakte de Provincie West-Vlaanderen
nu uit met het Waterfront, een vijfde groot
participatieproject binnen GoneWest, het culturele
herdenkingsprogramma van de Provincie WestVlaanderen voor de herdenking van WOI.
Het Waterfront werd de opener van de editie 2018 en
vond plaats over een afstand van 21 kilometer, van de
havengeul in Zeebrugge tot de havengeul in Oostende, op
vrijdag 29 juni 2018. Het evenement werd rechtstreeks
uitgezonden op Canvas vanaf 19 uur en wilde vooral de
aandacht vestigen op de toekomst, de hoop en
verzoening.
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Op vijf verschillende locaties in Zeebrugge, Blankenberge,
De Haan, Bredene en Oostende vonden extra voorstellingen
op en rond de zee plaats.
De rol van de Noordzee tijdens de Eerste Wereldoorlog
Door hun strategische ligging aan de Noordzee, tegenover
het vrije Engeland, en tussen Frankrijk en Nederland,
bleven heel wat Belgische kustgemeenten niet gespaard
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zeker in het oorlogsjaar
1918 kreeg de kust het zwaar te verduren. Op 23 april
1918 vond een simultane Britse aanval op de havens van
Oostende en Zeebrugge plaats, drie weken later kwam er
een tweede aanval op de haven van Oostende met de HMS '
Vindictive. De drie aanvallen hadden tot doel de
vaargeulen te blokkeren, zodanig dat Duitse U-boten niet
meer zouden kunnen uitvaren. Toch mislukten alle drie de
aanvallen.
KGRWV kon de oproep niet naast zich neerleggen en
organiseerde een groepsdeelname aan het gebeuren
waarvan het verslag hier volgt

We hebben met 22 personen onze vereniging KGRWV aan
het evenement Waterfront 2018 deel genomen
(georganiseerd door GoneWest van de Provincie), zoals we
ook aan het Lichtfront 2014 hebben deel genomen. We
hadden gekozen voor het instappunt Westdijk, 8420 De
Haan. En achteraf hadden we nog in een ontspannende
samenkomst in de vernieuwde chalet Westhinder “Cabane”
op de dijk.
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WAT IS HET WATERFRONT?
Het Waterfront werd de
opener van de editie 2018 en
vond plaats over een afstand
van 21 kilometer, van de
havengeul in Zeebrugge tot
de havengeul in Oostende, op
vrijdag 29 juni 2018 om 19u.
Het evenement werd
rechtstreeks uitgezonden op Canvas en
wou vooral de aandacht vestigen op de
toekomst, de hoop en verzoening.
6.000 PARTICIPANTEN
In 1918 eindigde de eerste
Wereldoorlog. 100 jaar later kwamen
we samen tijdens het Waterfront om de
toekomst, de hoop en de verzoening te
vieren. Van de havengeul in Zeebrugge
tot de havengeul in Oostende vormden 6.000 mensen een
21 kilometer lange ketting. Ze hielden per 2 een bootje vast
op het water en penden er een hoopvolle boodschap op
voor de toekomst
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Nabeschouwingen bij de Vierdaagse van de
Ijzer, editie 2018.
1 dagje meestappen, was de afspraak met de “Kompanen”
van ons 24Li. Beloofd is beloofd. Tja wat zal het worden,
gewoon eens een dagje wandelvakantie, of eerder een
kastijding? Een leuk weerzien, een apotheose bijwonen voor
de hardliners die resoluut de volle vier dagen uitstappen of
simpelweg een wandeltochtje van een dikke weliswaar goeie
dertig kilometer ? “Wait en see” was het zelf voorgenomen
motto voor de dag.
De avond ervoor, voor alle zekerheid, je weet maar nooit, nog
snel even de “lead” gebeld om welk uur “ze” ook al weer op
de Ieperse Markt zouden vertrekken? Goed, zoals gewoonlijk
om 08u30. O wee, dat was buiten “de Koers” gerekend. De
wadde? Jawel, “de Koers”. Blijkbaar was er in het slotjaar van
de herdenkingen van Wereldoorlog 1, ook behoefte aan een
“Koers”. Dus na de wandelkoers, ook nog een “echte” Koers.
