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DE KLAROEN:Tijdschrift van de Koninklijke Maatschappij van
Ex-Onderofficieren afdeling Oostende.
4de jaargang
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Nr. 1/1990

Het woord is aan de voorzitter.
Beste vrienden,
Het is weer eens zover, het jaar loopt ten einde en binnenkort viert ieder onder
ons de eindejaarsfeesten.
In naam van het bestuur wens ik aan alle leden en sympathisanten een Zalig
Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.
Niet alleen hebben wij in 1989 genoten van een ideaal klimaat, maar velen
onder ons hebben de gelegenheid te baat genomen om onze ledenvergaderingen
bij te wonen. Daar hebben ze genoten van interessante spreekbeurten, dia- of
videovoorstellingen. Onze ontspanningsnamiddagen kenden ook een groeiend
succes. Wij hopen dat meer van onze leden toekomend jaar actief zullen
deelnemen aan onze bijeenkomsten.
Dank zij de inzet van ons bestuur en de medewerking en steun van onze leden
mogen wij spreken van een groeiende belangstelling voor onze Koninklijke
Maatschappij van Ex-0/Officieren die nu zijn 103 jaar bestaan is ingegaan. Wij
zijn fier op onze vereniging en hopen toekomend jaar nog veel vrienden in ons
midden te mogen begroeten.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Wij vierden het feest van de Dynastie.
De Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling
Oostende vierde traditiegetrouw, het feest van de Dynastie op 18 november 1989.
Deze oudste vaderlandslievende vereniging van Oostende, gesticht op 1 november
1887, blijft in zijn 103 jaar bestaan, nog altijd een actieve en dynamische
vereniging.
De dag werd ingezet om 11.00u. met een Eucharistieviering in de St.Petrus en
Paulus-kerk ter nagedachtenis van onze overleden leden en sympathisanten. Onze
vaandeldrager de heer E.VERMEYLEN had met ons. nieuw vaandel plaats genomen
vooraan in de kerk. Tijdens het zegenen van het vaandel door Z.E.H. Kanunnikdeken J.LONCKE werd hij bijgestaan door :
- de schepen van kultuur te Oostende mevrouw E.VERCRUYSSE-HAGHEBAERT (de meter ), en - de 1st.
schepen te Oostende de heer J.CHRISTIAENS (de peter ).
Waren aanwezig in de kerk verschillende burgerlijke en militaire personaliteiten
nl. : de plaatscommandant K.T.Z. KNOCKAERT, onze Nationale voorzitter de heer
MOORS, de voorzitter van "VOSVAMO" de heer TAVERNIER, voorzitters van
vaderlandslievende bewegingen te Oostende en van Ex-Onderofficieren van onze
federatie, alsmede afgevaardigden van militaire instellingen te Zedelgem,
Lombardzijde, en marine afdelingen te Oostende.
De homilie uitgesproken door onze Kanunnik-deken stond volledig in het teken van
ons nieuw vaandel. Bij de consecratie brachten de klaroenen van de Koninklijke
Stads harmonie ons de " Last Post " in aanwezigheid van een 15 tal vaandels
vertegenwoordigd. Op het einde van de Eucharistieviering weerklonk nog het
Vaderlandslied.
Het feest kende zijn verder verloop in het lokaal van de ExOnderofficieren in " het Koninginnehof ".
Op de receptie, verwelkomde en dankte onze voorzitter de heer A.BAROEN alle
aanwezigen voor hun talrijke opkomst. De heildronk werd uitgebracht aan Zijn
Majesteit de Koning met de woorden " Leve de Koning ".
De secretaris R.VAN LOOCKE, las vervolgens de tekst voor van het postogram
verstuurd aan het Vorstenhuis dit ter gelegenheid van de viering van de Dynastie
:
" Aan Zijn Majesteit Koning BOUDEWIJN
Sire,
De Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van de krijgsmacht,
afdeling Oostende, op hun jaarlijks banket verenigd ter gelegenheid van de
viering van het feest van de Dynastie, bieden U en de Koningin, hun beste wensen
aan. Zij wensen hierbij hun trouwe en onwankelbare gehechtheid aan het
Vorstenhuis en aan het Vaderland te bevestigen.
De voorzitter , het bestuur en de leden van de vereniging, blijven Sire, van Uwe
Majesteiten, de trouwste en. meest eerbiedige dienaars.
De voorzitter
A.

BAROEN

2.
Iedereen werd dan vriendelijk uitgenodigd plaats te nemen aan de mooi versierde
tafels. Na het Vaderlandslied en een korte ingetogenheid, werd overgegaan tot
het opdienen van het eetmaal.
Er werd tussenin het opdienen van het eten nog een kleine toespraak gehouden door
de voorzitter die eerst en vooral volgende burgerlijke personaliteiten dankte
voor hun bereidwilligheid waarbij zij het meter- en peterschap aanvaarden over ons
nieuw vaandel. Werden voorgesteld :
- onze schepen van kultuur te Oostende mevrouw E.VERCRUYS3E-HAGHEBAERT en
- onze ere-voorzitter 1st. schepen te Oostende de heer J.CHRISTIAENS.
De voorzitter was eveneens gelukkig onder de aanwezigen volgende militaire en
burgerlijke personen te mogen begroeten en voorstellen :
-

