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EMANCIPATIE van de ONDEROFFICIER.
De maatschappelijke toestand van de onderofficieren van het Belgisch
leger na de onafhankelijkheid van ons land was beklagenswaardig. Alleen
bevordering tot het officiersschap bracht bestendigheid van beroep. Een
statuut voor onderofficieren heeft lang op zich laten wachten.
Pensionering was niet voorzien. Men bedankte hen voor bewezen diensten
en stuurde hen naar het burgerleven, meestal zonder middelen van bestaan.
Onze eerste koningen, vooral LEOPOLD II, hebben de onderofficieren een
beter bestaan willen bezorgen. Na jarenlange trouwe dienst aan vorst en
vaderland werd hen het ridderschap in Kroon- of Leopold II-orde toegekend.
Aan deze onderscheidingen was een rente verbonden welke aan de onderofficier
van rond de eeuwwisseling, een normale levensstandaard verzekerde na het
verlaten van de dienst. De renten werden trouwens nooit aangepast omdat, na
de eerste wereldoorlog, de onderofficier met een pensioen op rust werd
gesteld.
De statuten der onderofficieren zijn er ook pas na wereldoorlog I
gekomen. Sinds 1830 was een ongelooflijk lange weg afgelegd, te vergelijken
met de emancipatie van de arbeidersstand. Tot 1920 werden de benoemingen tot
onderofficier gedaan door de korpscommandant, op voordracht van de
compagniecommandanten.
In de 19de eeuw werden de onderofficieren gevormd in de regimentsscholen.
Het blijkt dat vele kandidaten niet geletterd waren. Bij het 1ste Jagers te
Voet werden vanaf 1833 kursussen ingericht waar onderricht in lezen,
schrijven en rekenen werd gegeven. Ook werden scholen opgericht waar
onderofficieren zich op de officiersloopbaan konden voorbereiden.
In 1838 komt er een belangrijke verbetering : er wordt een
normaalschool opgericht, een soort kweekschool waar de onderrichters der
regimentsscholen gevormd worden. Er werd onderwezen : rekenen,
spraakkunst, geschiedenis, tekenen, aardrijkskunde, administratie en
militaire reglementen.
De onderofficieren van Frankrijk, Nederland en Duitsland (Pruisen) waren
er veel beter aan toe. Waarschijnlijk omdat zij veel meer in oorlogen waren
gewikkeld werden de onderofficieren hoog gewaardeerd. In onze slecht
uitgeruste militaire kwartieren werden onze voorgangers slecht gehuisvest.
Soms logeerden alle onderofficieren van het kwartier in een grote kamer. In
het beste geval in kamers van 4 a 8 personen. Uiteindelijk kwam er toch een
"tabagie" voor hen en kregen zij zoals de officieren, ijzeren bedden, (voor
de soldaten waren er britsen).
Wij weten dat de sergeant van vóór 1870, l,13fr. werd uitbetaald, toen de
metser 2,5fr. per dag verdiende! De kledij was niet verschillend van deze van
de soldaten. Zelfs een middernachtvergunning werd hen niet toegestaan tot na
de eerste wereldoorlog.
Anecdote: IMC. X, deel uitmakend van de bemanning van een schip van
onze Z.M., 49 jaar oud, kreeg in een vreemde haven, een middernachtvergunning toegekend. Zijn zoon, IMC/KRO, eveneens aan boord, 22 jaar
oud, bekwam vergunning voor de nacht. Het was 1967.
K.V.L.
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De AKTIVITEITEN van onze VERENIGING.
l . Ledenvergaderingen.
Onze maandelijkse ledenvergaderingen gaan door op de 2de
donderdag van de maand, om I4.30u., tenzij anders vermeld. Wie
moeilijk naar ons lokaal, "Het Koninginnehof" kan komen, kan
een der bestuursleden verwittigen. In overleg met de
bestuursploeg zal voor een oplossing worden gezocht. Men kan
de adressen en telefoonnummers van de leden van het bestuur
achteraan in dit nummer vinden.
- Donderdag 13 APR 95 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- voordracht "Ongeval op de Weg" door de Oostendse politie,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 11 MEI 95 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- voordracht "Het Loodswezen" door een kaderlid van het L.W.,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 8 JUN 95 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- bingospel,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 14 SEP 95 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "Vissers in de 2de Wereldoorlog" door de heer A.
VANCRAEYNEST,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 12 OKT 95~||j
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "De Nationale Bank" door de h. W. SMOUT,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 9 NOV 95 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- video-film en commentaar "Het Noordzee-Aquarium" door de
heer R. COELUS,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 14 DEC 95 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "Bevrijding van de Belgische Havens" door confr.
J. DREESEN,
- koffietafel en tombola.
2. Etentjes in "Het Konininnehof".
Afspraak om 12.30u., aan tafel om 13.00u. op : 3 APR, 24 APR,
15 MEI, 5 JUN, 26 JUN, 17 JUL, 7 AUG, 28 AUG, 18 SEP, 9 OKT,
30 OKT, 20 NOV en 11 DEC.
Na het eten, gelegenheid tot kaarten of bingo-spelen.
Voor de prijs moet je het niet laten : 400fr., aperitief niet
inbegrepen.
Inlichtingen en inschrijving bij vaandeldrager J. VERMEYLEN op
het nr. (059) 70 94 09.
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LEDENVERGADERINGEN.
Vergadering van 8 december 1994.

