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HET WOORD IS AAN DE VOORZITTER...
Nieuwjaarsboodschap.
Op de vooravond van het nieuwe jaar houd ik eraan U allen een
gelukkig en vredevol 1988 toe te wensen,
En voor onze Koninklijke Maatschappij van Ex-Onderofficieren die
haar 101ste jaar is ingegaan, voorspoedige en naar de toekomst
gerichtte werking en activiteiten.
Dat al wat leeft zich geleidelijk en doelbewust hoeft aan te passen
aan de verlangens en noden van de tijd, is vanzelfsprekend ook op
onze 'Maatschappij toepasselijk.
Door het feit dat tegenwoordig al maar jonger met pensioen wordt
gegaan en anderzijds de gepensioneerden steeds een hogere leeftijd
bereiken, dient, daar speciaal aandacht aan besteed. Het is
inderdaad zo dat onder onze leden we minstens twee generaties
tellen. Het komt er bijgevolg op aan een verscheidenheid te
programmeren zodat beide groepen aan hun trekken komen en niemand in
de kou blijft staan.
De leden van de Raad van Beheer van de Koninklijke Maatschappij
van Ex-Onderofficieren, zullen in nauwe samenwerking, zich inzetten om tegemoet te komen aan de verzuchtingen en verlangens van al
onze leden en aan de nog aan te sluiten oud onderofficieren. Zo
gezien,gaat onze maatschappij in haat tweede eeuw een mooie
toekomst tegemoet.

ZEER BELANGRIJK BERICHT
VERANDERING VAN LOKAAL.

