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DE KLAROEN : Tijdschrift van de Koninklijke
Maatschappij van Ex-onderofficieren Afdeling
________________ OOSTENDE.

1.

= = = 8e jaargang = = = = = = = = = = = = = = = Nr. 2/94 = = =
Het Woord is aan de Voorzitter.
Beste vrienden,
Ja, 8ste jaargang van ons tijdschrift "DE KLAROEN", want,
begin januari 1987, (eeuwfeest jaar), werd gestart met de uitgifte
van het tijdschrift onder voorzitterschap van Octaaf DEFOOR.
Gedurende al deze tijd heeft onze secretaris Raymond VAN
LOOCKE, zich steeds ingespannen om aan onze leden een tijdschrift
te bezorgen, die interessant is om lezen. Iedereen ontvangt dan
ook regelmatig, om de 3 maanden, "DE KLAROEN", die alle aktiviteiten (voorbije en komende), vermeldt. Ook artikels over hedendaagse gebeurtenissen komen erin voor.
Als voorzitter wens ik onze Raymond te bedanken
voor zijn prestaties. Ik ben er van overtuigd, dat alle leden
die ons tijdschrift lezen, met mij akkoord gaan, dat er vele
uurtjes werk mee gemoeid zijn om een tijdschrift te publiceren,
waardig voor onze Koninklijke Maatschappij van Ex-onderofficieren.
Daarom nogmaals - dank.
A.B.

ooooooooooooooo
ooooooooooooo
ooooooooooo
18 Oktober 1993.

Photo : de huldiging van Voorzitter-ter-ere Octaaf
DEFOOR: men herkent van links naar rechts, Mv.
VAN LOOCKE, Octaaf DEFOOR, R. VAN LOOCKE, T.
DEHAEMERS, mevr. DEHAEMERS; op de rug gezien, F.
PUYSTIENS en F. CUYPERS.

2.

Onze Maandelijkse Ledenvergaderingen in "Het Koninginnehof".
Wij ontmoeten elkaar iedere maand (uitgezonderd juli en
augustus), in ons lokaal in het Maria-Hendrikapark, op de 2de
Donderdag, om 14.30u. Zijn er problemen om naar "Het
Koninginnehof" te komen, geef dan een seintje aan een der
bestuursleden, (lijst achteraan op de binnenomslag te vinden).
Het verder programma voor 1994 :
- Donderdag 14 April 1994 :
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "De Ziekenkas" door confr. L. GEUVENS,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 03 Mei 1994 :
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "Vlamingen, Slaven in N.Afrika", door de h. W. DEBROCK,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 09 Juni 1994 :
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- bingo-uurtje,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 08 September 1994 :
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "De Huurwet" door de h. P. BOUTENS,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 13 Oktober 1994 :
-------

= -- " ------- = ----------------;---------

- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "Het Mil. Hosp. van Oostende',' door de h. HUBRECHSEN,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 10 November 1994 :
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- video-voordracht :"2SOO van Zedelgem" door ADC. W. HOPPE,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 08 December 1994 :
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "Kunstschilder J. Declerck" door confr. J. DREESEN,
- koffietafel en tombola.
N.B. : Vergeet niet in te schrijven voor onze uitstap naar Yerseke,
(NL) op donderdag 19 mei 1994.
In de maand september wordt nog een dagreis in het
vooruitzicht gesteld. Meer nieuws in ons volgend nummer.
-o-o-o-o-o
Onze Etentjes.
De Ex-onderofficieren komen om de 3 weken in "Het
Koninginnehof" samen voor een lunch. Voor de prijs moet men het
niet laten: 400fr. Julien VERMEYLEN noteert graag uw inschrijving
op het nummer (059) 70 94 09, of op een ledenvergadering. Wanneer
? Op 04/4, 25/4, 16/5, 06/6, 27/6, 18/7, 08/8, 29/8, 19/9,
10/10, 31/10, 21/11 en 12/12.
Om welk uur ? We komen samen omstreeks 12.30u.

3.

LEDENVERGADERINGEN : VERSLAGEN.
Vergadering van 9 december 1993.
Het stormweer aan onze kust zorgde ervoor dat slechts 67 leden zijn
komen opdagen.
De voorzitter vroeg een minuut stilte bij het spelen van het
vaderlandslied.
De feestleider stelde confrater J.B. DREESEN voor, die dadelijk het
woord nam om ons te spreken over het fort Napoleon.
Vooraf bracht Jan ons een beetje geschiedenis met centraal de stad
Oostende. Onze stad werd eigenlijk gesticht als tegenpool voor de grote
steden Brugge en Gent. Beurtelings waren het Spanjaarden, Fransen en
Engelsen die het hier voor het zeggen hadden. Palissades, fortengordels
en allerhande versterkingen werden opgericht om de stad te verdedigen.
Na deze boeiende inleiding, kwam spreker ertoe, ons de franse
veldheer en keizer, Napoleon Bonaparte, te belichten. Zo kwamen we
tenslotte bij de bouw van de forten "Royal" en "Napoleon".
Aan de hand van enkele dia's werd een beeld gegeven van dit laatste
der twee versterkingen, dat gebouwd werd in de duinen ten oosten van
de stad. Dit fort is sedert 1976 een beschermd monument. Voortgaand op
het verval ervan en het vandalisme waaraan het blootgesteld is, kan men
moeilijk spreken van "beschermd".
Maar Jan DREESEN besloot met wat optimisme. Er werd in 1990 een
comité opgericht ter bescherming van het Fort Napoleon.
Applaus en een geschenkje bedankten de spreker voor deze uitmuntende
uiteenzetting.
Koffie en pannekoeken werden opgediend.
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen en goedgekeurd .
"De Klaroen", nr.1/94, kwam pas van de pers en werd aan de aanwezigen uitgedeeld.
De voorzitter gaf een overzicht van de komende aktiviteiten. Hij
bracht de vergadering op de hoogte van een schrijven van de
schoolcommandant 2/SOO van Zedelgem, betreffende onze jaarlijkse prijs
voor de beste leerling in de L.O. en Sport. De commandant, de
korpsadjudant en de laureaat 1993, worden op een etentje uitgenodigd,
op 31 januari 1994 in "Het Koninginnehof".
De leden voor de eerste maal tegenwoordig op een vergadering, werden
voorgesteld en op applaus onthaald. Het waren confraters Hilaire VAN
KOUTTE en Armand DE BRANDT met dame.
Feestleider John VERPOUCKE deelde ons de nog ontbrekende titel van
de spreekbeurt van de h. W. DEBROCK mede : "Drank en Orgieën in de
Oudheid". Deze is voorzien op donderdag 5 mei 1994. John bracht ons ook
nog enkele vooruitzichten voor zijn jaarprogramma 1994 en deed een
oproep tot de leden om suggesties naar voor te brengen.
Twee prijzen voor mevr. DREESEN bij de trekking van de tombola waren
de bevestiging van de traditie, (de spreker heeft altijd prijs). Voor
een gezin was het zeker feest : 2 kippen, een goede fles wijn en
lekkere chocolade voor dessert. Je moet maar geluk hebben en zo weet je
algauw wat te eten 's anderendaags.
Met de wensen van de voorzitter aan iedereen voor een gezellige
Kerst en een gelukkig Nieuwjaar, werd deze zeer geslaagde bijeenkomst,
om 17.40u. afgesloten.
-o-o-o-o-o
Toch niet vergeten uw lidgeld te betalen zeker ???????
Het rekeningnummer is : 000-0146912-54 K.M. Ex-onderofficieren van
Oostende, Nieuwlandstr. 21, Oostende.

