Week 35 (29 augustus
tot 4 september 1915)

Wekelijkse oorlogskrant

Gazet van Oostende
Abonnementsprijs:
Verschijningsmoment: elke vrijdag vanaf 8 augustus 2014
Aankondigingen worden aangenomen:
gratis
dienst Cultuur stad Oostende
Plaatsen van verschijning: toerisme Oostende - Uit-loket, CC De grote Post, Hendrik serruyslaan 18a Uitgever:
Thuisloket, stadhuis, Vindictivelaan 1 - Bibliotheek Kris Lambert, Wellingtonstr. 7 - dienst Cultuur, tel.: 059/562016 - email: cultuur@oostende.be
Volg ons dagelijks op
V.U. Kristof Beuren, stadhuis, Vindictivelaan 1 - Vuurtorenwijk: Bakkerij Maenhout, Voorhavenlaan 152 - raversijde:
www.oostende1418.be
stadssecretaris,
Kruidenier de 4 seizoenen, Nieuwpoortsesteenweg 919a - Zandvoorde: Bakkerij Filip, Zandvoordedorpstr.
www.oostendecultuurstad.be
Vindictivelaan 1,
42 - stene: Deneubourg, gistelsesteenweg 105 - Westerkwartier: Bakkerij Hioco, torhoutsesteenweg 102
www.facebook.com/gazetvanoostende
8400 Oostende

Nieuws van het front
Het westfront

Algemeen oorlogsnieuws

31 augustus - Een Duits piloot beschiet het
toestel van de 26-jarige Franse piloot Célestin-Adolphe Pégoud boven het dorp PetitCroix in de Elzas. Pégoud wordt in de hals
geraakt, stort neer en overlijdt (zie ‘Gazet
van Oostende’ - Week 5 - 1915). Zijn tegenstander blijkt wrang genoeg de Duitse onderofficier Hans Kandulski, een voormalige
leerling van Pégoud. Als hij hoort wie hij
heeft neergehaald barst Kandulski naar verluidt in snikken uit. Nog dezelfde dag vliegt
Kandulski terug naar de plek waar hij zijn
leermeester heeft gedood en werpt als eerbetoon een krans boven de plek af.

1 september - De Britse regering neemt de
RMS ‘Olympic’, het zusterschip van de RMS
‘Titanic’, in beslag. Het schip zal voortaan
troepen transporteren.

Bronnen:
I. WESTWELL, 1914-1918. De Eerste Wereldoorlog dag na
dag, Aartselaar, Zuidnederlandse Uitgeverij n.v., 2013, pp. 76.
H.P. WILLMOTT, Eerste Wereldoorlog, Tielt, Lannoo, 2004,
pp. 119.

DUIDING
Postuum ontving Pégoud het ‘Légion d'Honneur’. Célestin-Adolphe Pégoud kreeg een
heldenbegrafenis en rust tot op vandaag op
het kerkhof Montparnasse in Parijs.

De RMS Olympic.
Bron: http://europeana1914-1918.eu/nl/europeana/record/2022360/Imperial_War_Museums_http_www_iwm_org_uk_
collections_item_object_205248799. Internet, laatst geraadpleegd op 23/08/2015. © IWM (Q 13632)

De oorlog van Valentin
(zie ook ‘Gazet van Oostende’ - Week 22 2015).
Goed nieuws op 30 augustus, vanwege kapitein-commandant Wenis bij wie Valentin
op aandringen van zijn moeder zo graag in
het 3de Linieregiment zou opgenomen worden.
‘29 augustus 1915
Mijn beste kameraad,
Ik heb zonet een brief van mevrouw Dewaele ontvangen waarin ze me verzoekt haar op de hoogte
te brengen van de formaliteiten om u in het 3de
Linieregiment op te nemen wanneer u aan het

front komt. Ik had haar beloofd alles in het werk te
stellen om haar wens te vervullen. Ziehier dus de
te volgen weg: binnen de week van uw aankomst in
uw compagnie richt u een aanvraag om overplaatsing naar het 3de Linieregiment. In feite heeft men
één maand tijd voor de aanvraag, maar het is beter
niet zo lang te wachten. Laat mij weten naar welke
compagnie u gaat, en hoe uw commandant heet,
zodat ik hem kan verzoeken uw mutatie-aanvraag
gunstig te beoordelen. Eenmaal u in het 3de Linieregiment bent, zorg ik er wel voor dat u in mijn
compagnie terecht komt.
Niet zo ingewikkeld, niet waar?
Ik ben ervan overtuigd dat uw moreel zeer goed is
en dat u niet te bang bent om kennis te maken met
de 'kameraden' van de overkant.
U zult zien dat het leven aan het front misschien

wel wat harder is vanuit materieel standpunt bekeken, maar aangenamer dan in een kazerne.
Tot binnenkort dus, en spreek uw moeder maar
veel moed in.
Een stevige handdruk,
Wenis
Kapitein-Commandant
3de Linie 3/11
le D.A.’
Bron: J. DEWAELE, De oorlog van Valentin. Brieven
van Oostendenaar Valentin Dewaele, kanonnier aan het
IJzerfront, Koksijde, uitgeverij De Klaproos, 1999, pp. 37-38.
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WAT IS ERFGOED?

Er bestaat geen pasklare definitie. Erfgoed is een vlag die een
rijke lading dekt. Het staat voor alles wat we overerven van vorige
generaties én wat we het bewaren waard vinden.
Er zijn drie types erfgoed:
Roerend erfgoed: kunstwerken, historische voorwerpen 		
zoals eeuwenoude manuscripten, gebruiksvoorwerpen, 		
foto’s, ...
Immaterieel erfgoed: minder tastbare dingen zoals 		
		 verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten, ...
Onroerend erfgoed: gebouwen en monumenten, maar 		
ook archeologische vondsten
Roerend en immaterieel erfgoed vormen samen het cultureel
erfgoed.
Of erfgoed de moeite waard is om te bewaren, te verzorgen, te
documenteren en te laten zien, bepalen mensen zelf. Als een hele
groep mensen dit doet, spreken we van cultureel erfgoed.

WAAR VIND JE ERFGOED?

In musea, archieven, bewaarbibliotheken,
documentatiecentra, kerken, kloosters,
heem-kundige kringen, scholen, theaters,
verenigingen, particulieren,…
Erfgoed kan een nieuw leven leiden
als mensen het een plaats geven in hun
eigen wereld. We staan er niet bij stil,
maar ook vandaag maken we heel wat
toekomstig erfgoed aan. Erfgoed evolueert
voortdurend.
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Erfgoedcel Kusterfgoed
wil voor verenigingen,
organisaties, instellingen en
individuen in Middelkerke,
Oostende, De Haan
en Blankenberge het
aanspreekpunt zijn voor alles
wat met cultureel erfgoed te
maken heeft.
Je kan bij ons terecht voor
advies, ondersteuning en
samenwerking rond diverse
thema’s
Ontsluiting
Behoud en beheer
Digitalisering
Educatie
Archiefwerking
...
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