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1.
KON1NKLIJKE MAATSCHAPPIJ
EX-ONDEROFFICIEREN
Maurice DERYCKERE
(Het Voorzitterschap - vervolg).
Na het overlijden op 20 december 1945 van Michel Decoster, werd het
voorzitterschap gedurende een 5-tal maanden waargenomen door de
penningmeester, confrater Alfred INGELBRECHT (115) en daarna door de
nieuwe ondervoorzitter Charles GERARD (178). De heer M. DERYCKERE werd
tot voorzitter verkozen op de bestuursvergadering van 28/04/1946 en aan
de leden voorgesteld op de algemene vergaderi ng van 26 mei 46. Net zoals zijn voorganger zou confrater Deryckere de vereniging leiden gedurende een periode van 35 jaar.
Hij werd geboren te Roeselare op 6 september 1897. Hij was gehuwd
met mev. Marie-Thérèse BERNAERTS en het gezin telde 2 zonen. Hij had
gediend bij het "S.R.A. 3de Regiment Zware Art." met de graad van
wachtmeester. Hij werd effectief lid van de K.M^ der Ex -onderofficieren
van Oostende op 15 december 1929 met stamnummer 214.
Gedurende zijn voorzitterschap werd op 15/12/46, een gedenkplaat
onthuld ter nagedachtenis van de overleden voorzitter M. DECOSTER, op
het kerkhof van de Nieuwpoortsesteenweg.
Er werden tijdens zijn beleid 2 congressen ingericht te Oostende,
namelijk op 9/10/11 juni 1956 en op 23/24/25 mei 1964. Beiden waren een
succes.
M. Deryckere werd in 1966 gevierd wegens 20 jaar voorzitterschap. Op
26 juli 1972 was onze vereniging voor de eerste maal aanwezig in de
23.0.0. te Zedelgem om er de prijs "K.M. Ex-onderofficieren van Oostende
uit te reiken.
Op 6 september 1980 werden de leden ingelicht omtrent het ontslag
wegens gezondheidredenen van confrater Deryckere. Hij werd als erevoorzitter aangesteld en een gedenkplaat werd hem overhandigd ter
herinnering aan zijn voorzitterschap.
Op de algemene vergadering van 15 februari 1981 werd hem, in de zaal
"De Brieke", hulde gebracht voor zijn 35 jaar voorzitterschap. Zijn
opvolger, confrater 0. DEFOOR, werd op dezelfde dag aangesteld. De heer
M. DERYCKERE overleed in maart 1983.
Van hem mag gezegd dat hij een in-goede en zeer fijne mens was. Zijn
minzaam karakter en zijn vriendelijke omgang met iedereen, hebben er toe
geleid, dat hij niets dan vrienden telde. Wij, de toenmalige leden,
hebben het steeds als een uitzonderlijk voorrecht beschouwd met hem te
kunnen samenwerken in de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren
Onze vereniging lag hem zeer nauw aan het hart en hij was er de voor treffelijke, waardige verpersoonlijkheid van.
Dat onze maatschappij steeds een dynamische vereniging is gebleven,
waar het telkens weer aangenaam is elkaar te ontmoeten, hebben wij te
danken aan de opgewektheid en het immer goed humeur waarmede voorzitter
Deryckere naar de samenkomsten kwam.
Weer dan 35 jaar heeft Maurice DERYCKERE aldus het voorzitterschap
op hoogst efficiënte manier waargenomen en aan zijn vereniging een graad
van standing en waardigheid weten te geven.
Van hem kan beslist gezegd dat het een mens was uit één stuk, die
recht door zee ging en steeds oprecht uitkwam voor zijn overtuiging. Hij
was trouwens ook een vurig patriot.
(0. D. & A. B.)
-o-o-o-o-oNieuw Tijscdhrift.
De leden van de Beroeps- en Onafhankelijke Ziekenfondsen (waartoe
ook VEMUREL behoort), kregen reeds een paar maal "PROFIEL van het LEVEN"
in de bus. Het is een tweemaandelijkse magazine dat tal van praktische
wenken en toelichtingen brengt met betrekking tot gezond heidszorg,
ziekte- en invaliditeitsverzekering, sociale wetgeving, enz. O ok de
bejaarden komen aan hun trekken. Het lijkt geslaagd!
-o-o-o-o-o-

