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

Nr. 4/1992
LEDENVERGADERING : VERSLAG.

Vergadering van 10 September 1922.
Bij een uitzonderlijk mooi weer waren er 74 leden, toen de voorzitter
iedereen v/e Ikon heette om 14.30 u.
Er werd een minuut stilte gehouden voor de afgestorven leden, terwijl het
Vaderlands lied weerklonk uit onze nieuwe bandopnemer (was reeds ter
sprake in een vergadering van 1972 - beter laat dan nooit ) .
De voorzitter gaf een overzicht van de voorbije plechtigheden, waar
onze vereniging vertegenwoordigd was in de voorbije maanden (o. a.
feest van 3e e 23e Liniereginent, van het Geheim Leger, vergadering van
de VOSVAMO, uitreiken van sporttrofee in 2SOO Zedelgem, feest van de
Brig. Piron, Nationale Feestdag, enz.).
De komende aktiviteiten werden even belicht door de feest-leider, de
maandelijkse ledenvergadering, (zie "De Klaroen" 4/92) -de
opstapregelingn voor de busreis naar Antwerpen en de toekomstige dagreis
in Mei 93.
Confrater Cuypers deed nog een oproep voor het talrijk bijwonen van
het Brasserieconcert op 04 Dec om 20.00 u in het Feest-paleis en op
13 Dec het St Geciliafeest in feestzaal "Ten Stuyver" om 12.30 u.
Het verslag van de vergadering van 11 Jun werd voorgelezen en
zonder aanmerkingen aangenomen.
Confrater Rich. Fouquet bracht zijn diamontage over de reis met “
De Moor" naar Belg. Congo (in de jaren 55 en zo terug over Las Palmas,
Lissabon, Gadiz Sevillia, Tanger en Santiago de Compostella). De
feestleider bedankt de speaker met een geschenk.
De pannekoeken en wafels werden dan opgediend voor de lekkerbekken.
En na een lange "kletspauze" werden de loten, aangeboden door Mevr.
Cuypers, getrokken en er waren terug veel gelukkigen.
Rond 17.30 u bedankte de speaker/materiaalmeester iedereen voor zijn
aandacht en werd de vergadering opgeheven.
Onze 3-Wekelijkse Gezellige Samenkomsten.
Het hoeft niet altijd een banket te zijn! Samen eten is altijd
gezellig. Onder vrienden smaken de spijzen des te meer. Om u in te
schrijven, neem contact met voorzitter-ter-ere O. DEFOOR op het
volgend nummer: (059) 33 08 47.
Afspraak in "Het Koninginnehof" omstreeks 12.30u voor het aperitief. Aan tafel om 13.00u.
Hier volgen de data: 19/10, 09/11, 30/11, 21/12 in 1992.
Verder in 1993: 11/1, 01/2, 22/2, 15/3, 05/4, 26/4, 17/5, 07/6 en
28/6.
Er is na het middagmaal gelegenheid tot kaarten en andere
gezelschapsspelen. Tot ziens in ons lokaal.
-o-o-o-o-oKONINGSDAG OP ZATERDAG 14 NOVEMBER 1992.

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 I4.30u., tenzij anders vermeld. Leden die moeilijkheden
ondervinden om naar het lokaal te komen kunnen een seintje geven
aan een der bestuursleden. Er zal dan, in overleg, voor een
oplossing worden gezocht. Men vindt de adressen en telefoonnummers
van de bestuursleden achteraan in dit nummer.
Het programma tot eind 1992 en begin 1993 :
- Donderdag 8 oktober 1992:
- woord van de voorzitter,
- verslag vorige vergadering en mededelingen,
- voordracht: "Organisatie en Werking van de R.M.T." door de h.
E. DEPRAETERE dir.-gen.
- 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.
- 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.
- Donderdag 14 januari 1993:
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie,
- bingo,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 11 februari 1993:
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- voordracht: "Aanpassingen en Wijzigingen v/d Wegcode" door ADC.
J. PEETERS, brigadecommandant,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 11 maart 1993:
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- voordracht: "De Uitdrukkingen" door de h. R. DESNERCK,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 8 april 1993:
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- diavoorstelling: "Ierland" door confrater E. VAN LOO,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 13 mei 1993:
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- diavoorstelling: "Brugge anders gezien" door E.Z. G. CLAEYS,
- koffietafel en tombola.

3.