de K.T.Z. KKOCKAERT plaatscommandant en CDT. Comlognav en zijn dame,
de heer MOCRS onze Nationale voorzitter van de Federatie,
de heer TAVERNIER de voorzitter van de "VOSVAMO ",
de heer VAN HAVERBEKE 1st. meester chef hoofdredacteur van Neptunus en secretaris hulpbetoon bij
de Zeemacht en zijn dame,
de heer VOLBRECHT hoofdwapenmeester van de marinebasis te Oostende en zijn dame,
de heer MONTEYNE O.M. van de school Egermin te Oostende en zijn dame,
de heer HOPPE Adj.Chef korpsadjudant van de school voor O/Officieren,te Zedelgem en zijn dame,
de heer CLAEYS Adj.Chef korpsadjudant van het Militair Hospitaal te Oostende en zijn dame,
de heer ELSLANDER Adj.Chef korpsadjudant van de AA school te Lombardzijde en zijn dame,
de heer VERCRUYSSE,
de heer VANSLAMBROUCK voorzitter Ex-O/Off, afdeling Antwerpen,
de heer NOTREDAMË voorzitter van het Koninklijk verbond "de veteranen van Koning ALBERT I " en zijn dame,
de heer ALBERS secretaris Ex-O.Off. afdeling Kortrijk,
mevrouw VANDENKENDE secretaris Ex-O/Off, afdeling Gent.

De voorzitter melde ook in zijn toespraak dat de maatschappelijke toestand van
de onderofficieren van het Belgisch Leger na de onafhankelijkheid van ons land
beklagenswaardig was. Gewezen onderofficieren groepeerden zich dan in
verenigingen, om elkaar te helpen en te steunen en ook om waardering en
erkenning af te dwingen. Zo werd dan ook op 1 november 188? onze vereniging
gesticht onder voorzitter TILKENS.
Hulde werd gebracht aan onze gewezen voorzitters, bestuursleden, leden en
sympathisanten die een vereniging hebben tot stand gebracht waardig van zijn
bestaan. Ons doel heden ten dage is optreden om met verenigde krachten het
Vaderland, de Koninklijke Familie en de Nationale instellingen te verdedigen.
Door het bestuur wordt nauw kontact gehouden met onze leden :
- door het houden van ledenvergaderingen met kulturele voordrachten,
- door het inrichten van ontspannigsnamiddagen,
- door het uitgeven van een tijdschrift.
Onze veteranen de heren DUTRON en DE GHESELLE alsmede de heer BENOOT die trouw
jaar aan onze vereniging, werden een • warm applaus toegestuurd.
Uit de handen van de heer MONTEYNE werd een embleem overhandigd aan onze
voorzitter van de "EGERMIN " school.
Vervolgens werden de aanwezigen nog toegesproken door de Nationale voorzitter en
door onze ere-voorzitter van onze vereniging.
Tijdens het feestmaal kon men genieten van zachte muziek. Er werd ook een
tombola gehouden met waardevolle prijzen. Mevrouw COBBAERT, uitbaatster van "het
Koninginnehof" werd door onze Past President O.DEFOOR in naam van onze
maatschappij in de bloemetjes gezet. het bestuur was dan ook zeer tevreden met
het succes van deze viering.
A.B.
000000000000000000000

3.
Onze Maandelijkse Ledenvergaderingen in " Het Koninginnehof "
Zoals geweten grijpen onze ledenvergaderingen telkens plaats op de 2de
donderdag van de maand. In de maanden juli & augustus zijn er geen.
Het uur van samenkomst is telkens te 14.30u.
Het programma voor de eerste drie maanden is als volgt :
1. Donderdag 11 januari 1990 om 14.30u.
-

Woord wan de voorzitter.
Verslag en mededelingen
Nieuwjaarsdrink , bingo.
Koffietafel en tombola.

2. Donderdag 8 februari 1990 om l4.30u.
- Woord van de voorzitter.
- Verslag en mededelingen.
- Voordracht door de Heren GOES André & STOFFELEN Benny :
" wandeling door oud-Oostende oorlogsgebeuren
1940-45 verenigingsleven van Oostende“
- Koffietafel en tombola.
3.