2.
Onze Maandelijkse Ledenvergaderingen in "Het Koninginnehof".
De ledenvergaderingen van de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van Oostende gaan door op de 2de donderdag van de
maand, tenzij anders vermeld. Aanvang is om 1430u. Er zijn echter
geen vergaderingen in de maanden Juli en Augustus. De 3-wekelijkse
etentjes gaan echter wel door tijdens de zomermaanden.
Leden die moeilijkheden ondervinden om naar het lokaal te komen,
(invaliditeit, vervoerproblemen, e.d.), geven best een seintje aan
een lid van het bestuur, die dan, in overleg, voor een oplossing zal
zorgen.
Het verder aktiviteitenprogramma verloopt als volgt:
- Donderdag 12 september 91:
- woord van de voorzitter ;
- verslag en mededelingen ;
- voordracht met lichtbeelden "De Ardennen" door de h. M. De leger;
- koffietafel;
- tombola.
- Donderdag 10 oktober 91:
- woord van de voorzitter;
- verslag en mededelingen;
- voordracht door de h. W. Debrock "Over Vrouwen en Heksen";
- koffietafel;
- tombola.
- Donderdag 14 november 91:
- woord van de voorzitter;
- verslag
en
mededelingen;
- voordracht door Lt.Kol.o.r.) R. Verbeke : "Soldatenleven 14-18";
- koffietafel;
- tombola.
- Zaterdag 16 november 91 : viering "Koningsdag"
- Donderdag 12 december 91 :
- moord van de voorzitter;
- verslag en mededelingen;
- voordracht door confrater J-B Dreesen
- koffietafel;
- tombola.
- Donderdag 9 januari 92 :
- woord van de voorzitter;
- verslag en mededelingen;
- nieuwjaarsreceptie;
- bingo en tombola;
- koffietafel.
Het Soldatenleven in 1914-1918.
Ere-luitenant -kolonel R.V. VERBEKE brengt ons op donderdag 14
november 91, een voordracht getiteld "Het soldatenleven in 19141918", De heer Verbeke was reserve-officier bij het regiment
Karabiniers-wielrijders en bij het Provinciecommando van WestVlaanderen. Hij is gepensioneerd geschiedenisleraar en lid van de
Werkgroep Herinneringsmuseum Ypres Salient 1914-1918. Het ware
moeilijk een meer geschikte voordrachtgever te vinden om dit
onderwerp te behandelen.
Inleidend tot de voordracht zal spreker ons een overzicht
brengen van de samenstelling van het gemobiliseerd Belgisch Leger
in 1914 en de evolutie der verliezen en aanvullingen tijdens de
oorlog.
Dan komt een uiteenzetting over het dagelijks leven van de
Belgische soldaat in frontdienst, (in de loopgraven, van piket en
op rust). Komen ook aan de beurt : het uniform, de uitrusting, de
rantsoenen, de verzorging, de straffen en de eretekens.
Ook aan de hand van foto's en decoraties zal de spreker ons uitleg geven met betrekking tot het onderwerp. De toehoorders worden
uitgenodigd ook foto's en eretekens in hun bezit, met betrekking
tot het militaire leven van rond de eerste wereldoorlog, mee te
brengen.
R.V.L.

MET MIJN REISSPAARREKENING BLIJF IK EEN
WEEKJE LANGER WEG.
Reizen is leuk. Maar niet altijd goedkoop. Laat
daarom de ASLK-Reisspaarrekening voor u werken. Aan de zonnige interest houdt u immers moeiteloos een paar vakantiedagen extra over. Met het
gratis spaarabonnement schrijft u maandelijks een
bedrag over naar uw Reisspaarrekening. Voor alle
bedragen die zes maanden ingelegd blijven, krijgt
u een royale aangroeipremie. De
Reisspaarrekening is belastingvriendelijk. En de
interesten tellen ook nog mee als u later een lening
vraagt voor een auto of een huis.

ASLK

Vraag meer inlichtingen in
Uw ASLK-agentschap.
we doen met u mee

3.
17 April 1991 ; Bezoek aan C0MLOGNAV,
Om 1430u werden 23 leden van de K.M.
der Ex-onderofficieren Oostende, door
Kapitein-ter-Zee G. Knockaert op de
"Oosteroever" ontvangen. Na een korte
uiteenzetting wat betreft organisatie,
coördinatie en werking, dit bij een
kop koffie, werd de rondleiding door
de Commandant en twee van zijn
medewerkers, aangevat. Door diverse
werkplaatsen werd gewandeld met
deskundige uitleg uitteraard. De
bijna 2 uur durende wandeling was voor
bij voor de bezoekers het beseften.
Voor menigeen was het begrip COMLOGNAV
heel wat duidelijker geworden. Om de
namiddag te eindigen werd nog een
verfrissing aangeboden. Na een
welgemeende bedanking vanwege de
voorzitter en onze ceremoniemeester
aan KTZ Knockaert, kwam een einde aan
deze aangename en gezellige namiddag.
-o-o—oJ.V.

Eeuwfeest Sectie Tongeren ; 14 April 1991
Dag van de Ex-onderofficier.
Rond de klok van 0800u werd Oostende uitgereden met 33 leden aan boor
met bestemming Tongeren. Rustig verkeer liet ons toe om 1040u op de
mark van Tongeren toe te komen. Daar waren de feestelijkheden reeds
vanaf 080 aan de gang. Eerst werd nog tijd genomen om iets te drinken
vooraleer, o 1l30u, aanwezig te zijn op de bloemenhulde aan het
monument der gesneuvelden.
Na deze plechtigheid volgde dan de akademische zitting in
tegenwoordigheid van Prinses de Merode, minister van kultuur P.
Dewael en de kerkelijke, -gerechtelijke en burgerlijke overheid. Ook
verschillende hogere officieren waren op de zitting aanwezig.
De voorzitter van de sectie Tongeren heette iedereen welkom en gaf
inleidend,
een
uiteenzetting
over
de
Federatie
der
Exonderofficieren van de Krijgsmacht.
Verder werden toespraken gehouden door burgemeester Ridder de
Schaetzen nationaal voorzitter R. Moors en minister P. Dewael.
Tussenin gaf het zangkoor CANTEMUS tweemaal een gesmaakt optreden.
De deelnemers aan het banket werden dan uitgenodigd voor de
receptie in de zalen van het Tongerse stadhuis. Rond 1400u werd aan
tafel gegaan voor het banket in de zaal HECO.
Het menu met aangepaste wijnen werd door iedereen zeer gewaardeerd
zo viel naar fijnheid als naar hoeveelheid. Om 1700u werd ten dans
geleid en de Oostendse delegatie, de grootste in aantal van de
genodigden, moest men geen tweemaal aansporen om de dansvloer te
betreden.
Na voorzitter H. Maraite en zijn bestuur te hebben bedankt voor de
gezellige dag, werd de terugreis aangevat. De laatste deelnemer
stapte om 2330u te Oostende van de bus.
Hopelijk kunnen we nog menig reisje van die aard meemaken met de
K.M. van Ex-onderofficieren, afdeling Oostende.
J.V.
_o-o-o-o—o—oGezellig samen eten in "Het Koninginnehof?
De Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van Oostende komt
op volgende data samen om gezellig te tafelen en te keuvelen : 15/7,
5/8, 26/8, 16/9, 7/10, 28/10, 18/11, 9/12 en 30/12. Tel. : (059) 33
08 47 van voorzitter-ter-ere 0. Defoor.
-o—o-o-o—o-o—