O.D.
1 januari 1988

Doordat de eigenaars van "DE BRIEKE" vanaf januari 1988 op elk
ogenblik over hun lokaal wensen te beschikken wordt ons het gebruik
ervan in de toekomst ontzegd. Na contact met de uitbaters van een
viertal lokalen in de stad-Orbit, Biljart Palace, Herten-dael en
Koninginnehof kozen wij voor de uitbating die ons de beste
voorwaarden verleende. Dat werd Koninginnehof. Houd U dus rekening
met het feit dat vanaf januari 1988 onze bijeenkomsten zullen
doorgaan in het Koninginnehof, indien in de uitnodiging geen andere
plaats wordt aangegeven. Dit laatste zou kunnen gebeuren voor
bepaalde activiteiten. Voor de verplaatsing van en naar het
Koninginnehof zijn er voor de autoloze leden weinig problemen want
de stadbus stopt op de Smet de Naeyerlaan ter hoogte van
Koninginnehof,
VERANDERING VAN VERGADERDAG.
Daar de vergaderingen in ons nieuw lokaal niet kunnen doorgaan op
een zondag-gereserveerd voor de zondagswandelaars in het bosje-en op
aanvraag van verschillende leden die meer van de familiekring of de
voetbal houden, alsook vanwege de moeilijkheid om op zondag sprekers
te vinden worden onze bijeenkomsten verlegd naar de derde donderdag
van de maand, met uitzondering van juli en augustus de
vacantiemaanden voor iedereen. Hierop kan natuurlijk, uitzonderlijk,
een verandering in worden aangebracht maar in princiep ligt deze
derde donderdag vast. Noteer nu reeds deze dag in Uw agenda.
het Bestuur.
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HET JAARPROGRAMMA 1988 IN VOGELVLUCHT.
1.donderdag 21 januari 1988 om 14u30.Voordracht"DE VISSERSOPSTAND TE
OOSTENDE 1887" door de heer J.KLAUSING.
3.donderdag 18 februari 1988 om 14u30.Filmvoordracht " LEOPOLD II
URBANIST VAN OOSTENDE " door de heer H.LABYT.
3.donderdag 24 maart 1980 om 14u30.Optreden van de Volksdansgroep
DE ZEEPAARDJES.
4.donderdag 14 april 1988 om 14u30.bezoek aan het Rijksstation voor
Zeevisserij.
5.donderdag 21 april 1988 om 14u30. Bingo-namiddag.
6.donderdag 19 mei 1988 om 14u30.Voordracht "BIER EN STREEK-BIERSN "
door de heer VAN WALLEGHEM.
7.woensdag 8 juni 1988 om 09u00. Uitstap met bezoek aan het "
NATIONAAL PLANTENCENTRUM VAN MEISE " en de bezienswaardigheden in
de omgeving, onder leiding van de heer J.B.DREESEN.
8.donderdag 16 juni 1988 om 14u30. Bingo-namiddag.
9.donderdag 15 september 1988 om 14u30.Voordracht "VOLKSGELOOF BIJ
ONZE VISSERS" door de heer HOVAST.
10.donderdag 20 october 1988 om l4u30. Diavoordracht "OOSTENDE IN DE
BELLE ÉPOQUE " door de heer J.B.DREESEN.
11.donderdag 17 november 1986 om 14u30. Bingo-namiddag.
12.zaterdag 19 november 1988 om 12u30.BANKET KONINGSDAG gevolgd door
een dansfeest.
13.donderdag 15 december 1988 om 14u30.Diavoordracht "LANDEN IN DE
PERZISCHE GOLF" door de heer Victor LEERMAN.
Bij dit programma dienen gevoegd te worden de "etentjes" die
driewekelijks georganiseerd Worden en waarvan de vier eerste datums
vallen op 18/1,8/2,29/2 en 21/3.De inschrijvingen hiervoor worden
ingewacht bij de voorzitter de heer Octaaf DEFOOR.
J.B.D.
+++++++++++++
EVEN UW AANDACHT VOOR ONZE JANUARI.FEBRUARI en MAART-ACTIVITEITEN.
Het bestuur heeft de eer en het genoegen U uit te nodigen op de
volgende activiteiten die telkens zullen doorgaan in het lokaal
"KONINGINNEHOF",tenware het anders vermeld wordt.
1.Op maandag 18 januari 1988 op het middaguur;
Lunch : Nieuwjaarsmenu -wijtingfilets op Oostendse wijze
-Vlaams everzwijn, wildsaus, kroketten tulipe met sorbetballetjes -koffie
inschrijvingen bij de voorzitter.
2. Op donderdag. 21 januari 1988 om 14u30.
-Woord van de Voorzitter.
-Nieuwjaarsreceptie aangeboden door de vereniging.
-Verslag en Mededelingen
-Voordracht "DE VISSERSOPSTAND IN OOSTENDE 188?"door de heer
J.KLAUSING.
-Koffietafel en tombola.
Zo ongeveer op het tijdstip dat onze Maatschappij werd opgericht
brak er in onze stede een opstand uit onder de vissers. Een
Oostends reder had Engelse schepen naar Oostende
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laten komen die door de hoeveelheid vis die ze op de markt
wierpen de prijzen deed vallen als een baksteen. Onze vissers
kwamen daartegen in opstand. De Burgerwacht trok uit, er vielen
schoten en twee vissers werden hierbij gedood. Dit voorval moet
een diepe indruk hebben gemaakt op James ENSOR want hij wijdde er
verschillende van zijn werken aan. Hoe die zaak juist verlopen is
wordt U uit de doeken gedaan door Jef KLAUSING. Oostendenaar en
Volkskundige met naam, die jarenlang hierover opzoekingen deed.
Warm aanbevolen.
3. Op maandag 8 februari 1988 op het middaguur.
Lunch : -mosselen in lookboter
-kip op Indische wijze
-bavarois
-koffie
inschrijvingen bij de voorzitter.
4. OP donderdag 18 februari 1988 om 14u50.
-Woord van de Voorzitter.
-Verslag en Mededelingen.
-FILMVOORDRACHT " LSOPOLD II,URBANIST VAN OOSTENDE "door de
heer Hubert LABYT.
-Koffietafel en tombola.
De realisaties van Leopold II op het gebied van de Urbanisatie
van verschillende steden in ons land zijn gevarieerd en indrukwekkend. Voornamelijk voor Oostende had hij een zwak. De heer
Hubert LABYT, een Oostends architect en fervent filmcineast,
realiseerde, verleden jaar een film over deze realisaties te
Oostende, waarmee hij op diverse wedstrijden en festivals een
groot succes oogstte. Een film die U zeker moet zien.
3. Op maandag 29 februari 1988 op het middaguur.
Lunch: -zee vruchtenpastei
-varkensgebraad met seizoengroenten
-chocolade schuim
-koffie
inschrijvingen bij de voorzitter.
6. Op maandag 21 maart 1988 op het middaguur.
Lunch: -vide
-kabeljauw op Vlaamse wijze
-gebak
-koffie
inschrijvingen bij de voorzitter.
7.Op donderdag 24 maart 1988 om 14u30
Opgelet: Deze activiteit is een week later dan de normale dag
en gaat door in de Onderofficiersmess te Oostende
-Woord van de Voorzitter.
-Verslag en Mededelingen.
-Optreden van de Volksdansgroep DE ZEEPAARDJES
-Koffietafel en tombola.
Dansen is bewegen, bewegen is leven. Dansen is een levenskunst.
Volksdansen zijn mettertijd uit onze samenleving verdwenen,
Spijtig want zij koppelden de eenvoudigheid aan de sierlijkheid en
zij waren bovendien van elke leeftijd. Wij zijn gelukkig U dit
optreden van de groep DE ZEEPAARDJES te kunnen brengen. Een groep
van eigen bodem waar dan ook nog onze ondervoorzitter-secretaris
Raymond VANLOOCKE en zijn echtgenote een demonstratie van hun
kunnen ge ven. Iedereen van harte welkom.
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HET WOORD IS AAN

DE

PENNINIGMEESTER.

