1.
Intieme Huldiging van O. DEFOOR en H. DEGHESELLE. 19/12/88.
Ons vorig nummer verscheen op de dag dat wij in het "Koninginnehof" onze
voorzitter-ter-ere, 0. Defoor en oud-bestuurslid H. Degheselle,
“uitgegeten" hebben : maandag, 19 december 1988.
Het was een gezellige en warme bijeenkomst. Met z'n 54 waren we. Er
waren twee genodigden : Octaaf Defoor en Henri Degheselle. Bij het
aperitief sprak onze nieuwe voorzitter, André Baroen, het gezelschap
toe. Hij bracht hulde aan beide confraters voor hun jarenlange inzet
ten bate van de K.M. der Ex-onderofficieren. Hij loofde het beleid
van zijn voorganger en zegde dezelfde weg te zullen volgen.
Na een kort dankwoord van confrater Defoor werd aan tafel gegaan.
Het was een fijne maaltijd en bij het dessert nam Octaaf Defoor terug het
woord, om ietwat meer uitgebreid, zijn jaren van lid van het bestuur en
zijn voorzitterschap, in herinnering te brengen. Ook dankte hij Henri
Degheselle, nu 9ljaar, voor zijn vele jaren als bestuurslid van de
vereniging. Oudstrijder 14-18 Henri, moet nu, zoals de meeste van zijn
tijdgenoten, het wat kalmer aan beginnen doen. Zich verplaats en gaat niet
meer zo goed als destijds. In André Baroen ziet Octaaf Defoor, een
waardevolle opvolger, die zijn volle vertrouwen geniet en die hij steeds
met raad en daad zal bijstaan, daar waar de ondervinding nuttig kan zijn.
Als voorzitter wenste confrater Defoor een laatste daad te stellen; het
personeel van het "Koninginnehof" te danken voor de goede zorgen die ons
steeds te beurt vallen in ons lokaal.
Ondervoorzitter-secretaris R. Van Loocke viel de aangename taak te beurt,
om, in naam van de voorzitter, het bestuur en de vereniging, bloemen en
pralines te overhandigen aan de dames Viviane, Ingrid en Martine en aan
hoofd-keukenpiet Eric
Vermelden we nog dat onze gevierde Henri Degheselle een prachtige zangstem
heeft en dat hebben we nogmaals kunnen horen. Hij zong voor ons twee mooie
aria's uit zijn "opera-repertoire". Warm applaus viel hem te beurt.
Dat het kaartspel veel aanhangers telt in onze Koninklijke Maatschap van
Ex-onderofficieren, is geen geheim. Na de koffie werd vlug van tafel
verwisseld; van de eettafel naar de kleinere kaarttafel. 't Was een plezier
om het aan te zien. Zo werd een partijtje gewonnen en eentje verloren en
iedereen ging tevreden huiswaarts.
- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o—
Oproep van het Bestuur.
Wij stellen vast dat de tegenwoordigheid van de leden, weduwen en
sympathisanten, tamelijk fel vermindert is sedert we onze intrek hebben
genomen in het "Koninginnehof". Niemand kan ontkennen dat wij nu, in ons
nieuw lokaal, uitstekend worden onthaald, mooi gehuisvest zijn en over
drank, spijs en bediening zeker niet te klagen hebben.
Na bespreking was het bestuur unaniem akkoord dat, de enige reden voor de
afwezigheid van vroegere trouwe leden, de verplaatsing van huis naar lokaal
kan zijn.
De leden van de raad van beheer scharen zich allen achter de voorzitter, om
een oproep te doen aan al diegenen die over een wagen beschikken, minder
mobiele mensen te helpen om, indien mogelijk, deze te helpen om naar de
vergaderingen te komen.
Wij vragen aan allen ons in te lichten omtrent die mensen die niet,of
moeilijk, "Het Koninginnehof" kunnen bereiken en wensen de bijeenkomsten
bij te wonen.
Hartelijk dank bij voorbaat !
-o-o-o-o-o-o-o-o-