De voorzitter verwelkomt de 80 aanwezigen en vraagt een minuut
stilte ter nagedachtenis van de overledenen.
De feestleider stelt Jan DREESEN voor die ons vandaag komt spreken
over het leven en werk van kunstschilder Jan DECLERCK.
Deze kunstenaar, tijdgenoot van o.a. ENSOR, PERMEKE en SPILLIAERT,
heeft het getroffen want, er bestaat een vriendenkring, gesticht om
hem bij de bevolking bekend te maken en zijn herinnering te eren. Aan
het hoofd van deze kring, niemand minder dan confrater Jan DREESEN.
DECLERCK werd geboren in de Albertusstraat (nu E.Beernaertstr.),
in 1881 als oudste van 6 kinderen. Vader Declerck was een zeer
bedrijvig zakenman in de vloer- en muurbekleding.
De eerste schilderij van DECLERCK was "De Dolle Zee", getekend
met het pseudoniem "Jan van Oostende".
Tijdens de oorlog 14-18 verbleef hij in Engeland in de nabijheid
van Londen en nam in 1915 deel aan de "Belgian Exhibition of
Modern Art" in Kingston-upon-Thames.
Ook in België nam hij deel aan verschillende tentoonstellingen
en stichte in 1921 zijn eigen kunstschool in onze badstad. Jan
DECLERCK overleed in 1962. Hij laat zeer veel waardevolle
schilderijen na.
De voordracht van J.DREESEN was af, temeer daar hij het werk van de
meester met verschillende lichtbeelden verduidelijkte. Vanwege de
vereniging mocht Jan een geschenkje en veel applaus in ontvangst
nemen.
Toen was het de beurt aan de pannekoeken en wafels voor de liefhebbers
en de verkoop van de tombolabiljetten.
Om 16.20u. kwam het administratief gedeelte aan de beurt met eerst
de voorlezing van het verslag van de vorige vergadering. Daarna
volgde de aktiviteitenkalender.
De leden voor het eerst aanwezig werden door de voorzitter verwelkomd
: confraters Roland PIETERS en Noël WILDEMEERSCH met hun dames.
Feestleider John brengt ter kennis van de vergadering dat wij op 21
FEB 95, de Ontmijningsschool EGUERMIN zullen bezoeken. De leden die
wensen deel te nemen, dienen zich vooraf in te schrijven, Onze dames
kunnen spijtig genoeg, niet meegaan.
John meldt het voornemen om einde April/begin Mei 95, een dagreis in
te richten naar het "Keukenhof" in Nederland om de bloemenvelden te
bezoeken. Iedereen aanwezig toont zich enthousiast zodat de planning
definitief aanvang kan nemen.
Dan volgt de tombola waarbij spreker Jan DREESEN een prijs in de wacht
sleept.
De voorzitter bedankt iedereen om 17.15u. en geeft afspraak voor 12
JAN 95 op onze nieuwjaarsbijeenkomst met receptie.
-o-o-o-o-o-oVergadering van 12 januari 1995.
Alweer veel belangstelling voor onze nieuwjaarsbijeenkomst.
Eventjes 150 aanwezigen om te genieten van de gezellige sfeer
van ons lokaal en de kameraadschap van gewezen onderofficieren
die elkaar terugvinden.
Met een rechtstaande vergadering wordt een minuut stilte in acht
genomen, bij het spelen van het vaderlandslied.
Terwijl iedereen een bingo-kaart krijgt, stelt de voorzitter
confrater Guy ZWAENEPOEL en zijn dame voor, die voor de eerste
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maal aanwezig zijn op een ledenvergadering.
André BARDEN geeft een kort overzicht van de komende aktiviteiten
waaronder VOSVAMO en federale vergaderingen. Hij wijst op het
werk dat de herziening van de statuten met zich mee brengt en
dankt confrater Jacques SOMERS voor zijn medewerking op dit ge
bied.
Feestleider John VERPOUCKE krijgt het woord om een nieuwe oproep te doen
voor deelname aan het bezoek aan EGUERMIN op 21 en 22 FEB. De groep zal in