LEDENVERGADERINGEN : VERSLAGEN.

4.

Vergadering van 13 januari 1994.
Grote opkomst voor onze nieuwjaarsbijeenkomst. We waren met 143
om in de grote zaal van "Het Koninginnehof" plaats te nemen. Mevr.
KETELS was bereidwillig ingegaan op het verzoek van het bestuur om
over de ruimere zaal van ons lokaal te mogen beschikken. Hartelijk
bedankt!
Vooreerst waren er nieuwjaarswensen voor iedereen aanwezig en
niet aanwezig, vanwege de voorzitter.
Eén minuut stilte werd in acht genomen om onze overledenen te
herdenken.
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen en goedgekeurd .
Een schrijven van de Tongerse voorzitter, Heinz MARAITE, werd
voorgelezen. Confrater MARAITE bedankte nogmaals onze vereniging
voor de nauwe samenwerking gedurende het jaar 1993. Hij vraagt een
samenkomst Oostende-Tongeren, in de lente van dit jaar in overweging
te nemen.
Er was ook een kaartje van materiaalmeester Frans PUYSTIENS met
groeten aan allen vanuit Tenerife.
Voorzitter André BAROEN maakte melding van het overlijden op
24 december 1993 van confrater Victor SCHOONJANS.
Wie de "Klaroen" nog niet in de bus kreeg kon het tijdschrift nog
bekomen bij de penningmeester.
Toen werd een overzicht gegeven van de komende aktiviteiten met
speciale aandacht voor het etentje van 31 januari 94, met aanwezigheid van een delegatie van de 2SOO van Zedelgem.
Tijd om de leden te verwelkomen die voor het eerst op een vergadering aanwezig waren :
confr. en mev. W. STROOBANT - confr. en mev. R. FALIN
confr. en mev.
GELDHOF
- confr. en mev. G. SALIAU
confr. en mev. R. SINNAEVE 3$ confr. en mev. E. VERTONGEN
confr. en mev. R. DECOO.
Dan kwam het bingospel aan de beurt met (veel) uitleg van de
feestleider. Uiteindelijk was iedereen tevreden met de spelregels en
er kon worden gestart.
Vervolgens de wafels en de pannekoeken met koffie voor de liefhebbers .
Ook de babbelpauze werd gewaardeerd. Deze ging de langverwachte
nieuwjaarsdrink vooraf. Een toast werd gebracht op het nieuwe jaar
en ondertussen werden de tombolabiljetten aan de man en vrouw gebracht .
Het was een reuzeloterij zoals het past bij een reuze-opkomst. De
meeste nieuwe leden waren bij de gelukkige prijswinnaars zoals
traditie het wil. John, Fernand en Julien deden hun uiterst best om
alles in goede banen te leiden en aangezien zij tegen een stootje
kunnen, verliep de tombola in de beste stemming.
De vergadering kwam ten einde om 18.45u.
_0_0_0_0_0
Vergadering van 10 februari 1994.
Om 14.30u. gaat de voorzitter van start en vraagt l min. stilte
voor de overledenen. Vooraleer hij het woord geeft aan de feestleider, brengt hij een kort overzicht van de komende aktiviteiten.
John heeft het over de reis naar Yerseke (NL) op donderdag,
19 mei 94 en verklaart de inschrijvingen voor geopend. Ook het
bezoek van de afdeling Tongeren, op 10 mei 94, komt aan bod.
De voorzitter leest een schrijven voor van de stad Oostende
aangaande geplande feestelijkheden naar aanleiding van de 50e verjaardag van de bevrijding. Het stadsbestuur doet een oproep voor

