3 92 JUL AUG SEP

4 91 OKT NOV DEC

1.

DE KLAROEN : Tijdschrift van de Koninklijke
Maatschappij van Ex-onderofficieren afdeling
OOSTENDE.
6de Jaargang

Nr. 3/1992

LEDENVERGADERINGEN : VERSLAGEN.
1. Statutaire Vergadering van 12 Maart 1992; zie ook "De
Klaroen", nummer 2/1992, blz. 3.
Op de jaarlijkse statutaire vergadering van onze vereniging, wordt
steeds het Jaarverslag van het voorbije jaar, voorgelezen. Voor
diegenen die er niet bij waren, volgt hierna dit verslag, dat de
werking van de maatschappij, gedurende het jaar 1991, weergeeft.
Jaarverslag van de Koninklijke Maatschappij
van Ex-onderofficieren van Oostende,
Werkjaar : I991
Ziehier, beste vrienden, een overzicht van wat wij als vereniging
allemaal hebben meegemaakt in 1991. U zult met mij akkoord gaan
dat het een zeer succesrijk jaar is geweest.
Voor André BAROEN was het zijn 3de jaar als voorzitter. Ons
tijdschrift heeft haar 5de jaargang achter de rug. Vast staat dat
zij de ledenwerving een ferme duw opwaarts heeft gegeven. Zij
heeft ons meer bekend gemaakt bij de onderofficieren van de
Krijgsmacht .
Het enthousiasme voor de 3-wekelijkse etentjes bleef aanhouden.
Onze leden kwamen 18-maal bijeen om gezellig te tafelen, te
kaarten en bingo te spelen in "Het Koninginnehof".
Op 23 mei gingen wij op reis voor een dag naar Diest, Schaffen en
Scherpenheuvel. Op 24 oktober reisden we doorheen de Vlaamse
Ardennen. Telkens een volle bus om de inzet van de
organisator
te belonen.
Op 14 april woonden we met 33 leden het eeuwfeest bij van onze
zusterafdeling van Tongeren. Te Gent waren wij met 17 tegenwoordig
op het jaarlijks ex-onderofficierenbanket.
Wij gingen naar de Oosteroever voor een bezoek aan COMLOGNAV
op 17 april, waar we te gast waren bij KTZ. G. KNOCKAERT.
Voor het bestuur waren er de federale vergaderingen in Brussel op
19 Jan, 23 Mar, 29 Jun en 28 Sep. Bij VOSVAMO waren wij vertegenwoordigd op de vergaderingen van 26 Feb, 19 Mar, 16 Apr, 21 Mei,
17 Sep en 15 Okt.
De viering van Koningsdag op 16 november was, zoals het
hoort, het hoogtepunt van onze aktiviteitenkalender. Het was
een voornaam, maar tevens gezellig feest, met uitreiking van
het erekruis van de Federatie, aan erevoorzitter J.
CHRISTIAENS en het maatschappelijk kenteken aan confraters
GEUVENS, SOMERS, SPRUYT, VEESTRAETEN, VERMEYLEN en
VERPOUCKE.
Op het schoolfeest van de 2S.O.O. te Zedelgem, overhandigde feestleider-ceremoniemeester A. VERPOUCKE, onze prijs aan Sergeant Nico
SCHRANS, beste leerling in de L.O. en Sport van de school. Dit
gebeurde op 26 juli 91.
Zoals in voorgaande jaren waren we op bijna alle
vaderlandslievende plechtigheden van de stad Oostende, met vaandel
en de voorzitter aanwezig. Met dank aan vaandrig VERMEYLEN.
De voordrachten, met of zonder diaprojectie, waren van een
grote verscheidenheid. Even herinneren :
- 14 FEB : "Brugge, Venetië van het Noorden"; mr. G. BERNARD;
- 14 MAR : "Oud Oostende", de hn. GOES en STOPPELEN;

2.

De Maandelijkse Ledenvergaderingen in "Het Koninginnehof".
De ledenvergaderingen van de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van Oostende, gaan door op de 2de donderdag van de
maand, om 14.30u., tenzij anders vermeld. Leden die moeilijkheden
ondervinden om naar het lokaal te komen, (invaliditeit,
vervoerproblemen, enz.), geven best een seintje aan een der bestuursleden, die dan, in overleg, voor een oplossing zorgt. De
adressen en telefoonnumers van de leden van de bestuursraad, vindt
men achteraan in dit nummer van "De Klaroen".
Het programma tot einde 1992 :
Donderdag 10 september 1992 :
woord van de voorzitter, en mededelingen,
- verslag vorige vergadering
- voordracht "Belgisch Congo” door confr. R. FOUQUET,
- koffietafel,
- tombola.
Donderdag 8 oktober 1992 :
- woord van de voorzitter,
- verslag vorige vergadering en mededelingen,
- voordracht "Organisatie en Werking van de R.M.T." door dir.- gen.
E. DEPRAETERE,
- koffietafel,
- tombola.
Donderdag 12 november 1992 :
- woord van de voorzitter,
- verslag vorige vergadering en mededelingen,
- videofilm "Vissen met een Nieuwpoortse Treiler" door confrater
E. VERMEYLEN,
- koffietafel,
- tombola.
Zaterdag 14 november 1992 : feest van "Koningsdag".
Donderdag 10 december 1992 :
- woord van de voorzitter,
- verslag vorige vergadering en mededelingen,
- voordracht "Nederlands, Taal van de Scheepvaart" door confrater
J-B. DREESEN,
- koffietafel,
- tombola.
-o-o-o-o-oGezellige 3-Wekelijkse Samenkomsten van de Exo/officieren. De resterende data voor 1992 zijn als volgt :
06/7, 27/7, 17/8,
07/9, 28/9, 19/10, 09/11, 30/11 en 21/12.
Rendez-vous omstreeks 12.30u in "Het Koninginnehof" voor
het aperitief. Er wordt omstreeks 13.00u aan tafel gegaan.
De contactpersoon voor inschrijving is Voorzitter-ter-ere
Octaaf DEFOOR, telefoon : (059) 33 08 47.
-O-O-O-O-OEX-ONDEROFFICIEREN,