4.
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

VERPOUCKE Albert
Cardijnplein 2 b12

Tel. 50 35 47
8400 Oostende

Ceremoniemeester

VERMEYLEN Eduard
Verenigingstraat 104

Tel. 70 94 09
8400 Oostende

Vaandeldrager

CUYPERS Fernand
Kaaistraat 17

Tel. 70 23 70
8400 Oostende

Bestuurslid

MARCHAND Raoul
Groenendijkstraat161

Tel. 32 14 84
8401 Bredene

Bestuurslid

SOMERS Jacques
Zeedijk 170

Tel 50 20 87
8400 Oostende

Bestuurslid

THEYS Lodewijk

Tel. 32 27 92
8400 Oostende

Bestuurslid

Dr E Moreaulaan 67b8

Opmerking : Het telefoonnummer van confrater J. SOMERS is zoals
hierboven : 50 20 87 en niet 70 20 87 zoals in ons vorig
nummer.
-o-o-o—o—
Geschiedenis en Durf!
Wij drukken in dit nummer twee brieven af uitgaande van de K.PI. der
Ex-onderofficieren van Oostende. Beiden zijn destijds (23 juni en 30
juli 1892) gestuurd aan Graaf de Borchgrave, hoofd van het kabinet
van Koning Leopold II. Opgesteld in de franse taal, zoals het toen
moest gebeuren, vragen de voorzitter (Vanderauwera) en de
secretaris, aan de kabinetschef bij de koning te pleiten om zijn
aanwezigheid op een plechtigheid,(congres),van ex-onderofficieren.
Op 10 juli 1892 wordt een vaderlandslievende optocht gehouden, (un
cortège patriotique), om 1000u van de voormiddag. Het merkwaardige
is niet dat de aanwezigheid van de koning gevraagd wordt, maar, de
korte tijd tussen het schrijven van de brief en de datum van de
plechtigheid : 12 dagen. Hen mag besluiten dat Z.M. Leopold II wel
degelijk zeer begaan was met de gewezen onderofficieren van zijn
leger. De 2de brief met datum 30 juli 1892, bewijst dat de Koning,
niettegenstaande de korte periode vooraf, op de uitnodiging is ingegaan] Hij heeft toen de aangetreden onderofficieren op de zeedijk
geschouwd.
—o—o-o-o-

7.
CONCERTEN Kon. STADSHARMONIE OOSTENDE
o.l. v.

Kapelmeester

Fernand CUYPERS
WAPENPLEIN - OOSTENDE
Juni :
juli

:

aug

:

zondag
23 om 20u30
zaterdag 29 om 20u30
zondag
30 om 20u30
donderdag 11 om 20u30
zaterdag 13 om 20u30
zondag
14 om 20u30
zaterdag 27 om 20u30
donderdag 01 om 20u30
zaterdag 03 om 20u30

aug. :

sep.:

zondag
zondag
donderdag
zondag
donderdag
zaterdag

04
11
15
18
29
31

zondag
zondag

01 om 20u30
08 om 20u30

ooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooo
CONCERTEN MUZIEKKAPEL van de BELGISCHE ZEEMACHT
o.l.v. Kapelmeester Peter SNELLINCKX
WAPENPLEIN - OOSTENDE
juni : donderdag 20 om 15u3O
juli