Donderdag 8 maart

1990 om 14.30

- Woord van de voorzitter.
- Verslag en mededelingen, verkiezing/herkiezing van een gedeelte van het
bestuur.
- Voordracht door de Heer P.TACK, heden werkzaam bij het hoofdbestuur van
de Nationale Bank. “De Nationale Bank van België. „
- Koffietafel en tombola.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oEven uw aandacht.
Zoals bekend vierde onze Koninklijke Maatschappij in 1987 haar 100 jarig
bestaan.
Te dier gelegenheid werd een zeer beperkt aantal herdenkingspenningen
uitgegeven, waarvan er voor 't ogenblik nog enkele te verkrijgen zijn.
Wie nog belangstelling heeft voor zo'n penning wordt aangeraden niet langer
meer te wachten.
Van de drie uitvoeringen blijven nog beschikbaar :
4 brons geplatineerde aan de prijs van 350 fr. per stuk.
11 brons verzilverd, oud zilver aan 400 fr. per stuk.
9 brons verguld, fijn goud aan de prijs van 500 fr. per stuk.
De prijs is ongewijzigd gebleven en er worden geen meer bijgemaakt.
O. D.
o-o-o-o-o-o-oDe 3-wekelijkse etentjes in het "Koninginnehof".
Data voor het jaar 1990 : 08/1
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Qnze Nationale Zeevaartlijn Postende - Power (vervolg en slot).
In "De Klaroen", nrs. 3 en 4/89, hebt u kunnen vaststellen dat de R.M.T.,
steeds met de hedendaagse technologie mede evolueert. Hiervoor worden
grote inspanningen en investeringen gedaan om up-to-date te blijven.
Nieuwe, moderne, snellere en grotere schepen u/orden ingezet of zijn in
aanbouw. Dit om steeds betere diensten aan de vloed van passagiers en
vracht te kunnen bieden.
De R.M.T. is onze grootste werkgever aan de kust. Meer dan 2000 mensen
vinden hier een tamelijk goed bestaan en voor velen een fijne job tot aan
de pensioengerechtigde leeftijd. De directie van deze staatsrederij zal,
voor zijn personeel, een maandelijks* informatieblad verzorgen over het
beleid en de werking binnen het bedrijf, (een soort "Klaroen" dus).
Tegenwoordig hangen grote, donkere, dreigende wolken boven de R.M.T., de
Euro-tunnel ! Sinds de eerste kanaalovertocht van een onder Belgische
vlag varende raderboot op 3 maart 1846, bijna 150 jaar geleden, was onze
R.M.T. de grote baas voor de overtochten Oostende - Dover. Maar nu komt
er, zoals u weet, een tunnel tussen Frankrijk ( Calais) en Engeland
(Sandgate). Deze ondergrondse rechtstreekse verbinding, waarvan de werken
aan Franse en Engelse zijde druk bezig zijn, moet, volgens planning, afgewerkt zijn tegen 1993 (?). Dit reuzenwerk, waarbij lange pijpen worden
geboord in geschikte kalklagen, worden gestut door ringen van. gewapend
beton. De tunnel loopt niet perfekt rechtdoor, maar klimt en daalt zachtjes en buigt licht naar links en naar rechts.
Deze onderneming kost heden (1989), reeds 40% duurder dan de
oorspronkelijke berekende prijs, zodat de kostprijs nu op zo'n 450
miljard Belgischs frank wordt geraamd. En 't is nog niet gedaan ! Ter
vergelijking, onze Zeebrugse haven heeft ongeveer 100 miljard frank
gekost.
De eerste jaren kan deze snelle verbindingsweg tussen Engeland en
Frankrijk een wereldsucces worden. Wie zal aan de verleiding kunnen weerstaan, om een dagtrip naar Engeland te maken, al was het maar om de sensatie of uit nieuwsgierigheid. Het toerisme zal er misschien wel mee
varen
Passagier- en vrachtvervoer zullen sneller, efficiënter en misschien
goedkoper uitvallen dan de hedendaagse bestaande scheepvaartlijnen. Deze
voordelen zullen zeker een gevoelige weerslag hebben op de in gebruik
zijnde tarieven, die aan de nieuwe toestand en voorwaarden zullen moeten
aangepast worden, volgens het spel van vraag en aanbod.
Uit deze concurrentieslag zullen de gebruikers voordeel halen, denk ik,
Tenzij de strijd tussen de twee grootmachten uitdraait op een sisser,
want gedenk het spreekwoord "wolven verslinden elkander niet". In
handelszaken kent men doorgaans geen vrienden want, persoonlijke en
economische voordelen spelen een hoofdrol. Er zal dus veel gewikt en
gewogen worden, men zal elkanders zwakke punten trachten uit te buiten.
Wie het laken naar zich zal weten te trekken is nog een vraagteken daar
beide systemen, schip en tunnel, hebben voor- en nadelen.
Bij de R.M.T. is deze race in feite begonnen van zodra de definitieve
beslissing door Engeland en Frankrijk werd genomen om beide kanaaloevers
door een te graven tunnel te verbinden. In de vorige uitgave van ons
tijdschrift, valt te lezen dat de R.M.T., reeds drie "maalboten"
omgebouwd heeft, teneinde meer passagiers en vracht te kunnen vervoeren.
De minister van Verkeerswezen heeft de R.M.T. directie machtiging
gegeven, om een jumbo-ferry in huur te mogen nemen, dat voor een
zustermaatschappij bij Boelwerf - Temse op stapel staat en die in de
tweede helft van 1991 kant en klaar zal zijn. Plet haar 160m lengte, 27m
breedte en 6,2m diepgang, zal zij 1200 passagiers en 120 vrachtwagens
kunnen vervoeren. Kostprijs : 4 miljard frank. Om verder het hoofd te
kunnen bieden aan deze concurrentiestrijd, is men in Australië, met de
bouw begonnen van een reuze catamaran Dit zijn vaartuigen met twee rompen
verbonden met een (lichte) bovenstructuur. Afmetingen zijn : 71m, 25m,
met amper 2,2m diepgang.

5.
Deze catamaran zou 450 passagiers en 64 auto's kunnen vervoeren en met
een snelheid van ongeveer 70km/u de overvaart verzekeren. De huidige
schepen van de R.M.T. hebben 3u.10 min. nodig terwijl de catamaran
slechts 1 uur nodig heeft om van Oostende naar Dover te varen. De
vleugelboot of jetfoil legt de afstand in 40 minuten af, met de tunnel
zou men in zo wat 20 minuten van Frankrijk naar Engeland reizen (en dit
in om 't even welke weersomstandigheden).
Wie uiteindelijk de overwinnaar van deze race zal zijn, dat zult u
via de pers wel vernemen, maar wij duimen natuurlijk voor onze R.M.T. !
Ik wens deze bijdrage te beëindigen met hulde te brengen aan de
meest gedekoreerde man (25 eretekens) van de Oostende - Dover lijn :
Arthur LABEKE. Opgegroeid in de IBIS-school is de zee zijn leven
geweest. Hij was oorlogsvrijwilliger 40 - 45 bij de Royal Navy Section
Belge. Hij was mijn goede vriend.
P.S. : Vraag aan de R.M.T. zeelui : "Wat betekenen de letters R M T ?
Antwoord : "Rust Meer Thuis" !

o- o- o- o- o- o- o- oLDNDEN (3).