Het nieuwe jaar is gestart met een waaier van activiteiten, zodat
iedereen volop zijn bezigheid heeft. Ook het bestuur heeft de handen
vol, om alles in goede banen te leiden en op tijd klaar te zijn met
de voorbereidingen.
Daardoor hebben enkele leden, waarschijnlijk, vergeten hun bijdrage
te betalen. Ja, w zijn rap iets vergeten op deze leef tijd, niemand
wordt ervan gespaard. Daarom ben ik zo vrij om diegene die nog niet
betaald, hebben, in alle stilte, eraan te herinneren. U kunt het
bedrag storten op postrekening :
000-0146912-54
Kon.Maats.Ex-Ooff Belg leger Oostende
Nieuwland straat 21
8400.Oostende
en op die manier lid blijven van de oudste vereniging van Uw stad,
Uw vereniging, die van de EX-ONDEROFFICIEREN.
De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 250 fr voor de effectieve leden en
weduwen en 275 fr voor de sympathisanten.
Ook doen we een oproep tot de jongere leden, die de lust en de moed
hebben om een handje toe te steken, opdat zij hun naam zouden opgeven en een bestuursvergadering zouden bijwonen. Een telefoontje of
een briefje aan een van de bestuursleden volstaat.
Er zijn nog een zevental plaatsen vacant .Het spreekwoord zegt: "
Vele handen maken licht werk " en " Hoe meer vrienden, hoe meer
vreugde ".
Ook de Chinese leiders hebben ingezien dat ze de partij moesten
verjongen, wilden ze de partij levendig houden.
Je bent er onder vrienden die elkaar hulp en raad geven. Op voorhand
hartelijk welkom.
Uw penningmeester
Theo.
UIT DE OUDE DOOS .
Stemrecht
L’ article 61 du code électoral est ainsi concu :
« Le droit de vote des sous-officiers, caporaux et soldats est suspendu
tant qu'ils seront sous les drapeaux ……………..»
Le principe de la suspension du droit de vote pour les sous-officiers,
caporaux et soldats est fondé sur la nécessité du maintien de la discipline
dans l'armée. On n'a pas voulu laisser les sous-officiers et les soldats voter
en masse dans la ville de leur garnison, dont ils ignorent les interets et les
besoins ; ils auraient pu y fausser le résultat du scrutin. On n'a pas voulu
non plus les faire voter au domicile qu'ils avaient au moment de leur
incorporation. Cela obligeaient a les licencier pour au moins trois jours à
chaque élection et pouvait amener des situations graves.
(Dictionnaire de Droit Administratif et de Droit Public, Brussel 1895.
Trefwoord Electorat, nr. 31).
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UIT DE OUDE DOOS.
Om te Weten waar Men naartoe wil moet men Weten vanwaar men komt.
Voor elke groep uit de samenleving is het dan ook van belang hun
geschiedenis te kennen.
Ter gelegenheid van de viering van ons honderdjarig bestaan zijn we
gestart met de historiek van onze vereniging. We gaan verder en
publiceren in dit en het volgend nummer een beknopte geschiedenis
van de Belgische Onderofficier voor de eerste wereldoorlog.
Wij hopen dit te kunnen voortzetten tot we " up to date " zijn
dit wil zeggen aan onze huidige tijd raken.
'
J.B.D.