reserveer nu de datum van 14 NOV 92 :
KONINGSDAG! Steeds een hoogtepunt in het werkjaar van onze
Maatschappij!

3.

STATUTAIRE VERGADERING (vervolg van blz. 1)
11 APR "In bezet Duitsland in 1945", confr. W. KOOY;
16 MEI " EGUERMIN - Belg.-Nederl. Mijnenbestrijdingsschool" door
Fregatkapitein TIMMERMAN
12 SEP "De Ardennen", mr. DELEGER,
10 OKT "Van Vrouwen en Heksen", de h. W. DEBROCK
14 NOV " Het Soldatenleven in 1914-1918", de h. VERBEKE,
12 DEC "De Raid op Dieppe", confr. J. DREESEN.
Blijft nog onze ledenvergaderingen van 10 JAN met nieuwjaarsreceptie
en bingo en van 13 JUN ook met bingospel. Met dank en bingo's
aan confr. CUYPERS en dame voor hun inzet voor de tombola's op onze
bijeenkomsten. Financieel vaart onze kas er wel mee !
Veel collega's vonden de weg naar de Koninklijke Maatschappij der
Ex-onderofficieren van Oostende :
- in JAN
Stefaan SEYS, Willy MONEYN en Etienne DEWULF,
- in FEB
Peter PINCKET (overleden op 20 DEC, nog geen vol jaar
na zijn aansluiting), Charles VANBESIEN en Ludo DHONDT,
- in MAR
Louis PAUWELS en Jacky LANSENS,
- in APR
Maurice LASON en Willy VERLEURE,
- in JUN
Guy DEVOS,
- in JUL
Silvère DENAEGHEL,
- in AUG
Jacques BURSENS, Charles VERBANDT en Maurice STRUBBE,
- in SEP
Juliaan SEYNAEVE (sympathisant),
- in OKT
Robert DEMEYER en André DUBOIS,
- in NOV
Julien DEWAELE, Georges MINY, André ZEEBROEK, Joseph
LASCHET, Gerard SALLIAU, Roland DECOO, Ferdinand
VOLBRECHT en Leon BOXUS,
-in DEC : André DENBLIJDEN, mevr. Blanche DECERF (weduwe van
MTR. Fernand SLUYTER) en mevr. Maria DE KLERCK
(sympath.)Samengeteld betekent dit :
- Landmacht : 11 nieuwe leden,
- Luchtmacht : l nieuw lid,
- Zeemacht : 12 nieuwe leden,
- Royal Navy-Section Beige :2 nieuwe leden.
Dit was de blijde kant van de ledentabel. Nu de droevige zijde.
Zijn ons ontvallen in 1991 :
 op 30 JUL: Roger JACOBSEN(een van onze oudste leden, aangesloten
in 1967),
 op 27 SEP :Fernand VERBRUGGHE,
- op 20 DEC : Pierre PINCKET.
Uw raad van bestuur heeft zich 12 maal rond de tafel geschaard in
"De Drie Sleutels", om het allemaal waar te maken. Confr. J. SOMERS
kwam in januari de bestuursrangen vervoegen.
De gemiddelde aanwezigheid op de ledenvergaderingen steeg van 60 in
1990 tot 67 in 1991. Alles laat voorzien dat we voor het jaar 1992
naar een nog hoger cijfer zullen gaan.
De bestuursleden MARCHAND, SOMERS, VAN LOOCKE en VERPOUCKE werden
precies één jaar geleden, her- of verkozen voor hun mandaat van 3
jaar.
Na 105 jaar blijft de K.M. der Ex-onderofficieren van de
Krijgsmacht, afdeling Oostende, bloeiend en vooruitstrevend.
De tradities van onze voorgangers worden in ere gehouden!
De secretaris,
R. VAN LOOCKE.

De voorzitter,
A. BARGEN.

(zoals voorgelezen door de secretaris op 12 maart 1992).
-o-o-o-o-o-oSPORT : Proficiat aan 2SOO voor de glansrijke overwinning in de
Wisselbeker der Jongeren, op 6 mei 92, te Dinant!