F. P,

Nog meer dan voordien werd bij de na -oorlogse heropbouw van de stad,
rekening gehouden met open ruimten, om de stedeling, het leven in een
grootstad, zo aangenaam mogelijk te maken.
Meer nog dan het Grote Vuur heeft de Grote Blitz veel Historische
gebouwen vernield. Alleen al op 29 december 1940 vielen 10.000 brand bommen
op de stad.
De beruchte Londense mist, "smog" genaamd, werd te lijf gegaan met de
"Clean Air Acts" , wetten gestemd in 1956 en 1968. Dit bracht meer
zonneschijn over de stad ; zelfs tot 50% meer van november tot januari.
Centraal Londen heeft nu een gemiddelde van 7 u zon per dag in de lente en
de zomer en 7,5 u in de voorsteden.
Jaarlijks valt over de stad gemiddeld 63 cm. regen; vergelijk met Nice :
77 cm en Rome 80 cm.
Hoe kan men best Londen zien ?
- De zondagmorgen om O 8OOu kan het met de auto.
- Vanop Westminster Bridge : de Theems, de schepen, de torens, de
koepels, de theaters, de tempels en de kerken.
- Boven op het hoogste gebouw van de stad : de G.P.O. (P. T.T) toren.
Dit opmerkelijk gebouw ligt noordelijk van Soho en er bevindt zich
een draaiend restaurant op de hoogste toegankelijke verdieping.
- Van op het "top-deck" van een Londense "double -decker" bus. Komt
jammer genoeg soms ook vast te zitten in het ver keer.
- Gewoon wandelend. Fietsend kan ook maar blijft steeds gevaarlijk
als men kijken wil, al zijn de Engelse autovoerders waarschijnlijk
de beste ter wereld.
- Met een "river -trip"; de schepen vertrekken aan Westminster bridge.
- Met de "London-Underground"; het metronet van Londen is zeer uit
gebreid. Afstappen in bepaalde grote en minder grote stations laat
toe zeer boeiende delen van de grootstad te bezoeken. Neem een dag
ticket.Bij een telling in 1984 kwam men tot 126 museums! Iedereen kent
The British Museum, The Tower of London, The Imperial War Museum, The
National Gallery, The Maritime Museum, maar ooit gehoord van de volgende:
Jewish Museum, Ham House, Goethe Institute, The Cricket Memorial Gallery,
Baden-Powell Museum, The Bear Gardens Museum, The British Dental Museum,
Forty Hall, Fenton House?
R.V.L.
-o-o-o-o-o-o-o-

6.
De vorming wan de onderofficier Bij de Krijgsmacht.
in het programmaboekje van de prijsuitreiking bij de 2SOO op 26 juli
89, hebben wij een overzicht gevonden van de evolutie van de opleidingsscholen voor onderofficieren, net zal de meeste van onze leden
wel interesseren even terug te gaan naar de voor- en naoorlogse
toestanden.
Voor de 2de wereldoorlog werden de onderofficieren opgeleid in hetgeen men "schoolcompagnie" noemde. Velen onder ons zijn op deze manier gevormd en aan hun loopbaan begonnen, (3de Linieregiment).
Na de oorlog bestond er bij de Krijgsmacht een schrijnend gebrek aan
jonge gevormde onderofficieren. Om hieraan te verhelpen werd te
Kaulille, nabij Leopoldsburg, de SVOO of ESO opgericht. Alweer zijn er
veel onder ons die in de "ESO" gevormd zijn, meestal in 1946. De
school verhuisde naar Leopoldsburg in april 1946.
De "ESO" werd ontbonden en nieuwe scholen werden in het leven geroepen, de zogeheten "brigadescholen". Zes scholen voor de infanterie
werden opgericht alsook een school per wapen, zoals de ordonnance
(RAOC), het vervoer (RASC), de genie, de artillerie, enz.
De kandidaten verbleven er twee jaar, werden na het eerste jaar
korporaal en na het tweede, sergeant.
De scholen van wapens en diensten bleven bestaan tot in 1950 maar, in
1949 werden alle brigadescholen gesloten en men behield enkel nog één
nederlandstalige en één franstalige school voor de infanterie. Zo
bleef de school van de 3e brigade behouden onder de benaming "School
voor Kandidaat Gegradueerden nr.2" te Maaseik. Later werd de benaming
gewijzigd tot "School Kandidaat Gegradueerden alle Wapens nr.2". Een
gelijkaardige school werd ook opgericht te St. Denijs-Westrem, waar
voordien onderofficieren voor het wapen "RAOC" werden gevormd.
Aan de school te Maaseik werd bovendien een "Speciale Selectie"
gehecht. Deze verenigde de beste leerlingen van alle vroegere wapenscholen, om hen voor het ingangsexamen tot de rang van officier, voor
te bereiden.
Alle neder landstalige kandidaat-onderofficieren, tot welk wapen ze
ook behoorden, kregen hun eerste opleidingsjaar te Maaseik of te St,
Denijs-Westrem, (scholen nr.2 en 4). Het tweede jaar werd een specialisatiejaar in een wapenschool. Identieke scholen bestonden voor de
franstaligen, respectievelijk te Visé en te Flawinnes, scholen nr.1 en
3) .
Op 18 november 1951 verliet de school Maaseik. De speciale sectie
vestigde zich te St. Denijs-Westrem en werd omgevormd tot "Hogere
School voor Kandidaat Gegradueerden", later "Centrale School". Opnieuw
verhuis in september 1962 naar Lier als "Toegevoegde Sectie aan de
Kadettenschool".
De overige leerlingen gingen over naar de "School voor Kandidaat
Gegradueerden", dat zich in de kazerne Kapitein Stevens te Zedelgem
huisvestte. In oktober 1955 werd de benaming gewijzigd in "2 School
voor Kandidaat-Onderofficieren van de Krijgsmacht", (2 SCOOK) . Vanaf
deze datum werden kandidaat onderofficieren van het NIET-varend personeel van de Luchtmacht, die voordien in het opleidingscentrum van
Sint-Niklaas werden gevormd en van het NIET-varend personeel van de
Zeemacht, ook te Zedelgem ingelijfd.
Op 01 december 1978 veranderde de benaming van de school opnieuw. Het
werd : "School Nr. 2 voor Onderofficieren" en de afkorting 2 SCOOK nu
2SOO. Hetzelfde gebeurde voor de franstalige school te Dinant. De
afkorting "1 ECSOFA" veranderde in "1 ESO" ; terug dezelfde benaming
van 1945 !
In 1964 aanvaardde de gemeente ZEDELGEM het peterschap over 2 SOO,
gebeurtenis welke in 1984 met bijzondere luister werd herdacht.
Op 26 november 1986 bezocht Koning Boudewijn 2 SOO en hield een
toespraak tot de KBOO.
R.U.L. met dank aan 2 SOO.
-0-0-0-0-0-0-0-