KONINGSDAG 1992
De meest belangrijke dag van het jaar voor de Koninklijke Maatschappij van Ex-onderofficieren, afdeling Oostende, is weer in
aantocht.
KONINGSDAG : Zaterdag 14 november 1992.
Zoals ieder jaar verwachten we alle leden en sympathisanten om
ll.00u in de St. Petrus- en Pauluskerk voor de Eucharistieviering
ter nagedachtenis van de overledenen van het Belgisch Vorstenhuis
en van onze eigen vereniging.
Om 12.30u volgt de ontvangst in "Het Koninginnehof". Bij het aperitief
wordt de traditionele toast gebracht aan Z.M. de Koning.
Om 13.00u wordt aan tafel gegaan voor het banket, met volgend
menu :
- Aperitief met versnaperingen (toast aan de Koning);
- Exotische zeevruchtencocktail;
- Aspergeroomsoep;
- Lamsvlees met roomsaus en groentenkrans;
- Koffie en gebak;
- Witte en rode wijnen (l fles per 2 personen), spuitwater ook
beschikbaar.
Er wordt aangepaste muziek gebracht door het gekende orkest, "The
Love Stars" waarbij ten dans wordt geleid. Een tombola geeft iedereen
de mogelijkheid mooie prijzen te winnen.
De deelname in de kosten van het banket, alles inbegrepen, bedraagt 950fr per persoon. Betaling en inschrijving kunnen vanaf nu
worden gedaan door storting op ons rekeningnummer:
000-0146912-54 Koninklijke Maatschappij
van Ex-onderofficieren Nieuwlandstraat 21,
8400 Oostende.
Gelieve bij inschrijving steeds het aantal dames (eventueel) op
de strook te melden. Men kan ook rechtstreeks aan de penningmeester
betalen op een van onze bijeenkomsten. Uiterste datum : 3 november!
In de loop van de namiddag zal het maatschappelijk kenteken aan
volgende leden worden uitgereikt:
VAN AERDE René
VAN DEN BRANDEN Pierre
SIMONS Jozef
VAN DAELE Roger

- VAN LANDEGHEM Alfons
- MAUHIN Roger
- DEJONCKHEERE Maurice

NIEUWE LEDEN.
Het is met veel genoegen dat wij u op de hoogte brengen van de
aansluiting van volgende gewezen collega's.
712. LECOMTE Marcel (ADJ. b.d. L.M.)
713. DE COCK Hubert (10M. b.d. Z.M.)
714. VAN LOO Emiel (ADJ. b.d. L.M.)
715. VANBIERVLIET Roland (ADJ b.d. Lu.M.)
716. STEENKISTE Lodewijk (ADJ b.d. L.M.)
717. ALLEMEERSCH André (ADC. b.d. L.M.)
718. BEELEN Gustave (ADJ. b.d. M.D.-Z.M.)
719. COUTEREEL Robert (1MC. b.d. Z.M.)
720. DE CAE Gaston (ADJ. b.d. L.M.)
721. DE WEVER Frans (10M. b.d. Z.M.).
Hartelijk welkom aan allen en hopelijk zien we elkaar dikwijls op
onze bijeenkomsten!

4.
IN MEMORIAM.
Op 6 juli 92 is te Gentbrugge de heer Maurice DEWULF overleden.
De afgestorvene was de vader van onze confrater Etienne. Hij werd
te Middelkerke geboren op 15 januari 1905 en was rustend Adjudant
1ste klasse van de Landmacht. Als ex-onderofficier, oud-strijder en
oud-krijgsgevangene was hij aktief in meerdere vaderlandslievende
verenigingen. Maurice DEWULF werd op donderdag 9 juli 92 te
St.Amandsberg, begraven. Aan vriend Etienne en de familie bieden wij
onze innige deelneming aan.
Confrater Piere LAUREINS is op vrijdag 31 juli 92, in zijn
woning te Oostende, schielijk overleden. De uitvaartdienst op 5
augustus werd bijgewoond door een delegatie van ons bestuur onder
de leiding van de voorzitter. Pierre LAURIENS was sergeant bij het
7e Bataljon Fuseliers (3e Cie.) en sloot zich aan bij onze
maatschappij op 17 november 1946, (stamnummer 292). Wij bieden aan
Mevr. LAUREINS en de familie, onze innige deelneming aan.
Gewezen ondervoorzitter en penningmeester Fernand PINTELON is op
4 augustus 1992, te Oostende overleden. Als gewezen secretaris van
wijlen burgemeester Adolf van GLABBEKE, was confrater PINTELON een
zeer gekend figuur in zijn geboortestad. Hij werd te Oostende op 14
januari 1913 geboren en was gewezen 1ste wachtmeester en
oudstrijder. In 1974 werd hij tot penningmeester van de Koninklijke
Maatschappij der Ex-onderofficieren van Oostende, aangesteld. Hij
was aangesloten sedert 21 juli 1964 en werd op 21 januari 1981, ten
huize van wijlen voorzitter DERYCKERE, tot Ie ondervoorzitter verkozen. Hij heeft gedurende vele jaren onze maatschappij uitstekende
diensten bewezen en nam ontslag uit het bestuur op 8 juli 1987. Het
bestuur en de leden bieden aan zijn kinderen en de familie, onze
innige deelneming aan.

Kring van Oudonderofficieren van het 3de
Regiment Lansiers.
Misschien zijn er onder onze
leden oud-gedienden van het 3de
Regiment Lansiers?
Zo ja , zal het hen wel
interesseren te weten dat een
kring van gewezen
onderofficieren werd gesticht,
naar aanleiding van de ontbinding van het regiment.
Er zal één keer per jaar een
bijeenkomst van aktieve en
reserve onderofficieren met de
families, plaats vinden.
Voor meer inlichtingen kan men
zich wenden tot :
- Adjudant-chef BRASSEUR, BPS
19, 4090 BSD.
-o-o-o-oAlvast noteren : 14 November Koningsdag ! "Etentjes" : 19/10;
09/11; 30/11; en 21/12.
-o-o-o

