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1.

DE KLAROEN : Tijdschrift van de Koninklijke Maatschappij van
Ex-Onderofficieren afdeling Oostende
5de jaargang
Nr. 1/1991
Het woord is aan de voorzitter.

Beste vrienden,
De voorzitter en bestuursleden wensen U en Uw families een Zalig Kerstfeest
en een Gelukkig Nieuwjaar. Nogmaals een jaartje ouder, hopen wij dat het
jaar 1991 voor u allen er één mag zijn zonder problemen.
Graag neem ik op deze laatste dagen van het oude jaar de gelegenheid om
alle bestuursleden, leden en sympathisanten te danken voor hun steun en
inzet voor onze vereniging, iets wat onmisbaar is.
Wij drukken nogmaals de hoop uit ,dat nog meer van onze leden toekomend
jaar actief zullen deelnemen aan onze bijeenkomsten. Onze Kon. My. van Exonderofficieren is erg dynamisch en groeit met de dag. Wij zien dan ook
geruststellend de toekomst tegemoet.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
oooooooooooooooooooooooooo
De promotie in de Militaire school 2 SOO te Zedelgem
Op 5 oktober 1990 werd de 45e promotie ingeluid voor de eerstejaars
leerlingen van de Militaire school te Zedelgem. Voor de 106 nieuwe
leerlingen, kandidaat onderofficieren start een gans nieuw leven. Op de 106
kandidaten zijn er 1/5 meisjes; en ongeveer 1/3 van jongens en meisjes zijn
minder dan 16 jaar.
Bij aanvang van de plechtigheid werden in de sporthal van de Groene
Meersen te Zedelgem, de troepen opgesteld onder de leiding van
Korpsadjudant HOPPE die het bevel overdroeg aan de schoolcommandant
Lt.Kol. LEFEVERE via commandant Roets.
Na de schouwing van de troepen door de schoolcommandant werd de
promotiewimpel overhandigd aan de schooleenheid. Op het einde van de
toespraak door Lt.Kol. LEFEVERE aan het adres van de nieuwe leerlingen
werd de levensloopbaan van de Peter van deze 45e promotie kenbaar gemaakt.
Hier volgt de Biografie van de Peter 1e Sgt.Maj. JOYE :
Eerste Sergeant-Majoor LEO JOYE wordt op 12 februari 1914 in Antwerpen
geboren. Hij treedt in maart 1930 als vrijwilliger in dienst bij het Eerst
Regiment Grenadiers en gaat later over naar het Derde Regiment Ardense
Jagers. Hij wordt er in mei 1937 toegelaten tot het korps van de
beroepsonderofficieren.
Hij neemt met zijn regiment deel aan de Achttiendaagse Veldtocht en wordt
krijgsgevangen genomen op 29 mei 1940. Op 2 juni van datzelfde jaar wordt
hij dan weer bevrijd. Spontaan biedt hij zich in 1941 bij het verzet aan,
maar hunkert ernaar zijn land nog actiever te dienen. Daarom ontvlucht hij
in juli 1942 het bezette België en wijkt van november 1942 tot mei 1943
naar Spanje uit. In juni 1943 slaagt hij er na herhaalde pogingen in zich
bij de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittanië te voegen. Na zijn
vorming tot inlichtingagent wordt hij op 6 maart met de graad van
Luitenant in de bezette gebieden gedropt.
Gedurende drie maand voert hij verschillende sabotagedaden uit in de
streken rond Vielsalm en Luik. Na verraad van een zogezegde medewerker
wordt hij op 26 mei 1944 in Brussel aangehouden en door de Duitsers of de
Belgische SS in het begin van september 1944 in de Citadel van Luik
terechtgesteld.
Als slot van de plechtigheid legden de leerlingen hun belofte af en
trad het schoolkoor op onder de leiding van dirigent Majoor DE MEYER. Het
feest eindigde met een receptie. Onze vereniging was vertegenwoordigd door
voorzitter en dame.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooo
OPROEP van de PENNINGMEESTER.
Confraters is uw lidgeld 1991 reeds betaald ? (250fr.) Vergeten ? Niet
erg, stort nu op rekening nr. 000-0146912-54, van de K . My . der EXonderofficieren , Nieuwlandstr . 21, Oostende.
-o-o-o-o-o-o-

2.

De maandelijkse Ledenvergaderingen in "Het Koninginnehof " .
De ledenvergaderingen gaan door op de 2de donderdag van de maand,
tenzij anders vermeld. De aanvang is om l43Cu. Leden die
moeilijkheden ondervinden om naar het lokaal-te komen,
(invaliditeit, vervoerproblemen, e.d.), geven een seintje aan een
lid van het bestuur. Namen, adressen en telefoonnummers van de
bestuursleden vindt men achteraan in dit nr.
Ziehier hoe ons aktiviteitenprogramma is samengesteld voor de
eerste semester 1991 .
- Donderdag 10 januari S1 :
- woord van de voorzitter;
- verslag en mededelingen;
- nieuwjaarsreceptie;
- bingo en tombola
- koffietafel.
- Donderdag 14 februari 91 :
- woord van de voorzitter;
- verslag en mededelingen;
- videofilm met commentaar van de h. G. Bernard: "Brugse Stadsbeelden"
- tombola
- koffietafel.
Donderdag 14 maart 91 : Statutaire Vergadering,
- woord van de voorzitter;
- verslag en mededelingen;
- jaarverslag en financieel verslag;
- verkiezing/herkiezing van een gedeelte van het bestuur;
- dia-voorstelling door de heer A. Goes : "Oostende";
- tombola
- koffietafel.
Donderdag 11 april 91 :
- moord van de voorzitter;
- verslag en mededelingen;
- voordracht door confrater W. Kooy : "Met de U.S.Army in Berlijn";
- tombola;
- koffietafel.
Donderdag 16 mei 91 :
- woord van de voorzitter;
- verslag en mededelingen;
- voordracht met film door Fregatkpt. Timmerman : "EGUERMIM" ;
- tombola;
- koffietafel.
Donderdag 13 juni 91 :
- woord van de voorzitter;
- verslag en mededelingen;
- bingo;
- tombola;
- koffietafel.
-o-o-o-o-oAndere Aktiviteiten.
1. Daguitstap in de maand Mei 1991 medegedeeld. datum en
bestemming worden later
2. De ontspanningsnamiddagen met etentje in ons lokaal "Het
Koninginnehof op volgende maandagen :
7/1 28/1 18/2 11/3 1/4 22/4 13/5 3/6 24/6 15/7 5/8 26/8 16/9
7/10 28/10 18/11 9/12 30/12.
Men komt samen omstreeks I230u. en gaat aan tafel om 1300u.
Voorzitter ter Ere 0. Defoor staat in voor de organisatie en is
te bereiken op het telefoonnummer (059) 33 08 47.
3. Feest van "Koningsdag" 1991 : zaterdag 16 NOV 91.
4. Geleid bezoek aan de Logistieke Groepering van de Zeemacht
waarschijnlijk in Maart of April 1991 .