5.
Vergadering van 10 februari 94 (vervolg)
oude photo's, vaandels en andere souvenirs van 50 jaar terug, met als
doel een tentoonstelling op touw te zetten.
André BAROEN dankt vervolgens de twee leden die de controle op de
boekhouding hebben gedaan en meldt dat de photo's van Koning ALBERT
en Koningin PAOLA binnenkort in ons bezit zullen zijn.
Het verslag der vorige vergadering wordt voorgelezen en goedgekeurd .
De h. Geert ANTHIERENS komt dan aan het woord met een spreekbeurt
: "Onze Provincie". Hij heeft zijn uiteenzetting in 4 grote punten
ingedeeld : de instelling zelf, de bevoegdheden van de instellingen
(provincieraad, bestendige deputatie, de gouverneur, de
arrondissementscommissarissen), hoe de provincie werkt en de
toekomst van deze instelling. De spreker is lesgever aan de school
voor bestuurswetenschappen en dat is hem aan te horen. Hij spreekt
met klare, duidelijke maar toch zachte stem en legt alles rustig en
eenvoudig uit. Warm applaus voor mr. ANTHIERENS en een geschenk
namens ons allen.
Terwijl penningmeester Theo het druk heeft met de inschrijvingen
voor YERSEKE, komen de pannekoeken en wafels eraan en is de tijd
gekomen voor een rustig praatje. De tombolabiljetten worden vlot
verkocht door Christiane en algauw is het tijd voor de trekking. Een
deurwaarder is niet nodig want Fernand, John en Julien zijn op de
hoogte van hun taak. Zij kennen het werk beter dan die van de lotto!
Zo komt het dat de prijzen goed verdeeld worden aangezien wel
degelijk alle lotjes in de doos zijn. De logica is er ook : wie het
meeste biljetjes koopt, wint de meeste prijzen. Zo was het!
Het einde van de vergadering kwam om 17.30u.
-o-o-o-o-o-oLijst van de Leden die in 1994 in aanmerking komen voor toekenning
van de "Medaille van de Ex-onderofficier", beeltenis K. LEOPOLD II.

Ferdinand VEREECKE
Albert VAN DAELE
Alphonse MONGARE
Leon CLAEYS
Alfred DEBROCK
René DECLERCQ
Christiaan HOLLEBEKE
Jean MOERMAN
Joseph GOES
Marcel VAN BELLE
Germain SPYSSCHAERT
André ALLO
Roger SIMOENS
Roger VANDERSTRAETEN
Ronald TULPIN
Georges RUYS.
Roland QUARTIER
De uitreiking zal gebeuren, zoals elk jaar, op "KONINGSDAG". In
1994 is dit feest op Zaterdag, 19 November in "Het Koninginne-hof",
Maria-Hendrikapark te Oostende.
Aan alle rechthebbenden werd een schrijven gericht.
R.V.L.

OPROEP !!

Een
M.S.-patiënte
vraagt
servetten
met
een
logo, van een restaurant,
hotel,
instelling,
enz.,
voor
haar verzameling.
Het
mogen
ook
papieren
servetten
zijn.
Wie kan helpen, gelieve
deze servetten te bezorgen aan een bestuurslid die het
nodige zal doen om ze over te maken aan de persoon in
kwestie. Dank bij voorbaat !!
-O-O-O-O-O-

6.
De Dagreis naar YERSEKE (NL) op 19 MEI 1994.
Onze aangekondigde reis in de maand mei 94 is in kannen
en kruiken. Ziehier de nodige informatie :
Datum : Donderdag 19 Mei 94.
Bestemming : Yerseke
(Nederland). Opstapplaatsen :
- nr. l : parking Visserijschool J. BAUWENS, Oostende;
- nr. 2 : "Breughelhof", Oostendsestw. Meetkerke (Zuienkerke).
Dagindeling :
- 06.30u. : Vertrek aan opstapplaats nr. 1.
- 10.00u. : Verwelkoming te Yerseke, ontvangst met koffie en
Zeeuwse bolus.
10.30u.
Film over schaal- en schelpdieren.
- ll.OOu.
Bezoek aan een Ceaterbedrijf, wandeling langs
oesterputten
- 11.30u.
Rondrit langs de haven onder üe leiding van gidsen.
- 12.00u.
Einde ochtendprogramma. Gelegenheid tot middagmalen
:
Ie menu
soep-schnitzel-groenten-geb.aardappelen-dame
blanche.
2e menu
soep-kabeljauwfilet-groenten-frietjes-dame blanche.
Kiezen tussen de twee menu's: keuze bil inschrijving
mededelen.
- 13.30u. : Vertrek naar Veere : vrij bezoek, nuttige tips
worden
in de autobus meegedeeld.
- 15.15u. : Vertrek naar Middelburg : vrij bezoek, inlichtingen
zoals hierboven.
- 17.45u. : Vertrek richting België .
- 19.30u. : Avondmaal in feestzaal "Breughelhof", Meetkerke:
- Schotel met hesp, brood en kruditeiten.
- 20.50u. : Vertrek richting Oostende of Brugge,
huiswaarts.
Deelname in de kosten :
A.
Met middagmaal
: 1.200fr p/p.
B.
Zonder middagmaal
: 700fr p/p.
Zijn inbegrepen :
- autobus,
- drinkgeld chauffeur,
- koffie en Zeeuwse bolus,
- filmvoorstellingen,
- bezoeken aan oesterbedrijf en haven.
- middagmaal : mits betaling van l.200fr.,
- avondmaal.
Dranken zijn niet inbegrepen.
Uiterste datum van inschrijving : 15 april 1994.
Aantal plaatsen : 79 ("dubbeldekker").
Inschrijving en betaling : bij penningmeester T. DEHAEMERS,
Nieuwlandstraat, 21, te 8400 Oostende, op rekening nr. 0000146912-54. Het kan ook contant op de ledenvergaderingen.
Inschrijvingen zijn slechts geldig vanaf storting of betaling
contant.

-O-O-O-O-O-O-O-

7.