Maar goed, zo ver waren we nog niet.
’S Morgens voor dag en dauw de voeten ingetaped, zoals de
“echte” en hop op weg naar de start. Welgezind en netjes
vóór tijd aangekomen op de markt, stapte mij daar warempel
onze Provinciecommandant tegemoet. Te laat hé manneke…
“Ze” zijn al weg.
Neeje? Slik… Niet
getreurd, dan maar
aangesloten bij het
team van Marc.
Wat bleek een
Vierdaagse
dag
meestappen
dan
toch telkens een
plaats, of zullen we
Startschot Ieper
zeggen een
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beweging van ontmoeting te zijn. Lekker bijpraten,
nieuwe dingen ontdekken onderweg, leuke weetjes
opdoen, een andere inkijk op de dingen des levens van
andere meestappers, een knipoog, een monkeling en
zoveel meer. Tot het punt waar wij op een dorpsplein
toekwamen, wellicht Loker…
Daar stonden de “Kompanen”. Blij weerzien,
verwondering over de gemiste afspraak, wat gesakker
over “de Koers”die nog ging komen. Maar niettemin blij
vanwege de “frisse” aanvulling van de groep.
Het verder verloop was zomers uitgelaten, althans voor
mij. Voor de anderen was het al hun vierde dag, weet
je… Dat kon je voelen, zien en ja wat kan een mens nog
meer op zo’n momenten.
Het is niet meer wat het geweest is, zong Ed Kooyman al
in 1990. Ergens verliest het Vierdaagse evenement wel
iets van zijn glans, maar de sterke onderstroom blijft
ontegensprekelijk
bestaan,
een
onbenoembare
“herdenking” van wat zich ooit in deze contreien heeft
afgespeeld en waarvan je tijdens je doortocht nog de
kraters, de monumenten en kerkhofen van ziet, de
verhalen hoort vertellen, zelfs af en toe de sfeer
aanvoelt.
God, mogen wij ons gelukkig achten dat wij door deze nu
vredige omgeving kunnen en mogen wandelen…
Dan kwamen geleidelijk, nadat we de “heuveltjes” gezien
en gepasseerd hadden, de torens van Iepercentrum weer
in zicht. Onze aankomst werd uitbundig aangekondi gd
door een meute windhonden, die dachten de
plechtigheden wat te moeten begeleiden. Ach het waren
niet alleen mensen die de oorlog erg vonden…
Ignace
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Stefaan Vergaerde is Krak van Brugge
Krak onder de Kraks

Een persoonlijk getuigenis door Stefaan Vergaerde
Heeft onze militaire
opleiding
ons
niet
geleerd om altijd en
overal klaar te staan voor
onze samenleving en daar
een voortrekkersrol in te
spelen
door
het
voorbeeld te geven ?
Door niet bij de pakken Vlnr :gouverneur C. Decaluwé, Stefaan
te blijven zitten maarten Vergaerde, OCMW-voorzitter D. Defauw
dienste te staan van onze medemens? One mission, one team,
one vision. Gedreven door doorzettingsvermogen, kameraadschap, discipline, correct-zijn, mentale weerbaarheid, goede
fysieke conditie,...
Vorig jaar werd langs de Gistelse steenweg in Brugge, de 6jarige Yamen doodgereden tijdens het oversteken op het
zebrapad. Verschrikkelijk en een zeer pijnlijke gebeurtenis
voor iedereen die erbij betrokken was.
Stel je eens voor dat je als ouder of grootouder zo'n bericht
te horen krijgt: "Een kind verongelukt..." Je mag er niet aan
denken !
Na deze dramatische gebeurtenis getuige geweest van een
spelletje zwarte piet tussen overheid - stadsbestuur en
politie - en de directies van de scholengemeenschappen.
Een "ruzie" die meer dan een jaar aansleepte ...
Als verpleegkundige palliatieve zorgen geleerd om bij verlies
nooit in de fase van woede te blijven zitten. Nu bleef men in
deze fase zitten...
Echter als militair geleerd om nooit bij de pakken te blijven
zitten en verantwoordelijkheid te nemen. Verkeersveiligheid
is daarbij voor mij als ouder een materie die mij na aan het
hart ligt.