De geschiedenis van de
Belgische onderofficier voor de
eerste wereldoorlog

officieren denken dikwijls dat hun stand vroeger meer prestige bezat dan nu,
DEzodat
er van een teruggang zou moeten gesproken worden. We laten in het midden
of deze opvatting gerechtvaardigd is; het beeld dat ons geschetst wordt in « Le
milieu militaire belge de 1831 a 1914 » (1) laat nochtans toe daaraan te twijfelen.
Toch is het zeker dat de officieren sinds lang een stand vormen met geves tigde
tradities, een zeker beroepsprestige en bewustzijn van eigen waarde.
Bij de onderofficieren is het helemaal anders. Er is sinds 1830, of beter nog
sinds het einde van de 19e eeuw, een ongelooflijk lange weg afgelegd, die wel is te
vergelijken met de emancipatie van de arbeidersstand. Evenals daar is ook bij de
onderofficier in dit moeizame bergop de top nog niet bereikt.
We geven hier slechts een kleine schets van de evolutie. De literatuur over de
onderofficier is niet zeer uitgebreid. Voor zover we weten is nog geen werk
geschreven over de geschiedenis van de Belgische onderofficier. Algemene werken van
militaire geschiedenis behandelen de onderofficier zeer stiefmoederlijk of helemaal
niet. In een pompeus werk als de « Histoire de la Nation frangaise » (2) speelt men het
zelfs klaar op 646 grote pagina's de onderofficier helemaal onvermeld te laten! Er
is natuurlijk wel plaats voor bet portret in kleuren van een dubieuze held als
maarschalk Bugeaud.
(1) Emile \Vanty, Brussel 1957, 280 pp.
(2) Tome VII, Histoire militaire et naoale, 2e volume (Directoire - 1914-18), Paris, 1927.
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DE POSITIE
In de meeste landen werd van de onderofficier niet verwacht dat hij
heel zijn aktief leven bij het leger zou doorbrengen. Dit legt wellicht uit
waarom over de loopbaan van de onderofficier zo weinig wettelijke
bepalingen bestonden.
We lezen in. de wet van 16 juni 1836, « Loi sur l'avancement des
officiers de l'armee », onder art. l : « Nul ne peut être nommé sous-officier,
s'il n'a servi activement au moins 6 mois comme caporal ou brigadier ».
Dat is niet veel, als wettelijke bepaling... De benoemingen werden
gedaan door de korpskommandant volgens lijsten die door de inspekteurgeneraal werden goedgekeurd; (de officieren werden door de koning
benoemd op voorstel van de minister van Oorlog). Ook in Frankrijk
gebeurde dat zo: de benoemingen gebeurden door de korpskommandant
volgens een bevorderingstabel die op voorstel van de kapiteins werd
opgemaakt en door de inspekteur-generaal goedgekeurd.
Dit is zeer lang zo gebleven (de statuten der onderofficieren zijn
slechts na de 1ste wereldoorlog gekomen) ; zo lezen we nog in Winkler Prins
Encyclopedie van 1937 (5de druk), natuurlijk voor wat het Nederlandse
leger betreft: « De benoeming en de bevordering geschieden door de
korpskommandant » (deel 13, p. 77).
De terugkeer en de inschakeling naar het burgerleven gebeurden niet in
alle landen op dezelfde manier. Pruisen had op dit gebied een lange
traditie. De grote zorg van Frederik de Grote voor zijn leger was daar
natuurlijk niet vreemd aan. De traditie werd door zijn opvolgers
voortgezet. In de 18de eeuw werd echter hoofdzakelijk voor de invaliden
gezorgd; slechts in de 19de eeuw krijgen ook de niet-invalide onderofficieren
prioriteit voor de openbare betrekkingen.
Frankrijk voerde in de 19de eeuw heel wat koloniale en andere krijgjes;
het toonde dan ook dankbaarheid voor zijn gewapende dienaren. Een hele
reeks wetten regelde de overgang naar het burgerleven. Het doel was natuurlijk
ook de aanwerving te verbeteren, wat niet altijd slaagde... Die wetten
dateren vooral van de jaren 70 en 80 ; speciaal te vermelden zijn de
wetten van 18-3-89 en 28-1-92. Ze hebben waarschijnlijk een invloed
uitgeoefend op de aktie die kort na die jaren in België ondernomen wordt en
waarover we het verder zullen hebben (3).
(3) Natuurlijk volstaat het niet een wet uit te vaardigen : « D'ailleurs, let
emplois réserves aux sous-officiers retraites par la loi de 1924 résoudraient
pour ceux-ci la question, si la loi était appliquée ; mats, lel encore, les
lots ont été transgressées et les régies de 1924 restent lettre morte : revenons
tout d'abord à la légalite ». (Marcel Vernoux, La crise du recrutement des
cadres et ses solutions, in Revue de Défense Nationale, december 1952, p.
623).
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We kunnen er hier ook nog op wijzen dat er vroeger in Duitsland werd
gesproken van Ober- en Unteroffiziere; het merkwaardige is dat na een tijd
« Ober» is weggevallen en de Unteroffizier eigenlijk geen officier is; in
Frankrijk werd de. naam bas officier door het reglement van l januari 1791
veranderd in sous-officier.