Het Militair Hospitaal Opgedoekt.
Op 31 december 1993 werd definitief een punt gezet aan de bijna
vier eeuwen oude geschiedenis van het militair hospitaal van
Oostende. Enkel het medisch centrum van de Zeemacht en de apotheek
blijven over. Deze zijn nu te vinden in de marinekazerne Bootsman
JONSEN.
Ook het bijhorend paviljoen FABIOLA, sinds 3 jaar ter beschikking
van het Belgisch Rode Kruis, staat op de verkooplijs t.
Na een aanwezigheid van meer dan 350 jaar verdwijnt het oudste
militair hospitaal van het land en wordt te koop gesteld. Het
eerste m.h. dateert uit de tijd van het Beleg van Oostende (16011604). Nadien liet de Hertog van Alva twee veldhospitalen bouwen :
één te Mariakerke en de andere te Bredene. De Spaanse gouverneur,
Don Juan de Aalmoras, gaf opdracht tot het bouwen van een militair
hospitaal in 1647, in de Langestraat waar vandaag het Ostend Hotel
staat. Tijdens de Franse Revolutie bouwden de Franse bezetters in
1793, een tweede hospitaal voor zieke en gekwetste militairen waar
nu het hoofdpostgebouw staat. Dit lazaret bleef er tot 1913 wanneer
het eerste gebouw van het latere militair hospitaal, in de duinen
ten oosten van Oostende, in gebruik werd genomen.
Tijdens de oorlog 1914-1918 gebruikte de Duitse bezetter het en
in 1940-1944 ook hun opvolgers. Toen was het de beurt aan de Britse
troepen van 1944 tot 1946. Toen werd het terug aan onze Krijgsmacht
overgedragen.
Het militair hospitaal van Oostende bouwde zich een merkwaardige
reputatie op als centrum voor thalassotherapie. Ondanks de vele
protesten, ook vanwege de oudstrijdersverenigingen, verdween dit
centrum in 1989, toen het m.h. een polikliniek werd.
De personeelsleden werden naar andere diensten van Landsverdediging overgeplaatst, o.a. bij de Zeemacht zijn nu mensen van
het vroegere militair hospitaal, opgenomen.
o-o-o-o-o-

(R.V.L. met dank aan H.L.N.) -

Feest bij de K. Stadsharmonie.
De Koninklijke Stadsharmonie, onder de kundige leiding van
Fernand CUYPERS, dirigent, bracht ons op 3 december '93, een zeer
gesmaakt brasserieconcert. Dit om het seizoen af te sluiten. Onze
feestleider-ceremoniemees ter John VERPOUCKE gaf de inleiding tot de
verschillende gespeelde stukken. Vermelden we nog dat Raoul MARCHAND
een der spelende kopstukken is van de harmonie en u ziet het, het
concert droeg een tintje "ex-onderofficieren".
Om het seizoen helemaal af te sluiten, werd in de feestzaal "Ten
Stuyver", op 5 december een feestmaal opgediend. Na het aperitief
schoven liefst 150 deelnemers hun voetjes onder tafel. Of er gesmuld
werd!
De aanwezigheid van verschillende voorzitters van Oostendse
vaderlandslievende verenigingen, met hun dames, werd opgemerkt.
Er werd gedanst op de tonen van het gekende orkest "The Love
Stars". De tombola met 130 prijzen, kende een groot succes.
Alle aanwezigen keerden na een plezierige dag huiswaarts, met de
belofte op zondag 10 april '94, terug aanwezig te zijn.
-o-o-o-o-oDAMES : de penningmeester, de feestleider en de secretaris vragen
u om steeds uw meisjesnaam te gebruiken bij alle contacten
met het bestuur.

8.

Grenskantoor OOSTENDE

E u r o p e s e

p o s t a l e

d r a a i s c h i j f

Joseph Goes
Corresponderend lid van de
Belgische Academie voor Filatelie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heden
ten
dage
wordt
het
grootste
gedeelte
van
onze
correspondentie naar andere landen & continenten vervoerd door
middel van treinen en vliegtuigen. Vroeger moest men echter
beroep doen op andere middelen zoals barges, boden, diligences
en ook "pakket" boten.
De post komende uit Engeland (later ook Amerika) en met
bestemming vele Europese landen zoals Duitsland, Oostenrijk. .
.werd over onze stad vervoerd...
Ons aller dierbare stad OOSTENDE heeft (en nog steeds) als
"grens-kantoor" of aankomstplaats van deze "pakketboten", een
heel grote rol gespeel d...
Op l januari 1994 begon een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis
van het "grenskantoor Oostende". De pakketboot-verbinding met
Dover (GB) werd vanaf die datum afgeschaft en de "OostendeDover" lijn hield op te bestaan.
In de toekomst zal er aangemeerd worden te Ramsgate. Wat dit
voor
postale gevolgen zal hebben, zullen we naderhand wel vernemen.
Reeds vanaf 1551 verzorgde de Keizerlijke Tassische
koeriersdienst de overbrenging van post van en naar Engeland.
Dit gebeurde via OOSTENDE of via NIEUWPOORT. Naargelang de
politieke omstandigheden werd ook Duinkerken en Calais
aangedaan.

SPAANSE NEDERLANDEN

(1521-1713)

Met het verdrag van Munster in 1648 werd de Schelde gesloten
voor alle verkeer van en naar de Spaanse Nederlanden. De
Tassische koeriersdienst met de Engelse overbuur werd nu
uitsluitend verzorgd langs Oostende of Nieuwpoort.
Op 26 februari 1666 was er oorlog tussen Frankrijk en Engeland.
In maart 1666 namen Franse Kapers de "Pakket-boot" van Oostende
naar Londen. (Beschrijving der Stad Oostende, J. Bowens)
Op 19 april 1683 werd een overeenkomst afgesloten tussen de
Engelse posterijen en de prins Alexander Eugeen van Turn en
Tassis. Het postverdrag voorzag dat de brieven in Oostende in
de winter van 1-10 tot 31-3, of te Nieuwpoort in de zomer van
1-4 tot 30-9 uitgewisseld werden, zonder kosten; d.w.z. dat
elke postdienst het port op eigen grondgebied zelf bepaalde.
Engeland zowel als Turn & Tassis leverden de brieven kosteloos
aan elkaar af. Dit betekende dat de brieven ongefrankeerd
afgegeven konden worden in een Turn & Tassis kantoor enerzijds
en het G.P.O. in Londen anderzijds. Deze regeling bleef in
voege tot 7-10-1694. De pakketboten werden ingezet door de
Engelse posterijen en de overeenkomst bepaalde dat wekelijks 2
overvaarten zouden plaatsgrijpen in beide richtingen. Later
werd de dienst uitgebreid tot 3 overvaarten.