3.

60e Verjaardag, van Z.M.de Koning.
In ons vorig
gestuurd aan
Op 3 oktober
koningspaar,

nummer (4/90),is de tekst verschenen van het postogram,
de Koning, t.g.v. zijn 60e verjaardag op 7/9/90.
ontvingen wij op het secretariaat, een foto van het
met een eigenhandig door de koning geschreven tekst
“Uw blijken van sympathie
ter gelegenheid van mijn
dubbel jubileum hebben mij
diep getroffen.
Ik ben er U zeer dankbaar voor . "
(getekend)
Boudewijn .
— o— o— o— o— o—
Elf keer grootoom .
Onze vorst is met de geboorte
van Alexander van Oostenrijk
voor de elfde keer grootoom
geworden. De boreling
(geboren op 25 september
1990) is de zoon van Karel
Christiaan van Oostenrijk en
Marie-Astrid van Luxemburg.
Deze laatste is de dochter
van Josefine-Charlotte ,
zuster van Koning Boudewijn
en Groothertogin van Luxemburg.
Boudewijn en Fabiola zijn
telkens in de wolken bij de
geboorte van een nieuwe telg
in deze uitgebreide
koninklijke familie ,

_Z.K.H. prins Filip
in Lombardsijde
Op donderdag 13 september
bezocht Z.K.H. Prins Filip
de leerlingen van de Schooi voor Onderofficieren Nr. 2 uit Zedelgem.
De leerlingen bevonden zich op trainingsperiode in Lombardsijde . De
Prins maakte er kennis met enkele facetten van de onderofficiersopleiding door deel te nemen aan activiteiten zoals kaartlezen,
schatten van afstanden, drill en gymnastiek, voor de Prins een leuke
bezigheid want zelf is hij Kolonel-Valschermspringer !

Z.K.H. Prins Filip
onderhoudt zich \ met
kandidaat-onderofficieren.

4.
Ode aan een Vijgenboom.
Aan de Azurenkust staat een vijgenboom. Niet zomaar een der vele
duizenden, maar een heel bijzondere vijgenboom! Hij staat in Cannes
op een camping, maar zijn dagen zijn geteld. Lang blijft hij niet
meer staan.
Wij gaan terug naar augustus 1944, toen de Duitse bezetters zich als
terugtrokken uit het gebied, nu gekend als de VAR. De gebroeders
Françis en Fernand Tonner (zeg Tonere) werden door de maquis belast met
de begeleiding van de Amerikaanse bevrijdingstroepen. De streek goed
kennende was hun plaats steeds vooraan bij de vordering van de G. I.
's.
Op 23 augustus 44, wachtten zij, samen met Ernest Herzé, op het
signaal van de Amerikaanse commandant, om verder op te rukken. De
plaats van afspraak was de ouderlijke boerderij van de Tonner's,
"Bellevue". Onder de mooie schaduwrijke vijgenboom, op enkele meter
van de hoeve, namen de drie maquisards wat rust. Het was er heerlijk
verpozen want de namiddag zon zorgde voor hoge temperaturen. Een
glaasje wijn, wat lekkere kaas met een broodje, het was allemaal
van eigen productie. Het was er stil en rustig, net alsof er geen
oorlog aan de hand was. Nog een sigaret gerookt en toen kwam het
bevel; Françis (commandant van de weerstandsgroep) en Ernest, zouden
de Amerikaanse voorhoede begeleiden. Fernand zou op de hoeve blijven
en voor de radioverbinding zorgen.
Ver zijn de twee weerstanders niet gegaan. Op het kruispunt van
de weg Cannes - La Bocca en de weg naar de Middellandse Zee, op slechts
150m. van het ouderlijk huis, zijn zij in een hinderlaag gevallen en
door de Duitsers neergeschoten. Op dat kruispunt staat nu een gedenksteen en de laan naar Cannes heet nu "Avenue Françis Tonner".
Voor de achtergebleven Fernand is de vijgenboom een monument geworden ter herinnering aan het laatste uur dat hij samen met broer
Françis doorbracht. Later is de boerderij een camping geworden,
"Caravaning Bellevue". De vijgenboom is blijven staan, niettegenstaande hij een hindernis was voor de plaatsing van caravans, auto's
en tenten. Onder geen beding mocht eraan geraakt worden. Fernand
zag nauwgezet toe dat geen tak van de boom, door wie dan ook, werd
aangeraakt. Hij nam er dikwijls verpozing in het heetste van de dag.
Op 20 september 1990 is de eigenaar van de "Bellevue" overleden.
Een zware ziekte heeft hem geveld.
Ik vrees dat bij mijn volgend bezoek aan de camping in Cannes,
de vijgenboom zal verdwenen zijn.
R.V.L.
-o-o-o-o-o-oViceconsul van Spanje: E. VAN HAVERBEKE!
Onze confrater (nog in aktieve dienst) Eddie Van Haverbeke is de
nieuwe viceconsul van Spanje te Oostende. Hij volgt de heer Jacques
Elleboudt op, die met rust gaat.
Ter gelegenheid van zijn aanstelling hield confrater Van
Haverbeke een korte toespraak. Hij verdedigde Spanje als
vakantieland tegen wat lijkt op een georkestreerde campagne tegen
dat land.
"Toeristen zijn nog steeds meer dan welkom in Spanje", zegde de
nieuwe viceconsul. "De herfstperiode vooral, is er ideaal voor gepensioneerden", aldus E.V.H.
De ganse gemeenschap van Ex-onderofficieren van Oostende, wensen
confrater Van Haverbeke veel geluk met deze eervolle aanstelling!
-o-o-o-o-o-o-o-oH.W.M. EGUERJMIN Op
Rust.
De Hoofdwapenmeester van de Belgisch-Nederlandse Ontmijningsschool (EGUERMIN), Oppermeester R. MONTEYNE, is per 1 oktober 1990, op
rust gegaan, wij wensen hem het allerbeste toe. Hopelijk zien we hem
op tijd in ons midden.
De nieuwe MAC is Oppermeester WILLEMS. Proficiat!
-o-o-o-o-o-o-o