4.
LEDENVERGADERINGEN: VERSLAGEN (vervolg).
2. Vergadering van 9 April 1992.
Bij een mooi lenteweer startte deze vergadering om 14.30u stipt
met een opkomst van 75 leden.
De feestleider heette iedereen welkom en vooral de gastspreker,
de h. V. LEERMAN, die ons een voordracht met diamontage bracht,
"Zeereis onder Zeil".
Tijdens de pauze werden de pannekoeken en wafels opgediend,
Na het 2de deel van de voordracht werd de spreker bedankt en
beloond met een "opkikkertje", goed voor een van zijn volgende
reizen.
De voorzitter nam toen het woord om iedereen te bedanken voor
de talrijke opkomst. Een minuut stilte werd gehouden voor onze
overledenen.
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.
De voorzitter vervolgde daarna met enkele mededelingen :
- de opname van confrater PUYSTIENS in het ziekenhuis,
- het overlijden van ons 2e oudste lid, Henri DEGHESELLE,
- de komende aktiviteiten met vooral veel recepties en etentjes!
Feestleider VERPOUCKE lichtte de reizen naar Zeebrugge en naar
het eeuwfeest van de sectie Kortrijk toe. Ook de dagreis van
17 september 92 werd voorgesteld : bezoek aan G.M., club Antigoon, dierentuin Antwerpen en St. Maartens-Latem.
De leden die voor de eerste maal een vergadering bijwoonden
werden voorgesteld : Wilfried MONTMORENCY en Leo DEPOORTER en
dame.
De penningmeester werd daarna overrompeld met betaallustige
leden voor de uitstappen naar Zeebrugge en Kortrijk.
Een rijkgevulde tombolatafel werd vlug leeggehaald onder de
deskundige leiding van confraters CUYPERS, VERMEYLEN en VERPOUCKE.
Rond 18.00u werd iedereen bedankt en keerde men huiswaarts.
3. Vergadering van 14 Mei 1992.

Op deze vergadering kregen we als gastspreker de heer N. VALCKE,
kantoordirecteur bij de B.B.L., agentschap St. Jan. Zijn spreekbeurt over het bankwezen was uitgebreid en droeg de belangstelling weg van alle aanwezigen. Nadien werden er verschillende
vragen gesteld. Spreker mocht een warm applaus in ontvangst
nemen en kreeg een geschenkje in naam van onze vereniging. Een
ogenblik stilte werd in acht genomen ter nagedachtenis van onze
overledenen terwijl het Vaderlandslied weerklonk. De voorzitter
nam het woord en verontschuldigde de bestuursleden DEFOOR,
PUYSTIENS, SOMERS en VAN LOOCKE.
Confrater VERMEYLEN bezorgde de leden de tekst van het Belgisch
Volkslied.
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. De
komende aktiviteiten werden besproken. Er werden 6 sporttrofee' s
aangekocht bestemd voor de beste sportman van het jaar in de 2SOO
te Zedelgem.
Mevr. CUYPERS bracht tijdens het opdienen van de wafels en pannekoeken, de tombolabiljetten aan de man. De trekking was om 16.50u
onder de kundige leiding van confraters VERPOUCKE, CUYPERS en
VERMEYLEN. De vergadering liep ten einde omstreeks 17.15u.
4. Vergadering van 11 Juni 1992.
Kenmerkend voor de juni-vergadering is dat geen voordracht op de
agenda staat. Zo ook dit jaar.
Er waren 57 leden opgekomen en gewoontegetrouw werden onze overledenen herdacht met een minuut ingetogenheid.
De voorzitter bracht een schrijven ter kennis van de Korpscommandan:
van de 2S.O.O. te Zedelgem. Kolonel LEFEVERE vraagt ons om ook
(vervolg op blz. 5)

LEDENVERGADERINGEN: VERSLAGEN (vervolg).
dit schooljaar, de prijs "Ex-onderofficieren van Oostende", toe
te kennen aan de beste leerling in de lichamelijke opvoeding en
sport.
Het bingospel kende het verwachte succes, 7 lekkere prijzen
werden toegekend aan de gelukkige winnaars.
De vergadering werd met een mooie tombola afgesloten.

5.

R.V.L.

-o-o-o-o-o-

Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

CONCERTEN KONINKLIJKE STADSHARMONIE VAN
OOSTENDE.Dirigent : Kapelmeester F. CUYPERS .
07 juni 92
om 20.30u
Wapenplein .
14 juni
21 juni
28 juni

om 20.30u
Wapenplein .
om 20 . 30u
Wapenplein .
voormiddag Zeewijding
namiddag Ommegang.
om 20.30u
Wapenplein .
om 20.30u
Wapenplein .
om 20.30u
Wapenplein .
om 16.00u
Leopoldpark .
om 20.30u
Wapenplein .
om 20.30u
Wapenplein .
om 20.30u
Wapenplein.
om 20.30u
Wapenplein .
om 20.30u
Wapenplein .
om 20.30u
Wapenplein .
om 20.30u
Wapenplein .
om 20.30u
Wapenplein .
om 20.30u
Wapenplein .
om 20.30u
Wapenplein .
om 20.30u
Wapenplein .
om 20.00u
Wapenplein .
om 20.00u
Wapenplein .

Zondag
05 juli
Donderdag
09 juli
Zondag
12 juli
Zondag
19 juli
Donderdag
23 juli
Maandag
27 juli
Zaterdag
01 augustus
Zondag
02 augustus
Zaterdag
08 augustus
Zaterdag
15 augustus
Zondag
16 augustus
Donderdag
20 augustus
Zondag
23 augustus
Zaterdag
29 augustus
Zondag
30 augustus
Zondag
06 september
Zondag
13 september
(x) : met de kliek.
De Kapelmees ter en zijn muzikanten hopen op uw aanwezigheid!