9.

London Gazette van 11 juli 1706.
These are to give notice, that a correspondence by letters will
be established between England and Ostend as formely; that on
friday next being the 19th instant and afterwards every
monday and friday, letters w i l l be taken in at the General
Post Office of London, in order to be sent to such parts of
the Spanisch Nether-lands as have aknowledged King Charles
III,"

OOSTENRIJKSE NEDERLANDEN (6-3-1714-1-7-1794)
Op 6 maart 1714 door het verdrag van Rastad aanvaardt Karel VI
de soevereiniteit over de Zuidelijke Nederlanden. Turn &
Tassis neemt de
posterijen
terug
over;
de
bestaande
overeenkomsten met de Engelse posterijen blijven geldig. De
verbinding
tussen
Londen
en
Oostende
via
Dover
wordt
heringericht met l schip per week. Later worden met wisselend
succes meerdere overvaarten per week ingericht . NIEUWPOORT
fungeert niet langer meer als uitwisselingskantoor.
De
Oostenrijkse
Successieoorlog
(1740-1748)
en
de
Zevenjarige oorlog (1756-1763) waren onzekere periodes tijdens
dewelke OOSTENDE meestal in het middelpunt van de strijd lag.
De stad werd bezet door de Fransen van 23 augustus 1745 tot 5
februari 1749.
De "Vrede van Aken" werd getekend op 18 augustus 1748 waarmede
een einde werd gemaakt aan de "Oostenrijkse Successieoorlog"
(1740-1748)
I.v.m. de "Vrede van Aken" schrijft de London Gazette op 27
december 1748:
"Public notice is hereby given, that the correspondence,
between these Kingdoms and the Austrian Netherlands is now
opened by the way of Ostend and that the first mail for
Flanders will be forwarded from this office upon monday the
ninth day of the next month of january and will continue for
the future to go out and . . . every monday and friday".
Kort samengevat: "Het publiek wordt ervan verwittigd dat nu
de oorlog voorbij is, het versturen van mail opnieuw kan
gebeuren via de route van Dover op Oostende en Nieuwpoort en
dat er 2 afvaarten per week voorzien zijn.
Tijdens de "Zevenjarige oorlog" werd de bewaking van onze
haven toevertrouwd aan een Frans garnizoen tot 10 februari
1763, krachtens het Verdrag van Versailles (30 dec. 1758). De
postverbindingen werden dan verlegd naar Vlissingen of Calais.
Bericht in de "London Gazette" op 7 december 1762:
"Public notice is hereby given that the mail for the
Flanders w i l l , for the future be sent by the way of Ostend,
instead of Flesshing every tuesday and friday as formely"...
Toch gebeurt het dat men merken "OSTENDE" aantreft; deze komen
waarschijnlijk van het grenskantoor Oostende, maar dat
overgebracht werd naar Gent en alleen gebruikt werd op
inkomende mail uit Engeland via de Zeeuwse post in het
grenskantoor Gent van 1759 tot 1763.

10.

Bericht in de "London Gazette" van 14 december 1162: "The
correspondence is being now opened between Dover and Calais and
between Dover and Ostend. The mails for France will continue to
be dispatched from this office every monday and thursday and
for the Flanders every tuesday and friday as formely and no
passports for the future will be required of persons either
going or coming in any of His Majesties boat packet"...
Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van de Verenigde Staten van
Noord Amerika van 1119 tot 1183, waren Engeland en Frankrijk met
elkaar in oorlog. De rechtstreekse postale relaties tussen beide
landen waren onderbroken. Zo werden de brieven uit Engeland met
bestemming Frankrijk (en omgekeerd) verstuurd via DOVER-OOSTENDE.
Een postaal verdrag tussen Turn & Tassis en de Franse Posterijen
bepaalde ondermeer dat de briefwisseling door het kantoor te
Brussel verder zou behandeld worden.
11 mei 1180 : Pakket-boot met brieven van Engeland op Oostende
gekaapt. De "Maele" werd over boord gegooid... (J. Bowens, Beschrijving der Stad Oostende).
De "Maele" is NIET de boot, doch wel de correspondentie (afkomstig
van het engelse woordje "mail").
..."Op den 2 February (1782) wierd het Pakket-boot, komende van
Douvres met de Brieven op Oostende, genomen door eenen duynkerkschen Kaeper en aldaer opgebragt; vóór het overgeven had men de
Maele, volgens gebruyk, over boord geworpen, 't gene aen de
Kooplieden, zoo in deze Landen als in Vrankryck, Italien, Zwitserland, Spagnien, &c. veel agterdeel bybragt, vermits door den
Oorlog de t'saemenhandelingen langs Gales gesloten zynde, alle de
Brieven langs Oostende moesten overkomen en in het Post-komptoor
alhier afgeveerdigt worden"... (J. Bowens, Nauwkeurige Beschrijving der Stad Oostende).