: donderdag 04 om 15u30

donderdag 11 om 15u30
donderdag

25 om 15u50
oooooooooooooooooo
oooooooooooooo

om
om
om
om
om
om

20u30
20u30
20u30
20u30
20u30
20u30

8.
Het VICTORY MEMORIAL MUSEUM.

Te Messancy nabij Aarlen, werd onlangs een nieuw museum geopend:
het Victory Memorial Museum. Een korte schets.
Het project voor een museum ter herinnering aan de overwinning
van de geallieerden, ontstond in 1978 in navolging van het succes
van het BASTOGNE HISTORICAL CENTER, dat in juni 1976 zijn deuren
opende. Vanzelfsprekend werd de stichter van het B.H. C. , belast met
het uitwerken van het project. Guy Franz AREND kon zich baseren op
zijn jarenlange ervaring (hij stichtte zijn eerste museum in
1950) en de reacties van de bezoekers van het B.H.C, bij het
vastleggen van de grote lijnen voor de oprichting van het nieuwe
museum.
Het was zeer merkwaardig dat, afgezien van het pantservoertuigenmuseum, het rollend materieel, dat voor de eerste maal intensief
werd gebruikt tijdens de 2de wereldoorlog, nergens op een
betekenisvolle wijze was vertegenwoordigd in de bestaande musea". De
beste specialisten ter wereld werden geraadpleegd en de door elk van
hen opgestelde verlanglijsten werden vergeleken om tot een modelcollectie te komen. Er werden niet enkel één of twee modellen
gevonden, maar dikwijls alle modellen van een gamma om aldus een
volledige reeks te maken. Niet enkel Duitsland en de U.S. zijn goed
vertegenwoordigd, ook exemplaren uit Engeland, België, Canada,
Frankrijk, Italië, Polen en Tsjecho-Slowakije De verzameling is,
pantserwagens uitgezonderd, de belangrijkste ter wereld. Men vindt
er alle Duitse motorfietsen, alle Amerikaanse modellen, zelfs de
uiterst zeldzame Belgische moto Saroléa 1000 met zijn getrokken
sidecar, de nog zeldzame Gillet 750 2takt en de tri-car FN waarvan
er slechts 331 werden gebouwd. Ook een Humber Hexonaut, een
eigenaardig voertuig met 6 wielen, aangedreven door 2 motoren, één
voor elke kant, waarvan slechts 2 prototypes hebben bestaan,
authentieke half-tracks, vanaf de vooroorlogse Franse modellen, de
geraffineerde Duitse, tot de gestandaardiseerde Amerikaanse types.
Aan de ingang staat de vliegende "vrachtwagen" van de 2de
wereldoorlog: een DC3 (Dakota) dat het gehele strijdgewoel meemaakte.
Het ultra moderne gebouw beslaat meer dan een hectare op een bevoorrechte ligging aan de afrit Hondelange van de autoweg E411/E25.
Dichtbij Aarlen en op minder dan 5km van de grens met het Groot
Hertogdom Luxemburg, is het midden een prachtig landschap gelegen.
Er zijn ook een restaurant, een toer isme-bureau en een motel ter
plaatse.
De toegang is niet goedkoop: 250fr., maar het loont de moeite. Het
museum is het ganse jaar open.
R. V. L.
-o-o-o-o-oToekennen van het Kenteken K.M. Ex-Onderofficieren.
Voor de toekenning van het maatschappelijk kenteken der Ex -onderofficieren komen dit jaar volgende confraters in aanmerking, (5
jaar lidmaatschap) .
BONNEL Raoul
MUYLLE Lucien
DESAEUER Maurits
SPRUYT Henri
GEUVENS Lucien
VEESTRAETEN Gregorius
WILLEMYNS Gerard
Dit kenteken wordt slechts toegekend na 5 jaar lidmaatschap en na
schriftelijke aanvraag aan het bestuur. De rechthebbenden worden ver zocht hun aanvraag te richten aan de secretaris , 124 Taboralaan, 8400
Oostende .
De uitreiking zal gebeuren op de viering van "Koningsdag" , op zaterdag
16 november 1991, in ons lokaal "Het Koninginnehof " . De kosten van
aanschaf worden gedragen door de maatschappij. Vriendelijk verzoek om
aanwezig te zijn.
-o-o-o-oKennis der Beide Landstalen.
Minister van Defensie COEME zal niet ingaan op het voorstel voor
toekenning van een premie aan de militairen voor kennis van de
2de taal.
Wij begrijpen de minister. Het voorbeeld komt steeds van hogerhand.
-o-o-o-o-

9.