(x
)

(x
)
(x
)
(x
)

(x
)
(x
)
(x
)
(x
)

-O-O-O-O-ODE MUZIEKKAPEL VAN DE ZEEMACHT.
o.l.v. Luitenant Kapelmeester Peter SNELLINCKX.
1. Concerten op het Wapenplein te Oostende.
Telkens om 15.30u op 18 juni, 02, 16 en 30 juli, 03 en 10 september
1992.
2. Op de Burg te Brugge.
Op 17 en 24 juni 92 om 19.30u.
Op 01, 08, 15 en 22 juli 92 om ló.00u.
3. Concerten in het Casino Kursaal Oostende.
Zondag 28 juni 92 om 20.30u.
Zaterdag 05 september 92 om 20.3ÜU.
Kaarten zijn te verkrijgen bij de Muziekkapel tegen lOOfr, i.p.v.
300fr. Zich wenden tot de Bootsman Jonsenkazerne, 3e en 23e
Linieregimentsplein te Oostende, tel. 80 14 02 (toestel 357).
Kaarten zijn ook te verkrijgen aan dezelfde voorwaarden bij
confrater Jozef SIMONS, Perzikenlaan 29 te Oostende, (betaling
terplaatse of door storting op rekening nr. 068-0779930-77
van de V.G.Z.M.)Stortingen dienen ten laatste te gebeuren op
respektievelijk 23 juni of 01 september 92. Gelieve 15fr
portkosten te voorzien bij bestelling. Tel. : 50 14 74.
-o-o-o-o-o-

6.
TOEKENNING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KENTEKEN.
Aan de lijst der rechthebbenden van het maatschappelijk kenteken
(beeltenis Koning Leopold II) op bladzijde 4 van het nummer 2/92, dienen
volgende verbeteringen aangebracht.
l. Bijvoegen : VAN DEN BRANDEN Pierre (nr. 619). Confrater Van den
Branden was lange jaren lid van de sectie Gent, Koninklijke
Maatschappij der Oud-onderofficieren van het Leger. Ten onrechte
werd verondersteld dat hem het kenteken reeds werd toegekend aldaar.
Aangezien zulks niet geval is, zal hem dit kleinood worden
overhandigd op Koningsdag 1992.
2. Schrappen : LAUREINS Pierre (nr. 292).
Confrater Laureins werd bij vergissing op de lijst geplaatst. Hij is
reeds sedert 1946 lid en kreeg destijds het kenteken uit handen van
wijlen voorzitter M. DERYCKERE. Wij verontschuldigen ons voor deze
fout.
Alle rechthebbenden hebben al de gevraagde schriftelijke
aanvraag ingediend.
Aan de toekenning van het maatschappelijk kenteken zijn geen
kosten verbonden.
27 MEI 92 : Ex-onderofficieren op reis naar ZEEBRUGGE.
Woensdag 27 mei 92 was een mooie warme dag, een ideale dag om op
reis te gaan. Zo was het ook gepland door onze feestleider en uw bestuur
.
Vertrek was om 08.00 u uit Oostende en aangezien iedereen ruim op
tijd aan de verschillende haltes zijn/haar opwachting maakte, waren we
bij reeds om 08.50u aan de L. Coiseaukaai 2, bij M.B.Z.,
Havenbestuur Brugge-Zeebrugge. Mevr. DECLERCK, onze gids, was ook
vroeg op de afspraak en- meteen werd met het bezoek aanvang genomen.
Eerst een geschiedkundig overzicht aan de hand van mooi didaktisch
materiaal en deskundige uitleg van onze gids. Cijfers waren er ook om
te onthouden : de nieuwe dam steekt 4 km. in zee; de diepzeedokken
zijn (worden) 15m. diep; om er maar een paar te noemen.
Iedereen nam vervolgens terug plaats op onze komfortabele bus om
aan een rustig tempo de haven te bezichtigen. Er kwam een onderbreking
voor koffie bij P.& 0. Ferries terminal (vuile W. C. 's).
De tanker "METHANIA" lag gemeerd aan de strekdam voor het lossen
van gas, daarom was er geen doorgang voor bezoek aan de oostelijke dam .
Na deze rondrit gingen we op weg naar nog beter gekende oorden: de
Marinebasis Zeebrugge! Alcoholvrije aperitief was wel niet wat de
meeste onder ons hadden voorzien als opwekkertje, maar de reglementen
zijn voor iedereen, ook voor bezoekers. Niet getreurd, bij het lekker
middagmaal was wel wijn voorzien!
Geen fregat in de haven van de marinebasis aanwezig; een tegenvaller dus. Er werd ons wel een mooie film getoond en nadien werden er
bezoeken gebracht aan 2 tripartite mijnenjagers en aan de indrukwekkende scheepslift. De uitleg door 1LZ. DICKERS was uitstekend.
Om 16.45u kwamen we in Brugge toe en "kregen we vrijaf" tot 18.45u.
Blijvend aantrekkelijk toch die mooie stad van bij ons!
Voor het avondmaal trokken we per coach naar Meetkerke. In het
gekende "Breugelhof" heeft het ons gesmaakt en kwamen de tongen voor
goed los. Het werd er zo luidruchtig dat menig ex-onderofficier of
dame wat buitenlucht ging proeven. Oostende omstreeks 09.15u.
Een mooie dag!