Postsjees
en P o s t c o m p t o i r
te O o s t e n d e
in 1 8 1 5 . ( v o l g e n s
tekening
van
James T h i r i a r
- Postmuseum,
Brussel)

11.
Het "Post Comptoir" zou gelegen zijn in de Langestraat,
schuin over het St.Niklaasstraatje, daar waar zich nu het
gerestaureerde Koninklijk Huis bevindt. De eerste vermelding
over dit kantoor dateert van 1729 en vermoedelijk is het daar
gebleven tot 1850.

FRANSE PERIODE (1-7-1794 – 13-4-1814.
Tijdens de Franse Revolutie waren opnieuw kapingen e.d.
schering en inslag:
18 april 1793: "Heden is het eerste Paket van Douvres alhier
binnengevaren..." Dagjournaal - Bibliotheek Oostende.
4 februari 1794: "Men bragt hier op drie fransche of ficierendie
van
Engeland
komende,
het
packet
hadden
willen
overrompelen en naar Duinkerke opbrengen..." (Dagjournaal)
Op l juli 1794 werd de lijn Oostende-Dover door de Fransen
afgeschaft.
Voortaan
moest
alle
briefwisseling
met
Engeland over Calais gebeuren.
Op 27 maart 1802 werd te Amiens vrede gesloten tussen
Frankrijk en Engeland en werd de pakketbootdienst DoverOostende hervat. Maar op 20 mei 1803 verbrak Napoleon opnieuw
de diplomatieke betrekkingen met Engeland. Zelfs tijdens deze
korte periode kwam de post bestemd voor de Belgische
departementen (in Frans bezit) langs Calais, Parijs &
Valencienes.
Toch bestaan er brieven die van Engeland
werden en te Oostende als Belgische post
behandeld.

overgesmokkeld
verder werden

Oostende werd bevrijd op 13 april 1814 en ging over naar het
Gouvernement Generaal van België. (- 16-3-1815 Hollandse
periode)
Circulaire n"9 van 29 april 1814 van Turn & Tassis voorzag
reeds dat Oostende in verbinding zou gesteld worden met
Londen.
Tijdens de Hollandse periode (16-3-1815-17-11-1830) werd
Oostende bevestigd als grenskantoor. Het is uit deze periode
dat de eerste stempel werd opgetekend "ANGLETERRE PAR
OSTENDE". (1815)
Dit waren dan in het kort enkele perikelen uit de postale geschiedenis
van
de
lijn
OOSTENDE-DOVER,
met
het
grenskantoor Oostende als draaischijf, vanaf het ontstaan tot
±1815.
Bibliografie:
J. BOWENS, Beschrijving der Stad Oostende;
L. HERLANT, Prefi latelistische Postmerken van België, Brussel
1982;
L. JANSSEN, Het "Packet" vervoer tussen Groot-Brittannië en
West- Europa 1700-1850. (verzameling).
§§§§§§§§

DE HEDGEHOG.

12.

-------------

Verschillende leden hebben mij om uitleg gevraagd nopens een
wapen Hedgehog (Stekelvarken) genaamd.
Dit wapen, van Britse makelij, werd gebruikt aan boord van de
duikboot jagers, (types korvet en fregat), tijdens de 2de wereldoorlog. Het was geplaatst op H.M.S. Buttercup, korvet met een
Belgische bemanning, waarvan ik deel uitmaakte. Hetgeen ik mij nog
kan herinneren zal ik hier uit de doeken doen.
De Hedgehog werd gemonteerd op een platform op het voordek. Op
de "Buttercup" stond het aan stuurboordzijde. De afvuurplaat was
voorzien van 24 pinnen waar evenveel bommen opgeschoven werden. De
koppen waren van een schroef voorzien en naar omhoog gericht, met
een helling van zowat 45 graden in de richting van de voorsteven.
De bommen wogen ongeveer 15kg. en waren geladen met een
springstof "Torpex" genoemd, dat 70% krachtiger was dan T.N.T.
gebruikt in zeemijnen en dieptebommen.
Wanneer een onderwaterdoel gelokaliseerd werd door de "Sonar",
bvb. een duikboot, dan werden de bommen gelijktijdig afgevuurd
door middel van een electrische stoot van 24 volt. Het aanvallend
schip sloeg vol achteruit terwijl de projectielen in de lucht
vlogen en een elipsvormig patroon vormden. Toen draaiden ze in
een boog , kop naar beneden gericht en plonsden het water in.
Wanneer een bom een obstakel raakte, kwam het tot ontploffing met
een kracht voldoende om een gat te slaan in een duikboot.
Bij ondiep water en rotsgrond kon dit wapen niet gebruikt worden, daar alle bommen gelijktijdig zouden ontploffen en het aanvallend schip in moeilijkheden brengen.
De naam "Hedgehog" werd gekozen omdat de projectielen als
stekels overeind stonden op de afvuurplaat, aldus gelijkend op
een stekelvarken. Ze waren voorzien van een schokpistool met sympathische ontsteking. Later in de oorlog werd de Hedgehog vervangen door de "Squid" (inktvis), een veel krachtiger wapen dat
over het schip heen kon schieten. Sedert het einde van de 2de
wereldoorlog zijn uiteraard andere moderne onderzeebootbestrijdingswapens uitgevonden.
Een voordeel van de Hedgehog was dat het aanvallende schip, in
contact kon blijven met de vijandelijke onderzeeboot, daar waar
een aanval met dieptebommen een aanzienlijke dode tijd kende.
J. VERMEYLEN met dank aan J. DREESEN
voor de medewerking.
-o-o-o-o-o-o-oAfslanking LUCHTMACHT.
De Luchtmacht zal in 1994 drie Wings ontbinden, o.m. die van
Bierset. In die basis werden eind vorig jaar nog de laatste Mirage
jachtvliegtuigen "op rust gesteld". De vliegtuigen werden overgeplaatst naar de reserve-basis van Weelde in het noorden van de
provincie Antwerpen, waar ze op een eventuele koper (Chili ?)
wachten.
Als gevolg van de afschaffing van de dienstplicht zal het
Centrum voor Militaire Vorming (CMV) te Koksijde, zijn deuren
sluiten in juni 1994.
-o-o-o-o-o-oLIDMAATSCHAP : Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht die
wensen lid te worden van de K.M. der Ex-onderofficieren afdeling
Oostende, kunnen langs het secretariaat, of bij alle bestuursleden, het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" bekomen. Zie
achteraan voor de adressen en telefoonnummers van de leden van
het bestuur.
-o-o-o-o-o-