Binnen Defensie geleerd dat er nooit problemen zijn, enkel
oplossingen. En als er geen oplossing is ... dan was er geen
probleem. Vanuit mijn persoonlijk leven ook geleerd dat
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men altijd creatieve oplossingen moet zoeken.
Met dit alles in mijn achterhoofd de boeiende cursus
Gemachtigd Opzichter gevolgd bij de politie van Brugge. En
vanuit de ervaringen als verkeersouder, lid van een ouderraad
waar discussies rond verkeersveiligheid soms hoog opliepen,
een clownspak aangetrokken en de figuur Fi(e)to, de
verkeersclown neergezet. Een concept dat werkt!
En zo verkozen door de lezers van de Krant van WestVlaanderen met 63% van de Brugse stemmen als "Krak van
Brugge".
Een samenleving zonder "Kraks" is er één met de samenhang
van zand.
Ik voel mij zeer gelukkig om dagdagelijks als Krak zoveel Kraks
te mogen ontmoeten. Binnen Defensie, de Medische
Component, 1-4 EMI, het Militair Commando WestVlaanderen,
Militair
Hospitaal
Koningin
Astrid,
Luchtcomponent, de Kring van Reservemilitairen WestVlaanderen, Koninklijke Nationale Vereniging van Reservemilitairen van de Medische Dienst, VIVES, ZOWE, CNPV, het
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, de MS-liga, Mars en
Mercurius Brugge-West-Vlaanderen, de vzw Auschwitz in
Gedachtenis, de Vrienden van het Fort van Breendonk, de
kazerne Dossin in Mechelen, de vrouwen van Ravensbrück,
de Palliatieve Zorg Eenheid, het Heidehuis, Think Blue
Vlaanderen, WRP, het onderwijs, de politie van Brugge, EyeHope foundation, het gemeentebestuur van Brugge ,
verkeersouders, politici, ... En bovenal gesteund door een
formidabel gezinnetje !
Allen samen geven wij kleur aan onze samenleving, onze
buurt, onze vereniging, onze organisatie door net te doen
waar we zo goed in zijn ! Allen zijn we kleefkracht voor onze
maatschappij, uitblinkers...
Kraks zijn geen tafelspringers, praatjesmakers of zeurkousen.
Maar wel doeners met dromen, mensen die hun nek durven
uitsteken.
Doe zo voort!
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BARLETT DAG

Op zaterdag 2 jun werd door Patrick Malbrancke en Jan Van
Craen een bezoek georganiseerd aan het Amerikaans militair
kerkhof
“Flanders Field” te Waregem. Dit is de enige
Amerikaanse WO I begraafplaats in België. Hier liggen 411
Amerikaanse soldaten begraven waarvan 21 onbekenden en 43
vermisten uit de Eerste Wereldoorlog. Er gaat geen dag voorbij
of er komt een Amerikaanse nazaat het Flanders Field American
Cemetery bezoeken.
Waarom dit bezoek? Enkele
jaren terug werd op deze
begraafplaats
een
graf
geadopteerd
door
onze
vereniging KGRWV, namelijk
het graf van Leo Ralf BARLET.
De start van het bezoek was
voorzien om 1000 hr en stipt
op tijd, na het welkomst woord
van Patrick werd onze gids
Mvr Kaat Vanderjeugd voorgesteld die ons bij het bezoek zou
begeleiden.
Het bezoek begon in het bezoekers centrum, de voormalige
woonst van de Amerikaanse toezichter van het kerkhof.. Door de
gids werd uitgelegd dat er op ieder Amerikaans kerkhof buiten
de US een Amerikaanse toezichter aanwezig is. De huidige
toezichter Chris Arseneault woont nu in een huis in de stad en
werd het huis omgebouwd tot bezoekrscentrum. We vernemen
ook dat in het begin meer gesneuvelde Amerikaanse soldaten
hier begraven lagen.
Op wens van de nabestaanden werden de soldaten in het
buitenland begraven of gerepatrieerd naar een militaire of
gemeentelijke begraafplaats dichter bij huis. 368 soldaten
vonden in Waregem hun laatste rustplaats en nog eens 43 staan
vermeld op de Muur van de Vermisten.