5.
IN MEMORIAM

Ons sympathiserend lid, de neer Emile SPILLIAERT, wonende
Wellingtonstraat 76, is overleden. De uitvaartplechtigheid greep
plaats op maandag 26 november 1990. Een afvaardiging van onze
maatschappij, onder leiding van de voorzitter, was op de begrafenis
aanwezig.
Wij hebben het overlijden vernomen van Mevr. wed. DRUYVE. Zij werd in
familiekring begraven. Fleur. Druyve was de weduwe van confrater Louis
Druyve, gewezen bestuurslid van de K. M. der Ex-onderofficieren Oostende.

—o-o—o-o—o-o—o-o
mutatie-aanvragen bij de B.S.D.

De aangekondigde terugkeer van de Belgische troepen in Duitsland en
de inkrimping der effectieven van de Krijgsmacht, zorgen voor
massale mutatie-aanvragen in de eenheden van de B.S.D. De opperbevelhebber (0.B.B.S.D.) zegt dat er geen reden is om ongerust te
zijn, aangezien er nog geen beslissingen genomen zijn.
Wie naar België moet terugkeren zal over één jaar beschikken om zich
voor te bereiden op de mutatie. De terugkeer zal gespreid worden
over een periode van 5jaar, ingaand in 1992.
-0-0-0-0-0-0Rouw treft 2 onzer Leden.
Op 7 september 1990 is Mevrouw Elza STEELANDT schielijk overleden Mevr.
Steelandt is de moeder en schoonmoeder van confrater Fernand CUYPER5
- en mevr. Christianne LAMOOT. Zij werd op 11 september ten grave
gedragen. De begrafenis werd bijgewoond door een afvaardiging de
voorzitter van onze maatschappij geleid door. Nogmaals onze innige
deelneming aan de familie Cuypers - Lamoot.
Onze materiaalmeester F. PUYSTIENS werd zwaar getroffen door het
plots overlijden van zijn geliefde echtgenote, Marie Leona LIEBENS, op
24 oktober 1990. Mevrouw Puystiens gekend door al onze leden en
sympathisanten als "Leona", was zeer geliefd in onze vereniging. Zij
vergezelde steeds haar Frans op al onze bijeenkomsten. Ook van vele
andere kringen was zij een gekend lid. Vooral haar inzet voor het
Koninklijk Werk IBIS werd zeer gewaardeerd.
Mevrouw Puystiens-Liebens werd te Bredene begraven op dinsdag 30
oktober 1990. Een delegatie van ons bestuur geleid door voorzitter
ter ere u. Defoor was aanwezig op de plechtigheid te Bredene. Wij
kunnen slechts herhalen hetgeen wij reeds aan Frans Puystiens zegden
"onze innige deelneming, Leona zal ons ontbreken in de maatschappij!"
— o— o— o— o— o—
A. VANDER AUWJERA - J. LAVERGNE.
(Het Voorzitterschap).
Na Leopold HENNUY is Albert VANDER AUWERA korte tijd voorzitter
geweest, waarschijnlijk slechts "ad interim", want, in hetzelfde
jaar, 1892, heeft Jean LAVERGNE het voorzitterschap op zich nomen.
Van A. Vander Auwera weten we dat hij wachtmeester-foerier was bij
het 3de Regiment Artillerie. In het burgerleven was hij aan nemer en
hij woonde in de Spoorwegstraat nr. 15. Hij werd lid van onze K. M.
op 1 november 1887 met stamnummer 52. Wij weten niet waarom hij slechts
een overgangsvoorzitter is geweest.
Jean Lavergne woonde in de Rogierlaan nr.52. Hij was beroepsmuzikant
bij het 1ste Linieregiment. Ook hij trad tot de maatschappij toe op
01 november 1887. Hij is waarschijnlijk voorzitter geweest tot kort
voor de eerste wereldoorlog. Zijn stamnummer was 33.
-0-0-0-0-0-0-0-