twee gedeeld worden, naar de wensen van onze gastheren van de
ontmijningsschool.
Daarna komt de dagreis naar Keukenhof aan de beurt. Een oproep aan de
belangstellenden om de hand omhoog te steken, bewijst dat er voldoende
mensen zullen zijn om een "dubbeldekker" te vullen. De reis zal doorgaan
op 30 MAR 95 en de deelname in de kosten zal ongeveer HOOfr. belopen.
De voorzitter herinnert eraan dat het etentje van 30 JAN 95, zal
bijgewoond worden door de korpscommandant, de korpsadjudant en de
laureate 1994 van onze jaarlijkse prijs voor de meest sportieve leerling
van de 2.S.0.0. van Zedelgem. André vraagt ruime deelname aan deze lunch,
met inschrijving vooraf,bij vaandeldrager Julien VERMEYLEN.
Dan komt het bingospel aan de beurt. Alles verloopt (tamelijk) vlot en er
zijn zelfs bestuursleden of hun dames die een van de 18 prijzen in de
wacht slepen.
Ook met de tombola zit de stemming erin. Mv. ZWAENEPOEL wint een prijs,
zoals de traditie het wil. Gewezen burgemeester van Koeke-lare, exonderofficier Gaby VANDERCRUYSSEN, doet het nog beter : 3 prijzen
waaronder het konijn!
Met lekkere broodjes en een drankje wordt de nieuwjaarsvergadering
afgerond. Van uitbaatster Mv. KETELS van "Het Koninginnehof", komt nog
een drankje bovenop. Wij drinken op haar gezondheid en op het Nieuwe
Jaar.
Om 17.50u. kwam het einde, maar velen bleven om na te kaarten omtrent
deze gezellige namiddag.
-o-o-o-o-oVergadering van 9 februari 1995.
De voorzitter opent de vergadering om 14.30u. en vraagt de aanwezigen
l minuut ingetogenheid ter nagedachtenis van onze overledenen.
Dat het thema van onze voordracht van groot aktueel belang is, getuigt de
grote opkomst : liefst 105 aanwezigen. Feestleider John vraagt aandacht
voor onze gastspreker : Danny VAN LANDEGHEM, eerste opperwachtmeester van
de Rijkswacht, zoon van confrater en mevrouw Alfons en Lea . De
voordrachtgever stelt zichzelf voor : hij is hoofd van de sectie zware
criminaliteit en drugspreventie van de brigade van Brussel. Hij wordt
binnen korte tijd bevorderd tot adjudant van de R.W.
Spreker geeft een korte inleiding en we krijgen vervolgens een videofilm
over het drugsprobleem te zien. Bepalingen, algemene kenmerken, preventie
en repressie en bespreking van de diverse producten, komen aan bod. Ook
enkele gesprekken met jongeren die met drugs te maken hebben en het
waarom, krijgen wij te horen. Na de film brengt de heer VAN LANDEGHEM ons
de besluitvorming met betrekking tot dit zeer zwaar probleem. Vervolgens
toont hij ons verschillende drugs : cocaïne, hasj en de bladeren van de
hennepplant, marihuana, L.S.D., ecstasy-pillen en meer van dit moois. Hij
waarschuwt ons allen zeer attent te blijven bij dit groot probleem en het
gevaar voor onze kleinkinderen en de schoolgaande jeugd in het algemeen,
niet te onderschatten.
Bij het einde van zijn voordracht krijgt Danny V.L. een daverend
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applaus en een kleine attentie voor koudere dagen.
Betaling en inschrijving voor de reis naar Keukenhof,kon nu bij de
penningmeester. En Theo kreeg dadelijk de handen vol!
De voorzitter kondigt nog enkel komende aktiviteiten aan en vraagt
voorlezing van het verslag van de vorige vergadering.
Dan is het de beurt aan de pannekoeken, maar vooraf worden confr. en
mevrouw Georges ZONNEKEIN gevraagd om recht te staan ter
kennismaking.
De tombola verloopt zoals naar gewoonte op wieltjes en tegen
17.30u. komt het einde.
-o-o-o-o-o-