Amerika dat zich vanaf april 1917 in de wereldoorlog mengde,
stuurde al in juni 1917 troepen naar Frankrijk. Toen het IeperLeie Offensief begon in augustus 1918, kwamen de Amerikanen
de geallieerden ter hulp. Bij het Leie-Schelde Offensief tussen 31
oktober tot Wapenstilstand 11 november zouden de 37e en 91e
divisie hier meestrijden met Fransen, Engelsen en Belgen. De
Duitsers zaten toen verscholen in de Spitaelsbossen even
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verderop van deze plek. In twee weken tijd zijn de Amerikaanse
soldaten erin geslaagd de vijand tot over de Schelde te
verdrijven. Er werd hier hard gevochten. De 91ste divisie verloor
49 officieren en 920 manschappen bij deze krijgsverrichtingen.
Ruim 81.000 Amerikaanse militairen sneuvelden tijdens de
Eerste Wereldoorlog waarvan 1043 op Belgisch grondgebied.
Daarnaast moet je nog de ca. 5000 slachtoffers tellen, gewond of
vermist of overlevend maar dan met lichamelijke en psychische
letsels, de zogenaamde ‘shellshock’.
Het kerkhof is geen grondgebied dat aan Amerika behoort zoals
je dat wel soms hebt met andere militaire begraafplaatsen. De
Belgische regering stelde de grond gratis ter beschikking om er
deze begraafplaats in te richten. Het wordt onderhouden door
vier lokale mensen in opdracht van de American Battle
Monuments Commission, een instantie van de Amerikaanse
regering dat nog 23 andere Amerikaanse begraafplaatsen
wereldwijd beheert en onderhoudt.
Na de eerste uitleg kregen we een 10 tal minuten durende
introductievideo te zien. Daarna doorliepen we het 93 jaar oude
gebouw waarin vroeger de kantoren van Arseneault en co. zaten.
Het werd omgebouwd tot een modern centrum waarin ook
slechtzienden en slechthorenden hun gading vinden. Een van de
doelen van het centrum is om bezoekers te laten kennis maken
met de getroffen soldaten. “Wie hier buiten gaat, moet zicht
minstens één individueel verhaal herinneren. Ze werken daarop
met zes panelen, die in de loop der jaren vervangen worden door
andere, die telkens het verhaal van één soldaat vertellen.” Er
komen nog veel meer onderwerpen aan bod, het door de
Canadese luitenant-kolonel John McCrae geschreven gedicht ‘In
Flanders Fields’, en de Amerikaanse luchtvaartpionier Charles
Lindbergh. Die vloog in 1927 over de begraafplaats om
klaprozen of poppies over de graven uit te strooien. Eveneens
indrukwekkend is het verhaal van de ‘Gold Star Mothers’. Dat
zijn Amerikaanse moeders van soldaten die sneuvelden in een
oorlog. Heel bijzonder is de aandacht aan de Goldstar Mothers &
Widows Pilgrimages. Bedevaarten (volledig gefinancierd door de
Amerikaanse overheid inclusief reis- en verblijfkosten) die
tussen 1930 en 1933 werden gehouden om moeders en
weduwes naar Waregem te laten overkomen om afscheid te
kunnen nemen van zoon of man. De foto’s spreken boekdelen.
Afronden deden we in een receptieruimte uit 1924, met open
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haard, antiek meubilair en een gastenboek. Daarna werd de
begraafplaats zelf bezocht.
Buiten werd de kapel, die centraal staat op de begraafplaats als
eerste bezocht. Deze kapel werd gebouwd in 1930, en
ingehuldigd in 1937. Op elke zijde vind je een reliëf met een
vrouwenfiguur afgebeeld telkens met een teken van rouw
(olielampje, schrijvende vrouw, met handen gevouwen in de
schoot). Ook de loftekst, in het Engels, Frans en oud-Nederlands,
spreekt tot de verbeelding. Aan het plafond werkten Italianen 6
maanden lang om de mozaïek te voltooien. Een olielamp onder
een sterrenhemel en
vredesduiven sieren
dit kunstwerk.