2.
LEDENVERGADERING VAN 12 JANUARI 89.
Op donderdag 12 januari 1989, bij het begin van de ledenvergadering, werd aan
confrater Octaaf DEFOOR, een mooie tinnen schotel overhandigd, met de hierna
volgende inscriptie :
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ EX-ONDEROFFICIEREN
VAN OOSTENDE
AAN
VOORZITTER-TER-ERE OCTAAF DEFOOR
1981 - 1988.
Deze herinnering aan het voorzitterschap van confrater Defoor, werd hem, in
naam van alle leden, weduwen en sympathisanten, door zijn opvolger, confrater
André Baroen, overhandigd.
-o—o—o-o—o-o-o-o-oDAGREIS NAAR BEUERLD (LEOPDLDSBURG).
Wij gaan opnieuw eens samen op reis. Onze bestemming wordt het Militair
Kamp van Beverlo. Beroemd, berucht, alleszins door de meeste gewezen
onderofficieren goed gekend. Het vroegere militair hospitaal, gelegen langs de
steenweg op Hechtel, is tot militair museum omgebouwd. Het is zeker een bezoek
waard ! Wij doen ook een rondrit door het kamp en zullen de maaltijden,
middag- en avondmaal), in de onderofficiersmess, club Prinses Paola, nemen.
Datum van deze uitstap : donderdag 01 juni 1989. Wijze van vervoer
: autocar.
Opstapplaatsen
1.Canadaplein
0700u
2.Petit Paris
0703u
3.H. Hartlaan
0705u
4.Hoek Nieuwpoortst.-Elizabethlaan
0708u
5.Mariakerke laan
0710u
6.Hoek Torhoutstw.-Elizabethlaan
0712u
Aankomst te Leopoldsburg : 1000u
Deelname in de kosten : 8OOfr. Zijn inbegrepen : de eigenlijke reis, drinkgeld
chauffeur, toegang museum, vergoeding gids(en), de 2 maaltijden.
Schrijf u zo vlug mogelijk in want de plaatsen zullen beperkt zijn Gelieve te
storten op de rekening van onze maatschappij vóór 16 Mei 8 Ter herinnering,
nr. 000-0146912-54 van de K.M. Ex-onderofficieren, Nieuwlandstraat 21, 8400
Oostende.
Gelieve ook onderstaande strook in te vullen en te sturen aan het
secretariaat, 124 Taboralaan, 8400 Oostende.
ondergetekende .....................................................
zal deelnemen aan de uitstap naar het militair Kamp van Beverlo met
.......... personen, hij (zij) zal (zullen) opstappen op de volgende
stopplaats : .....................................................
hij stort heden de som van 8OOfr X personen : ........... fr
op rekening nr. 000-0146912-54, K.M. Ex-onderofficieren, Oostende.
(Men mag ook betalen aan de penningmeester op de ledenvergaderingen).
Gelieve dan toch deze strook, ingevuld, af te geven.
Handtekening.

3.
VERKIEZING VAM HET BESTUUR .
Voorzitter
Past-President
Ondervoorzittersecretaris
Penningmeester
Materiaalmeester
Commissaris

Vaandeldrager

BAROEN André
DEFOOR Octaaf
VAN LOOCKE Raymond

1989
x

1990

1991

x
x

DEHAEMERS Theodore
PUYSTIEN5 Frans
CUYPERS Fernand
DESAEVER Maurice
MARCHAND Raoul
THEYS Lodewijk
VERMEYLEN Edward

x
x
x
x
x
x
x

Hierboven is een overzicht te vinden van de herverkiezing van de
bestuursleden, op de statutaire vergaderingen van de komende jaren.
—O—O—O—O—O—O—O—O—ODe 3-wekelijkse etentjes in het "Koninginnehof".
Gelieve volgende
03 april 89
24 april 89
15 mei 89
05 juni 89

datums in uw agenda te willen noteren :
- 26 juni 89
18 september 89
- 17 juli 89
09 october 89
- 07 augustus 89
30 october 89
- 28 augustus 89
20 november 89
11 december 89