Het 1ste BATALJON FUSELIERS.
Op 11 oktober 1944 werd bij Bergen (Mons), in het Kamp van Casteau,
het 1ste Bataljon Fuseliers opgericht. Commandant was Majoor S.B.H.
Mauroy.
Het bataljon heeft het Nederlands als voertaal, maar omvat ook
wee pelotons Franstaligen, waarbij de jongens uit Zuid-West-Vlaanderen
werden ingedeeld. Het werd volgens een Britse structuur georganiseerd
en bestond uit een bataljonsstaf, een stafkompagnie en vijf
fuselierskompagnies.
Het kaderpersoneel werd samengesteld uit officieren en onderofficieren van het beroeps- en reservekader en kwam op 11 Okt 44
samen. Op 12 Okt kwamen de manschappen toe. Het waren korporaals van
het beroeps- en reservekader en soldaten—oorlogsvrijwilligers.
Met uitzondering van sommige officieren waren allen afkomstig uit
de provincies Oost- en West-Vlaanderen.
Aangezien het gevormd werd als bewakingsbataljon en niet als
gevechtsbataljon, kreeg het een versnelde opleiding van 6 weken. Op
12 december 1944 werd het onder operationeel bevel van het 1ste
Britse Legerkorps geplaatst en vertrok op 16 december vanuit Bergen
naar de zone van dit Legerkorps, gelegen in het bevrijd grondgebied
van Nederland.
Na gedurende enkele dagen afwachtingskantonnementen te hebben
betrokken, nam het Bataljon van 19 tot 22 december zijn eerste
operationele ontplooiing aan. Naast de bewakingsopdrachten waarvoor
het werd opgeleid, werd het ook met meerdere kompagnies aan het
Maasfront ingezet.
Van 23 december 1944 tot 5 mei 1945 bleef het Bataljon deze opdrachten uitvoeren. Tijdens die periode werd het op 10 januari 45,
administratief aangehecht aan de 11de Brigade Fuseliers "Diksmuide"
en werd op 5 april het bevel overgedragen aan Majoor C. Leonard.
Op 5 mei 1945, om 8 uur, beleefden de fuseliers het "Staakt het
Vuren" aan het Nederlands front, als voorbode aan de algemene onvoorwaardelijke Duitse overgave op 8 mei 1945.
Ook het 1ste Bataljon Fuseliers heeft het zijne bijgedragen tot de
"Geallieerde eindoverwinning. Jonge, onervaren vrijwilligers van alle
rangen, hebben zich in de mate van de beperkte mogelijkheden,
geestdriftig ingezet. Deze inzet werd met een zware tol betaald: 8
gesneuvelden en 33 gewonden.
Op 5 juni 45 keert het bataljon naar België terug en neemt kwartier te Brasschaat. Het werd er tot een infanteriebataljon omgevormd
en daartoe aangevuld met oorlogsvrijwilligers 45 en dienstplichtigen
van de lichting 41. Op 10 juni 1945 kreeg het een nieuwe benaming:
1ste Infanteriebataljon van de 6-de Infanteriebrigade "Deinze". Hoewel
het niet meer bestond als dat, bleef het 1ste Bataljon Fuseliers
naar de geest nog enkele maanden verder leven door de
tegenwoordigheid van zijn honderden oorlogsvrijwilligers.
Tussen 25 en 27 juni 1945 scheept het 1ste Infanteriebataljon in
te Oostende met bestemming Noord-Ierland. Daar, met het Cherry Valley
Camp bij Crumlin als draaischijf, ondergaat het bataljon een vijf
maandenlange infanterie-opleiding.
Op 29 november vertrekt het bataljon naar Engeland en verblijft er
vanaf 1 december in het Sudbrooke Camp, bij Lincoln, in afwachting
van de terugkeer naar België. Dit gebeurde op 21 december en via
Oostende kwam het op 23 december te Brussel aan in de Prins Albert
kazerne. Op 3 januari 1946 neemt Luitenant-Kolonel Arnalsteen het
bevel van het bataljon. Van 8 tot 11 januari worden de oorlogsvrijwilligers naar hun haardstede teruggestuurd en op 8 maart 46 wordt
het 1ste Infanteriebataljon van de 6de Infanteriebrigade nu het 11de
Liniebataljon en neemt het Vaandel en de tradities van dit vooroorlogse Regiment over.
De Verbroedering van het 1ste Bataljon Fuseliers - Spearhead, onder
het voorzitterschap van Kapitein R. Van Laere, is uitgegroeid tot de
grootste bataljonsverbroedering van het land.
—o—o—o—o—o—o—

I0.

De Belgen in de Marge van de Golfoorlog.
De Geallieerde Strijdkrachten die het opnamen tegen het regime
van Bagdad, waren vooral samengesteld uit Amerikaanse, Britten,
Fransen en Arabieren die Saddam Hoessein verweer wensten te bieden.
Het Belgisch Leger was vertegenwoordigd door effectieven van de
Luchtmacht, de Zeemacht en de Medische Dienst. De aktiviteiten van
onze Strijdkrachten die in het Golfconflict betrokken waren,
beperkten zich tot ondersteuning. De Zeemacht is nog steeds ter
plaatse.
Een bondig overzicht :
1. De Medische Dienst.
Op 22 januari 1991 zijn vijftig vrijwilligers van de M.D. naar
Cyprus vertrokken om er het personeel van een Engels hospitaal aan
te vullen. De 8 geneesheren, 22 verpleger(ster)s en 16 brancardiers
keerden op 10 maart naar België terug.
2. De Luchtmacht.
Vanaf 13 januari verbleven* op de militaire basis van de Turkse
stad DIYARBAKIR, de 18 Mirage V-vliegtuigen van het 8ste Smaldeel
van de 3de Tactische Wing van Bierset. Op enkele tientallen
kilometers afstand van de Iraaks-Turkse grens, had de NAVO, op vraag
van de plaatselijke regering, een ontradende macht opgesteld. Aan de
zijde van Duitsers en Italianen patrouilleerden de piloten van het
8ste smaldeel, in het luchtruim van Diyarbakir. Aldus voerde deze
eenheid van de Luchtmacht zijn voorziene opdrachten uit in het kader
van de AMF (Allied Command Europe Mobile Force). De piloten hadden
duidelijke instructies : de Irakezen mogen niet geprovoceerd
worden. Op 15 maart waren alle vliegtuigen terug in het land.
We vestigen ook de aandacht op het waardevolle werk van de
bemanningen van de C-130's die het transport van personeel en
materieel naar de delicate punten verzekerden. Deze vliegtuigen
werden eveneens voor sanitaire transporten ingezet.
3. De Zeemacht.
Van bij het begin werd onze Marine al snel bij de Golfcrisis betrokken. Het logistiek steunschip Zinnia en de mijnenjagers Iris,
Myosotis en later ook de Dianthus werden ingezet in de Golf van
Oman. Intussen zijn ze ingezet om de kust van Koeweit mijnenvrij te
maken. Ook het fregat Wielingen, voordien was het de Wandelaar,
hebben goed werk geleverd bij de controle van schepen verdacht van
het breken van het embargo tegen Irak.
De vloot is nog steeds ter plaatse en presteert prima. De
bemanningen worden regelmatig afgelost.
4. De Landmacht.
In het kader van de operatie "Sandy Cocktail", (verschepen van
uitrusting en munitie gestockeerd in België en Duitsland naar de
Golf), heeft de Landmacht steun verleend aan de Amerikaanse
troepen. Vooral in Antwerpen namen zo'n 500 Belgische militairen
deel, waaronder personeel van de Militaire Commissie voor
Geschiktheid, de Militaire Politie, gevechtsduikers van de Genie,
het 6de Linie, het Regiment Para-Commando en verder ook nog
personeel van de Medische Dienst, de Luchtmacht en de Zeemacht.
(samengevat uit VOX nrs. 9101 t/m 9104)
-o-o-o-o-o-oSTALIN's Geheime Bunker wordt MUSEUM.
De nooit door Stalin gebruikte bunker van 7 verdiepingen werd te
KOEIBYSJEV, op duizend kilometer van Moskou, gebouwd. Het was
voorzien als evacuatieplaats voor de regering in noodgeval en
bevond zich op 37 meter onder de aarde. De bunker werd na de oorlog
gebruikt door de Communistische Partij om er kursussen voor
partijkader leden te organiseren.
Deze luxueus ingerichte schuilkelder werd nu tot een museum
omgebouwd
-o-o-o-o-o-