6.
Twee nieuwe Recreatieoorden In Oostende.
Project 1 : Het Koninklijk Domein Raversijde.
Het Toeristisch Recreatiepark of het Koninklijk Domein Raversijde,
ligt tussen de 'Koninklijke baan (ten noorden) en de
Nieuwpoortsesteenweg (ten zuiden) en tussen de grens met de gemeente
Middelkerke (ten westen) en Raversijde (ten oosten). Het bestaat uit
een noordelijk en uit het zuidelijk gedeelte van het domein van
Prins Karel en uit de twee zones gelegen ten westen en ten oosten
van het zuidelijk gedeelte.
De start van het project werd gegeven door de opmaak in november
1983 door de Stad Oostende en het studiebureau Planning van een
structuurschets. Dit voorstel werd besproken op een vergadering in
het stadhuis van Oostende op 30.1.84, waar alle administraties op
uitgenodigd werden om hun zienswijze te geven.
Als gevolg van die vergadering werd een beleidsplan opgemaakt
door de Stad Oostende, de intercommunale 'W.T.A.B. en de G.O.M.
West-Vlaanderen. Deze nota, in datum van september 1985, is het
basisdocument dat bij de uitvoering gevolgd wordt.
Het TRP-gebied met een oppervlakte van +/-40ha.bestaat uit 3 delen:
1. Het noordelijk gedeelte van het domein van Prins Karel. Dit
gedeelte is eigendom van het Ministerie van Openbare Werken Dienst der Kust, De belangrijke elementen in dit gedeelte zijn de
woningen van Z.K.H. Prins Karel en de oorlogsresten (Atlantic
Wall) in het duinengebied. Dit gedeelte wordt aangelegd als
openluchtmuseum en de zes gebouwen van de Prins worden
gerenoveerd en ingericht als museum.
2. Het zuidelijk gedeelte van het domein van Prins Karel. Dit
gedeelte is het eigendom van de Vlaamse deelregering en is in
hoofdzaak parken natuurgebied.
3. De zones ten westen en ten oosten van het zuidelijk gedeelte van
het domein van Prins Karel. Deze gronden zullen worden aangekocht
door het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme (V.C.G.T.).
In deze zones is een archeologische site aanwezig. Deze zones
zijn bedoeld om aangelegd te worden als recreatiegebied, met
sportvelden, manege, zonneweiden, speeltuinen, enz.
De uitwerking van het plan van september 1985 gebeurt in
hoofdzaak door de Stad Oostende, het V.C.G.T., de Provincie WestVlaanderen en het Ministerie van Openbare Werken, nl. de Dienst der
Kust en de Regie der Gebouwen.
De eerste fase van uitvoering behelst de aanleg en het
openstellen van het noordelijk gedeelte.
De Regie der Gebouwen staat in voor de renovatie van de gebouwen.
De ruwbouw is uitgevoerd. De afwerking en de technische installaties
moeten nog uitgevoerd worden. De Dienst der Kust staat in voor het
wandel-circuit om de Atlantic Wall te bezoeken.
Zoals hoger vermeld bevindt zich in de zone ten westen van het
zuidelijk gedeelte van het domein van Prins Karel een archeologische
site. Om toe te laten deze zone te verkennen en toch de uitbouw van
het TRP-gebied niet af te remmen, is een protocolakkoord gemaakt
tussen de administraties om elkaar te consulteren indien nodig en om
vlug te kunnen . inspelen op de eventuele gedane opgravingen. Het
protocolakkoord werd getekend op 16 januari 1989.
Ten einde het TRP-gebied uit te bouwen, werd een adviescomité
opgericht sinds maart 1987. Binnen de adviesgroep werken 3
werkgroepen :
- de Atlantic-Wa11 werkgroep om de inrichting van het openluchtmuseum te begeleiden.
- de Musea werkgroep om de inrichting van de gebouwen te wolgen.
- de Openluchtrecreatie werkgroep om de aanleg van de rest van het
terrein te bepalen.
Intussen werd door de Provincie een gidsencursus ingericht. De
lessen werden gegeven in de lente '89 aan de hand van een
handleiding opgesteld door de diensten van de Provincie.
Tot daar de stand van zaken i.v.m. dit dossier. De al dan niet
verdere vlugge inrichting van her domein hangt af van de budgetaire
mogelijkheden van de Vlaamse deelregering. Laten wij het beste
hopen.

7.
Twee Nieuwe Recreatieoorden in Postende (vervolg).
Project 2 : De Oosteroever en het Fort Napoleon.
Sinds vele jaren wordt er terecht gevraagd om het Fort
Napoleon een bestemming te geven, vooral om te voorkomen dat het
verder zou aftakelen en totaal komt te vervallen.
Deze zorg wordt uiteraard door het Stadsbestuur gedeeld. Nochtans
zoals voor zovele andere projecten zijn er financiële middelen
nodig.
Naar aanleiding van de opmaak van het renovatieplan van - de haven
en ingevolge de intentie van de heer Minister voor Ruimtelijke
Ordening en Huisvesting om de gewestplannen in herziening te
stellen, zijn er misschien nieuwe mogelijkheden om tot een haalbare
oplossing te komen.
Wat zou dit project inhouden? Bij het opmaken van het
renovatieplan van de haven en meer bepaald bij de verdere uitwerking
ervan in de technische werkgroep, werd het voorstel geformuleerd om
een nieuwe jachthaven te voorzien op de Oosteroever. Deze jachthaven
zou in vervanging komen van de huidige jachthaven van de RYCG die
bij de bouw van een nieuwe zeesluis zou moeten verdwijnen.
Verder werd er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het gewestplan te herzien en de bestemming van deze zone op de Oosteroever te
wijzigen. Dit voorstel van bestemmingswijziging werd gedaan door het
Stadsbestuur met een nota gericht aan de heer Minister in juli 1G8B.
Deze zone krijgt van de havengeul tot aan het Fort Napoleon
nieuwe mogelijkheden. Het aanleggen van de jachthaven, gepland met
recreatieve verblijfsmogelijkheden, zou aan het Fort Napoleon, eef»
functie kunnen geven waardoor de kosten van restauratie en
inrichting kunnen verantwoord worden.
Het dossier blijft hypothetisch maar vandaag hebben we voor
het eerst een benadering die realistisch is.
Jan CHRISTIAENS
(Verschenen in de "KU5TBODE")
1ste Schepen,
Erevoorzitter.
N. V. D.R. : Inderdaad, zoals onze erevoorzitter beaamt is het Fort
Napoleon een zorgenkind omwille van de gevorderde staat
van aftakeling en verval. Alhoewel destijds goed afgesloten door de bevoegde diensten, is de afsluiting door
spelende kinderen en andere indringers, gedeeltelijk
vernield. Toegang is nu zeer gemakkelijk. Borden die
wezen op het gevaar van in het fort te gaan werden neergehaald en zijn onder het zand bedolven. Steeds ziet men
er jongelui spelen en vooral klimmen op de in erbarmelijke
staat verkerende muren.
Politietoezicht is trouwens op de Vuurtorenwijk bijna onbestaande, dat mag ook eens gezegd. Het is er nochtans
ten zeerste gewenst, om allerhande redenen.
-o-o-o-o-o-oGratis Telefoneren naar Huis.
Onze "jantjes" in de Golf mogen tweemaal per maand gratis naar
huis bellen. Tijdens de operatie Octopus van 87-88 werd die gunst
toegekend door de toenmalige defensie-minister Xavier De Donnéa. Nu
werd ze verlengd door minister Coéme.
Dit voordeel werd als volgt bedongen.
Toen de minister (De Donnéa), bij een bezoek aan de flottielje
vroeg of alles goed verliep, kreeg hij het volgende te horen : "Ja
maar, de Nederlanders mogen gratis naar huis bellen".
Antwoord van de minister : "Wel, jullie mogen dat vanaf nu ook".
Enkele dagen later bezocht de Nederlandse minister van defensie
zijn flottielje en kreeg van zijn manschappen te horen : "Mijnheer
de minister, de Belgen mogen gratis naar huis telefoneren. En wij?"
Een fijn staaltje van Belgisch-Nederlandse samenwerking.
-o-o-o-o-o-o-o-o-