13.
Uit het Tijdschrift van onze Vrienden uit Tongeren :
Zaterdag 20 november 93.
Reis naar Oostende ter gelegenheid van hun jaarlijks feest. Om
07.30u. stipt stappen de eerste reizigers in een prachtige nieuwe
bus van Ambi-Cars voor onze jaarlijkse reis naar de bad-stede
Oostende.
Na een korte koffiepauze onderweg, bereiken wij goedgeluimd en goed
op tijd onze bestemming, waar wij werden verwelkomd door de
Voorzitter Dhr. BAROEN en leden van zijn bestuur.
Na een plechtige H.Mis in de St.Pieter- en Pauluskerk, vertrekken
wij richting "Koninginnehof" via de Zeedijk, waar nog duidelijke
sporen van vernieling van de laatste storm zichtbaar waren.
Na een hartelijke begroeting door en met onze vrienden van Oostende
voor en gedurende het aperitief, beginnen wij aan het feestmaal.
Tijdens het diner werden gelegenheidstoespraken gehouden door de Voorzitter van Oostende en plaatsvervangend voor de Burgemeester,
door de eerste Schepen.
De Voorzitter van de afdeling Tongeren, Dhr. MARAITE Heinz, in
opdracht en in plaats van de zieke Nationale Voorzitter, Dhr. MOORS
René, brengt in een korte toespraak de genodigden op de hoogte van
de gezondheidtoestand van deze laatste, na de twee zware heelkundige
ingrepen die hij kort na elkaar moest ondergaan. Het genezingsproces
verloopt traag maar zeker en hij heeft mij verzekerd weer op post te
zijn in januari voor de jaarlijkse statutaire vergadering in
Brussel. Ik werd door hem belast zijn beste groeten aan alle
deelnemers over te brengen, samen met zijn oprechte dank aan hen die
hun blijken van sympathie ter uiting brachten. Wij wensen hem een
spoedig en volledig herstel.
De uren verlopen snel, de stemming kon niet beter, en het eten, door
iedereen gewaardeerd, werd regelmatig onderbroken voor een
danspartijtje en voor het uitreiken door de Nationale Ondervoorzitter, Dhr. MARAITE Heinz, van eretekens aan twee verdienstelijken
van de afdeling Oostende.
Vriend VERPOUCKE John, feestleider Oostende, zet de afdeling
Tongeren in de bloemetjes door enkele hartelijke woorden tot hen te
richten.
Op de klanken van het lied "Limburg Allein" loopt een fijne dag ten
einde. Met een "deftig marsrantsoen" treden de 26 Tongenaren tevreden de terugweg aan, blij met de versteviging der vriendschapsbanden tussen de twee afdelingen.
"LIMBURG ALLEIN"van Jo ERENS: Refrein.
Limburg, Limburg allein
do geit nichts boven
zo is ter mer ein
es min out Limburg, Limburg allein
do geit nichts boven
zo is ter merein.
Strofe I
Strofe II
Do
bo
de
wo

bo ich geboren bin
men ouwe hoes noch steit
taal die ich toch zo goed kin
ich al min leven leed.

Refrein.

Go 'n ich no de vreemde hein
of wie doet Limburg werk
heur ich immers toch zo gein
't goed, 't kwaad en 't slecht.

Refrein.
-o-o-o-o-

14.
SGT. Peter VAN ASSCHE te gast bij de Ex-onderofficieren,
in "Het Koninginnehof".
Het etentje van maandag 31 januari 94 kende een groot succes.
Vooreerst was er het aantal inschrijvingen : meer dan 60 ! Dan was
er het zeer verzorgde en fijne menu. Maar in de eerste plaats ging
het om het onthaal van de laureaat 1993 van de prijs "Koninklijke
Maatschappij der Ex-onderofficieren van Oostende",voor de beste
leerling in de lichamelijke opvoeding en sport, van de 2SOO
Onder de aanwezige leden, veel oudgedienden van de Onderofficierenschool van Zedelgem om MAJ. MAES, ADC. U. HOPPE en de eerder
genoemde laureaat te verwelkomen.
Vóór de koffie hield voorzitter André BAROEN een korte toespraak
waarin hij de vriendschapsbanden tussen de School en onze maatschappij benadrukte. Hij hield tevens een pleidooi voor het behoud
van onze jaarlijkse prijs onder zijn huidige vorm.
Majoor MAES die de korpscommandant vertegenwoordigde, dankte in
zijn antwoord de ex-onderofficieren voor het warme onthaal en bracht
goed nieuws : de prijs "K.M. Ex-onderofficieren Oostende" blijft
behouden. Hiervoor was er luid applaus.
De delegatie van 2SOO nam afscheid omstreeks 16.00u.en onze
leden hielden eraan SGT. P. VAN ASSCHE bij zijn vertrek, het
beste te wensen voor een mooie toekomst onder de wapens.
R.V.L.

Photo, van links naar rechts: SGT. P. VAN ASSCHE, mevr.
SOMERS, MAJ. MAES, mevr. VAN LOOGKE, confr. J. VAN POUCKE,
rugwaarts : mevr. BAR0EN.
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DE STRUCTUUR VAN DE LANDMACHT.