Voor deelname zullen de leden en sympathisanten zich tijdig wenden tot onze
past-president 0. Defoor, telefoon : (059) 70 58 13. Samenkomst telkens op de
maandag vanaf 1230U.
-o-o-o-o-o-o-o-o-oDe "Godetia" naar Afrika.
Het logistieke steunschip A960 "Godetia", gezagvoerder Korvetkapitein Van
Leeuwen, heeft de haven van Zeebrugge verlaten op 09 januari 89, voor een twee
maanden durende zending. Het schip zal aanleggen in Dakar (Senegal), Lagos
(Nigeria), Ovendo (Gabon) en Agadir (Marokko). Deze reis fungeert als
opleiding op zee voor de nieuwe matrozen die onlangs het opleidingscentrum van
de Zeemacht hebben vervoegd. De "Godetia" komt op 09 maart terug in Zeebrugge
aan.
-o—o-o-o-o-o—o—o-oHet C.R.S.
Het Centrum voor Rekrutering en Selectie (CRS) is een intermachten
organisme met een kader van 430. De meesten van hen zijn hoog
gespecialiseerd. Het centrum ontvangt jaarlijks meer dan 60.000
"klanten" met uiteenlopende bedoelingen. Zo is er aan de ene kant
de "tarzan", asthmalijder en ongeletterd, 1,50m groot, die absoluut
een militaire loopbaan wenst te kiezen. Aan de andere kant is er dan
de universitair gediplomeerde, sportief en gespierd, 1,90m groot,
die aan de militaire dienst hoopt te ontsnappen voor fysische
tekortkomingen of voor geestelijke zwakheid]
VOX-(Divisieadmiraal De Wilde).
-o-o-o-o-o-o-o-

4.
Maandelijkse Ledenvergaderingen .
Ter herinnering : onze ledenvergaderingen gaan door op de 2e
donderdag van de maand,om 1430u, in het "Koninginnehof". Afwijkingen
zullen tijdig bekend gemaakt morden.
- 13 April 89 : de heer Halter Debrock komt spreken over "Het Beleg
van Oostende van 1706. Deze gastspreker, erevoorzitter van de Kon.
Marine Academie en voorzitter van de beheerraad van de Vrije
Universiteit van Brussel, is een rasecht oostendenaar. Zijn
voordrachten worden steeds zeer gewaardeerd.
- 11 Mei 89 : de oostendse gemeenschaps- en volksdansgroep "De Zeepaardjes", brengt ons een nieuw optreden in de onderofficiersmess
van de marinekazerne Bootsman Jonsen. Voor deze ledenvergadering zijn
wij verplicht naar de kazerne te verhuizen,omdat de dansgroep over een
ruime dansvloer moet beschikken.
- 08 Juni 85 : diavoordracnt door de heer Willy Dörfler met als titel
"Munchen". Deze voordracht wordt verder in ons tijdschrift besproken.
- 14 September 89 : voordracht met lichtbeelden "Outboard Marine", door
voorzitter André Baroen.
- 12 October 89 : "Stamboomonderzoek" is de titel van de spreekbeurt,
door de heer Eddy Van Haverbeke, motor en grote bezieler van het
Dokumentatiecentrum voor Familiekunde te Oostende.
- 09 November 89 : Van Koren tot Brood", voordracht met videofilm
door de heer Guido Bernard.
- 14 December 89 : "Rendez-vous met Jos Ghysen, Henrich Böll, Simon
Carmiggelt en Godfried Bomans" door confrater J-B Dreesen.
Nieuw Militair Tijdschrift.
Onlangs zag een nieuw militair tijdschrift het daglicht. Het is een
kwartaaluitgave van de Medische Dienst van de Krijgsmacht. Zeer
verzorgd qua voorkomen, stijl en inhoud, draagt het de naam MEDIC. De
hoofdredacteur is Pha.Lt.Kol. A. Thysebaert en onder haar medewerkers
telt MEDIC een brede waaier mensen uit alle rangen van de Medische
Dienst.
Het nummer 2 behandelt volgende onderwerpen : Thermische belasting
bij het dragen van NBC-kledij; De Medische Dienst in de Pers;
"Pillepraat"; Nieuws uit België, uit de BSD, van de Staf en van de
KSMD; Sport bij de M.D.; Boeken; Nijvel in het groen en Achtung
Manöver! Natuurlijk is het tijdschrift tweetalig.
Abonnement door storting van 200fr. op rekening van VZW MEDIC,
001-1795549-58.
P.S. : Onder de rubriek Nieuws een artikel "75jaar Militair
Hospitaal Oostende in de focus".
-o-o-o-o-o-o-o-oNieuws in 't Kort
Op 28 december 1988 werd Luitenant-generaal CAUCHIE aangesteld als
nieuwe Commandant van het l(BE)Corps en de Belgische Strijdkrachten in
Duitsland. Hij volgt Ltgen DEPOORTER op en wordt daarmee de 17e
opperbevelhebber van het l(BE)Corps en de BSD.
Adjudant-Chef ROOSELEERS werd aangesteld als eerste R.S.M, van de
Staf Medische Dienst. ADC Rooseleers is een oud-leerling van de
2SOO/Zedelgem.
Wereldkampioene (dames) oriëntatiecross en Belgisch kampioene
langlaufen, 1Sgt LE BON, zal deel uitmaken van een 8-koppige expeditie
naar het Himalaya-gebergte. Zij vertrekken op 18 januari 89.