11.
JABBEKE Res. Depot nr. 3.

Loodsen vol voertuigen die onder normale omstandigheden nog
nauwelijks op het terrein komen : het Depot nr. 3 van de Reserve te
Jabbeke. De gebouwen waarin het depot nu ondergebracht is, werden
opgericht in 1937. Aanvankelijk waren er Pontonniers gevestigd, een
afdeling van de Genie. Tijdens en net na de Tweede Wereldoorlog
diende een loods als slaapplaats voor krijgsgevangenen; daarvan
getuigt op een muur nog een rookverbod dat in het duits opgesteld
is. In de weiden erachter stond na de oorlog ook heel wat Amerikaans
oorlogsmaterieel. Op aanvraag van de commandant, Kapitein Claeys, is
een historiograaf uit de streek momenteel bezig de geschiedenis van
het depot te reconstrueren.
De manschappen in het depot zijn voortdurend bezig met het
onderhoud Een volledige onderhoudsbeurt van alles wat er gestockeerd
is, vraagt ongeveer drie maanden en dan begint men weer van voren af
aan. Ondanks de goede zorgen van de mechaniciens is zo'n twintig
procent van de voertuigen niet operationeel. Af en toe worden te oude
wagens openbaar verkocht, ofwel aan opkopers die uit de bruikbare
onderdelen een "nieuwe" wagen opbouwen, ofwel aan verzamelaars die
een exemplaar wensen te restaureren. Die verkoop levert het leger
overigens geen voordeel op omdat de auto's ver beneden hun waarde
van de hand gedaan moeten worden en het geld naar de schatkist (en
dus niet naar Landsverdediging) terugvloeit.
Het depot beschikt zelf wel over enkele mooie, volledig
gerestaureerde "collector's items" : een Land Rover nog gemaakt
onder licentie bij Minerva, een Renault Camionette radiowagen, een
schitterende Ford Rhein ambulance met koperen radiatorgrille, een
Bedford KLA voor luchtafweergeschut en een Ford Rhein operatiewagen.
Het depot nr. 3 van de reserve is ook het enige van de ongeveer
20 depots in België dat de uitrusting van twee regimenten voor zijn
rekening moet nemen. In 1986 werd het depot van Gent overgeplaatst
naar Jabbeke, zodat er daar nu het materieel van de Provinciale
regimenten van Oost- en West-Vlaanderen, opgeslagen is.
(samengevat uit VOX nr. 9108).
-o-o-o-o-o-o-oKoninq Winter de Baas.
Alleszins één oefenprogramma van de Landmacht werd, door de
strenge koude van februari laatstleden, in de war gestuurd.
"Elsenborn of de Noordpool", that was the question ! Het 2de
Bataljon Jagers te voet, het 2de Bataljon Cyclisten, een peloton van
de 15de Cie Genie en het Hoofdkwartier van de 17de Pantserbrigade,
op maneuvers in het gebied van Elsenborn, werden op 16 februari
verplicht de oefening, wegens het gure weer, stop te zetten.
Op de deelnemerslijst stonden ook nog een escadron van het 1ste
Regt Gidsen, een compagnie van het 1ste Bon Cyclisten en een peloton
anti-tankhelikopters, maar deze eenheden konden onmogelijk Elsenborn
vervoegen. De sneeuw stuurde alles in het honderd en voor het
onmogelijk werd, vervoegden alle deelnemers hun garnizoenen.
_o-o-o-oYves BILLET Overleden.
Het weekblad "De Zeewacht" meldt het overlijden van de oostendse
kunstschilder Yves Billet te Quincan (Bretagne). Hij was het slachtoffer van een verkeersongeval.
In de jaren '50 was Y. Billet een gekend kunstenaar in onze stad.
Hij werd geboren op 2 mei 1934 en was de zoon van Victor BILLET, het
boegbeeld van onze Zeemacht. Een schip werd trouwens naar de vader
genoemd : Luitenant-ter-zee V. Billet.
Aan mevrouw weduwe Billet bieden ook wij onze innige
deelneming aan.
-o-o-o-o-