FOTOCOPIEHUIS

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

FOTOCOPIES
AAN DE GOEDKOOPSTE
PRIJZEN

SCHOOLFEEST 2SOO.
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Traditie getrouw werd op 23 juli 92 het schooljaar 91-92 afgesloten met
een militaire parade te Zedelgem. Ook onze afdeling Ex-onderofficieren
van de Krijgsmacht, garnizoen Oostende, was wederom aanwezig om aan de
beste leerling L.O. en Sport, de trofee van onze vereniging te
overhandigen. Het weer speelde ook mee en liet zich van zijn beste
zijde zien.
Rond 14.50u werden de troepen opgesteld. De Muziekkapel van de
Zeemacht luisterde alles op met vrolijke deuntjes en militaire
marsen. Dan kwam de naamafroeping van de leerlingen die in
aanmerking kwamen voor een der talrijke prijzen.
Onze laureaat was Gunter ÏSERMAN, leerling van de 46e Promotie A2/1,
beste sportman van de promotie. De muziekkapel gaf vervolgens een mooi
carrousel ten beste. Onder bevel van Korpsadjudant HOPPE werd een puike
fantasiedril gebracht, beloond met veel applaus van de talrijke
toeschouwers.
Na een mutsenparade waar alle modellen en kleuren van hoofddeksels
werden voorgesteld die in onze krijgsmacht worden gebruikt, kwam nog
een sportdemonstratie en werd een cross gelopen begiftigd met mooie
prijzen.
Het bekende zangkoor van de school kwam toen aan de beurt en bracht
enkele mooie stukken ten gehore waarvan sommige meerstemmig. Twee
valschermspringers sprongen uit een helikopter vanop l000 m en wisten
zo hun valscherm te besturen dat zij midden het terrein landden. Nog
applaus voor hen en ook voor het nummer paardendressuur
Na al dit spektakel dat de tijd had laten voorbijvliegen, kwam het
einddefilé om de plechtigheid af te sluiten.
De receptie nadien werd aardig gebruikt om even na te kaarten
omtrent hetgeen wij hadden meegemaakt en om oude vrienden te ontmoeten.
De gebeurtenissen van het voorbije schooljaar konden even onder de
loupe genomen worden en van commentaar voorzien.
Aan de kaderleden en de leerlingen wensen wij een mooie verlofperiode toe, na dit zeer geslaagd feest. Wij herinneren ons ook de
talrijke feesten die wij destijds hebben helpen organiseren in onze
eenheid. Hoeveel weken en maanden organisatiewerk gaat aan dergelijke
plechtigheden vooraf! Tot in de kleinste puntjes moet alles geregeld
zijn! Op het feest van de 2SOO was geen enkel bijzonderheid uit het oog
verloren. Het was af!
Aan allen die meegewerkt hebben aan de voorbereidingen en aan het
feest zelf, hartelijk proficiat!
T.H,
-O-O-O-O-OONZE NATIONALE FEESTDAG.
Op 21 juli 1992, viering van de eedaflegging door Koning Leopold I, in
1831 , was onze Koninklijke Maatschappij terug aanwezig op deze
plechtigheid.
Bloemen werden neergelegd op het Leopold I plein door de burgerlijke
overheid, vertegenwoordigd door burgemeester J. GOEKINT, de militaire
overheid, vertegenwoordigd door KTZ. G. KNOCKAERT, plaatscommandant en
door de VOSVAMO, overkoepelend orgaan van de Oudstrijders- en
Vaderlandslievende verenigingen, vertegenwoordigd door voorzitter G.
VAN BRANTEGHEM.
De optocht naar de St. Petrus- en Pauluskerk voor het traditioneel TE
DEUM, werd voorafgegaan door de kliek van de Koninklijke Stadsharmonie.
Met een receptie op het stadhuis werden de feestelijkheden afgesloten.
Ons oudste lid, confrater Hector DUTRON, vierde op deze dag zijn 96ste
verjaardag. Hij was aanwezig!
-o-o-o-o-o-o