5.

Een Militair Hospitaal
te OOSTENDE

Als men geïnteresseerd is aan het wel en wee van zijn stad en
vooral aan haar geschiedenis bemerkt men al gauw dat Oostende ,
qua publicaties, nu niet bepaald verwend werd en wordt.
Als men vergelijkt althans met hetgeen de laatste jaren omtrent
Brugge gepubliceerd is.
De informatie is zeker karig te noemen als het gaat over
Oostende als garnizoenstad , alhoewel de militair in het
stadsbeeld van Oostende sedert
het Beleg van 1601 - 1604 steeds een rol heeft gespeeld :
Spanjaarden , Engelsen , Fransen , Oostenrijkers , Hollanders
en zelfs Zwitsers hebben in de 226 jaar tot aan de onafhankelijkheid van de Oostendse " gastvrijheid " kunnen genieten.
Sedert 1830 is Oostende garnizoenstad gebleven.
De aanwezigheid van een goed bevolkt garnizoen leidde tot het
gemis van een eigen ziekenhuis. Het is juist de geschiedenis
van de militaire hospitalen van Oostende die het voorwerp
uitmaakt van een studie.
Dit artikel is dan ook een inleiding , een kennismaking met wat
voor veel Oostendenaars een min of meer onbekend object is
hoewel het reeds meer dan drie eeuwen deel uitmaakt van de
Oostendse inventaris.

6.
Op 06 juli 1601 begon de belegering van Oostende officieel met de
beschieting van de Westkant van de stad door de artillerie van
Aartshertog ALBRECHT. Reeds van het begin af was het getal der
gekwetsten zeer hoog ( 500 doden en 300 gekwetsten in de eerste week
). De pakhuizen en kerken van de stad en de hospitalen van
MIDDELBURG en VLISSTNGEN geraakten overvol. De gouverneur van
Oostende , Sir Francis VERE , besloot beschutting voor zijn
vechtende troepen te bouwen maar vergat niet daarbij te denken aan
de zieken en gekwetsten. Een van de Oostredouten ( kaartvergelijk
situeert deze op de Slimmers Halve Kaan ) werd uitgebouwd tot een
goed versterkte verblijfplaats voor de zieke en gekwetste soldaten.
Deze plaats werd dan ook als hospitaal betiteld .
Dit is de eerste maal dat men te OOSTENDE kan spreken van een
instelling die specifiek voor zieke en gekwetste militairen werd
ingericht . Tussen 1647 en 1649 bouwde de Spaanse gouverneur , DON
QUIXAVA Y ALMORIAS , een militair hospitaal in de Langestraat , ter
hoogte van de Schipperstraat. Dit gebouw werd gefinancierd door de
stad , de Spaanse officieren en door de Zwartzusters die daarvoor
1/4 van de opbrengsten van het weeggeld (zij bezaten de exclusieve
rechten voor OOSTENDE ) moesten afstaan . Dit laatste was het gevolg
van drie jaar lang gekibbel omdat de Zwartzusters weigerden soldaten
in hun hospitaal op te nemen .
Dit gebouw werd in 1821 verkocht nadat het tijdens zijn bestaan
zowel als hospitaal , kazerne en opslagplaats had gediend naargelang
de sterkte en de noodzaak van het garnizoen .
Op 07 februari 1793 eistte de Franse bezetter het klooster van de
Zwartzusters ( gelegen op de hoek van de Ooststraat en de Kerkstraat
) op als militair hospitaal. Deze bezetting duurde tot 30 maart van
hetzelfde jaar . Na het opheffen van het klooster , in 1790 , werd
het door de Fransen opnieuw als hospitaal gebruikt .
Ondertussen werd de woning van de gouverneur die gelegen was op de
hoek van de Langestraat en van de Kattestraat ( nu Vlaanderenstraat
) als militair hospitaal ingericht .
Op 22 augustus 1794 werden opeisingen gedaan voor een hospitaal van
600 bedden . Deze werden niet alleen in de gouverneurswoning , maar
ook in verschillende andere gebouwen ondergebracht .
In 1803 waren er tien Franse regimenten in de omgeving gelegerd .
Deze , samen met ander militair personeel en de marine , zorgden
voor 3335 opnames dat jaar. In de Hollandse periode werd de
stadskazerne , die gelegen was naast het klooster van de Witzusters
, als militaire infirmerie ingericht.