Photo van John VERPOUCKE die Maurice
DEJONCKHEERE de oorkonde van de Exonderofficierenmedaille overhandigt,
(Koningsdag 1992).

HOSPITAALBEZOEKEN.
Verschillende van onze leden werden in het hospitaal, voor korte of
langere termijn, opgenomen.
Zij kregen bezoek van de voorzitter of een lid van het bestuur.
Het waren : Raoul MARCHAND, Stefan SEYS, André DUBOIS, Cyriel
MAERTENS en Roger ZANDERS.
Ook feestleider- ceremoniemeester John VERPOUCKE werd te Brugge in
het ziekenhuis opgenomen voor een heelkundig ingrijpen. Zijn
verblijf aldaar was van zo'n korte duur, dat het ons onmogelijk
was hem te bezoeken.
Het bestuur vraagt, dat wie gehospitaliseerd wordt, hiervan zo
spoedig mogelijk melding maakt.
R.V.L.
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Het Feest van KONINGSDAG op 19 November 1994. Verslag door
confrater Frans PUYSTIENS.
Wat voorafging: Een feest organiseren, beste leden, vergt veel
besprekingen, voorbereidingen, administratief en praktisch werk. Ieder
bestuurslid van de afdeling speelt zijn rol. Voorzitter, secretaris en
ceremoniemeester o.a., krijgen een zeer belangrijk deel van het
voorbereidend werk.
Vrijdagavond, 18 november, waren alle lokalen van het "Koninginnehof"
in volle licht. Tafels, stoelen en allerlei garnituren werden
geplaatst en verplaatst om, 's anderendaags, 180 personen in de zaal
te plaatsen. Dit om te kunnen genieten van het feest. Deze
werkzaamheden verliepen zeer ordelijk dank zij de kundige leiding van
ceremoniemeester John VERPOUCKE. Ja, er werd daar hard gewerkt, dit
alles onder pot en pint, in een echte geest van kameraadschap.
Zaterdag 19 November: Om ll.00u. had in de St.Petrus- en Pauluskerk, een eucharistieviering plaats, opgedragen door de deken
van Oostende, Z.E.H. DESEYN.
Tien vaderlandslievende verenigingen waren vertegenwoordigd met
hun vaandel. Gedurende de ceremonie waren zij in groep geschaard
achter het altaar. De vlag van onze afdeling, fier gedragen door
vaandrig Julien VERMEYLEN, stond afgezonderd links bij het altaar,
in het zicht van de talrijk opgekomen leden, sympathisanten en
vrienden. Onder de personaliteiten bemerkten we : burgemeester
Julien GOEKINT, ere-voorzitter Jan CHRISTIAENS, voorzitter VOSVAMO
Georges VAN BRANTEGHEM, plaatscommandant KTZ. Jules WOUTERS, de
voorzitter van de afdeling Tongeren,Heinz MARAITE, om er maar
enkele te noemen.
Ook onze bestuursleden met driekleurige armband, zaten vooraan
in de kerk.
Alles werd vooraf in goede banen geleid door confrater Fernand
CUYPERS.
De mooie plechtigheid eindigde met het spelen van het "Te Velde"
en het vaderlandslied.
Het Banket: Vanaf 12.00u. kwamen de 180 deelnemers zich melden in het
"Bosje". Zij werden hun plaats aangewezen door de feestleider. De
tafels waren versierd met staande vaantjes en mooie menukaarten. Alles
gaf een zeer verzorgde presentatie, een pluim voor John.
De toast aan Z.M. de Koning werd gebracht door ondervoorzitter Raymond
VAN LOOCKE, die een licht ongestelde voorzitter verving. De
ceremoniemeester las het postogram aan Koning ALBERT II voor. Het
orkest "The Love Stars" speelde het vaderlandslied waarna het banket
aanvang kon nemen.
De eerste dans werd ingezet door Raymond en zijn dame en algauw was de
dansvloer te klein voor de talrijke danslustigen. De spijs was
heerlijk en de "ambiance" navenant. Toch moest nu en dan plaats
gemaakt worden voor het officiële gedeelte van het feest.
Onze ondervoorzitter nam het woord en kondigde, via de micro aan, dat,
wegens de ongesteldheid van André BAROEN, hij de traditionele
toespraak zou houden. In een gesmaakte "speech" bedankte hij de
aanwezige vrienden van andere vaderlandslievende verenigingen die ons
vereerden met hun aanwezigheid: nationaal voorzitter René MOORS, erevoorzitter Jan CHRISTIAENS, voorzitter VOSVAMO Georges VAN BRANTEGHEM,
voorzitter sectie Tongeren Heinz MARAITE, voorzitter Veteranen Koning
ALBERT I, Albert NOTREDAME, ondervoorzitter veteranen Koning LEOPOLD
III, Christiaen HOLLEBEKE en secretaris sectie Gent, Mv. VANDENHENDE.
Traditiegetrouw nam ook onze ere-voorzitter het woord. Hij prees de
vaderlandslievende verenigingen van onze stad met een speciale
6.
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vermelding voor de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van
Oostende. Veel applaus voor zijn begaafde welsprekendheid. Na de heerlijke
hoofdschotel, in overvloed opgediend, werden de 11 te vereremerken leden,
naar vóór geroepen. Zij werden door de nationale voorzitter, René MOORS,
het maatschappelijk ereteken van de Ex-onderofficier, opgespeld: Alphonse
MONGARE, Christiaen HOLLEBEKE, Joseph GOES, Ronald TULPIN, Albert VAN
DAELE, Leon CLAEYS, Jean MOERMAN, Marcel VAN BELLE, Roger VANDERSTRAETEN,
Georges RUYS en Germain SPYSSCHAERT. De gedecoreerden werden met een warm
applaus gefeliciteerd.
Er waren bloemen voor onze eerste vrouwelijke ex-onderofficier : Denise
LENAERS en voor Mv. KETELS van "Het Koninginnehof". De nationale
voorzitter nam het woord om de afdeling Oostende te loven voor het puike
feest.
Bij de koffie en gebak verkochtten de dames CUYPERS, SOMERS, VAN LOOCKE
en VERPOUCKE, met warme glimlach, de tombola-omslagen. Deze tombola kende
het verwachte succes en kende een vlot verloop bij het uitdelen van de
meer dan 130 prijzen.
Voorzitter BARDEN, ondanks zijn ongesteldheid, hield eraan een laatste
woord van dank te brengen aan allen voor hun tegenwoordigheid en aan zijn
bestuur voor hun inzet en werklust gedurende het ganse jaar.
Het orkest speelde nog tot 20.OOu.De stemming der verbroedering bleef
gaaf tot het einde. De afdeling Tongeren werd uitbundig toe-gejuigd bij
hun vertrek. Alle deelnemers konden tevreden huiswaarts keren na dit
aangename herfstdag-banket. Afspraken werden gemaakt om er terug bij te
zijn volgend jaar om elkaar in deze gezellige sfeer te ontmoeten.
F.P. -oo-o-o-oONTVANGST
VAN
ONDEROFFICIEREN