8
De N.A.V.0. in Gevaar ?
Het "Stalinisme" is op sterven na dood. In Oost-Europa zijn grote
politieke veranderingen aan de gang. De koude oorlog lijkt voorbij.
Het ijzeren gordijn is bijna een hoop schroot en valt in stukken uiteen. Ten alle kante gaan stemmen op voor drastische troepenverminderingen, anderen spreken zelfs van het einde van de N.A.V.O. wegens
het wegvallen van het uiteindelijk doel van deze organisatie. De
verkozenen des volks zien immers steeds hun stemmen stijgen in evenredigheid met hun eisen tot vermindering en/of afschaffing van al
wat met landsverdediging te maken heeft. Zij vergeten snel de veiligheid die de N.A.V.O. ons vanaf 1949 tot heden verzekerde. Velen van
die "roepers" hebben zelf de gevaarlijke naoorlogse periodes niet
meegemaakt.
We schrijven 1945 en de 2de wereldoorlog was voorbij. De Britse
premier, Sir Winston Churchill, stuurde een telegram aan President
Truman van de U.S., waarin hij, toen reeds, het Russisch gevaar dat
alles in het werk stelde om de langverwachte vrede te doen wankelen,
naar voor bracht.
"Russia may choose to keep more than 200 divisions on active service.
An iron curtain is drawn upon their front."
Dit was op 12 mei 1945 en Sir Winston gebruikte voor het eerst de
uitdrukking "ijzeren gordijn". De U.S.S.R. was begonnen aan de koude
oorlog. De wereld ging naar een verdeling in twee blokken : de westerse landen (ook kapitalistische genoemd) en de communistische staten.
Om een gemeenschappelijk verdedigingssysteem tegen de Sovjet
dreiging op te bouwen, tekenden België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, op 17 maart 1948, het verdrag van
Brusse1.
Toen in juni 1948 West-Berlijn door de Russen werd geblokkeerd en
slechts via een reuze luchtbrug kon bevoorraad worden, werd het menens,
Er kwam intens overleg en na een jaar voorbereiding werd de Noord
Atlantische Verdragsorganisatie een werkelijkheid.
Op 4 april 1949 kwamen België, Canada, Denemarken, Frankrijk,
IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, GrootBrittanië en de Verenigde Staten bijeen en tekenden het Noord Atlantisch Verdrag. Op 18 februari 1952 treden Griekenland en Turkije
toe en de Duitse Bondsrepubliek op 9 mei 1955. Generaal Dwight D.
Eisenhower werd op 19 december 1950 tot eerste N.A.V.O. opperbevelhebber benoemd. Hij zou later president der Verenigde Staten worden.
De eerste secretaris-generaal was Lord Ismay (1952-1957). Zijn opvolger , Paul-Henri Spaak (1957-1961), is ons zeer bekend._
Hoe langer hoe meer werd het duidelijk dat de alliantie niet kon
geïsoleerd worden van de wereldproblemen aangezien conflicten die
ontstonden in de rest van de wereld, een mogelijke invloed hadden op
de veiligheid van de lidstaten. Een opeenvolging van internationale
conflicten loopt doorheen de geschiedenis van de N.A.V.O. en toont
aan dat de lidstaten, door hun bondgenootschap, zichzelf veiligheid
en vrede garanderen. De oorlog in Korea (1950-1953), de Hongaarse
volksopstand (1956), oprichting van de Berlijnse muur (1961), crisis
rond Cuba (1962), de oorlog in het Midden-oosten tussen Israël en de
Arabische landen (1967), zijn voorbeelden van deze ernstige
conflicten, Niet weinig heeft de bijzondere politieke-militaire
structuur van de alliantie tot haar eigen veiligheid bijgedragen.
Afschaffing van ons bondgenootschap zou getuigen van flagrante
kortzichtigheid. Daarom zijn wij, ex-onderofficieren die rechtstreeks
of onrechtstreeks, in NATO-verband hebben gediend, niet akkoord met
de uitspraak van ene Karel De Gucht, euro-parlementslid :"De NATO en
het Pakt van Warschau hebben hun betekenis verloren". Die uitspraak
aanzien we slechts als een halve waarheid ! Daar komt intussen een
nieuwe Golfcrisis en de NAVO-partners besluiten na onderling
overleg, deel te nemen aan de multinationale strijdmacht, gevormd om
het hoofd te bieden aan de "ambities" van Irak. Zoals u weet zijn
onze deelnemende schepen op 17 augustus 90 vertrokken richting
Middellandse Zee.
R.V.L.