7.
Het klooster zelf werd als school gebruikt.
Bedoelde stadskazerne ( Quartier de Linge ) werd in 1692 door de stad
gebouwd voor het garnizoen.
Vanaf 1831 werd het klooster als infirmerie voor het garnizoen gebruikt.
Na 1861 werd het oude Quartier de Ligne bij de infirmerie gevoegd. Het
domein strekte zich uit tussen de Witte Nonnenstraat , Korte Peperstraat (
nu Aartshertoginnestraat ) , het gedeelte dat nu Poststraat is en de
Werfstraat ( nu Hendrik Serruyslaan ) .
In 1884 werd een deel , van de sedert 1879 opnieuw als Hospitaal genoemde
instelling , ingericht als Zeekuurinstituut .
Vanaf 1889 ontstaat een geregelde briefwisseling tussen de stad en het
Ministerie van Oorlog met als doel het hospitaal uit het stadscentrum te
verwijderen.
Na 1865 werd de stad ontmanteld . Het burgerlijk hospitaal werd reeds in
1877 aan de toenmalige stadsrand gebouwd en ook het militair hospitaal
moest uit de stad verdwijnen ( Stadskernhernieuwing was ook toen reeds aan
de orde en het toeristisch bedrijf moest er wel bij varen }. De lokale
medische expertise betreffende de hygiëne en de expertise door het
Ministerie van Oorlog uitgevoerd spraken elkaar volledig tegen.
Allerhande voorstellen werden gedaan o.a. het militair hospitaal in het
leegstaand fort Napoleon ( gebouwd in 1810 - 1812 ) onder te brengen. In
1899 werd geopteerd voor een terrein naast het burgerlijk hospitaal met
als voordeel dat het niet ver van de kazerne op de wijk Hazegras
verwijderd was . Dit plan werd terzijde gelegd en in 1899 werd definitief
beslist het nieuwe hospitaal ten Oosten van de stad tegen de duinen te
bouwen.
Op 25 augustus 1908 gebeurde de eerste aanbesteding voor het nieuwe
hospitaal nl. de bouw van het duinenpaviljoen.
Op woensdag 27 augustus 1913 tenslotte werd de verhuis vanuit het
stadscentrum naar de nieuwe infrastructuur voltooid .
In oktober 1914 kon het Duitse leger de hand leggen op een gloednieuw
hospitaal. Zij voorzagen het zelfs van een eigen kerkhof.
Na de oorlog werd het hospitaal opnieuw door het Belgisch leger in gebruik
genomen na de nodige herstellingen uitgevoerd te hebben want het had ook
geleden onder enkele bombardementen .