6.
DAG VAN DE ZEEMACHT.

Tijdens de Dag van de Zeemacht hield stafchef Vice-Admiraal
Jozef DE WILDE, een opmerkelijke toespraak. De Admiraal was niet
mals voor de politieke neiging om onze Marine, ei zo na, af te
schaffen.
"De huidige zeemacht is de derde uitgave van de Belgische
militaire marine", zegde de stafchef op het Wapenplein vóór massale
belangstelling. "Dit krijgsmachtdeel werd in het verleden tot
tweemaal toe afgeschaft. Onder druk van dramatische omstandigheden,
werd de marine, tegen grotere kost, telkens opnieuw opgebouwd."
De minister van Landsverdediging, de heer DELCROIX, zelf nooit
militair geweest, leek niet erg in zijn nopjes op 20 juli te
Oostende.
Volgens de stafchef van de Marine is sinds de verdwijning van het
ijzeren gordijn, maar al te duidelijk gebleken hoeveel meer redenen
tot bescherming van zijn bezittingen het westen heeft gehad. ten
aanzien van de regimes waarmee wij in confrontatie stonden.
Dat de regeringsbeslissing tot drastisch inkrimpen van alle
krijgsmachtonderdelen tijdens een periode van intense,
internationale, operationele aktiviteiten werd genomen, (Belgische
blauwhelmen in Joegoslavië, de luchtmacht in Turkije, talloze
humanitaire interventies, de Zeemacht tijdens twee opeenvolgende
conflicten in de Golf), zorgde voor diepgaande bedenkingen vanwege
de staf van de marine.
"Het spreekt vanzelf dat de beslissing nopens het meest
geschikte ogenblik van dergelijk initiatief, volledig onder de
bevoegdheid van de politieke autoriteiten valt. Ze nemen deze
beslissing in het kader van het algemeen belang voor het land. In
deze context is het van doorslaggevend belang dat werd beslist dat
België haar internationale verplichtingen zal blijven naleven."
"Niemand beter dan de marine kan in deze vernieuwde situatie een
belangrijke rol spelen. De Zeemacht vormt het meest flexibele diplomatiek instrument in de handen van de leiders van ons land wanneer
het erop aankomt de solidariteit van de natie aan te tonen, mocht de
veiligheid van het internationaal recht worden bedreigd. Wij hebben
dit reeds bewezen. Het land mag op ons rekenen." Aldus Admiraal J.
DEWILDE.
Nooit werd dergelijke massale belangstelling voor de "Dag van de
Zeemacht" genoteerd. Een duidelijke blijk van waardering voor het
werk van onze marine gedurende de voorbije 5 jaar. De verschillende
militaire en marine attaché's op de tribune, hebben even de wenkbrauwen gefronst bij het aanhoren van de besparingen die onze vloot
te wachten staan.
R.V.L.
DE BESPARINGEN. De regering maakte op
2 juli 92 de volgende besparingen bekend:
- tientallen (?) gevechtsvliegtuigen worden verkocht;
- 2 fregatten worden van de hand gedaan;
- de mijnbestrijdingsvloot wordt gehalveerd;
- de Medische Dienst houdt op te bestaan als aparte macht;
- tientallen pantserwagens gaan naar de schroothoop.
Verder werd beslist de dienstplicht af te schaffen en over te
schakelen naar een beroepsleger van 40.000 man.
Generaal CHARLIER, stafchef van de Krijgsmacht, maakte
schriftelijk zijn bezwaren over aan de Koning en aan de
minister.
R.V.L.
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24.391
16.061
13.621
70.199
16.069
10.601
17.216
26.996
17.965
14.099
12.683
15.632
13.006
11.080
10.261
30.265
23.082
10.644
25.623
15.191
71.014
13.916
15.653
15.194
16.605
15.434
12.216
61.149
10.980
18.915
17.588
13.362
15.468
12.318
16.551
15.152
12.225
17.544
13.558
11.168
11.583
12.891
14.417
11.252
80.160
14.916
13.396
13.760
13.068
12.009
16.062
10.288

IN MEMORIAM (K.O.V.B.O.O.)
DYCK F.
1922-1992 17.544 ABRASSART F.
FONTAINE C.
1917-1992 17.340 MEERT J.
SCHALENBORGH F. 1914-1992 14.879 DANEELS F.
BOUCHEZ-FRANCOIS A. 1917VANNEMBERCK C.
1920-1991
13.894 DE MOOR M.
1991
BIELEN J.
1895-1991 12.128 GOFFIN F
TEERLYNCK H.
1905-1992 12.010 LAMBERT R.
VANDENBERGHE A. 1928-1991 12.695 COUNE R.
D'OULTREMONT J. 1927-1991 23.947 THAELS E.
DE LAETERE R.
1929-1991 12.027 RENSON L.
DURVIAUX M.
1914-1991 10.798 NOEL L.
SIMONS H.
1909-1991 12.015 MATAGNE R.
MOSSELMAN A.
1912-1991 14.959 FONTAINE M.
VANDERWAETER P. 1900-1991 21.651 DUYCK M.
GROENSTEEN G.
1900-1991 11.299 FOGUENNE H.
DUPONT R.
1927-1991 32.426 TRUYENS J.
WAYAFFE L.
1906-1991 12.320 HENRY A.
GILLEBEERT R.
1904-1991 61.254 PETIT M.
BROUWERS M.
1901-1991 17.822 DIRICKX A.
VAN PEBORGH F.
1912-1991 32.214 LAMBOT J-P.
DEMOULIN D.
1912-1991 11.522 LAMKIN M-J.
RYELANDT A.
1909-1991 14.135 CROQUET L.
DESAEDELEER M.
1923-1991 14.531 DOURNY G.
DEWOLF J.
1919-1991 13.204 VAN SAN H.
FRANSEN L.
1921-1991 24.804 KENNES D.
VERBRUGGHE F.
1919-1991 11.405 LAURENT R.
CRAENEN A.
1913-1991 11.638 ULENS H.
CRAENEN M.
1912-1991 12.133 VERGNES C.
MERCIER H.
1902-1991 14.585 STERCKVAL J.
GODFROID J.
1930-1991 29.557 GILBART P.
CHRISTIAENS R.
1926-1991 12.711 LEBEAU R.
LESCRINIER R.
1914-1991 11.163 LORETTE A.
PARET J.
1921-1991 19.736 DASSONVILLE A.
VANDEN BERGHE 0. 1909-1991 14.495 VANDEN EEDE J.
VAN RAEMDONCK J. 1921-1991 14.093 VERTRIEST R.
VAN HAECHT F.
1908-1991 19.181 LAMBREGTS J.
DEBRAEL A.
1915-1991 10.467 LEJEUNE L.
ABRASSART F.
1931-1991 17.401 GENDEBIEN R.
VANDENBREEDE C. 1917-1991 15.153 IDILLEBOURG A.
PELTIER V.
1900-1991 19.347 JACOBS A.
VAN HECKE F.
1907-1992 18.270 VEYS A.
MAURY M.
1917-1992 16.937 SIMON A.
PRAILE L.
1914-1992 11.999 COPIN R.
BLAUWENS T.
1899-1992 30.271 LOOSEN F.
HEMELEERS J.
1906-1992 13.200 VAN POUCKE G.
CHARLIER G.
1915-1992 17.390 HARCHIES J.
FRESON A.
1921-1992 13.592 GERARTS J.
SALBERTER J.
1915-1992 12.993 JACQUEMYN F.
FLION G.
1911-1992 11.835 GOISSE A.
COLIN A.
1912-1992 14.225 HAUTECOEUR E.
FLEURMAN J.
1914-1992 18.049 FRISQUET E.
BAKEROOT R.
19021992.
REFORBEL.