DE
VAN

LAUREATE
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Op Maandag 30 Januari 1995 werden we in "Het Koninginnehof" verwelkomd
door Julien VERMEYLEN met een brede glimlach. Zijn 3-wekelijks etentje
kende een groot succes t.g.v. de komst van LtKol SAELENS, schoolcommandant
van 2S.O.O., korpsadjudant ADC. W. HOPPE en SGT. I.HEYSE, leerling en
laureate van de Prijs K.M. Ex-onderofficieren van Oostende voor 1994.
De voorzitter omringd door zijn bestuur, heette onze gasten welkom bij
hun aankomst in ons lokaal. Bij een aperitiefje werd kennis gemaakt en
werd aan de schoolcommandant een overzicht gegeven van onze werking en
aktiviteiten. SGT. HEYSE moest wel even wennen aan het gezelschap van
zoveel grootvaders (en grootmoeders).
De Kolonel en de laureate namen plaats bij het bestuur, de
Korpsadjudant zag zich omringd door zijn oud-collega's van 2SOO.
De maaltijd was bijzonder verzorgd en de stemming onder de 73
opgekomenen was in overeenstemming met de goede spijs.
Voorzitter A. BAROEN dankte in zijn korte toespraak, Kolonel SAELENS
voor zijn komst en wees op de goede relatie tussen zijn school en onze
vereniging. De Schoolcommandant nam vervolgens het woord en zegde
bijzonder verheugd te zijn in ons midden te vertoeven. Hij loofde het
initiatief van de prijstoekenning en zegde voorstander te zijn van
verdere samenwerking.
De gesprekken tussen de Schoolcommandant en het bestuur werden aan
tafel verdergezet.
Nadat de kaarters en bingospelers hun plaatsen hadden ingenomen, nam de
delegatie van 2SOO. afscheid omstreeks 15.45u. Het was een gezellige
namiddag!
-o-o-o-o-o-
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Vanwege de KONING.
.

Zoals u allen weet hebben wij aan Koning ALBERT II, gelukwensen
gestuurd ter gelegenheid van Koningsdag.
Wij ontvingen op het secretariaat volgend schrijven van het Hoofd van
het Militair Huis van de Koning.

Aan de Heer A. BARDEN, Voorzitter van
de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van de Krijgsmacht,
Afdeling Oostende.
7 december 1994
Nr. A.CA.2/441
Mijnheer de Voorzitter,
Ter gelegenheid van het feest van de Koning heeft u uw
trouw aan de Vorst betuigd.
De Koning, zeer gevoelig
bondenheid met het Vorstenhuis,
erkentelijkheid over te maken.

voor deze blijk
draagt mij op

van ver u zijn

Zijne Majesteit dankt u, alsook al diegenen die zich
aangesloten hebben bij uw boodschap, en wenst u allen oprecht veel
voorspoed toe.
Met de meeste hoogachting,
(getekend)
Luitenant-generaal G. MERTENS Hoofd van
het Militair Huis van de Koning.

NIEUWE LEDEN : hartelijk welkom aan degewezen onderofficieren die
onze rangen hebben vervoegd.
764. PIETERS Roland
lWC.b.d.
L.M.
765. WILDEMEERSCH Noël
1WM.b.d.
L.M.
766. TYTGAT Etienne
1MC.b.d.
Z.M.
767. ZWAENEPOEL Guy
ADJ.b.d.
L.M.
768. ZONNEKEYN Georges
ADJ.b.d.
L.M.
769. VANHEE Marcel
ADJ.b.d.
L.M.
770. D'HAENE Rik
ADJ.b.d.
L.M.
771. GOGEN José
ADJ.b.d.
Lu.M.
772. DE RESE Marcel
1SM.b.d.
Lu.M.
Wij hopen hen dikwijls in "Het Koninginnehof" te mogen begroeten.
LIDMAATSCHAP; Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht kunnen lid
worden van de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren
afdeling Oostende, door een "Aanvraag Tot Lidmaatschap" toe te sturen
aan het secretariaat en het lidgeld te storten op onze rekening 0000146912-54.
Het lidgeld bedraagt 275fr. voor alleenstaanden en 300fr. voor
echtparen en gelijkgestelden.
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DEC. 94 : Ontslag M.V.L. DELCROIX.
Op 8 december 1994 heeft de minister van defensie, zijn ontslag bij
het staatshoofd ingediend. Om, zoals hij zegde en wij citeren : "Om
mij beter te kunnen verdedigen tegen de beschuldigingen van de media
en om mijn familie te beschermen," einde citaat. Wij hebben daar
begrip voor. Hij werd opgevolgd door
partijgenoot PINXTEN.
' Zonder aan politiek te willen doen, is het onze plicht, erop
te wijzen, dat DELCROIX van onze Krijgsmacht een puinhoop heeft
gemaakt.
Tijdens een televisie-uitzending op 9 december, daags na het
ontslag dus, kwamen verschillende mensen aan het woord met betrekking
tot het beleid van de ex-minister. Zo vernamen we dat DELCROIX het
niet nodig vond, zijn generaals te raadplegen,bii belangrijke
beslissingen. Hij, die nooit legerdienst deed, maakte het de
legerleiding moeilijk. Wanneer de generaals zeggen en wij citeren :
"Hij heeft van het leger een puinhoop gemaakt", einde citaat, dan moet
men uit deze woorden de voor de hand liggende conclusies trekken.
Van één ding moeten wij niet door generaals op de hoogte gebracht :
DELCROIX heeft de dienstplicht afgeschaft zonder de maatregelen te
nemen, die zich in dergelijke situatie opdringen!
De generaals en kolonels hebben het moeilijk op het hoogste niveau,
maar het zijn de onderofficieren die het met de zeer karige middelen,
waarover zij beschikken, moeten waarmaken. Onze gewezen collega's
steken het niet onder stoelen of banken, dat het slecht gaat met onze
Krijgsmacht. In een periode van intense aktiviteiten, gezien de
talrijke buitenlandse opdrachten, is de huidige toestand heilloos voor
het moreel van onze beroepsmilitairen.
Verder is er nog de invoering van nieuwe graden bij de lagere
militairen dat een getuigenis van lachwekkende kortzichtigheid stelt.
De Krijgsmacht heeft geen tekort aan graden. Zuid-Amerikaanse
toestanden kan men best achterwege laten in een leger zoals het onze.
Het is natuurlijk de typische Belgische manier om het tot stand
brengen van een goed betaalde Krijgsmacht, te omzeilen. Een gewapende
macht, goed opgeleid, goed uitgerust, goed bezoldigd en goed geleid,
kan het best stellen met de voordien in voege zijnde graden.
Wat ons verder verontrust, is het feit dat de opvolger van de
ontslagnemende minister, de politiek van zijn voorganger wenst voort
te zetten. Wij horen vandaag, 8 februari 95, dat PINXTEN, de nog onder
de wapens zijnde dienstplichtigen, naar huis wenst te sturen zonder
het einde van hun dienstplicht af te wachten. Op de vraag van de
reporter van dienst of er de vereiste vervangers waren, diende hij
negatief te antwoorden.
Misschien brengt hij nog meer graden en nog meer personeelscategorieën, in voege bij de Krijgsmacht.
R.V.L.
-o-o-o-o-oONZE KRIJGSMACHT : België heeft dit jaar nog maar 50.000 militairen
meer. In 1980 waren er nog 108.000 man onder de wapens, Rijkswacht
inbegrepen.
Van alle NAVO-landen is België (na Luxemburg), het land dat het
kleinste percentage (7,1) van zijn defensiebegroting aan materiaal
besteedt. De personeelskosten belopen 69 percent. België besteedt
slechts 1,8 percent van het bruto nationaal produkt aan landsverdediging.
-o-o-o-o-