7.
Het Eeuwfeest van de Kortrijkse Ex-onderofficieren.
Met een volle bus zijn we op Zondag 31 mei 92 vertrokken, richting
Kortrijk. Om 09.30u waren wij terplaatse en na een verfrissing op de
Markt, hebben we de eucharistieviering in de St. Michielskerk
bijgewoond. Een prachtig koor luisterde de plechtigheid op. Na de
kerkdienst werd in optocht, voorafgegaan door de Politie-fanfare,
naar het stedelijk monument gestapt en werden bloemen neergelegd.
Op het stadhuis werden we ontvangen voor een receptie, aangeboden
door het stadsbestuur en waar verschillende autoriteiten het woord
namen : de burgemeester, de nationale voorzitter en de voorzitter
van de feestvierende vereniging, de heer Walter DECOUTTERE.
Met de bus begaf iedereen zich om 12.15u naar restaurant "'t Klokhof" voor het lustrumbanket. De ontvangst aldaar was buitengewoon
goed met ook hier een receptie en een heerlijke maaltijd! Alles werd
begeleid door passende piano-muziek en menig voetje ging van de
grond.
Voor John VERPOUCKE en dame Anette was het een bijzondere dag. Zij
vierden 34 jaar huwelijk! Ze werden door allen gelukgewenst en door
de voorzit ter, met een fles champagne en bijhorende pralines,
Het werd een prettige terugreis omstreeks 18.30u.
Ziehier de onderverdeling van het aantal deelnemers :
Brussel
: 9
Aalst : 2
Gent
: 2
Tongeren : 16
Kortrijk : 52
Oostende : 51
J.V,
-o-o-o-o-o-o25 Jaar Vriendenkring Koninklijke Stadsharmonie.
De Vriendenkring van de Stadsharmonie bestaat 25 jaar en dat was
reden om te vieren op 30 mei 92 in zaal "Ten Stuyver". Ons stedelijk
muziekkorps is bij de ex-onderofficieren zeer gekend omdat de
dirigent-kapelmeester een van onze bestuursleden is : Fernand
CUYPERS Een ander bestuurslid, Raoul MARCHAND,is een der zeer
gewaardeerde muzikanten.
Het banket van deze zilveren viering werd druk bijgewoond, niet in
het minst door onze leden, met op kop voorzitter André BAROEN.
Waren er ook bij Kapitein-ter-Zee G. KNOCKAERT, plaatscommandant,
schepen Dries VERMEESCH, voorzitter VOSVAMO Georges VAN BRANTEGHEM,
om er maar enkele te noemen.
Met prachtig weer was het mogelijk buiten het aperitief te nemen
onder de parasols. Om 13.30u werd aan tafel gegaan en nam dirigent
CUYPERS het woord om allen welkom te heten. Het gekende orkest "The
Love Stars" bracht zoals steeds, mooie muziek en of er gedanst werd!
De verrassing was groot toen Raoul MARCHAND met een drietal aria's
de zaal deed daveren. Op het einde van een geslaagde namiddag kwam
de tombola aan de beurt, eveneens een daverend succes! Om 19.30u was
het afgelopen en na de laatste klanken van het orkest, keerden we
blijgezind terug naar huis.
Het brasserieconcert gaat dit jaar door op 4 december, om 20.00u, in
het Feestpaleis op het Wapenplein. Het volgend banket is voorzien op
13 december, in zaal "Ten Stuyver". Wij hopen weer op een talrijke
opkomst!
-o-o-o-o-o-o-o3-Wekelijkse
Samenkomsten
op
:
6
juli, 27
juli

met
en

Etentje
in
17
augustus

ons
!

lokaal

8.
Blauwhelmen in JOEGOSLAVIË.
In totaal maken 475 Belgen en Luxemburgers deel uit van UNPROFOR
(United Nations Protection Forces), in Joegoslavië. Het bataljon
bestaat uit 42 officieren, 96 onderofficieren en 337 manschappen,
waarvan 10 miliciens.
De Belgisch-Luxemburgse sector strekt zich uit over een gelijk
zijdige driehoek van ongeveer 45 kilometer en wordt afgebakend door de
Hongaarse grens, de Donau en de Drava en oostelijk Slovenië.
De opdracht van de VN-macht is de vrede te vrijwaren. Dit betekent dat
het staakt-het-vuren moet geëerbiedigd worden, zodat men
kan komen tot een politieke oplossing van het hele probleem.
Meer in detail bestaat de opdracht uit de volgende punten:
De toegang tot de ZBVN (Zone met VN-Bescherming) controleren via
controleposten op alle wegen en de voornaamste invalswegen, evenals
op de belangrijkste verbindingspunten.
Aan deze posten zowel voertuigen als individuen tegenhouden en zo
nodig fouilleren om te beletten dat militaire formaties of andere
gewapende groepen binnendringen in de ZBVN en dat explosieven,
militair materieel, wapens en munitie binnengebracht worden.
Patrouilleren in de ZBVN, hetzij tevoet, in een voertuig of per
helicopter.
Een onderzoek uitvoeren over alle klachten i.v.m. overtredingen van
het gedemilitariseerde statuut van de ZBVN en elke bevestigde
overtreding melden.
Zich plaatsen tussen de strijdende partijen wanneer zich ernstige
spanningen voordoen onder de verschillende nationaliteiten.
De wapens en de munitie van de territoriale defensie eenheden in de
ZBVN bewaken die in de opslagplaatsen verzameld liggen.
Het Belgisch-Luxemburgs bataljon is als volgt samengesteld:
- Een Staf, hoofdzakelijk samengesteld uit het 2Cy
- Een Staf en Diensten Cie, versterkt met volgende elementen:
- logistiek van het Korps,
- transmissies van het Korps en van de B.S.,
- een ontmijningsploeg van de LM,
- een gerechtelijk detachement van het Auditoraat-Generaal,
- Een Cie Lichte Infanterie met twee Pelotons van het 2Cy en een PI
van het Luxemburgse leger,
 Een Cie Pantserinfanterie geleverd door ICy,
 Een mobiele Cie van het 4 ChCh (Jagers te Paard) met vier PI
Recce, versterkt met een PI fuseliers van het 19ACh (Rijdende
Artillerie),
 Een PI Genie van de 15 Cie Gn.
De eerste trein vertrok uit Siegen (BSD) op 7 april 92 met 48
Belgische blauwhelmen. Er zouden nog 5 treinen volgen. De resterende
manschappen vertrokken op 10 april met het vliegtuig vanop KeulenWahn.
VOX)