AARLEN

(ARLON) .
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De hoofdplaats van de provincie Luxemburg is, met Leopoldsburg, de meest
gekende garnizoensstad bij de Landmacht. Bogend op haar ervaring als
"militaire" stad, bereidt Aarlen zich voor om binnen luttele jaren, een
deel van de Belgische Strijdkrachten uit Duitsland op te vangen.
De kwartieren Callemeyn en Bastin en ook het Kamp Lagland, zitten al midden
in de herstructureringen zodat ze over enige tijd klaar zullen zijn om de
"nieuwelingen" op te vangen.
Aarlen is beslist een van de oudste plaatsen in België. Oorspronkelijk is
zij een kleine Keltische kolonie die onder Romeinse bezetting uitgroeit en
tot welvarend gebied uitklimt.
Wanneer, in de tweede helft van de 3de eeuw, Aarlen aangevallen wordt door
de Germanen, wordt de plaats versterkt met een omwalling. Onder Frankische
bezetting wordt de hele omringende regio gegermaniseerd. Sindsdien spreekt
de bevolking er een dialect van Duitse oorsprong, dat echter langzaam aan
verdwijnt, wanneer het rijk van Karel de Grote ontbonden wordt, bouwt men de
stad tot een stevig bolwerk. In de 13de eeuw gaat het graafschap Aarlen over
in een markgraafschap en wordt het tenslotte toegevoegd aan het graafschap
Luxemburg.
Het einde van de Middeleeuwen betekent voor Aarlen het begin van een
uitzichtloze periode van ellende en rampspoed. Na de grote brand van 24
maart 1424 wordt de stad in 1542 geplunderd door de soldaten van de hertog
van Orléans, vervolgens weer met de grond gelijk gemaakt door de hertog van
Guise in 1558. De 17de eeuw is een opeenvolging van rampen: brand,
verwoesting, pest-epidemies en hongersnood zijn het lot van de stad. Op het
einde van diezelfde eeuw wordt aan de hand van Vaubans plannen het ommuurde
bolwerk opgericht en de Kapucijnenkapel,' nu de kerk van Sint-Donatius,
wordt tot citadel omgebouwd. Tijdens de Franse Revolutie, het Keizerrijk
en de Hollandse overheersing, is Aarlen de hoofdplaats van het kanton en
herbergt het zowat 2.0OO zielen.
Voor Aarlen is de Revolutie van 1830 synoniem met metamorfose. Gepromoveerd
tot provinciale hoofdplaats, ontpopt de stad zich tot een haard van
bedrijvigheid, vol ambtenaren en militairen. De stad breidt zich uit en
krijgt een fraaier uitzicht. Huizen worden overvloedig opgetrokken en
"groene eilandjes" rijzen als paddestoelen uit de grond In 100 jaar tijd
werd de bevolking zesmaal groter: in 1920 was het
cijfer van 12.000 al overschreden. Het verdubbelde nog op een halve
eeuw tijd en telt momenteel 24.000 inwoners.
Aarlen neemt een strategische positie in het zuiden van ons land in. De stad
ligt op slechts 1 O minuten rijden van het centrum van Luxemburg, In Frankrijk
is Longwy de meest nabije aantrekkingspool (op 25 km.). De Duitse grens
ligt slechts op 70 km. Door haar voordelige ligging is Aarlen een Europees
centrum, want, er heerst een voortdurende uitwisseling van verschillende
culturen.
De stad bouwt haar toeristische infrastructuur uit. Een bijzonder
opmerkelijke prestatie is de vernieuwing van de bekende Sint-Donatius-wijk,
het historische stadscentrum. Dit speciale uitkijkpunt lag in het hart van
de opeenvolgende citadellen die Aarlen gekend heeft. Rond j dit "toppunt"
heeft de stadskern zich in concentrische cirkels uitgebreid. Geen van de
gebruikelijke amusementsoorden ontbreekt er: cafés, j restaurants,
bioscopen, dancings, ... Donderdagmorgen neemt een grote markt het
stadscentrum in bezit. Een aanzienlijke menigte komt er op af, Verassend
detail: de Sint-Maartenskerk, die onder de auspiciën van Zijne Majesteit
Koning Leopold II werd gebouwd, is identiek met de St. Petrus- en
Pauluskerk van Oostende. In zekere zin vormen de twee gebouwen de toegangsen uitgangspoort van België. Bovendien is de stad Aarlen meter van de
mijnenjager 3ELLIS.
Aarlen heeft een van de mooiste musea ter wereld over de rijke Gallo-Romeinse
periode. Folklore leeft nog steeds volop in Aarlen. Het meest bekende
folklorefeest is de dag van de "Faaschtebounen" (wat zoiets als Vastenbonen
betekent). Dan trekt een mooie kinderstoet door de straten. Aarlen biedt ook
immense mogelijkheden voor sportievelingen, zowel voor burgers als
militairen.
De omgeving van Aarlen heeft onvermoede charmes. De dorpen moediger de
renovatie van de boerderijen aan, zonder daarbij iets van hun auth entieke
karakter in te boeten. De natuur is er bijzonder goed onder houden. Habayla-Neuve ligt maar een dertigtal kilometer verder.
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Een van de hoogtepunten van het gebied: het kasteel van de Point d'Oie,
dat al zijn romantische schoonheid tentoon spreidt aan de oever van een
schitterende vijver.
Ook al is het Ardens klimaat ruw er, het nabije microklimaat van de