9.
De. 7de pantserinfanteriebrigade
In het militair weekblad "VOX" nr. 9026. is een uitgebreide bijdrage
over de 7de pantserinfanteriebrigade verschenen. hier volgt een korte
samenvatting.
De 7de is één brigades van het Eerste Belgische Legerkorps (1BE Corps)
Ze is als volgt samengesteld.
1. De Staf en Compagnie Hoofdkwartier.
De Compagnie Hoofdkwartier heeft als opdracht de Brigadestaf te
ondersteunen door technische en tactisch onderricht en vorming te
verschaffen aan al het personeel. Zij staat ook in voor de verdediging van het Hoofdkwartier. De compagnie omvat naast een staf,
een transmissiepeloton, logistieke diensten en een personeelsdienst.
In vredestijd telt de eenheid 142 manschappen. Garnizoen: Marche en
Famenne
2. Het 1ste Bataljon Ardense Jagers.
Het betreft hier een bataljon pantserinfanterie. Structuur: drie.
Compagnieën fuseliers (telkens bestaande uit drie infanteriepelotons
en één peloton Milan) en een Staf en Diensten Compagnie (met een
peloton verkenners en een peloton mortier 4"2) Het bataljon beschikt
over ongeveer 700 manschappen. Garnizoen Marche en Famenne
3. Het 12de Liniebataljon "Prins Leopold".
Dit bataljon is ook een pantserinfanterie-eenheid. Door het groot
aantal verschillende wapens die er gebruikt worden bestaat er een
opleidingsstructuur die zoveel mogelijk mensen per specialiteit
groepeert. Op een totaal van 700 manschappen vervullen er 300 hun
militaire dienstplicht. Garnizoen: Spa.
4. Het 1ste Regiment Lansiers.
Het 1ste Regiment Lansiers maakt gebruik van Leopard I-tanks, uitgerust met een stabilisatiesysteem en een automatisch
schietbegeleidingssysteem. Het voornaamst wapen van de Leopardtank
is het 105mm kanon. Naast de tank van de korpsoverste is de eenheid
samengesteld uit drie eskadrons die elk bestaan uit 13 tanks en een
eskadron Staf en Diensten, waarin een peloton verkenners (CVR-T) is
ondergebracht. De tanks zijn reeds 20 jaar in gebruik ....
Het regiment telt450 manschappen. Garnizoen: Marche en Famenne
5. Het 1ste Regiment Artillerie.
Deze eenheid bestaat uit een Staf en Diensten batterij en twee
schietbatterijen die elk acht howitsers 155mm type M 109 A2 tellen,
Voor het detachement verbinding en observatie zijn rupsvoertuigen
CVR-T's voorzien. Garnizoen: Bastogne.
6. De 67ste Compagnie Genie
Zij voorziet de 7de Brigade van ondersteuning voor alle aspecten die
de genie aangaan. Haar organisatie is als volgt een Staf, vier
pelotons gevechtsgenie en een peloton materieel. Garnizoensstad is
Amay
7. Het 13de Linie, anti-tank Compagnie.
Het 13de Linie werd in 1985 omgedoopt tot"13de Linie. anti-tank
Compagnie van de Brigade". Zij beschikt dus over de middelen van een
onafhankelijke compagnie. Deze compagnie bestaat uit vier pelotons:
drie Milanpelotons en een NATG-peloton (Nabij Anti-Tank Gevecht).
Het 13de Linie kan worden ingezet voor anti-tankgevechten of,
ingezet ter ondersteuning van de infanterie- of tankbataljons. Het
beschikt in totaal over 154 manschappen. Garnizoen: Marche e/F.
8. De 7de Compagnie Materieel.
Haar voornaamste taken bestaan uit het herstellen van voertuigen,
(op gewone en op rupsbanden) en de bevoorrading van wisselstukken.
De compagnie is ook aktief op gebieden als optica, elektronica,
opto-elektronica, zware en lichte bewapening, enz. De eenheid bestaat uit 130-vooral technische personeelsleden, waaronder twintig
dienstplichtigen. Garnison : Marche en Famenne.
9. De 7de Compagnie Ravitaillering en Transport.
Beschikt over 60 MAN-vrachtwagens voor de bevoorrading in voedsel,
brandstoffen en munitie. Garnizoen: Marche en Famenne.
10.De 7de Medische Compagnie.
De eenheid bestaat uit een staf en twee medische pelotons. Zij
beschikt over 50 voertuigen. Garnizoen: Marche en Famenne.
I0.