-O-O-O-O-OZIEKENBEZOEK.
De confraters Frans PUYSTIENS en Roger VAN DAELE werden in het
ziekenhuis opgenomen. Zij kregen het bezoek van meerdere leden van de
bestuursploeg. Wij wensen hen een allerbeste en volledig herstel toe.
-o-o-o-o-o-

9.
De Vorming van de ONDEROFFICIER in de Kijker.
Militair Weekblad VOX nummer 9211.
Het militair weekblad VOX van 24 maart 1992, uitgegeven door
de Informatiedienst van Landsverdediging, is volledig aan de
vorming van de onderofficier gewijd. Volgende belangrijke
onderwerpen komen aan bod.
- De Onmisbare Schakel.
- Algemene Vorming voor Onderofficieren.
- Zeemachters Opgeleid in St.-Kruis.
- Gericht Werken in Saffraanberg.
- Opleidingen in de Technische School.
- Aanwerving Onderofficieren - Beschikbare Plaatsen.
Uit het artikel "De Onmisbare Schakel" mogen wij u het
volgende niet onthouden:
Een encyclopedie die nochtans bekend staat als een gedegen
naslagwerk, heeft de onderofficier ooit omschreven als "een
militair in rang lager dan een onderluitenant en hoger dan een
korporaal". Alsof met rang en plaats alles gezegd is en doen en
kunnen onbelangrijk zijn. Niets is minder waar. Onze
onderofficieren zorgen er niet alleen voor dat het ingewikkelde
militaire raderwerk gesmeerd loopt, zij houden het geheel ook
samen. De onderofficieren zijn ook vandaag nog de ruggegraat van
het leger.
Eeuwen geleden stelden de vorsten vast dat de uitslag van de
strijd meer was dan de optelsom van een reeks tweegevechten en vaak
afhing van de orde en de onderlinge samenhang in de gelederen. De
soldaten moest niet alleen het correcte gebruik van hun steek- en
slagwapens worden bijgebracht. Zij moesten bovendien leren
gedisciplineerd in gesloten gelederen op te treden. Het kader
vormde hiervoor het instrument bij uitstek : de officieren werden
belast met de inzet in tijd en ruimte van de formaties, terwijl de
onderofficieren verantwoordelijk waren voor het gelijkvormig
gebruik van de wapens door de manschappen en voor de orde binnen de
gelederen. De "sergeant" - uit het Frans : "hij die de rangen doet
sluiten" - heeft zijn naam niet gestolen.
De militair levert echter niet altijd strijd; te velde en in het
garnizoen moet het kader ervoor zorgen dat de troep paraat blijft.
Ook hier werden de taken duidelijk opgedeeld. De officieren organiseerden het dagelijks leven en de onderofficieren waakten erover
dat alles naar voorschrift en op tijd werd uitgevoerd :
voedselbedeling, onderhoud van de uitrusting en de wapens, hygiëne
van man en paard, orde in de kwartieren, het viel allemaal onder
hun bevoegdheid. Het vroegste spoor dat we van de
onderofficiersfunctie terugvonden, is de Romeinse "tesserarius", de
drillsergeant.
Naast deze onderofficieren "voor de troep" ontstond nagenoeg
gelijktijdig een ander type onderofficier : de technicus. De
stukscommandant is hier een mooi voorbeeld van. Deze bedienden
de katapulten of voerden bijzondere opdrachten uit. Zij waren de
eerste specialisten.
Wij verliezen het spoor van de onderofficier tijdens de
duistere middeleeuwen, om het terug te vinden wanneer de
Zwitsers opnieuw in gesloten gelederen gaan opereren en het
buskruit zijn intrede doet.
Terwijl de officieren hun rang en hun eenheid aan hun afkomst
dankten of eenvoudigweg kochten - niet de beste waarborg voor
kwaliteit - namen de onderofficieren meer en meer hun
verantwoordelijkheid op. Geen wonder dat sommigen tijdens de
woelige overgang van de 18de naar de 19de eeuw zo'n belangrijke rol
hebben gespeeld!
De onderofficier is vandaag nog altijd de schakel tussen het
bevel en de uitvoering. Hij is de bevoorrechte raadgever van de
officier.