Gaume-streek, tempert het Aarlens gebied aangenaam. Het ligt in het
grensgebied van enerzijds de Ardennen met hun dichte wouden en inge sloten
valleien en anderzijds, het glooiende, vruchtbare Gaume. Verder op in het
zuiden ligt Frans Lotharingen. De Duitse wouden liggen ook niet ver af en
dat maakt het geheel van landschappen tot een bont tapijt.
In Aarlen zijn de militairen al lang een vast onderdeel van het
landschap. Doordat de stad een heel lange traditie van garnizoe nsstad
achter de rug heeft zijn er weinig problemen. Er zijn niet minder dan 2.000
permanente militairen die er elk jaar evenveel leerlingen bijkrijgen. Het
aantal oefeningen die in het gebied worden gehouden is indrukwekkend. In
de loop van 1990 vonden er 181 oefeningen plaats: een totaal van 15.600
deelnemers, 800 pantservoertuigen en 2.900 wiel voertuigen. Het lijkt
vanzelfsprekend dat de integratie van de uit Duitsland komende Belgische
Strijdkrachten geen probleem zal vormen.
De keuze voor de vestiging van de Infanterieschool viel in 1946 op
Aarlen omdat deze stad over twee kazernes beschikt, de kazerne Leopold en
de kazerne Callemeyn (voormalig kazerne van het 10de Linieregiment)
Positief is ook het nabijgelegen schietkamp van Lagland, een vrij uit gestrekt militair terrein, dat nog kan uitgebreid worden. Er zijn ook heel
wat ruime en gevarieerde terreinen buiten de kazernes beschikbaai
Om de integratie van de Nederlandstalige militairen gunstig te late
verlopen, opende een lagere school enkele jaren ge leden haar deuren. Drie
onderwijzers hebben momenteel achttien leerlingen onder hun hoede twaalf in
de kleuterklassen en zes in de lagere school. Voor de secun daire cyclus
kunnen de kinderen die in het Nederlands verder studeren bij de Europese
school in Luxemburg terecht. Speciaal voor hun is er een dagelijkse
buspendeldienst. De stad doet ook veel moeite om toe lating te krijgen om
de BRT op kabeltelevisie uit te zenden.
Herstelwerkzaamheden aan een deel der gebouwen van de kazernes zijn
reeds aangevat. Voor de huisvesting van de gezinnen is er nauw overleg
tussen de Staf van de provincie en de Centrale Dienst voor Sociale en
Culturele Actie om, samen met het stadsbestuur, de nieuwe bevolking een
aangename thuis te bezorgen.
Wat waar is voor de Infanterieschool, geldt ook voor de School voor
Pantsertroepen in Stockem. Hier zijn ook nog de Groep CVRT -T, het
Verkenningsescadron Para-Commando en het Logistiek Centrum nr.7 gevestigd.
Voor de opvang van onze troepen uit Duitsland plant het Kamp Generaal
Bastin belangrijke investeringen. Tal van hangars zullen worden opge trokken om de bijkomende pantservoertuigen in onder te brengen.
Net als in het Kwartier Callemeyn van de Infanterieschool, doen de
overheden hun best om de integratie van de nieuwelingen tot een succes te
maken. De stedelijke overheid, die goed op tijd op de hoogte werd gebracht
van de naderende bevolkingsaangroei, heeft op geen frank ge keken om het
verblijf in het burgermilieu aangenaam te maken.
Aarlen is een stad die zich langzaam maar zeker uitbreidt en dat on haar
traditie van garnizoensstad in ere te houden, gastvrij als ze is voor alle
militairen.
Ga je naar de streek van Aarlen, vergeet dan de 'Maitrank' niet. De
oorsprong van deze geurige en koppige aperitief ligt verborgen in het
verre verleden. Sinds 864 kent men deze drank al, waarvan beweerd wordt dat
hij de lentelucht van de Ardense bossen uitademt. In feite is dit brouwsel
gebaseerd op sterbladig geurig ruwkruid dat vooral in de beuk bossen rond
het lieflijke Aarlense land groeit. Dit lievevrouwebedstro wordt in een
droge witte wijn geweekt. Elk jaar ontvangen onze vorsten een kistje van de
beste maitrank. Santé !
(V0X nr. 9109).
- o- o- o- o- o- o- o- o-
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Briefwisseling

secretariaat
124 taboralaan
8400 Oostende.
059) 32 32 07
AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP.
Ik, ondergetekende......................................
voornamen .....................................
geboren te ............................ op .................
vraag toegelaten te worden als lid van de vereniging.
Naam van de echtgenote ( o ) ...............................
Weduwe van ( o ) ..........................................

Adres : .............................
Militaire stand ( o )

:
:
:
:

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.
Toegelaten in zitting van
.............................
Handtekening van de 2 introducerende leden.
De penningmeester ...........
De voorzitter ...............
( o ) : Schrappen wat niet past.
Toegelaten in zitting van …………………………………………………………………………………………………
Handtekening van de 2 introducerende leden……………………
……………………
De penningmeester………………………
De voorzitter…………………………………