1931-1992
1901-1992
1906-1992
1911-1992
1903-1992
1913-1992
1912-1991
1916-1991
1913-1991
1903-1991
1914-1991
1913-1991
1920-1991
1905-1991
1957-1991
1897-1991
1909-1991
1910-1991
1952-1991
1904-1991
1916-1991
1925-1991
1922-1991
1942-1991
1907-1991
1910-1991
1909-1991
1914-1991
1953-A991
1912-1991
1903-1991
1915-1991
1910-1991
1927-1991
1928-1991
1903-1991
1927-1991
1932-1991
1913-1991
1914-1992
1932-1992
1909-1992
1931-1991
1917-1992
1925-1992
1916-1992
1909-1992
1910-1992
1915-1992
1938-1992

De operatie Reforbel die de terugkeer van onze strijdkrachten
uit Duitsland regelt, is voorlopig opgeschort. Deze beslissing
staat te lezen in GS-Info, het interne informatieblad van het
leger. "Alle maatregelen in het plan voorzien en nog niet
uitgevoerd zijn opgeschort," staat in de tekst te lezen. De
opschorting heeft alles te maken met de herstructurering van het
leger na de geplande afschaffing van de dienstplicht.

8.
DE KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL.
Koning Leopold I onderstreepte reeds zeer vroeg na de Belgische
onafhankelijkheid de nood aan een militaire school voor de opleiding
van het officierenkorps. Het was in 1834 dat luitenant-kolonel Chapelié
de opdracht kreeg een school voor de vorming van officieren op te
richten.
Men kan de Academie voor Wiskunde en Versterkingen, die op last van
de Gouverneur der Spaanse Nederlanden in 1675 te Brussel haar poorten
opende, een voorloper noemen. De Spaanse Successieoorlog betekende het
einde van deze academie. In 1713 werd in dezelfde gebouwen, op last van
de Staten van Brabant, de Academie militaire du Genie geopend. Hier
werden militaire ingenieurs gevormd en de school bleef open tot 1783.
Andere militaire scholen zagen het levenslicht tijdens dezelfde
periode: de Ecole des Mathématiques du Corps d'Artillerie te Mechelen
en de Militar Knabenstiftung te Antwerpen.
De Militaire School wordt in 1834 opgericht om de officieren
van de artillerie en de genie te vormen. Vanaf 1869, wanneer de
industrie in België zich volop uitbreidde, groeide het prestige
van de School.
De geest van de tijd maakte dat de toegang niet gemakkelijk was: een
vrij aanzienlijk schoolgeld en cursussen die uitsluitend in het Frans
gegeven werden, vormden de grootste obstakels.
In 1914 wordt de Militaire School ontbonden. Na de oorlog wordt ze
opnieuw opgericht. Kolonel E. Galet wordt op l mei 1919 door Koning
Albert belast met de voorbereidingen voor de heropening. Generaal Neefs
werkte van 1927 tot 1935 de nieuwe onderwijsprogramma's uit en
verstevigde de organisatie van de cursussen en het toezicht op de
studie. De strengheid en de objectiviteit van de toelatingswedstrijd
worden eveneens onder handen genomen.
In 1927 ontving
generaal Neefs, uit handen van Koning Albert, het
vaandel van de
School. In 1935 werd het eeuwfeest van de
M.S.gevierd. De School werd Koninklijk en de taaisplitsing van de
cursussen voltrekt zich in de loop van datzelfde jaar.
Het leven van de leerlingen speelt zich af tussen 05.30u 's morgens
en 21.30u 's avonds. Het tijdschema is uiterst streng: onmiddellijk na
het opstaan lichamelijke opvoeding, daarna lessen van 85minuten,
veelvuldige ondervragingen, (in principe om de drie lessen). De tucht
is hard. De leerlingen mogen zelden uitgaan (alleen op woensdag en
zondag) en het aantal keren wordt nog beperkt door straffen die,
behalve voor studie, bij het middagappel en in het openbaar worden
meegedeeld.
De eerste degen des Konings, een speciale prijs geschonken door de
Vorst, wordt in 1937 toegekend aan onderluitenant Loosen van de 81eIC
(Infanterie-Cavalerie).
Bij de mobilisatie in 1939 worden de cursussen aan de Koninklijke
Militaire School geschorst, aangezien officieren en leden van het
professorenkorps zich naar hun eenheden moeten begeven. Wanneer de
School op 7 januari 1946 haar poorten heropent, staat zij voor enorme
moeilijkheden.
Een commissie wordt belast met het uitstippelen van een nieuw
programma, maar het is kolonel Beernaerts die zijn stempel drukt op de
naoorlogse K.M.S. Kolonel Beernaerts hecht veel belang aan de
karaktervorming van de chef en aan de democratische waarden. Er wordt
een nieuw soort tucht ingevoerd en de militaire opleiding past zich
aan aan de moderne gevechtsopleiding. De K.M.S. krijgt opdracht de
officieren van de drie Machten te vormen en later komen de Rijkswacht
en de Medische Dienst daar ook bij.
De roem van onze K.M.S. heeft zich tot ver buiten onze landsgrenzen verspreid.
(VOX)
-o-o-o-o-o-o-