10.

"PYPEGALLE" : Soldatenlied uit de Eerste Wereldoorlog.
1. Quand aux trenchées
A pein arriver
Sans nous laissés reposer
On crie en avant Et dans
les rangs On s'en va
travailler. Prenez vos
pelles On fait l'appel On
va faire une tranchée.
Remplir les sacs
Les remplir et même de les placer En
avant en avant
Pendant qu'il ne fait de mauvais temps.
Refrain
Oh! PYPEGALLE, PYPEGALLE et bien
Sale point qui est repéré
Et souvent bombarder
Oh! PYPEGALLE, PYPEGALLE et bien
C'est que tu nous fait suer
Quand on va aux tranchées.
2. Le premier jour
Presque toujours
II faut effectuer
Quelques transports
Des bidons arraés.
C'est fait par les plus forts
Sans même crier,
Ni résigne on doit les porter
En premier ligne
Ou chez Ie major
Qui ga c'est Ie plus fort
Et toujours et toujours
On doit porter tour a tour.
3. La deuxième nuit
Et sans bruit,
On va vers Ie redan
Avec des sacs de gravier dedans
Ainsi que des madriers.
On les prends hé bien
Et sans maniere,
On vole la gueule par terre
Et dans la boue
Jusqu'au genoux
On tire une tête voila tout
En avant en avant
Vous crient capots et sergeants.
4. En première ligne
Refrain
Ce n'est pas fini,
lis ont eu quelques guignes
Oh! PYPEGALLE, PYPEGALLE et bien
Les boches eux,
Tu procure les boulots
Qui n'ont pas dormis
Avec les matériaux.
Ont fait du chahut.
Oh! PYPEGALLE, PYPEGALLE et bien
Une bombe, deux bombes
On te sera reconnaissant
Et rois obus
A la longue des temps.
Ont touches leur but,
Ont démolis tout aplatis
Un ou deux abris.
Lestement sans que ca lasse,
(Met dank aan M. CREMER)
II faut réparé la casse.

11.
Dagreis n a a r N e d e r l and : LISSE - K eukenhof op 30 MA R 95.
-

O pstappl aa t s e n : 1 . O o s t e n d e, V iss erijscho ol J. BAU WENS.
2. Brugge, "Lac van Loppem.
N. B. : nu mm e r va n d e o ps ta pp l aa ts me ld e n bi j
inschrijving.
Dagindeling
:
- 06.30u.
Vertrek aan opstapplaats nr.l.
- 09.45u.
Verwelkoming en bezoek aan Delft Pottery te Delft.
- 11.15u.
- 12.00u.
- 13.00u.
- ló.OOu.
- 19.15u.

Einde bezoek en vertrek richting Lisse Keukenhof.
Individuele mogelijkheid om te Lisse Keukenhof het
middagmaal te gebruiken : restaurants, snacks, enz.
Bezoek aan het Keukenhof (bloemententoonstelling).
Einde bezoek, vertrek terug naar België.
Avondmaal : te St.Martens-Latem in "'t Pompierke",
(hesp - brood - kruditeiten).

- 20.50u. : Vertrek richting Brugge

-

Oostende.