DE VORMING
Het gaat natuurlijk niet op de toestand van meer dan 10 jaar terug te
vergelijken met de hedendaagse. Er was weinig evolutie in taktiek en
bewapening; het probleem van de omgang met de meer ontwikkelde milicien
stelde zich niet: in de periode 1867-70 bijv. bestond 31 % van het kontingent
uit plaatsvervangers, wat betekent dat de meer ontwikkelden liever geen
gebruik maakten van hun recht de wapens te dragen. In hun plaats kwamen «
des sujets sortis pour la plupart des bas-fonds de la société, qui apportent
dans le rangs de la milice l'ignorance et tous les vices que trop souvent
engendre la misère » (4).
Heel de 19de eeuw door werden de onderofficieren gevormd in de
regimentsscholen. Aanvankelijk was de opleiding wel onvoldoende. Het jonge
leger had ook met zovele moeilijkheden te kampen. In 1815 had de
regering zich zeer streng getoond voor de militairen die in het keizerlijke
leger gediend hadden : ze waren onverbiddelijk naar huis gestuurd worden.
In 1830 worden ze terug opgenomen in het leger. Het blijkt dat deze
«braves anciens» wel niet allen geletterd waren...
Na enkele jaren echter wordt aan de toestand verholpen: hier en daar
was er wel een persoonlijk initiatief geweest (Capiamont laat kursussen
inrichten bij het 1ste Jagers te voet), maar eerst in december 1833 wordt de
opleiding doelmatig georganizeerd: per regiment wordt een school opgericht
waar de onderofficieren leren lezen, schrijven en rekenen; er worden tevens
scholen opgericht voor de onderofficieren die zich op de officiersloopbaan
voorbereiden willen. Te oordelen naar een bespreking in de Kamers in 1836
(Moniteur van 17 mei 1836) moeten deze scholen toch behoorlijk werk hebben
geleverd: « M Dejaegher voulait que l'on exigeát des sous-officiers qü'ils
sussent lire et écrire: — « Cette condition résulte des reglements, a peu
d'exceptions près, répondit le ministre de la guerre; et depuis que l'on a établi
des écoles dans tous les régiments, il n'y a eu aucun caporal ni aucun
brigadier qui ne sût lire et écrire ».
( 4)

Patria Belgica, Brussel 1874, deel 2, p. 719. Eerlijkheidshalve moeten
weer hier aan toevoegen dat er vóór 1921 ook een burgerwacht was met
persoonlijke en verplichte dienst voor alle Belgen van 21 tot 50 jaar.
Art. 122 van de Grondwet luidde vroeger: « Er bestaat een burgerwacht
; haar Inrichting wordt door een wet geregeld » ; vanaf 24 augustus
1921 is dit artikel als volgt geformuleerd : « De inrichting ener
burgerwacht wordt bij voorkomend geval geregeld door de wet ».
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In 1838 komt er een belangrijke verbetering : er wordt een
normaalschool opgericht, een soort kweekschool waar de
onderrichters der regimentsscholen gevormd worden. Het
programma van de regimentsscholen wordt uitgebreid ; er wordt nu
onderwezen : spraakkunst, rekenen, Belgische geschiedenis,
tekenen, aardrijkskunde, administratie en beginselen van fortifikatie
en militaire reglementen. Toch zal het onderofficierenkorps zeer
lang heterogeen blijven: er zijn steeds twee kategorieën, de
eigenlijke onderofficieren en de kandidaat-officieren ; na de
onafhankelijkheid zijn er de «braves an ciens », die zich
waarschijnlijk niet in staat voelden, na de Napolitaanse
veldtochten en 15 jaar gedwongen rust tijdens « den Hollander »
nog eens op de banken van de regimentsschool te gaan zitten !...

Vervolg in het volgend nummer
DE ONDEROFFICIER IN DE LITTERATUUR.
De lotgevallen van een onderofficier-vrijwilliger
Drie weken later (den 50sten November 1850), te Turnhoult zijnde, werd ik fourier
gemaakt. De tilel van onderofficier, welken ik nu bekwam, klonk mij in de ooren als de
aankondiging eener schitterende loopbaan. en ik schreef naar huis dal ik God dankte,
omdat Hij mij niet alleen het voornemen had doen opvatten van soldaat Ie worden, maar
nog daarenboven mij de noodige stoutheid had vergund om het uit te voeren.
(p. 0I/92)
De onderofficiers, mijne gezellen in de 5de compagnie van hel 5de batailllon der JagersNiellon. waren insgelijks goede jongens, en hun gedrag ten mijnen opzichte was even alsof
zij samengespannen hadden. om hun fourrierken tegen alle ongeval te verdedigen.
(p- 92)
Toen men (na de gebeurtenissen van 1831) de benoemingen tot de openslaande plaatsen
van onderofficier wilde doen. werd ik door den nieuwen kolonel onderzocht. Ik was slechts
negentien jaar oud : en tot overmaat van ongeluk, deed mijn magerheid en iets kinderlijks
in mijn opzicht mij nog veel jonger schijnen.
Met mijne bekwaamheid had de kolonel wel vrede : maar een sergeant-majoor. zeide hij,
moet ontzag kunnen inboezemen dewijl hij in eene compagnie de ware werkspil is. en met
de uitvoering der ontvangene bevelen is gelast. Nu men voor doel had. de tucht in bet
leger te doen eerbiedigen, mocht men geene kinderen tot sergeant-majoor aanstellen.
(p. 157)
Vele onderofficiers, die, om hunne verhooging te begunstigen, even als ik pogingen deden
tot het verkrijgen der kundigheden, welke een onvolledige opvoeding hun had geweigerd,
werden mijn leergenoten en vrienden, (in 1833)
(p. 167)
Men was in bet begin der maand April 1835. Nog treurde het land over den dood van den
eerstgeboorne des Konings ; evenwel sedert lang had zich het blijde nieuws verspreid dat
God den nationalen vorst eenen nieuwen afstammeling zou verleenen.
De onderofficiers onzes regiments hadden, met toelating der oversten. elke vijf dagen iets
van hunne solde bijeen gelegd, om indien het een mannelijke erfgenaam was. de geboorte
van den kroonprins met luister en vreugde te vieren.
Er zou buiten de stad Venloo. in eene groote herberg een maaltijd voor de onderofficiers
zijn en ieder zou eene flescb wijn hebben. om ze ter eere van den toekomenden Koning
der Belgen te ledigen. Den langgewenschten dag brak aan. Kanonnengedonder
verkondigde de gelukkige tijding • Leopold. Hertog van Brabant, was geboren . Al onze
onderofficiers trokken zingend en juichend naar buiten. (p. 185)
(Uit Hendrik Conscience, Geschiedenis mijner jeugd, Office de Publicilé, Brussel,
z.j. 310 pp.)
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EEN ONDER0FFICIER AAN DE EER
Bij de Zeemacht werd een nieuwe Kapelmeester benoemd. De keuze viel
op een collega. Hartelijke gelukwensen en een succesvolle carrière.