9.
DE PIONIERS.
Aangezien geschiedenis steeds iets boeiends te bieden heeft, zullen
onze leden graag kennis maken met onze stichters en voorgangers. Met 62
zijn de Ex-onderofficieren van het garnizoen Oostende, op l november
1887, van start gegaan. Het beroep van onderofficier was vóór de eerste
wereldoorlog van tijdelijke aard. Zodra men hem niet meer voor
effectieve krijgsverrichtingen of voor de opleiding kon gebruiken, of
wanneer hij niet meer zo jong was als nodig, werd hij huiswaarts gestuurd. Wij hebben dan ook naar het secundair beroep van deze gewezen
militairen opzoeking gedaan. Hierna volgt een eerste lijst.
a_.

b_.

c_.

d.

e_.

1

TILKENS Romain
Damme 2/2/1836

SGT.
3e Linie

Hfd. Politiecomm.
Louisastraat 9
Oostende.

Stichtend
voorzitter.

2

HENNUY Leopold

SGT. MAJ.
8e Linie

Voorzitter
1889-1892

3

HERBIET Paul

SGT. MAJ 1
e Linie

Hoofdcontroleur
kursaal,
Van Iseghemlaan 80
Oostende.
Bediende buurtspw.
Amsterdamstr. 27
Oostende.

4

SCHERPINGS Henri

ADJ.
1e Linie

5

PRINCIPE Philippe

6

MAJOOR Alphonse

ADJ.
1e Linie
SGT.
Rgt/Genie

7
8

LAROCK Lambert
BOONEN Emile

SGT. 1e Linie
Mar./Log.
l Rgt Ch/Chev

9

BOUCKAERT Louis

Mar.Log.Ch.
1e Rgt.Art

10

CAROEN Jean

1e SGT.
4e Linie

11

CREPIN Armand

Mar./Log
1e Rgt. Lansiers

12

CHAPEL Pierre

SGT.
2e Linie

13

COUVREUR August

SGT.
6e Linie

14

DESCHEPPER Jean

15

DE RIDDER Fréderic

SGT.
Rgt. Karab
Mar.Log.Chef
2Rgt.Art.

16

DORCHAIN Gustave

Muzikant
4e Linie

Bediende gaswerk
Nieuwpoortstw. 30
Oostende.
Rentenier Weststraat
5 Oostende
Telegraafbediende
Langestraat 14
Oostende.
Tramcontroleur
Hotelier
St. Sebastiaanstr.
22 Oostende.
Bureelhoofd
Kapellestr. 59
Oostende
Notarisklerk St.
Josephstr. 37
Oostende.
Hotelier
Weststraat51
Oostende
Stationsbediende
Kaïrostraat 34
Oostende
Off. Spoorwegpol
Spoorwegstraat 14
Oostende.
Bediende buurtspw
Mariakerke
Handelaar
Kapellestraat 101
Oostende
Kleermaker
Vrijhavenstraat 40
Oostende

ontslag 1890.
ontslag 1888

ontslag 1889
Ontslag 1889

Ontslag 1889

10.
LUCHTVERKEERSLEIDER
Vliegen is voor de meeste mensen de normaalste zaak van de
wereld geworden. Grote en kleine burgerlijke en militaire vliegtuigen doorklieven het luchtruim zonder dat iemand zich hierbij
bedenkingen maakt. De mensen zijn er zich nauwelijks van bewust
dat die vliegtuigen een streng gecontroleerde baan volgen en
onderworpen zijn aan de verkeersregels in de lucht. Het leiden van
deze vliegtuigen, de verkeerscontrole, is echt niet voor iedereen
weggelegd. Onontbeerlijke eigenschappen van de luchtverkeersleider
zijn een flinke dosis stressbestendigheid en het vermogen om
driedimensioneel te denken bij het vlakke beeld dat het
radarscherm weergeeft.
De luchtverkeersleiders van de Luchtmacht worden opgeleid in de
ATC-school in Koksijde. Alle controleurs, zowel officieren als
onderofficieren, krijgen er hun opleiding. De officieren komen uit
de Koninklijke Militaire School, de onderofficieren hebben één
jaar doorgebracht aan de Technische School van de Luchtmacht in
Saffraanberg. Daar werken zij een aantal voorbereidende cursussen
af.
Het is essentieel dat de toekomstige luchtverkeersleiders het
Engels jargon beheersen en de grondbeginselen van de meteo en de
weersvoorspelling begrijpen, vooraleer ze in de ATC-school aan de
eigenlijke opleiding beginnen.
Die bestaat uit een deel ATC (Air Traffic Controller) en een
gedeelte radar. Het eerste is opgesplitst in twee fasen : tien
weken theorie worden afgesloten met een bekwaamheisproëf. Wie
slaagt kan gedurende 18 weken de kneepjes van het vak leren.
Tijdens de cursus worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de
op de controletorens toegepaste procedures. De leerlingen lope,
in dit stadium een week stage op de controletoren van een
operationele basis. De leerlingen die geslaagd zijn voor het
examen dat de tweede fase afsluit, lopen zes maanden stage in een
vliegeenheid. Na de stage keren ze terug naar de ATC-school voor
de derde fase, het gedeelte radar.
Opnieuw wachten hen 18 weken voornamelijk praktische scholing,
inclusief een stage in een operationele eenheid. Na het eindexamen hebben de controleurs opnieuw 6 maanden stage in een eenheid voor de boeg. Aan het einde van die proefperiode kan het
brevet van luchtverkeersleider gehaald worden. Een stage van tien
werkdagen, voorzien in het TCC/RP te Semmerzake (Centrum voor
Luchtverkeerscontrole/Radarpost), bevordert daarenboven nog de
kennis van het communicatieve aspect van de luchtverkeersleiding.
(VOX)
-o-o-o-o-oDE FIETS.
Aan kinderen uit de lagere school werd gevraagd wat de fiets
voor hen betekent. Ziehier de antwoorden.
De fiets :
- vervuilt niet,
- geeft meer vrijheid,
- vraagt geen brede wegen,
- stelt geen parkeerproblemen,
- houdt je gezond en sportief,
- is in de stad het snelste vervoermiddel,
- is goedkoop,
- is quasi onverslijtbaar,
- verspilt geen energie,
- veroorzaakt geen lawaaihinder,
- is vrijwel ongevaarlijk voor andere weggebruikers,