8.
Het militair instituut voor zeekuur groeide tijdens het interbellum tot een
moderne veelzijdige instelling met meer nadruk echter op zeekuur en
othopedische heelkunde .
1940 bracht opnieuw een Duitse inval in ons land .
Ditmaal werd het hospitaal gebruikt o.a. als opslagplaats voor munitie en
Atlantikwallmateriaal en als troepenlogement .
Na de bevrijding in september 194U maakte het Britse leger (het 105 British
Field Hospital ) de dienst uit en vanaf 1946 kwam het militair hospitaal terug
onder Belgisch beheer waarna het tot het volwaardig ziekenhuis van vandaag
uitgroeide .
Freddy HUBRECHTSEN
Cdt Militait Hospitaal

-o-o-o-o-o-o-oTijdens onze ledenvergadering op 13 april 1989, wordt er een voordracht gegeven
door de heer WALTER DEBROCK over " Het beleg van Oostende van 1706 " . De heer
W.DEBRCCK :
- geboren te Oostende op 13.02.11
- Dr. in klassieke filologie
- Ere-administrateur generaal van Ned. cultuur.
- Oud-voorzitter Vrije Univ.Brussel en Academisch ziekenhuis Vr.Univ.Brussel.
- Lt. Kolonel van de weerstand .
- Militaire dienst 3de Linie - later Lt.ter Zee 1st klas van Zeemacht.
- Studies over maritieme onderwerpen (Oostende en kapers )
Nog maandelijks in " het visserijblad ) .
Enkele woordjes vooraf met betrekking tot deze voordracht : In 1701 breekt de
Successieoorlog uit. Een betwisting vnl. tussen de twee blokken : FrankrijkSpanje tegen Holland-Engeland. Oostende is in 1701 bezet door de FrancoSpanjolen. Van 1702 tot 1706 woedt er een zeer zware zeeoorlog waarbij in de
Noordzee en het Kanaal, Oostende een grote rol speelt.
De Anglo-Bataven wensen de Vlaamse kust te bezetten :
1) om de verbindingen met Engeland te vergemakkelijken (voor troepenaanvoer).
2) om de geduchte Vlaamse kapers en konvooischepen uit te schakelen.
Hertog van Marlborough was de opperbevelhebber en de Hollander Owerkerk de
generaal van het Hollandse leger tijdens de lange oorlog te lande.
Owerkerk belegerde eindelijk Oostende in juli 1706 , na vergeefs Nieuwpoort
in te nemen . Na de val van Oostende , komt Oostende onder Anglo-Bataafs bewind
en blijft Nieuwpoort Spaans-Frans. Hoe gebeurde dat beleg van Oostende?
Wat weten wij van de gebeurtenissen ? Wat waren de gevolgen ?
Wie heeft daarover getuigenissen gegeven ?
W.D.