7.

Recept voor het Bakken van Brood.
Eerst een paar tips
keuze van de bloem 500gr. witte bloem + 500gr. half integrale tarwe bloem;
- gebruik verse gist : 45gr. per kg. bloem;
- steeds water gebruiken met een temperatuur van 25 graden C. ;
- voor wie geen broodverbeteraar in huis heeft is margarine ook geschikt
- voeg a an de mar ga r ine 3 dru ppe ltj es AZIJ N t oe .
Bereiding :
a) voor m ens en die g e en b ro odk ned er he b ben :
- neem een grote platte casserol en doe er 1000gr. bloem in,
- 10gr . zac hte ma rg a rine ( sol o) en 3 d rupp el s a zij n t oe v oege n;
- breek de gist over gans de massa;
- maak een kuiltje in het midden en giet d aarin het water (weeg steeds
het water : 54% van het gewicht van de bloem), d.i. in ons geval
= 540gr. water;
- alle s goe d m eng en tot ee n h omo gen e m assa , daa rna no g r uim 15 min .
op een bebloemde tafel verder kneden;
- vervolgens opbollen en 15min. laten rijzen onder een plastieken za k
- alle s pla t d ruk ke n en op nie uw opb ol l en e n op een in ge b oter de ba k plaa t 45m in. la te n rij ze n o nde r p la s tiek z ak, bi j 2 2 g rade n C.;
- oven voorwarmen tot 230 gr.;
- bakp la at met de eg op 1 /3 va n d e h oo g te p la ats en en 55 m in. ba kke n;
- na h et ba kke n h et broo d 4 u ur lat en rust en op ee n r oo s ter.
b) voor m ens en die w e l ee n kne der be zi t ten :
- even ee ns all es in de p ot be hal ve he t zou t
- het zo ut toe voe ge n na 30 se con den k n eden ;
- 5 min. mechanisch kneden;
- verd er e b ewe rki ng zoal s hie rbo ven b e schr ev en.
Dit recept werd ons bezorgd door Guido BERNARD de voordrachtgever van "Van
Koren tot Brood", (9 november 89).

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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9.
DE NATIONALE BANK WAN BELGIË.
Waar komen al die bankbiljetten vandaan ?
Hoe wordt een storting zo keurig op uw rekening geboekt ? Wie zorgt
voor de stabiliteit van onze frank ? Hoog tijd om eens kennis te
maken met de Nationale Bank van België.
Alle bankbiljetten die in ons land wettelijk gangbaar zijn worden
gedrukt in de Nationale Bank van België. De Nationale Bank is
trouwens de enige emissiebank in ons land. Dat is zeker niet altijd
zo geweest. Vóór 1850 brachten enkele banken elk hun eigen geld in
omloop. In 1848 bracht een zware economische crisis, de toenmalige
Minister van Financiën, Frère Orban, tot het besluit een enkele
centrale_ bank in te stellen ; die zou het uitgifteprivilege krijgen.
Twee jaar later, in 1850, ondertekende Koning Leopold I de wet tot
oprichting van de N.B.B.
De bankbiljetten vormen de meest tastbare band tussen de
particulieren en de N.B .B .
Er circuleren in ons land zowat 350 miljoen biljetten voor een
totale waarde van meer dan 400 miljard frank. De coupures van 5000,
1000, 500, en 100 F worden voor eigen rekening uitgegeven. De Bank
brengt ook de munten in omloop.
Onze drukkers produceren ook de loterijbriefjes van de Nationale
Loterij. Kortom, het drukwerk van de Bank verenigt twee essentiële
eigenschappen : kwaliteit en veiligheid.
Die veiligheid is ook heel belangrijk wanneer geldtransporten
worden georganiseerd van en naar de 23 vestigingen van de Bank. Het
Bestuur der Postchecks en de financiële instellingen verspreiden het
geld daarna onder het publiek.
Doordat diezelfde instellingen ook stortingen in contanten bij de
Bank verrichtingen, komen de biljetten ook bij haar terug. Bevuilde
of beschadigde biljetten worden dan uitgeselecteerd, onze strikte
telmethodes wekken bij de financiële instellingen een blind
vertrouwen.
Om hun projecten te financieren kloppen particulieren en bedrijven
aan bij een financiële instelling. Als uw financiële instelling zelf
middelen moet mobiliseren om krediet te kunnen verlenen aan
industrie, handel, diensten en landbouw, kan zij onder bepaalde
voorwaarden terecht bij de N.B.B.
Dat kan op twee manieren : in ruil voor wissels die aan bepaalde
kwaliteitsvoorwaarden voldoen, krijgen ze kredieten waarvoor zij een
prijs moeten betalen : de discontovoet.
Deze wordt in princiepe vastgesteld door de Regentenraad van de
Bank. Dit orgaan is samengesteld uit tien regenten en het
directiecomité, dat zijn de directeuren en de gouverneur.
De discontovoet is een soort barometer die de duurte van het geld
aangeeft. Hiermee kan worden ingespeeld op de ontwikkeling van de
economie. Een grote vraag naar geld kan worden teruggedrongen door de
discontovoet op te trekken. Een renteverlaging zal de vraag naar
krediet stimuleren en de groei bevorderen.
De financiële instellingen kunnen ook waardepapieren zoals bijv.
overheidsleningen, in onderpand geven, daarmee nemen ze dan
voorschotten op waarop een voorschotrente verschuldigd is.
Samengevat zeggen we dat de N.B.B. de bank der banken is.
Ook de staat kan bij de Bank krediet krijgen.
Wanneer de ontvangsten van het Rijk niet volstaan om zijn
uitgaven te dekken, bijvoorbeeld om de bezoldigingen van het
onderwijzend personeel, de facturen voor openbare werken of
defensie-uitgaven te betalen, kan de Schatkist een beroep doen op
Schatkistcertificaten, dit zijn kortlopende leningen Daarop alleen
financiële instellingen en sommige overheidsbedrijven Kunnen
inschrijven.