11.
DE SCHEEPSLIFT (Marinebasis Zeebrugge).
Deelnemers aan de uitstap van 27 Mei 92 zullen zich het bezoek aan
de scheepslift van de marinebasis Zeebrugge herinneren. Van
Kapitein-ter-Zee G.KNOCKAERT kregen we meer informatie hieromtrent :
-- Met de opkomst van de tripartite-mijnenjagers met polyesterromp
(klasse Aster, Bellis, enz.), ontstond bij de Zeemacht de nood voor
een scheepsloods, om er de onderhoudswerken aan de romp te kunnen
uitvoeren. Deze werken moeten gebeuren in strigente omstandigheden
voor wat betreft temperatuur en vochtigheidsgraad. Bovendien is
gebleken dat de doeltreffendheid van een scheepsreparatiebedrijf dat
over een loods beschikt, met 30% toeneemt in vergelijking tot
onderhoudsbedrijven die in open lucht werken.
Om schepen in een loods te plaatsen staan drie opties open :
a. een overdekt gegraven droogdok waarbij één dok maar één schip
kan opnemen,
b. een scheepshelling met hellingwagen, maar bij 5 meter getij
heeft men lange aanlooprails nodig,
c. een scheepslift met wagentjestrein.
Uitgaande van schepen van + 55 meter lengte, met een maximum
gewichtsdistributiekromme van 29 Ton per strekkende meter, heeft
de Zeemacht gekozen voor onderstaande lift:
- hydraulisch, 60 meter lengte bij 15 meter breedte,
- platform hangend aan 10 lieren die elk 250 ton kunnen trekken,
(deze trekkracht wordt ontwikkeld met behulp van een 6-voudige
takel getrokken door een hydromotor die wordt aangedreven door
per minuut, 4 liter olie in een gesloten circuit rond te sturen)
Na aftrek van de veiligheidsmarges blijft een finale
hefcapaciteit van 1400 Ton beschikbaar. Deze capaciteit is nodig
voor het heffen van:
a. het eigen gewicht van het platform, 250 Ton,
b. het gewicht van de wagentjestrein, 25 Ton,
c. het gewicht van het schip.
Dit laat toe schepen te dokken tot 1.000 Ton, zoals de Belgica.
De ganse lift wordt computer gestuurd. De hijs- of daalsnelheid
bedraagt 30 cm/minuut en het platform komt absoluut horizontaal naar
boven. Zo ergens in het systeem een verschil van 4 mm. ontstaat, bv.
ter hoogte van de machinekamer van een schip, dan krijgt de betrokken lier automatisch een bijsturing in de vorm van 15% méér of
minder olie. Als deze besturing niet volstaat en er ontstaat 10 mm.
verschil, dan stopt automatisch de snelste lier. Zou ooit in het
systeem 16 mm. verschil ontstaan, dan stopt het ganse systeem.
De schepen worden met behulp van de wagentjestrein op de
traverseerwagen getrokken die op zijn beurt lateraal wordt
verplaatst tot voor de geplande herstelplaats. De traverseerwagen
is 60 meter lang. De loods bevat 3 overdekte nissen. Er is ook een
rangeerzone voorzien in open lucht. De loods is 65 meter lang, 54
meter breed en 35 meter hoog en werd eind 1989 voltooid.
Per jaar worden 25 a 30 schepen gedokt. De maximum capaciteit van
het scheepsliftcomplex bedraagt 5 schepen.