9.
De stad “ MUNCHEN " gelegen in de Bondsrepubliek .
Tijdens een van onze ledenvergaderingen, wordt er een diavoorstelling gegeven door
de heer W.DORFLER over " Munchen " .
Wij dachten het nuttig vooraf een beknopte geschiedenis van deze stad te geven
alsook de bezienswaardigheden te vermelden.
Munchen ontstond in het jaar 1158.
HEINRICH XII " de leeuw " , was toen hertog van Sachsen en Beiern. Op weg uit
Hongarije waar hij een aantal paarden had aangekocht, stak hij de rivier" ISAR"
over. Daar verbleef hij in een klein klooster bewoond door een tiental monniken.Hij besloot een brug te bouwen over de " ISAR " , en richtte er ook een
markt met tolhuis op .Deze plaats kreeg de naam van " bei de Munichen" ( bij de
monniken ), nu gekend als " Munich ".
In het wapenschild van de stad Munchen vindt men nog de monnik in zwart-geel
tuniek ; de vingers van zijn rechterhand uitgestrekt ten teken van de zegen, en in
zijn linkerhand een bijbel, geen bierpot zoals men soms te zien krijgt op pretkaarten .
Na enige tijd viel de hertog in ongenade met Keizer Friedrich I "Barbarossa " ,
die hem afzette . In zijn plaats benoemde hij graaf " Otto von Wittelsbach " tot
hertog van Beiern . Zijn nakomelingen hebben tot in 1918 in Beiern geregeerd.
Ludwig II was verantwoordelijk voor de bouw te Munchen van de residentie " alte
hof " in het jaar 1255 .
Ludwig IV " de Beier " , een der drie Wittelsbachers die Duitse Koning en Keizer
was , zorgde er voor dat er stadsrechten uitgevaardigd werden alsook zorgde hij
voor de bouw van een sterke muur rond de stad . Nu nog zijn er drie stadstorens te
bezichtigen : Karlstor , Sendlingertor en Isartor .
Onder het bewind van de hertog "Ernst " werd er begonnen met de bouw van een
nieuwe residentie ( 1385 ), het oudste nog bestaande deel het Antiquarium werd in
1569 opgericht door hertog " WILHELM V ". De eerste steen van de O.L.Vrouwkerk werd
gelegd in 1468 . In 1470 volgde het oude stadhuis, in 1583 de St.Michaelkerk en in
1592 het Hofbräuhaus.
Tijdens de dertigjarige oorlog (1618-1648 ) kreeg Beiern het erg te verduren. De
Zweden onder Koning Gustav Adolf bezette in 1632 de stad Munchen. Gelukkig bleef de
stad gespaard van plunderingen en vernielingen.
Churfurst Maximilian I , laat in dankbetuiging op het marktplein een beeld van de
heilige maagd oprichten : de Mariensaule ( Patrona Bavariae ).
Zijn zoon Ferdinand Maria zorgde voor de bouw van het kasteel NYMPHENBURG en de
St.Kajetakerk (Theatiner Kirche ) alsook heb eerste opera gebouw.
Onder het bewind van Churfurst Karl Albrecht ( 1742-1745 Keizer Karl VII ) bouwde
François Cuvilliés uit Soignies in Hennegouw de schatrijke kamers in de

10.

residentie , het jachtkasteeltje Amolienburg en in 1751 het Residentietheater.
In 1789 werd gestart met de aanleg van een groot park " Englische Garten ".
Zoals veel andere landen werd ook Beiern onder de voet gelopen door Napoleon.
Max IV Joseph werd gedwongen een verbond te sluiten met de "Empereur " in 1805
; hierdoor werd hij door de genade van Bonapart benoemd tot Koning Max I van
Beiern. De prijs die men hiervoor betaalde was dat er 30.000 beierse soldaten
in 1812 sneuvelde in Rusland. Max laat het Nationaaltheater ( opera ) bouwen.
Zijn zoon Ludwig I is de grote kunstliefhebber . Een gezegde van hem was : "
niemand zal mogen zeggen dat hij Duitsland kent als hij Munchen niet bezocht
heeft " . Hij stond in voor de bouw van de Koninklijke residentie , de PrachtAvenue Lugwigsstrasse , Glyptothek , Propylaen en de Neue Pinakothek , een
verzameling van schilderijen gelijkwaardig aan die tentoongesteld in de Louvre
van Parijs of de Prado te Madrid . Hij trad af in 1848 . Onder het bewind van
zijn kleinzoon werd het nieuwe stadhuis opgericht . De befaamde bouwwerken van
Ludwig II bevinden zich nochtans niet in Munchen nl.
: de kastelen van Linderhof , Herrenchiemsee en Neuschwanstein.
Door een dubieus psychiatrisch attest werd Ludwig II geestelijk ziek verklaard
( 1886 ) en sterfde een tragische dood in het meer van Starnberg .
Het regentschap van zijn oom prins Luitpold betekende voor Munchen een hoogtepunt in het kultureel leven . Het Deutsche Museum werd gebouwd , het grootste
museum over "techniek " in de wereld , het Bayerische National museum en het
Prinzregentetheater .
Munchen werd tijdens de tweede wereldoorlog zwaar beschadigd door bombardementen . Ongeveer 82.000 woningen werden vernield , 45% van de gebouwen ( daarvan
60% in de binnenstad ) en 7000000 m² puin lag op de straten . Door de
heropbouw werd helaas nog veel afgebroken dat door de bommen gespaard bleeft .
Prachtige oude huizen werden gesloopt om plaats te ruimen voor uniforme
betonkasten zonder karakter of ziel . Vandaag is Munchen een stad met
1.294.000 inwoners waarvan minder dan de helft echte " Municheners " zijn .
Door zijn gunstige ligging is de stad Munchen een trekpleister geworden voor
toeristen . Men kan immers kleine of grote uitstapjes maken per trein of auto
in een minimum van tijd naar de bijgelegen meren of de Alpen . De stad
beschikt over rustige parken waar men onbezorgd kan rondslenteren . Op
kultureel gebied kan men een der 48 museums bezoeken. Theaters zijn er ook ,
zo een 67 in aantal waarvan de grootste de opera is met 2100 plaatsen en de
kleinste genoemd worden "kamerbuhnen " ( met 40 plaatsen ). Hoewel de regering
vanuit Bonn regeerd , zien veel mensen Munchen als de ware " heimliche
Hauptstadt " van de Bondrepubliek .