Dirk ACQUET is geboren te Schaarbeek
op 8 juni 1962.
Zijn muzikale studies vat hij aan in de
Rijksmuziekacademie van Schaarbeek waar
hij in 1980 de Regeringsmedaille voor
klarinet behaalt.
In het Koninklijk Muziekconservatorium
van Antwerpen behaalt hij achtereenvolgens in :

DIRK ACQUET

1982 : een eerste prijs notenleer;
1983 : een eerste prijs saxofoon in de klas
van de Heer A. MICHAUX ;
1985 : een eerste prijs kamermuziek in de
klas van de Heer T. MERTENS ;
1987 : het hoger diploma saxofoon in de
klas van de Heren A. MICHAUX en

F. VANATTENHOVEN.
Hij is lid van het Schaarbeeks
saxofoonkwartet.
Hij begint zijn militaire muzikale
loopbaan op 3 november 1983 als
tenorsaxofonist bij de muziekkapel van
de Rijkswacht, maar reeds op 20
augustus 1987 wordt hem, als
dienstdoende kapelmeester, de leiding
toevertrouwd van de muziekkapel van
de Zeemacht.
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OPERATIE OCTOPUS
Bij 31 °C hebben onze scheepslui hun opdracht
in de Golf van Oman aangevat
Sinds 1 november bevindt de Belgisch-Nederlandse flottielje zich
voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, in de Golf van
Oman.
Met het begin van de ontmij-ningsoperatie is ontegensprekelijk een
belangrijke psychologische drempel overschreden. De bemanningen
hebben opnieuw een normaal werkritme en de ongemakken van de reis
werden opgelost. Vandaar een grote tevredenheid bij de aankomst te
Fujeyrah (Verenigde Arabische Emiraten) waar onze jongens gedurende
lange tijd konden telefoneren met hun familie. Daarenboven konden zij
ook beroep doen op een diplomatieke vertegenwoordiger tijdens het
aanleggen. Als anekdote kunnen we nog vermelden dat de haven van
Fujeyrah door Belgen werd aangelegd.
Onder de zon van het Arabische schiereiland zijn voor de
Breydel en de Bovesse de
ontmijnings-operaties begonnen.
(31 °C overdag en 27°C 's
nachts). De aankomst in
Fujeyrah betekende een belangrijke fase in de Operatie
Octopus: na een lange reis
konden onze mijnenvegers
eindelijk aan het werk. Vanaf het
binnenvaren van de Golf van
Oman werden de schepen in
alarmtoestand 2 gebracht, wat
betekent dat men werkt in 6 on/6
off (zes uren werken, zes uren
rusten). Nu de airconditioning
werden bijgesteld is de hitte
draaglijker.
"Nu we ter plaatse zijn, wordt
het moreel gesterkt door de
zon; van wacht zijn met mooi
weer is toch wel aangenamer.
En de rust verloopt goed. De
schepen varen op een kalme
zee, er is geen enkel probleem
om te slapen. Dit is erg
belangrijk voor de bemanning
omdat het systeem '6 on/6 off'
erg veeleisend is", zo vertelt ons
VTZ Pissers van de Bovesse. De
hitte doet veel drinken; 1 MT
Paul
Goosse,
verantwoordelijke voor de kantine,
heeft moeten toezien hoe zijn
300 bakken Coca in zes weken
werden geledigd!
Tevredenheid ook bij de
bemanning, vooral na het
aanleggen in Fujeyrah op 2
november.
Iedereen
mocht
immers