10.
Heel belangrijk is dat de rentevoet op deze certificaten door de
Bank wordt vastgesteld; deze rente bepaalt immers de voornaamste
rentetarieven die in het financieel systeem worden toegepast.
Daarnaast beschikt het Rijk nog over een weliswaar begrensde
mogelijkheid tot het opnemen van voorschotten bij de Bank. Dit kan
ofwel rechtstreeks, ofwel via het Rentenfonds, dat zich dan op zijn
beurt kan bevoorraden Dij de Bank.
De financiering van het Rijk op lange termijn geschiedt door de
uitgifte van Staatsleningen. Dit zijn obligaties waarop voornamelijk
door een consortium van financiële instellingen wordt ingeschreven
en die dagelijks op de Beurs worden verhandeld. De koersen ervan
worden gereguleerd door het Rentenfonds, d.i. een autonome
instelling die administratief door de Bank wordt beheerd. De Bank
stuurt dan ook dagelijks een delegatie van dit Fonds naar de Beurs.
Zij moet ervoor zorgen dat vraag en aanbod in evenwicht worden
gebracht. Op grond daarvan stelt ze dan een dagkoers vast waartegen
alle transacties in iedere waarde worden afgehandeld. Dit
veronderstelt uiteraard een nauwgezette boekhouding en grondige
marktkennis.
U hebt misschien al eens ingeschreven op zo'n Staatslening. De
N.B.B. centraliseert al het administratieve en boekhoudkundige werk
in verband met de door de Staat uitgegeven leningen; coupons en
vervallen effecten zijn betaalbaar in de Bank. Met andere woorden,
de N.B.B, is "niet alleen bankier, maar ook kassier van het Rijk :
zij centraliseert de uitgaven en de ontvangsten van de Staat.
Betalingen gebeuren vaak niet in contanten, maar door
overschrijvingen en cheques. Dat is het giraal geldverkeer. Ook u
maakt ongetwijfeld gebruik van betalingsopdrachten of
domicilieringen om uw elektriciteitsrekening of huur te betalen. Op
uw rekening worden soms stortingen verricht door andere financiële
instellingen. Welnu, al deze onderlinge betalingen worden
gecentraliseerd en verrekend in de N.B.B., door het U.C.U., dit is
het uitwisselingscentrum dat doorlopend zo'n 2 miljoen transacties
per dag verwerkt. Rond 16u worden de rekeningen afgesloten. Dan
organiseert de Bank een gewaarborgde daggeldmarkt waarop de financiële instellingen hun dagoverschot of hun tekort respectievelijk
kunnen plaatsen of aanzuiveren.
Tot nu toe spraken we enkel over transacties in onze eigen munt.
België is echter een kleine open economie, en een groot deel van
zijn transactie; gebeuren met het buitenland. Door het verwerven van
buitenlandse valuta's heeft de Bank deviezenreserves aangelegd. Deze
vreemde valuta's vertegenwoordigen vorderingen op het buitenland.
Elke dag wordt de wisselkoers van onze frank t.o.v. de voornaamste
deviezen vastgesteld. Als er een overaanbod is van onze frank, koopt
de Bank Belgische franken om onze munt te steunen, of, zij verkoopt
franken tegen vreemde valuta's als er meer vraag naar onze munt is.
Deze interventies gebeuren in het raam van het Europees Monetair
Stelsel, waarvan de BF deel uitmaakt; de koersschommelingen zijn er
beperkt.
Naast deze deviezen beschikt de Bank ook over een belangrijke
goudvoorraad, over tegoeden bij internationale instellingen in Ecu's
en over Bijzondere Trekkingsrechten bij hè I . M.F. Een andere
belangrijke rol van de Bank is dus het beheer van dat goud en de
deviezenreserves van het land
Het zal u nu allicht duidelijk zijn op welke wijze onze
geldomloop is gedekt. De tegenpost van de biljetten in omloop aan de
passiefzijde worden gevormd door : - de goud- en deviezenvoorraad,
het krediet aan het buitenland ,
- het krediet aan de financiële instellingen,
- het krediet aan de overheid.
We hebben het uitvoerig over allerhande vormen van
kredietverlening gehad. Kredieten krijgt men echter niet onbeperkt.
In de Risicocentrale worden alle kredieten boven 1 miljoen
geregistreerd Andere kredietverstrekkers krijgen daardoor een beeld
van de schuldenlast van de kredietaanvragers. Een gelijkaardige
centrale functioneert voor het verbruikerskrediet.
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Wanneer in de terugbetaling een achterstand van minstens drie
opeenvolgende termijnen wordt vastgesteld, belandt men automatisch
in de informatiebank van de centrale. Uiteindelijk worden zowel de
kredietverlener als de individuele gebruiker Geschermd. De N.B.B,
bewaart en systematiseert ook de balansen van elke handelsvennootschap in België. Iedereen kan er inzage van krijgen. Ook nier
worden zeer geavanceerde technische middelen aangewend, de balansen