Wijzigingen voor het jaar 1994.
Bron : GS-INFO

VERHUIS IN 1994
BE → BE
LogC Nr 2 / Lange Leem
3 L Para (1)
UCieGn
St en Cie HK Bde Paia-Cdo

BSD → BE
St-Niklaas
Flawinne
Heverlee
Heverlee

1 Jp
St18BnLog(2)
210CieLog
16 Cie Med
St 4 Bn Log (3)
Det RITA/231
1 G n (4)
17BnHATk
260 Cie Mun

BSD → BSD
4ChCh
17 Cie Rav Tpt
17 Cie Mat
17 Cie Med

Altenrath
Spich
Spich
Spich

Leopoldsburg
Leopoldsburg
Heverlee
Heverlee
Marche-en-Famenne
Vilvoorde
Burcht
Bierset
Bertrix

ONTBINDINGEN IN 1994
Infanterie
6 L,
3CnA
2C
1 Cie GVP
2 Cie MP
Cie ATk Para-Cdo (l)
2 Cy (5)
Isch (5)

Andere
St Gpg BasisInstr
CI N°1
OC Nr2
OC Nr3
St en Cie HK 4 PsInfBde
MH SOEST
Div Mob, behalve MobC en
vier Dep Div Log (21/1,21/2,
29/1, 44/3

Pantsertroepen
4L
1G(5)
2 G (5)
GpLEOPARD (5)
Gp CVR-T (5)
Artillerie
6 A (5)
18 RA (8)
19ACh(8)
35 A (7)
43 A
62 A
VASch (5)
Hawk

Transmissies
'
6TTr (5)
CTrE (5)
2°Cie TTr

PI Maint Tr NOORD
PI Maint Tr SUD
Det GEPARD/231
Log Det Instr en Sp AA
LogC Nr4
Clog Nr 6
Reg Mun Dep LENS/BAUFFE
Reg Mun Dep OOSTAKKER
Reg Mun Dep ZONHOVEN
934 Dep Mun
261 Cie Mun
935 Dep

Genie
6 Gn-Det Band
15 Cie Gn
GnSch (5)

Logistiek
St 93 Bn Log
101 Cie Rav
106 Cie Rav
109 Cie Rav
4 Cie Mat
200 Cie Mat
202 Cie Mat
95 Cie Maint

AASch-14A (6)

COMMENTAAR
(1) Oprichting 3 L Para als Bn
(2) Reorg tot Staf van het Log Bn 1 Mec Bde
(3) Reorg tot Staf van het Log Bn 7 Mec Bde
(4) Wordt Cie Gn 17 Mec Bde
(5) Omvorming naar nieuwe structuur SchBn
(6) Vorming Bn MISTRAL
(7) Vorming Bij MISTRAL Para-Cdo

(8) Fusie 17 RA, 18 RA, 19 A Ch
(9) Het grootste deel van de eenheden die in de
Landmacht '97 blijven bestaan, nemen in '94 hun nieuwe
structuur aan. Hierbij zijn ook de eenheden die in '95
naar hnet ITC overgaan.
(l0) ln SAIVE neemt een voorwacht van het HK IntM het
kwartier over van het Cl N° 1.

16.
IN MEMORIAM.
----------Ons lid Victor SCHOONJANS (nr. 628),is op 24 december 1993, te
Zedelgem overleden. Hij werd te Zaventem geboren op 4 juli 1929 en was
beroepsonderofficier bij de Zeemacht van 1948 tot 1955. Hij verliet
toen de Marine om een loopbaan als zelfstandige op te bouwen.
In 1987 was hij een der onderofficieren-kunstenaars die hun werken
ten toon stelden in de "El-Mar" op het St.Petrus- en Paulusplein,
t.g.v. het eeuwfeest van onze vereniging.
Zijn kunstwerken van glas in lood zijn op vele plaatsen aan te
treffen, waaronder de onderofficiersmess in de Bootsman Jonsen-kazerne
(Vlootbar) te Oostende.
Victor SCHOONJANS werd te Zedelgem begraven op 30 december 93. De
opkomst van vrienden was zeer groot. Ons bestuur met vaandel, onder
leiding van voorzitter André BARGEN, was op de plechtigheid aanwezig,
samen met vele leden.
Aan Mv. SCHOONJANS-DESENDER en de familie onze innige deelneming.
Gesneuveld in ex-Joegoslavië.
-------------------- -----Op 19 december 1993 werd Korporaal-chef Mare ORBAN dodelijk
gewond door een onbekende scherpschutter tijdens de uitvoering
van een humanitaire missie van de blauwhelmen in ex-Joegoslavië.
Op 27 december 93 werd, met militaire eer, afscheid genomen van
Mare ORBAN, in de St. Laurentiuskerk van Zedelgem, zijn woonplaats.
Hij werd posthuum onderscheiden met het Ridderkruis in de orde van
Leopold II.
Korporaal-chef ORBAN werd op 14 juli 1961 in Oostende geboren en
maakte deel uit van een "militair gezin". Zijn vader Joseph ORBAN
was onderofficier bij de Zeemacht en is een gewezen lid van onze
maatschappij.
Wij bieden onze innige deelneming aan Joseph en de familie.
Het K.O.V.B.0.0. : IN MEMORIAM.
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Overlijden van de Echtgenote van Confr. H. DE COCK.
Mevrouw Ginette SOHIE echtgenote van confrater Hubert DE COCK,
is op 11 februari 1994 te Oostende overleden. Zij werd te Knokke
geboren op 12 december 1929 en was dus slechts 64j.
De plechtige uitvaartdienst greep plaats op woensdag 16 februari,
in de O.L.Vrouwkerk, Lijsterbeslaan te Mariakerke-Oostende.
De voorzitter en een bestuursafvaardiging waren op de begrafenis
tegenwoordig. Wij bieden nogmaals onze innige deelneming aan onze
vriend Hubert en de familie.