Op de wanden staan
de namen van de 43
soldaten die naar
België kwamen om te
vechten met hun
makkers maar waar
nooit enig spoor van
is teruggevonden. Als
vermisten wordt aan
hen in deze kapel
hulde gebracht.
Aansluitend gingen we naar de graven die alle voorzien zijn van
een wit marmeren kruis waarin de naam een eenheid staan
gebeiteld. Tussen de 368 kruisen zitten ook 8 davidsterren.
Aansluitend bezochten we het graf van Leo Ralf BARLETT waar
een passende hulde werd gebracht.
Na deze kleine ceremonie werd de gids bedankt voor haar
uitstekende uitleg en verplaatsten we ons naar het boothuis
waar het middagmaal genuttigd werd en aansluiten nog een
bezoek gebracht werd aan een verzameling van kledij, materiaal
en wapens uit de eerste wereldoorlog,. Dit uit de privé
verzameling van Patrick Malbrancke die dan ook de nodige
uitlag gaf over de verzamelde stukken. Ook konden we nog
genieten van een filmpje over WO I en de repatriëring van de
gesneuvelde Amerikaanse soldaten naar hun thuisland.
Het was weeral eens een leerrijke en aangename dag met onze
dank aan Patrick die dit mogelijk maakte.
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Wie was Leo Ralf Barlett?
Leo R. BARLETT werd geboren op 26 November 1888 in
Gurneyville (OH) en woonde in Jeffersonville "(OH)
Hij overleed op 2 November 1918 ten gevolge van opgelopen
verwondingen.
Leo Ralph BARLETT werd onder de wapens geroepen op 26 Mei
1918.
Zijn opleiding bij de 158ste Depot Brigade eindigde op 17 Juli
1918.
Vervolgens vervoegde hij de A Cie van het 336ste Infanterie
Regiment, dat tot de 84ste Divisie behoorde en met deze eenheid
stak hij de zee over om naar Europa te komen.
Op 3 Oktober 1918 werd deze eenheid ontbonden in Frankrijk
en op 5 Oktober werd hij als soldaat ingedeeld bij de K
Compagnie van het 361ste Infanterie Regiment (Washington), dat
tot de 91ste Divisie behoorde.
Op 2 November 1918 werd hij door granaatscherven geraakt in
de rug. Vermoedelijk gebeurde dit tussen de Spitaalsbossen,
Wortegem en Oudenaarde, afgaande op het feit dat de 91ste Divisie
op 3 November 1918 Oudenaarde innam. Een paar uur later
overleed hij op dezelfde dag (2 November 1918).
Nu heeft Leo zijn laatste rustplaats gevonden op het "Flanders
Field American cemetery" in Waregem (België), in vak D, rij 01,
graf 10. Zijn stamnummer was 2477318.
De 91ste Divisie, die ook de "Wild West Division" genoemd werd
en als kenteken en groene spar had, behoorde tot de AEF, de
American Expeditionary Force en stond onder het bevel van
GenMaj William H.JOHNSTON.
We hebben geen enkele foto van Leo Ralph Barlett en hoewel er
nog nazaten van zijn broer in leven zijn, zijn we er tot nu toe nog
niet in contact mee gekomen. De stille hoop leeft om hier in de
toekomst werk van te maken...
Leo had een jongere broer, Theo Raymond BARLETT, die al een
paar maanden vóór hem in Frankrijk was en dienst deed bij het
602de Engineers, waar hij het tot Sergeant 1st Class bracht. Theo
had een zoon, Ralph, die dienst deed tijdens de Tweede
Wereldoorlog ....
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CERRUTI
LOUIS FERAUD
BUGATTI
Mc GREGOR
BRAX
FERRE
BURLINGTON
SCHIESSER
JEAN-PAUL GAULTIER UURWERKEN
CERRUTI UURWERKEN
LEDUB
HENRY COTTON’S

www.herenmodepaul.be
info@herenmodepaul.be

DIRECTE KORTING 10 % VOOR LEDEN

Hoe lid worden
Lid worden van de Koninklijke Groepering
Reservemilitairen West-Vlaanderen kan door jaarlijks een
bijdrage van € 25,00
te storten op rekeningnummer
IBAN: BE58 7755 8208 3479 - BIC: GKCCBEBB.