W. D.

11.
Inlichtingen en bulletin voor aansluiting bij onze Maatschappij.
Kunnen aansluiten als effectief lid zij die als onderofficier bij
Landmacht, Luchtmacht, Zeemacht, Rijkswacht of Medische Dienst van het leger
hebben gediend, 't zij als beroepsmilitair of dienstplichtige. Alwie begaan is
met onze Maatschappij en haar beleid en activiteiten op prijs stelt, kan als
sympathiserend lid toetreden.
Het lidmaatschap voor 1989 bedraagt : 250fr voor effectieve leden,
275fr voor sympathiserende leden.

_

_

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER
EX - ONDEROFFICIEREN van de Krijgsmacht.
Afdeling OOSTENDE.

Oostende ……………

Gesticht op 14 november 1887.
AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP.

Ik, ondergetekende ....................................... ,
( voornamen ) ..................................
geboren te ........................... op ...............
vraag toegelaten te worden als lid van de vereniging.
Adres : ..............................
Militaire stand ( x ) : B.0.0.
: Toegevoegd onderofficier
: Tijdelijk onderofficier
: Dienstplichtig onderofficier
Graad : ......................
Stamnummer : .................
Krijgsmachtafdeling : .................................
In geval van aanvaarding onderwerp ik mij aan de statuten van de
vereniging.
Handtekening van twee
introducerende leden,

Handtekening,

Naam van de echtgenote ( x ) ...............................
Weduwe van ( x )
..............................
Toegelaten in zitting van ......................
Visa van de voorzitter ..........................
penningmeester ..................................
( x ) : Schrappen wat niet past.
Te sturen aan : R. Van Loocke 124 Taboralaan, 8400 Oostende

12.
HET BESTUUR VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN OOSTENDE.
BARDEN André

Tel. 70 89 22 8400

H. Conscience plein 1

Oostende

DEFOOR Octaaf H.

Tel. 70 58 13 8400

Hartlaan 2

Oostende

Past-President
Voorzitter-ter-Ere

VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124

Tel. 32 32 07 8400
Oostende

Ondervoorzitter
Secretaris

DEHAEMERS Theo
Nieuwlandstraat 21

Tel. 50 86 56 8400
Oostende

Penningmeester

PUYSTIENS Frans
Derbylaan 1

Tel. 32 28 34 8401
Bredene

Materiaalmeester

THEYS

Tel. 32 27 92 8400
Oostende

Bestuurslid

CUYPERS Fernand
Kaaistraat 17

Tel. 70 23 70 8400
Oostende

Bestuurslid

DESAEVER Maurits H.
Serruyslaan 74/8

Tel. 50 33 41 8400
Oostende

Bestuurslid

MARCHAND Raoul
Groenendijkstraat 161

Tel. 32 14 84 8401
Bredene

Bestuurslid

VERMEYLEN Eduard
Verenigingstraat 104

Tel. 70 94 09 8400
Oostende

Vaandeldrager

Lodewijk

Voorhavenlaan

102

Voorzitter

OVERLIJDEN.

Mevr. Elise FAES-DEKEY5ER is overleden op 5 februari 1989
te Turnhout, maar zij woonachtig was. Mevr. Faes was
sympathiserend lid van onze vereniging. Past-president O.
Defoor ontving bericht van haar heengaan na de begrafenis.