10.
DE DIENSTPLICHT.
Zeer opvallend dat bijna alle politieke partijen en hun talrijke
onderafdelingen, onderling wedijveren in het verkondigen, dat zij
voorstander zijn,van de onmiddellijke afschaffing van de militaire
dienstplicht.
Op 28 mei kondigde het ACV, op een belangrijke
bijeenkomst, ook deze eis af. Wat vooral opviel was het pover
applaus van de leden toehoorders aanwezig in de zaal, te zien
op de T.V.- beelden.
BEROEPSMILITAIREN,
18,5% minder in 7 jaar!
Op 31 januari 1992 telde de
Krijgsmacht 48.958
beroepsmilitairen. Per categorie
was dit : 6.416 officieren,
21.557 onderofficieren en 20.985
korporaals en soldaten.
In 1985 waren de cijfers als
volgt: 6.589 officieren, 23.515
onderofficieren en 29.930
korporaals en soldaten. Dat waren
samen 60.034 beroepsmilitairen .
Van 1985 tot 1992 kregen we
dus een vermindering van 18,5%.
Deze vermindering is het meest
uitgesproken in de categorie
korporaals en soldaten : 29,89%.
Bij 2,63% en bij de de officieren
was dit slechts ànderofficieren
8,56%
Men is ondertussen opnieuw
begonnen met de aanwerving van
beroepsvrijwilligers. Voor dit
jaar worden 2.270 soldaten, 1.400
kandidaat-onderofficieren en 172
kandidaat-officieren gezocht.
De regering moet in de komende
maanden een meerjarenplanning
voor defensie vastleggen.

FOTOCOPIEHUIS

DESNERCK D.
Torhoutsteenweg 196 8400
OOSTENDE Tel. 059/5031 46

FOTOCOPIES
AAN DE GOEDKOOPSTE
PRIJZEN

OVERLIJDENS.
Te Oostende overleed de heer Camille T'JOEN, voorzitter van
het Nationaal Verbond der Oudstrijders van de Brigade PIRON. Hij
was tevens eerste ondervoorzitter van de VOSVAMO. Een
afvaardiging van ons bestuur was op de begrafenis aanwezig.
Te Zedelgem overleed mevr. Christiane SCHOONJANS, dochter van
confrater Victor SCHOONJANS (ook vaandrig van de Vriendenkring
der Gepensionneerden van de Zeemacht). Ook hier was onze
maatschappij vertegenwoordigd op de uitvaartplechtigheid.
Penningmeester Jean BEELS van het Nationaal Verbond der
Veteranen van Koning LeopoldlII is op 10 April 92 overleden. Een
bestuurs-afvaardigïng woonde de begrafenis bij op 15 april te
Stene.
Aan de getroffen families bieden wij onze innige deelneming.
Eerstvolgende ledenvergadering : Donderdag 10 september 1992.
(Voordracht door confr. R.
FOUQUET, "Belgisch
Congo").
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De LOTING en de DIENSTPLICHT.
Op 14 december 1909, drie dagen vóór zijn dood, ondertekende
Koning Leopold II de nieuwe militiewet op de persoonlijke dienstplicht. In 1913 tenslotte, werd met de veralgemeende dienstplicht
een laatste radicale stap gezet naar een rechtvaardiger militiewet.
De duur van de dienstplicht schommelde tussen minimum 8 maanden
(tussen de twee wereldoorlogen) en maximum 30 maanden (in de helft
van de vorige eeuw).
Tot 1853 werd de duur bepaald en varieerde hij van de massalegers
in de van de effectieve legerdienst niet bij wet tussen de 11 en 18
maanden. Pas met de komst tweede helft van de negentiende eeuw,
werd een eerste maal, een minimumduur (30 maanden in 1853)
vastgelegd.
In het Europa van de eerste helft van de negentiende eeuw bestonden er drie systemen van recrutering
- de vrijwillige legerdienst naar Brits model
- de algemene dienstplicht in Pruisen;
- een gemengd stelsel in de andere staten.
Het Belgisch systeem baseerde zich op de Nederlandse militiewet
van 1817. Deze wet voorzag uitdrukkelijk dat de krijgsmacht bij
voorkeur uit vrijwilligers zou worden samengesteld. Maar slechts
weinig inwoners van de jonge monarchie voelden zich geroepen om een
loopbaan onder de wapens te beginnen. De militiewet bepaalde dat
alle jonge mannen aan de loting moesten deelnemen in het jaar
waarin ze negentien werden.
ledere gemeente zag zich genoopt om een bepaald aantal soldaten
in te schrijven. In alfabetische orde trokken de lotelingen een
nummer uit de lotingtrommel. Het aantal lage nummers (bijvoorbeeld
van l tot en met 88) stemde overeen met het aantal soldaten die een
gemeente aan de klasse moest afstaan. Zij die lage cijfers trokken,
zouden weldra deel uitmaken van het contingent. Diegenen die de
hoge nummers (boven 88) hadden, werden vrijgesteld. Alnaargelang de
uitslag voor de betrokkene, leidde dit tot vreugdedansen of
rouwbeklag in de nabij gelegen kroegen.
Dat velen afkerig waren van het leger was zowel toe te schrijven
aan de vervreemding als aan de duur van de dienst. Gezien de beperkte transportmogelijkheden was de verwijdering van huis
gedurende vele maanden, een zware tol voor de jonge soldaten. Het
Frans als bevelvoeringstaal was voor de Vlamingen een bijkomende
belasting.
De militiewet van 1817 bepaalde de militieverplichtingen (de
periode dat men gemobiliseerd kon worden) op vijf jaar. Door de
oorlogsperikelen met Nederland (1830-1839), de internationale spanningen en de sociale onrust naar het einde van de eeuw toe, kwamen
de soldaten, via een reeks gelegenheidswetten, tot 8 ja zelfs tot
10 jaar voor mobilisatie in aanmerking. Ook de talrijke ziektes,
vooral oogkwalen, waarmee de krijgsmacht te kampen had, deden vele
toekomstige dienstplichtigen huiveren. Men probeerde zelfs via opzettelijke verminkingen aan de legerdienst te ontsnappen.
De methode van de vervanging was niet alleen een volkomen wettelijke, maar ook een beproefde uitweg om aan de dienstplicht te ontsnappen. In de periode van 1842 tot 1850 grepen 9.804 jongeren uit
het geheel van de 8 klassen (= 12%), de vervanging aan als middel
om aan de dans te ontsnappen. Oorspronkelijk behoorden de vervangen
jongeren tot de meer gegoede kringen. Maar via verschillende vormen
van verzekering - iedereen kon zich bij een gespecialiseerde
maatschappij inschrijven, die, ingeval dat de verzekerde een laag
lot trok, er voor instond om een plaatsvervanger te vinden - konden
steeds meer uitgelotenen, dus ook diegenen die uit minder welstellende milieus kwamen, van het voorrecht genieten.
Inmiddels werd de vrijwillige dienstneming bevorderd maar pas in
1909, door de nieuwe militiewet van Koning Leopold II, verdween het
systeem van de loting definitief.