- Deelname in de kosten : 1100fr/p/p.
- Zijn inbegrepen : autobus - drinkgeld chauffeur - ingang Keukenhof - avondmaal (dranken niet inbegrepen).
- Uiterste datum van inschrijving : 15 Maart 1995, of tot volledige
bezetting van de bus.
- Aantal plaatsen : 79 (dubbeldekker).
- Inschrijving en betaling : bij de penningmeester.
- T. DEHAEMERS,
Nieuwlandstraat 21,
8400 Oostende.
rekeningnummer : 000-0146912-54.
Op de overschrijving melden : Dagreis Nederland 30 MAR 95,
opstapplaats nr. ...
- Inschrijvingen zijn slechts geldig na storting of betaling contant.
O-O-O-O-

J.V -

Prijs van de Kulturele Raad Oostende 1994.
De Volkshogeschool Oostende behaalde de prestigieuse Prijs van de
Kulturele Raad voor 1994. Bij de tweede stemronde behaalde de laureaat
28 stemmen, tegen 18 voor de h. Raoul SERVAIS.
Bij de genomineerden voor de prijs vinden we niemand minder dan exonderofficier, lid sedert vele jaren, Eddie VANHAVERBEKE. Graag hadden
wij hem op de eerste plaats gezien maar, wij mogen stellen dat de
Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van Oostende, fier is op
een lid die in aanmerking komt voor de toekenning van de Prijs van de
Kulturele Raad!
Proficiat!
R.V.L.
-o-o-o-o-

12.

EEN DAGJE UIT
Op 30 maart maken wij een busuitstap naar onze Noorderburen met een
bezoek aan het Keukenhof en aan een fabriek van Delfts Blauw.
Delft betekent sloot of gracht en zou in 1074 gesticht zijn door
Godfried met de Bult, hertog van Neder-Lotharingen. De stadsrechten
werden haar verleend in 1246 door Willem II, graaf van Holland.
Delft is wereldberoemd geworden dank zij haar aardewerk, maar, het is
ook een van de meest karakteristieke
oude Hollandse stadjes met
oude grachten (de Oude Delft, Volkersgracht), monumenten (de Nieuwe
Kerk van 1381, het stadhuis van 1618, de Waag van 1770, de Oude Kerk
uit de 13e eeuw) en musea (Huis Lambert van Meerten, Nusantara met
cultuur en geschiedenis van Indonesië en het Prinsenhof).
Al sinds eeuwen is er in Delft een aardewerkindustrie. Rond 1600 was
het alleen maar niet-beschilderde keramiek, maar met de invoer van
Chinese en Japanse porcelijn, trachtte men deze na te bootsen.
De porseleinaarde, grondstof voor dit wit aardewerk, was in
Nederland niet te vinden. De inlandse klei werd rood of geel bij het
bakken. Daarom zocht men een andere procedure. Men gebruikte een
laagje tinglazuur en daarop werd dan geschilderd. Het aardewerk werd
dan nogmaals gebakken, voor de 3de keer. Wegens de langdurigheid van
dit procédé, gebruikte men nu een wit bakkende klei uit Engeland en
Duitsland.
Momenteel zijn er nog 2 fabrieken waar het met de hand geschilderd
Delfs Blauw wordt gemaakt. Daarom is een echte D.B. artikel niet
goedkoop, maar het is dan ook een uniek met de hand beschilderd
product.
Aangezien wij in de week de reis doen, zal het wellicht mogelijk zijn
de fabriek, "De Delftse Pauw",in volle werking te kunnen zien en alles
"live" mee te maken.
Onze reis loopt dan verder naar Lisse. Deze stad, met ongeveer
20.000 inwoners, is een van de belangrijkste plaatsen van de
bloembollenstreek tussen Leiden en Haarlem.
De 5 soorten bloembollen die in Nederland het meest worden gekweekt zijn de tulp (april), de gladiool (augustus), de narcis
(maart), de lelie en de iris. Andere bloemen, zoals hyacinten
(april), crocussen (maart), en anemonen, nemen ook een belangrijke
plaats in.
De smalle langwerpige velden vormen een reusachtig moziak. Voor het
hoogtepunt van de bloei worden de bloemen boven aan de stengel
afgesneden om de bollen te versterken.
De Nationale Bloemententoonstelling Keukenhof beslaat een oppervlakte
van ongeveer 28ha., in een bosrijk gebied, vroeger het jachtgebied van
Gravin Jacoba van Beieren (1436). Het is nu een park in Engelse
stijl, met glooiend terrein, watertjes en vijvertjes. De bloemen zijn
in kleine bloemperken verwerkt, zodat hun schitterende kleuren, een
mooi kontrast vormen met het groen decor van de omgeving. Sommige
"tere" planten en bloemen staan in serres. Het is mogelijk te
degusteren want, op het terrein, zijn enkele snacks en restaurants
neergezet om te voldoen aan de werken van barmhartigheid.
Wij wensen allen een mooie en aangename reis, met zon, om alles tot
zijn recht te laten komen.
J.S.

-o-o-o-o-o-o-o-

13.
BEDANKING.

Zoals de meeste van onze leden weten, trad Ivan De BRABANDER op 10
December 1994 in het huwelijk met Griet KEUNEN. De receptie en het
feest gingen door in "Het Koninginnehof", uiteraard, want Ivan is de
zoon van mev. Gaby KETELS, de "gastvrouwe" van ons lokaal. Een
afvaardiging van het bestuur was, per uitnodiging van Mev. KETELS,
aanwezig op de receptie. In naam van ons allen werden bloemen aan het
bruidspaar aangeboden door de voorzitter.
Wij ontvingen op de redactie een dankwoordje van Ivan en Griet:
"Hartelijk bedankt voor de attentie ter gelegenheid van ons huwelijk.
We wensen de vereniging en alle leden het allerbeste voor het nieuwe
jaar" .
-o-o-o-o-oEN