gedurende 6 minuten gratis
naar
België
telefoneren.
Daarenboven werd een lid van
de Zeemacht als afgevaardigde
van de Ambassade ter plaatse
gestuurd.
Deze man, Victor Leeman, is
belast met alles dat slechts aan
wal kan geregeld worden : visa,
excursies, transportmiddelen,
lokale contacten, enzovoort.
Wat de financiële kant van de
zaak betreft, ontvangen de
scheepslui om de tien dagen
een premie van 10.000 BF. "Dit
vormt een voorschot op het
geheel van premies waar wij
recht op hebben. Van dit
bedrag moet ongeveer 1.000
BF afgetrokken worden voor
drank aan boord", vertellen de
matrozen van de Breydel. Wat
de bestemming van de soldij
betreft, zijn er verschillen: zo
vertrouwen de matrozen aan
boord van de Bovesse een
omslag toe aan de tweede
commandant die de rol speelt
van spaarkas. Anderen maken
van hun tijdelijk verblijf in de
Verenigde Arabische Emiraten
gebruik om souvenirs te kopen.
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Eindelijk operationeel
Twee dagen, 3 en 4 november,
werden besteed aan het vegen
van de aan de Belgen
toegewezen ontmijningszone
(voor het verschil tussen
mijnenvegen en -jagen verwijzen we naar VÓX Nr 31). Op
dat
ogenblik
steeg
de
spanning op de Breydel en de
Bovesse wel een beetje. De
opzoekingen hebben echter
geen resultaten opgeleverd en
de rust is teruggekeerd.
Vervolgens werd de zone
nogmaals
zorgvuldig
uitgekamd, maar nu door de
mijnenjagers. "Als we na deze
operatie nog altijd niets
gevonden hebben, dan betekent
dit statistisch dat er geen
mijnen zijn", vertelt ons LTZ
Patrick Lacroix die belast is met
de operaties. "Onze resultaten
worden uitgedrukt in termen
van waarschijnlijkheid. Wanneer
onze opzoekingen, beëindigd
zijn, zal er ongeveer 97% kans
zijn dat er geen enkele mijn ligt.
Laat mij toe te benadrukken dat
dit betekent dat onze opdracht
volledig is uitgevoerd, zelfs al
hebben we geen mijnen
gevonden. Deze wateren zijn
nu volledig veilig voor de
koopvaardijschepen die niet
langer aarzelen om er terug te
keren."

INMAME VAN OOSTENDE DOOR DE FRANSEN IN 1745
Na de dood van KAREL VI Keizer van Oostenrijk op 20 oktober 1740,
volgde zijn dochter MARIA - THERESIA haar vader op de troon op.
Zij werd dadelijk geconfronteerd met een politieke wanorde in
haar nieuw rijk en tevens verschillende aanspraken van vreemde
mogendheden op haar troon.
LOUIS XV Koning van Frankrijk oordeelde dat dit het gepaste
ogenblik was om zijn belangen tegenover Oostenrijk te moeten
verdedigen en zo zijn expantiedrang uit te voeren.
Om 15 maart 1744 verklaarde LOUIS XV de oorlog aan Oostenrijk en
ter zelfde tijd aan Engeland(Bondgenoot van Oostenrijk ) en rukte
de Oostenrijkse Nederlanden binnen aan het hoofd van een sterk
leger.
Verschillende steden op zijn weg moeten voor zijn troepenmacht
het onderspit delven:
- MENEN valt na 7 dagen beleg op 4 juni 1744.
- IEPER weerstaat de druk gedurende 12 dagen en wordt op 27 juni
1744 ingenomen.
- VEURNE valt in zijn handen op 10 juli 1744.
Na een reeks tegenslagen voor de Franse troepen trekt het leger
zich terug en in het begin van 1745 valt hij terug Vlaanderen
binnen.
OUDENAARDE,GENT,BRUGGE en NIEUWPOORT worden onder de voet
gelopen.
De vesting van Oostende wordt in allernaast bevoorraad met verse
troepen, deze bestaan voornamelijk uit Engelse, Duitse, Vlaamse,
Oostenrijkse en Hollandse troepen onder de leiding van Graaf
CHANCLOS.
In het begin van Augustus 1745 verschijnen de Franse troepen
voor de vesting van Oostende.
Zij worden aangevoerd door de bekende Franse maarschalk Graaf DE
LOEWENDAHL.
Het beleg begint op 6 augustus en na 18 dagen van hevige
beschieting ondertekend Graaf CHANCLOS op 23 augustus 1745 de
overgave.
De Franse Koning LOUIS XV kwam per schip van Brugge te Oostende
aan op 3 september en woonde er de volgende dag een TE DEUM bij
en hij inspecteerde persoonlijk de vestingen van Oostende.
Hij vorderde de nodige maatregelen uit om deze te laten
versterken.
Eveneens werden de nodige troepen aangevoerd om deze nieuwe
verovering te verdedigen.
Ter gelegenheid van deze inname van Oostende door de Franse
troepen werd er een Zilveren - en Bronzen medalje geslagen om de
overwinning van de Franse Koning te vereeuwigen.
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Hieronder de volledige beschrijving en de afbeelding van de medalje
die gemaakt werd ter deze gelegenheid.
1745 MEDALJE IN ZILVER EN BRONS •Ø 40mm
R/

LUD . XV . REX . CHRISTIANISS
Buste van LOUIS XV naar rechts gericht.