Het schip
krijgt bit op
de achtersteven
en valt de
wagentjestrein

12.
MILIEU.

Is het een klein of is het een groot probleem? Ik bedoel de
verloedering van de natuur door afval en zwerfvuil. Afval dat als
maar meer achteloos wordt weggegooid of achtergelaten. Zijn wij naast
het lelijkste land van Europa, ook het vuilste aan het worden? De
meeste van onze mooie duinen zijn verdwenen, weggezogen door de
geldstofzuiger van de bouwpromotoren, met of zonder toelating,
ingepalmd om er beton te gieten en stenen te zetten. Onze rivieren
en de zee zijn erg vervuild en onze bomen sterven in de bossen. We
kunnen er weinig aan doen.
"But what about litter?" Litter is het Engelse woord voor afval,
rommel. "Litterlout" is diegene die achteloos afval weggooit op
straat of in de natuur. Het werd de Britten te erg en er werden
maatregelen getroffen. Nu zijn in Groot-Brittanië heel wat meer
vuilbakken aangebracht daar waar mensen komen. De mogelijke straf
voor overtreders van de "litterlaws" zijn op deze bakken aangebracht.
Belangrijk is dat de politie wel degelijk optreedt tegen overtreders
en dat de straffen niet van de poes zijn. Ik heb bij een recent
bezoek aan Londen kunnen vaststellen dat het er heel wat properder
is geworden.
Over Nederland kunnen wij kort zijn: het is er in de natuur en op
straat heel wat netter dan bij ons. Frankrijk doet de laatste jaren
een grote inspanning op gebied van wegwerpafval en ander zwerfvuil.
De Azurenkust is een mooi voorbeeld van de inzet op dit gebied
vanwege de overheid. Duitsland geeft ook het goede voorbeeld. De
mentaliteit is er zo dat gewoon niets op straat wordt geworpen. Onze
oudgedienden van de B.S.D. moeten, bij hun terugkeer, wel even
wennen aan de verwaarlozing van ons leefmilieu in de meeste van onze
steden en op het platteland.
Waarom kan het ook bij ons niet zo? Wanneer ik mijn kleinkinderen
naar en van school breng dan ligt een deel van het antwoord voor de
hand, aan de schoolingang. Scholieren werpen zomaar alles wat niet
meer van nut is op de grond, op straat of op de speelplaats. Hier
ligt toch een taak voor de leerkrachten weggelegd! Ook de overheid
moet haar rol spelen. Bakken of manden om het vuil in te werpen zijn
noch op straat, noch op de speelplaatsen aangebracht. Toegegeven, er
zijn uitzonderingen. Bravo Bredene en Koksijde !
Op de mooiste plaatsen van onze stad Oostende wordt afval aangetroffen. Het Maria-Hendrikapark (het bosje), het Leopoldpark, het
oostelijk havengebied, de zeedijk, geen enkele van deze mooie
wandelplaatsen is er van gespaard gebleven. Plastieken flessen,
zakken, frisdrankblikken, karton, papier, hout, metaal en steenslag,
het ligt er allemaal.
Zelden of nooit wordt aan opruiming gedaan, een initiatief van een
schooldirectie, natuurgroep of jongerenvereniging blijft de mooie
uitzondering. Zelden of nooit wordt tegen een overtreder procesverbaal opgesteld bij een vaststelling.
Ik ga veel joggen in het oostelijk havengebied, dit is het gebied
ten westen van het Militair Hospitaal (nu polikliniek). Wat daar van
natuurvervuiling te zien is kan men zich moeilijk voorstellen. Het
is er een ware stort! En het wordt alsmaar erger! Nu durf ik er
bijna niet meer met mijn vele buitenlandse vrienden op wandel gaan,
wanneer zij ons bezoek brengen. Gewoon beschamend.
Heren van het beleid, het is hoog tijd dat er ingegrepen wordt! Doe
er wat aan."HOU OOSTENDE SCHOON" op de vuilniszakken is alleszins
niet voldoende. Een mentaliteitsverandering teweeg brengen zal niet
makkelijk zijn, maar ik denk dat van daaruit moet vertrokken worden.
Een harde aanpak,moet bij negatief resultaat, de volgende stap zijn!
R.V.L.
-Q-O-O-O-O-O-O-
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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
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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

QUOI VADIS ONZE ZEEMACHT?
In de nationale pers heeft Admiraal E. POULLET, nationaal voorzitter
van de Belgische Atlantische Vereniging, zich zeer kritisch uitgelaten
omtrent de besparingsplannen van defensieminister DELCROIX, in het
bijzonder voor wat betreft de Zeemacht.
"Men mag niet besparen op veiligheid, aldus bedriegt men de burger
en de maatschappij," aldus de admiraal.
In zijn beleidsbrief van 3 juli 92, stelt de heer DELCROIX dat de
getalsterkte van de Zeemacht van 4.228 zal moeten verminderen tot
ongeveer 2.500 manschappen. De vloot zal eveneens moeten inkrimpen.
Deze afslanking moet een beetje snel gebeuren : het moet in 18 maanden
ge^Jclaard zijn. In Engeland en de V.S. doet men er 4 jaar over.
"Zal de gereduceerde Zeemacht de van haar verwachte taken, vooral in
internationaal verband, nog aankunnen?" Admiraal POULLET, sinds twee en
een half jaar met pensioen, steekt zijn twijfels niet onder stoelen of
banken.
De gewezen stafchef van de marine is het wel eens met de halvering
van de mijnenbestrijdingsvloot, maar dringt aan op het behoud van de
vier fregatten. Hij is van mening dat de Zeemacht, in het licht van de
nieuwe strategische situatie, verongelijkt werd.
R.V.L.