zijn op CD-ROM geregistreerd.
De Bank systematiseert al deze gegevens en vormt zo een belangrijke
bron van informatie en documentatie over het economische en het
financieel gebeuren. Zij kan de situatie steeds grondig en precies
analyseren en inschatten. Zij rapporteert over de voorbije
ontwikkelingen (jaarverslag), maar publiceert ook andere studies en
prognosen, die vaak ook als basis dienen om de regering bij haar
beleid te adviseren. De Bank is ongetwijfeld een monetaire
autoriteit. Zij voert een politiek die gericht is op de
waardevastheid van de nationale valuta. Daarvoor beschikt ze over
een aantal instrumenten.
De Bank beïnvloedt de kredietverlening niet alleen via het rentebeleid, maar ook via het volume ervan. Ze legt immers plafonds vast
voor het herdisconto en bepaalt quota voor de voorschotten.
Bovendien kan ze de financiële instellingen ook verplichten een deel
van hun middelen bij haar te bevriezen, zodat een monetaire reserve
wordt aangelegd. De Bank vertegenwoordigt België in vele
internationale instellingen, zoals het 8LIUJ, de EG, het IMF. Het
economisch en financieel beleid wordt er geëvalueerd en
gecoördineerd. Uiteraard ontsnapt de Bank ook zelf niet aan de
economische wetten.
De Bank is een naamloze vennootschap. De helft van de aandelen wordt
vrij verhandeld op de Beurs en is dus in handen van het grote
publiek en van institutionele beleggers. De andere helft is in het
bezit van de Staat. Het is dan ook logisch dat de Staat een
Regeringscommissaris aanstelt die erop moet toezien dat alle
beleidsbeslissingen van de Bank conform de wetten en statuten zijn
en bovendien de nationale belangen niet schaden.
Het dagelijks bestuur van de Bank is in- handen van het Directiecomité, dat wordt voorgezeten door de Gouverneur of bij diens
afwezigheid door de Vice-gouverneur, een titel die wordt gevoerd
door één van de zes directeuren. Hun collegiale besluitvorming moet
voor een gezond beheer waarborgen. Samen met de Regenten, die de
diverse economische en sociale belangen van het land
vertegenwoordigen, vormen ze de Regentenraad.
Efficiëntie kan slechts worden verkregen door kwaliteit te brengen
tegen minimale kosten. Voor de kwaliteit van haar produkten en
diensten wordt gezorgd door competent en gekwalificeerd personeel,
dat bovendien over zeer geavanceerde hulpmiddelen beschikt. De
uitgaven van de Bank worden streng gecontroleerd en zoveel mogelijk
beperkt. Het College van Censoren ziet daar bijzonder op toe. Het
onderzoekt de balansen en begrotingen en keurt ze goed. Samen met de
Regentenraad vormen ze de Algemene Raad.
De Nationale Bank van België, is met haar 23 vestigingen, niet weg
te denken uit het economisch leven. Haar taken en dienstverlening
zijn van essentieel belang. De Bank vormt een onmisbare schakel in
het financieel-economische bestel.
- o- o- o- o- o- o- oNieuwe Stafchef bij de Zeemacht
Vice-admiraal E. POULLET is op 1 september 1989 op rust gegaan.
Bijna 4 jaar is hij stafchef (ZS) van onze Zeemacht geweest.
Vice-admiraal J. DE WILDE is zijn opvolger. Onze gelukwensen aan de
nieuwe stafchef !
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Nieuws over de School N°2 voor onderofficieren te Zedelgem
Onze Kon. Mij.van Ex-O/Officieren afd. Oostende was
uitgenodigd en aanwezig te Zedelgem op :
- 6 oktober 1989 om de plechtigheid bij te wonen ingericht ter
gelegenheid van het nieuw schooljaar 1989-1990. De nieuwe
promotie van kandidaat-O/Off, heeft als peetvader de Adjt
PULINCKX die aangesloten was bij het Geheim Leger in de
oorlog 40-45. Hij overleed in het concentratiekamp NEUENGAMME
(bij HAMBURG) op 14 nov. 1944.
- 13 oktober 1989 om de plechtigheid bij te wonen ter
gelegenheid van de bevelsoverdracht door Lt.-Kol. Somers aan
Lt.-Kol. Levefere.
Ook de korpsadjudant Adjt.Chef Moerman nam afscheid van de school.
Hij gaf de stick over aan Adjt. Chef Hoppe die hem opvolgt.
Onze beste gelukwensen aan alle betrokkenen vanwege onze
vereniging.
A.B.
-o-o-o-o-o-oVerhuis Lichte Vliegwezen wan de Landmacht.
Drie escadrilles wan het lichte vliegwezen samen met een onderhoudscompagnie, gaan verhuizen. Ingekwartierd te Aken, Werl en Butzweilerhof in de Bondsrepubliek, worden zij overgeplaatst naar de
basis van Bierset. Het Ministerie van Landsverdediging, hoopt met
deze maatregel, 100 miljoen fr. per jaar te bezuinigen. De verhuis
zal pas in 1994 doorgaan.
—o—o—o—o—o—o—
Militair Hospitaal wordt Polykliniek.
De Minister van Landsverdediging heeft beslist, het militair
hospitaal van Oostende, om te vormen tot een Polykliniek, vanaf 1