V/

Zittende engel onder een palmboom, schrijvend op een
schild en met verschillende schilden aan zijn voeten
(ingenomen steden).
VICTORIS CELERITAS ET CONSTANTIA
DE ANGLIS AVSTRIACIS ET.
PRAECIPVAE BELGII AUSTRIACI URBES SUBATAE
KDCCXLV

LIETARD Edwin
Wtpenplein, 14 B/3
1400 OOSTENDE

Tel, 059/70.57.04

UIT DE OUDE DOOS -.

De eerste piet
Eerste (de), eerste piet (de). — De eerste is een afkorting voor de « eerste sergeant » of « de eerste
sergeant-majoor » : de eerste « piet » is gevormd naar het Frans le premier « bidon » (de eerste «
eetketel»). met klankverwisseling van b in p. en van b in t en wegvallen van de laatste
lettergreep. De uitdrukking «'t is ne (grote) piet ». voor «'t is een, heel groot personage », is
waarschijnlijk niet zonder invloed gebleven op het algemeen worden van het Vlaams equivalent
voor « premier bidon ». Waarom « bidon » ? De rij eetketels voor de keuken werd spottenderwijs
vergeleken bij soldaten in 't gelid, de eerste « bidon» vooraan, daarbij komt nog dat de eerste het
toezicht heeft over de « ménage ».

(Album prof. Dr. Paul de Keyser, 1951, — P. de Keyser, Vlaamse
oorlogsfolklore, p. 12)
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TREKKING V.0.S.V.A.M.O TOMBOLA 14/11/1987
WINNENDE NUMMERS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.361
16.220
12.979
10.864
26.680
32.236
43.303
31.142
20.236
18.309
11.751
07.044
28.034
02.491
42.087
28.355
10.757
11.087
13.172
25.323
41.909
31.083
15.169
03.917
28.624
12.366
08.350
11.965
15.855
34.146
24.161

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

31.252
26.548
31.313
40.595
01.517
10.777
09.871
23.277
19.174
09.202
38.465
25.555
24.954
38.057
09.868
34.266
02.028
40.282
03.701
41.698
20.567
40.783
04.507
08.692
41.054
02.147
02.193
03.636
08.548
19.066
33.722

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

30.055
41.462
21.557
40.315
23.296
07.309
38.451
34.287
29.258
07.232
39.013
36.534
23.430
39.513
34.417
39.555
13.916
37.632
38.975
10.324
21.985
12.177
28.506
21.950
20.387
20.652
31.748
23.378
14.401
05.776
19.372

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

32.950
33.294
11.446
01.497
03.470
42.428
03.100
39.556
27.045
28.545
12.172
01.782
17.963
13.224
39.637
10.492
25.688
34.597
27.906
17.209
35.413
17.815
03.707
41.027
38.484
31.109
26.958,
06.509
34.913
43.165
26.514

125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

42.296
32.516
04.935
06.041
24.448
31.157
02.334
26.669
30.440
34.894
19.701
36.401
31.100
15.226
39.232
18.688
29.660
20.524
37.990
29.920
40.946
28.580
20.474
10.951
10.628
20.092
18.102
08.191
02.826
22.288
41.316

156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.

15.131
38.225
13.264
24.430
04.555
19.736
23.459
31.692
36.596
19.639
42.116
03.406
34.109
38.463
43.403
28.347
02.278
09.791
22.771
08.065
01.186
09.563
32.005
25.559
17.506
30.145
38.261
01.171
22.799
39.196

DE PRIJZEN KUNNEN AFGEHAALD WORDEN IN HET LOKAAL "NEW ARLANTIC" VINDICTIVELAAN 34
OOSTENDE,ELKE ZATERDAG NAMIDDAG VAN 15 TOT 17UUR TOT TENLAATSTE 31 3ANUARI 1988.
NIET AFGEHAALDE PRIJZEN VERVALLEN AANDE INRICHTENDE MAATSCHAPPIJ.

FOTOCOPIEHUIS

DESNERCK D.
Torhoutsteenweg 196
8400 OOSTENDE
Tel. 059/50 31 46
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