12.

Dagreis naar ANTWERPEN op 17 September 1992.
Op Donderdag 17 september 92 brengen wij een bezoek aan de
fabrieken van General Motors Antwerpen. Ook de dierentuin staat op
het programma. Het aantal deelnemers is beperkt tot 50.
A. Vertrek aan de opstapplaatsen :
1. Bredene Groenendijkstraat (07.30u).
2. Vuurtorenwijk, Tivoli (07.34u).
3. Canadaplein, gerechtshof (07.40u).
4. Petit Paris (J07.43u°.
5. Hoek Elizabethlaan - Nieuwpoortsestw, (07.45u).
6. Kerk St. Jan (07.50u).
B Programma :
09.30u : Aankomst bij G.M. Antwerpen, verwelkoming.
Rondleiding.
11.30u : Einde bezoek.
11.35u : Vertrek richting Antwerpen, vrij stadsbezoek tot 13.30u.
13.40u : Aankomst Club Antigoon.
Middagmaal : voorgerecht
soep
hoofdschotel
dessert
wijn of water.
14.50u Bezoek aan de dierentuin Antwerpen.
18.00u Einde bezoek; vertrek richting St.Martens Latem.
19.30u Avondmaal in de zaal "Pompiertje". Menu : schotel met
hesp, kruditeiten en brood.
21.30u : Vertrek richting Oostende.
C Deelname in de kosten : l.OOOfr p/p, inbegrepen autocar, drinkgeld
chauffeur , ingangsticket dierentuin, middag- en avondmaal,
(wijn en water bij het middagmaal zijn inbegrepen, andere
dranken niet).
Uiterste datum van inschrijving : 02 september 1992.
Betaling : op rekening nr. 000-0146912-54, Nieuwlandstraat 21, 8400
Oostende, of, op de ledenvergaderingen rechtstreeks aan de
penningmeester.
Inschrijvingstrook te sturen aan A. VERPOUCKE, Cardijnplein 2, bus 12,
8400 Oostende.
Ondergetekende ............................. wenst deel te nemen
aan de reis naar Antwerpen op 17 september 1992 met ............
personen. Hij (zij) zal (zullen) opstappen aan opstapplaats
nr .........
(X)Hij (zij) zal (zullen) heden de som van l.OOOfr X .... personen
zijnde ............. fr storten op rekeningnummer 000-0146912-54
van de K.M. Ex-onderofficieren van Oostende, 21 Nieuwlandstraat, 8400
Oostende.
(X)Hij (zij) zal (zullen) betalen rechtstreeks aan de penningmeester op
een ledenvergadering.
(X) : Schrappen wat niet past.
(Handtekening)
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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

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

IN MEMORIAM.
Henri DEGHESELLE, ons 2de oudste lid (94j.), is niet meer. Deze sedert 35 jaar op
rustgestelde onderofficier van het 3e Linieregiment, was een zeer graag geziene
figuur, zowel bij ons, als bij vele andere vaderlandslievende verenigingen van de stad
en in het O.C.M.W.-rusthuis "De Boarebreker".
Confrater DEGHESELLE was een der laatste oudstrijders van de eerste wereldoorlog
en ook veteraan van de oorlog 1940-1945. Hij was oorlogsinvalide en Vuur-kruiser.
Hij sloot zich in 1957 aan bij de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren
en was lid van de raad van bestuur tot 1988. Zijn hoge leeftijd bracht hem ertoe
ontslag te nemen uit zijn bestuursfunctie. Hij werd, samen met voorzitter-ter-ere
Octaaf DEFOOR, gehuldigd op 19 december 1988 en "uitgegeten" in ons lokaal.
Dikwijls heeft hij ons vergast met aardige liedjes uit zijn uitgebreid repertorium!
Henri DEGHESELLE werd te Oostende geboren op 22 augustus 1897. Hij is er op 25
maart 1992 overleden. Zijn begrafenis in de St. Jozefskerk op dinsdag 31 maart, werd
druk bijgewoond door zijn vele vrienden oudstrijders en gewezen collega's.
Onze voorzitter leidde een uitgebreide afvaardiging met vaandel van onze
vereniging.
Wij bieden langs deze weg nogmaals onze innige deelneming aan de familie.
R.V.L.
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ONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VAN

Oostende,

EX-ONDEROFFICIEREN
van de KRIJGSMACHT
OOSTENDE
Gesticht in 1887
Postrekening 000-0146912-54

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…………………………………
N.B. Dit vak is voorbehouden aan het bestuur