jan 1990. Voortaan kan men er enkel nog terecht voor konsultaties.
Voor de militairen die moeten opgenomen worden in een militair
ziekenhuis, betekent dit opname in Neder-over-Heembeek.
Het kaderpersoneel van het M.H.O., een 100-tal beroepsmilitairen,
zal voor de helft, muteren naar Brussel. Geen prettige
vooruitzichten voor hen die vertrekken, trouwens ook voor de
echtgenoten en kinderen.
-o-o-o-o-o-oOVERLIJDEN.
Confrater Roger TIMMERMAN is op 11 november 1989 overleden. Roger
was een graag geziene vriend en steeds aanwezig op onze
bijeenkomsten,: De begrafenis heeft plaats gehad op 16 november in
de St. Annakerk te Stene. Ons vaandel samen met een delegatie van
het bestuur, woonden de uitvaart bij. Onze innige deelneming aan de
geachte familie. Wij zullen hem steeds gedenken.
-o-o-o-o-o-oF910-WIELINGEN bij STANAFORLANT .
Tot 5 december 89 heeft de "Wielingen" deelgenomen aan de
vlootoefeningen van de multinationale NAVO-eenheid Stanavforlant.
Het smaldeel deed o.m. Zeebrugge aan van 26 tot 31 oktober.
De F910-Wielingen met een bemanning van 160 aan boord staat onder
het bevel van Fregatkapitein H. De Maesschalk. De Belgische
fregatten zijn uiterst geschikt voor anti-duikbootbestrijding.
-o-o—o—o-
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Het woord is aan de Penningmeester.
Het oude jaar is nu stilaan voorbij en het nieuwe begint. Daarom
wens ik iedereen een zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar, een
goede gezondheid, alsook veel levensvreugde in het nieuwe jaar.
Uit ervaring weet ik dat het bestuur met uw steun en sympatie, er
wederom een jaar vol aktiviteiten en ontspanning zal van maken. Eens
kunnen lachen onder vrienden, maar ook eens problemen met de
vrienden bespreken, kan goed doen. Bij ons kan dat omdat iedereen
met iedereen begaan is. Zo moet het ook onder goede vrienden.
Onze bijeenkomsten met sprekers en voordrachten worden betaald met
uw lidgeld en de opbrengst van de tombola's. Ook andere aktiviteiten, zoals ziekenbezoek e.d. worden door deze inkomsten mogelijk.
Daarom vraag ik iedereen zijn lidgeld voor 1990 te willen storten
op P.C.R. nr.000-0146912-52 van onze vereniging, zijnde 250fr voor
effectieve leden en weduwen van gewezen onderofficieren en 275fr
voor onze sympatisanten. Een overschrijvingsformulier is bijgevoegd.
Ik hoop dat iedereen onze bloeiende en voortdurend vernieuwende
maatschappij, verder zal steunen. Ook, dat zoals in het voorbije
jaar. men ook in 1990, talrijk onze vergaderingen, etentjes en
reizen zal bijwonen .
Theo.
-o-o-o-o-o-oJaarlijkse Statutaire Verqaderinq , Donderdag 8 Maart 1990
Onze meest belangrijke vergadering van het jaar, de statutaire, gaat
door op donderdag, 8 maart 1990, om 1430u., in "Het Koninginnehof".
Het belangrijkste van deze vergadering is natuurlijk de verkiezing
van een gedeelte van het bestuur. Zijn in 1990 aan de beurt voor
(her ) verkiezing : - penningmeester DEHAEMER5 Theodore bestuurslid CUYPER5 Fernand. Voorzitter-ter-ere DEFOOR Octaaf is
normaal ook aan de beurt, maar, volgens de statuten van onze
maatschappij, blijven gewezen voorzitters, deel uitmaken van het
bestuur, voor het leven. Dit natuurlijk op voorwaarde dat zij tot
voorzitter-ter-ere worden aangesteld. Hierbij wordt een oproep
gedaan aan alle confraters-leden om zich kandidaat te stellen voor
een mandaat van bestuurslid. Kandidaturen dienen schriftelijk
gesteld en aan het secretariaat toegestuurd vóór 22 februari 1990.
Op de statutaire vergadering worden ook het financiële en het
activiteitenverslag van het afgelopen jaar, voorgelezen , door
respectievelijk de penningmeester en de secretaris,
-o-o-o-o-o-oSteunlijst Nieuw Vaandel, (2).
Mr. en Mvr. Vilain - Spilliaert
Mr. Defoor 0.
Mr. en Mvr. Baroen A.
Mr. en Mvr. R. Van Loocke
Mr. en Mvr. Dehaemers T.
Mr. Dutron H.
Mr. en Mvr. Theys L.
Mr. en Mvr. Vandenbranden
Mr. en Mvr. Spruyt H.
Mr. en Mvr. Vermeylen E.
Mr. F. Pintelon
Mej. G. Defoor.
Dank aan de milde schenkers ! : 9950 fr
— o— o — o— o— o —
IN MEMORIAM (K. O. V. B. O. O.)
10.372
16.388
16.742
14.G61
18.336
12.821
25.264
17.134

BEIRENS J.
1857-1989
CHRISTIAENS H. 1931-1589
DUJARDIN M.
1900-1989
GAUDOUX H.
1921-1585
HEYLEN C.
1521-1989
JOURNE P.
1512-1589
LHEUREUX R.
1922-1989
MERTENS M.
1525-1989

11.525
12.717
22.915
14.457
14.262
26.038
13.220
12.496

BILLIET J.
DENIS L.
FDUARGE A.
GOEMAERE A.
HOIMDRE T.
LAGNEAUX J.
MERKEN T.
NEUWELS E.

1859-1985
1907-1985
1916-1989
1924-1585
191G-1S85
1918-1985
1911-1585
1914-1585