Het " Stedelijk Aquarium van Oostende ",
Zoals u waarschijnlijk weet bevindt het " Stedelijk Aquarium van Oostende "
zich op de Visserskaai in het gebouw van de vroegere garnaalmijn of voor de
Oostendenaars " het gernoaskot ".
De merkwaardige konstruktie op palen betekende echter een zware investering
die nauwelijks gebruikt werd voor het oorspronkelijk idee. Tijdens de
zomermaanden van 1975 had de aquariumclub "Oostende Platy " aldaar voor de
tweede keer een tentoonstelling van siervissen en andere ingericht.
Deze aktiviteit werd voor de club een enorm succes. Naar het schijnt kwamen
sommige leden van het schepencollege en de gemeenteraad verscheidene keren op
bezoek. Zo rees bij sommigen de idee om een aquariumtentoonstelling in dit
gebouw te bestendigen.
H.Dumarey, schepen van de Haven, was eveneens de mening toegedaan dat een
Noordzee-aquarium daar goed op zijn plaats zou zijn en, een nieuwe attrak-tie
voor de stad Oostende zou betekenen. Twee jaar later, namelijk op donderdag 11
augustus 1977 kon de officiële opening plaatsgrijpen.
De inrichting van het aquarium had heel wat technische problemen opgeleverd.
Het mijngebouw moest omgevormd worden in een soort biologisch instituut, waar
niet alleen aquaria, maar ook schelp- en schaaldieren hun plaats zouden
vinden. Er werd beroep gedaan op een gespecialiseerde firma uit Nancy (
Frankrijk ), die daar ook de universiteit van aquariumbakken heeft voorzien.
Bij de opening verklaarde de heer schepen H.Dumarey aan een reporter van "De
Zeewacht" dat het Oostends aquarium "uniek was in Europa" en dat een betere
plaats dan op de Visserskaai ondenkbaar was.
Het aquarium beschikt over 13 bakken met een totale inhoud van bijna 12000
liter. Bij de opening waren 11 aquariums voorzien voor Noordzeevis, één voor
tropische vissen en één voor vissoorten van de Middellandse Zee.
Oorspronkelijk werd ook gedacht aan vissen van de Noordelijke Ijszee, maar
nooit hebben we een aanvoer van zulke vissen gekend.
Het eerste zeewater werd aangevoerd uit de bezinkputten van de Thermen en dit
door de bereidwillige hulp van de Oostendse brandweer. Tegenwoordig zijn alle
dertien aquariums bestemd voor vissen en lagere zeediersoorten uit de
Noordzee, het Nauw van Kales, het Engels Kanaal, het Bristolkanaal en de Ierse
Zee. Uitzonderlijk wordt eens een klein visje of ander diertje meegebracht van
de rotskust van Bretagne en dat door leden van de strandwerkgroep. De
belangrijkste onbaatzuchtige leveranciers van levend aquariummateriaal zijn
natuurlijk onze vissers, die regelmatig bovenvermelde visgronden aandoen.
Reeds voor de opening hadden een achttal boten , nl. 0.190, 0.127, 0.100,
0.122, 0.198, 0.225, 0.29 en Z.34 hun medewerking toegezegd. Natuurlijk spande
ook het Rijksstation der Zeevisserij zich in. De aanvoer kende in het verloop
der jaren zijn "up en downs". Het eerste jaar bevolkten 15 soorten
Noordzeevissen en 16 lagere zeedieren de aquariums. Thans kan men er een 35tal soorten Noordzeevissen en een zestigtal lagere diersoorten bewonderen, en
dit dank zij de niet-aflatende medewerking van een schare vrijwillige en
genegen aquariumvrienden bij de garnaalkruiers, de kustvissers en de
hoogzeevissers.
De verzameling bestaat niet alleen uit levende dieren. Ook fossielen,
schelpen, gedroogde en opgezette kreeftachtigen en stekelhuidigen worden
tentoongesteld. Tevens kan men aan de voorgevel juist naast de ingang een
verzameling zeedieren opgezet in formol of " sterk water " bekijken. Deze
potjes met dood materiaal zijn een uitnodiging en een stimulans om binnen
de levende zeefauna te bewonderen.
Eddy Eneman, gids-promotor
Vriendenkring van het Noordzeeaquarium Oostende
3de trimester 1990
ooooooooooooooooooooooooooooooooo
Het Belgisch Volkslied.
O dierbaar België, O heilig land der Va-dren
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd,
Aanvaard, ons kracht en het bloed van ons a-dren,
Wees ons doel in arbeid en in strijd.
Bloei, O land, in eendracht niet te breken,
Wees immer U zelf en ongeknecht,
Het woord getrouw dat ge-onbevreesd moogt spreken
Voor Vorst, voor vrijheid en voor recht ( 3 maal ).
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HET BESTUUR VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN OOSTENDE.
BAROEN André
H.Conscienceplein 1

Tel. 70 89 22
8400 Oostende

Voorzitter

DEFOOR Octaaf
De Rudderstraat 2b23

Tel. 33 08 47
8400 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 Lodewijk
Dr E Moreaulaan 67b8

Tel. 32 27 92
8400 Oostende

Bestuurslid

CUYPERS Fernand
Kaaistraat 17

Tel. 70 23 70
8400 Oostende

Bestuurslid

MARCHAND Raoul
Groenendijkstraat161

Tel. 32 14 84
8401 Bredene

Bestuurslid

VERPOUCKE Albert
Cardijnplein 2 b12

Tel. 50 35 47
8400 Oostende

Ceremoniemeester

VERMEYLEN Eduard
Verenigingstraat 104

Tel. 70 94 09
8400 Oostende

Vaandeldrager

Nieuw Bestuurslid.
Het is ons een groot genoegen confrater Albert (John) VERPOUCKE,
te verwelkomen in de bestuursploeg. Hij zal de functie van
ceremoniemeester op zich nemen. Alzo zal hij ons
aktiviteitenprogramma opstellen en leiden. Wij heten hem hartelijk
welkom en weten dat wij op hem kunnen rekenen.
Kandidaturen voor het bestuur van onze K.M. zijn nog steeds
welgekomen .
-o-o-o-o-oWenst u lid te worden van "de Koninklijke Maatschappij van Exonderofficieren ? Dat kan door storting van 250fr (275fr voor
sympathisanten op onze rekening nr. 000-0146912-54, Nieuwlandstr.
21, 8400 Oostende.
— o—o—o—o—o—
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Onze Inventaris.
Volgende brochures staan op de inventarislijst van onze koninklijke
maatschappij :
1 . Statuten, (1933)a.Statuts de la Fédération Royale des Sociétés
d'Ex-5ous-üffieiers de l'Armée Beige, (uitsluitend in het frans).
b.Société Mutualiste Caisse d'Indemnité au Décès de la F. R . E . S . O . B . ,
(in het frans). N . V. O . R . : deze overlijdenskas werd ontbonden op 30 juli
1984.
Programme des Festivités, (1929).
Het programmaboekje gedrukt ter gelegenheid van het 44e congres der
Ex-onderofficieren te Oostende op 1, 2 en 3 juni 1929, (uit sluitend
frans). Het boekje bevat o.a. een volledige ledenlijst van de K. M. van
Ex-onderofficieren van Oostende. Het lokaal was toen het "Hotel de la
Marine", Kapellestraat, 37, bij de hr. Molhant
3. Rapports du 44me Congres, (1929
Het vers lag van het bewuste congres, (uitsluitend in het frans).
Eigenaardigheid: op de binnenzijde van de omslag zijn de drie
koningen Leopold (l, II, en III) samen afgebeeld terwijl zij een glas
bier in de hand hebben. Het is reklame voor de brouwerijLeopold.
4 Rapport du 50me Congres , ( 1935 ) .
Dit 50e congres der Ex-onderofficieren werd te Hoei gehouden op 29
en 30 juni en 1 juli 1935. Verslag uitsluitend in het frans.
5. Programma der Feestelijkheden en Plechtigheden ingericht te
Oostende
ter gelegenheid van het 66e Congres.
Dit congres ging door op 9, 10 en 11 juni 1956. Het boekje is
tweetalig.
6. Annuaire -Jaarboek van de Kon. Fed. der Verenigingen van Ex-onder
officieren van het Belgisch Leger.
Dit jaarboek is in de twee landstalen opgesteld. Het bevat tevens
het verslag van het 66e congres.
7. Programmaboekje van het 74e Congres gehouden te Oostende op 23, 24
en 25 Mei 1964.
Tweetalig met vooraan het "Historisch verloop van de Oostendse
Afdeling van de Koninklijke Federatie der Oud-onderofficieren van het
Belgisch Leger."
8. Tijdschrift : Honderdste Verjaardag van de Stichting van de
Koninklijke Federatie van Maatschappijen van Ex-Onderofficieren van het
Belgisch Leger. (Tweetalig).
Benevens het programma t.g.v. de viering van het honderdjarig
bestaan der K.F. te Brussel op 22 september 1985, bevat deze brochure
een korte bijdrage omtrent alle aangesloten verenigingen.
9. Brochure : Centenaire De La Fondation De La Ligue Patriotique De
Sous-Officiers De L'Armée Belge.
Op 22 april 1990 vierde de "Ligue Patriotique" haar 100-jarig
bestaan. Het boekje is uitsluitend in het frans opgesteld. Deze viering
ging te Brussel door.
Wie documentatie bezit betreffende onze en/of andere maatschappijen
van Ex-onderofficieren wordt vriendelijk verzocht dit ons te laten
weten. Dank bij voorbaat.
Wie belangstelling heeft voor de brochures hierboven vermeld, kan het
bestuur vragen om inzage.
F.P.
-o-o-o-o-o-oNieuwe Aansluitingen.
Wij verwelkomen volgende nieuwe leden
confr. ARENTS André ; Z.M. 1MC (b.d.),
confr. DECROCK Jean ; Z.M. 1OM (b.d.),
confr. D'HDNDT Willy ; L.M 1SGT (b.d. )
confr. PONJAERT Armand ; Z.M. 1MC (b.d.),
mevr. LAGAST Flavie : wed VERKEYN Noël ZM MC
-o-o-o-o-o-
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De Ex-onderofficieren 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 17 november 1990.
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. Zij die
onze vereniging hebben gesticht, gesteund en het hebben mee opgebouwd, tot wat het
is vandaag.
Waren aanwezig in de kerk verschillende burgerlijke en militaire personaliteiten ,
alsook afgevaardigden van oudstrijders en vaderlandslievende verenigingen.
De homolie uitgesproken door onze Kanunnik-deken stond volledig in het teken
van de onderofficier. Bij de consecratie brachten de klaroenen van de
Koninklijke Stadsharmonie ons de " Te velde " in aanwezigheid van een 11 tal
vaandels van oudstrijders en vaderlandlievende verenigingen.
Het feest kende zijn verder verloop in het lokaal van de Ex-onderofficieren 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 feestleider J.VERPOUCKE, 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 leden van de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van
de Krijgsmacht, afdeling Oostende, op hun jaarlijks banket van
Koningsdag verenigd, bieden U en de Koningin, hun beste wensen aan.
Vooral nu, in dit dubbel jubileumjaar van Uw majesteit, wensen wij
onze trouwe en onwankelbare gehechtheid aan Vorst en 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
„
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.
Tijdens en tussenin het opdienen van het eten werd nog een kleine toespraak
gehouden door de voorzitter, ere-voorzitter en nationale voorzitter.
Na het voorstellen en begroeten van verschillende burgerlijke en militaire
personaliteiten werden de afdelingen van Ex-onderofficieren van Brussel, Gent en
Kortrijk bedankt voor hun deelname aan het feest. Onze oudstrijder De Gheselle van
de oorlog 1914r-18, nu 93 jaar oud eveneens aanwezig werd door alle aanwezigen warm
toegejuicht
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 voorzitter in naam van onze maatschappij in de
bloemetjes gezet.
Deze mooie namiddag werd op een zeer gezellige wijze rond 19.30u., besloten in
een goede kameraadschappelijke geest.
Het bestuur was dan ook zeer tevreden en voldaan met het succes van deze viering.
Alle leden mogen fier zijn en voldaan met het succes van hun Koninklijke
Maatschappij der Ex-onderofficieren van Oostende.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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