NOG.
Wij hebben in ons nummer 2/94 een oproep gedaan om servetten
met een logo in te zamelen voor de verzameling van een M.S.patiente. Het werd een groot succes dank zij al onze leden,die
er een erezaak van maakten om, bij elk bezoek aan een eethuis,
de servet niet te vergeten. Wij ontvingen een schrijven van de
dame in kwestie. _______________________________________________
Wachtebeke, 01 december.
Beste Ex-onderofficieren,
Ik ben Marleen uit Wachtebeke, al 10 jaar MS-patiente en mijn
hobby is het verzamelen van allerlei soorten servetten.
Bij deze wil ik U van harte bedanken voor de vele mooie servetten
die ik via mijn buren Lieve en Willy mocht ontvangen.
Vooral in het bijzonder de heer Germain SPYSSCHAERT, die mij het
unieke kader heeft geschonken, die mij een groot plezier heeft gedaan.
Verder wens ik U allen nog prettige einde jaarsfeesten en een
gelukkig 1995!!
Met vriendelijke groeten, Van De Walle Marleen.
GELUKWENSEN.

Op de redactie van "De Klaroen" hebben wij vernomen dat er zich een
blijde gebeurtenis heeft voorgedaan in het gezin van de h. en mv. L.
SERVATY, begrafenisondernemer.
Zij werden de gelukkige ouders van een tweeling! Hartelijke gelukwensen
van ons allemaal.
J.V.D.R. : LUC SERVATY, Torhoutsesteenweg 212 te Oostende, steunt ons,
door ons publiciteit toe te vertrouwen, (zie de omslag, laatste
bladzijde.)

-o-o-oLIDGELDEN.

Zijn er leden
die hun lidgeld nog niet hebben betaald?
Ons rekeningnummer is : 000-0146912-54 Nieuwlandstraat 21
Oostende 8400.
Laatste oproep - laatste "KLAROEN".

14
DE VAANDELDRAGER.

De vaandrig torst met trots zijn vlag,
bezielde blik, beheerst gedrag,
Hij wijkt niet en trotseert de tijd
met wilskracht en veel waardigheid.
Met forse tred en nog gezwind
staat hij op post in weer en wind.
Hij blijft met al zijn energie
een boegbeeld van de dynastie.
Zijn driekleur is 't verlengstuk
van het wapen dat hij droeg als man,
toen de vijand weerwerk bood;
ondanks de adem van de dood.
Zijn vaandel spreekt een eigen taal,
Soms diep weemoedig, soms sacraal.
Maar echt uitbundig waait die vlag
als hij die vrijheid vieren mag.
En zegt bijwijlen iemand hem
met spot of wrevel in zijn stem :
"Berg weg die vlag, berg weg die muts"
dan is zijn antwoord krachtig : "Nuts".
Zo overstijgt hij uiteraard
't imago van paradepaard.
Hij brengt steeds weer getuigenis
van wat een voorrecht vrede is.
Ook huldigt hij zijn kameraad
die viel als jonge frontsoldaat.
Papavers in het avondrood :
symbolen van een heldendood.
Er is een band, een stil verdrag
een eenheid tussen man en vlag.
Ze zijn zo aan mekaar gehecht
en houden vaak elkander recht.
De vaandeldrager doet steeds voort
en sloot met 't leven een akkoord :
als Belg blijft hij steeds toegewijd
tot in zijn eeuwigheid.
Ray VAN RIEME.
DE GROET VAN HET VAANDEL.

Het is passend en correct een onderscheid te maken tussen de
Nationale Hymne en elke andere hymne of representatief toondicht.
Het vaandel groet onder een hoek van 45° (en niet tot op de grond)
De groet is verplicht voor :
- de Koning of een lid van de Koninklijke familie,
- een buitenlands staatshoofd,
- de Belgische Nationale Hymne,
- de nationale hymne van een vreemde natie,
- het graf van de Onbekende Soldaat.
De groet is fakultatief voor :
- de sonnerieën 'Te Velde' en 'Last Post',
- de consecratie tijdens de eucharistieviering,
- de begrafenis van een oudstrijder.
Bij de kommunautaire hymnen behoudt de vaandeldrager de houding
'Geef Acht'.
14.

15

DE HERVORMING VAN DE
INWENDIGE DIENST
( L A N D M A C H T )

Door de afschaffing van de dienstplicht en de inkrimping van
onze effectieven werd de roep steeds luider om het geheel
van de inwendige dienst op een meer economische, maar toch
efficiënte wijze te organiseren. In tal van kwartieren en
eenheden van de Landmacht werd de toestand bijzonder
nijpend en zagen sommige lokale militaire overheden zich
reeds genoodzaakt over te gaan tot een vorm van
minimumdienst.
Op 8 december 93 heeft de Stafchef van de Landmacht
beslist welke de principiële wijzigingen zijn aan de
inwendige dienst; de krachtlijnen van deze hervormingen zijn
de volgende:
DE WACHT:
1. De inspanningen die reeds gedaan werden om de
kwartieren van de Landmacht te omheinen zullen worden
voortgezet. Een fysische afbakening van het militaire
terrein is een eerste essentiële stap om duidelijk de grens
te trekken van het gedeelte dat bewaakt wordt. Alle
kwartieren van de Landmacht, die behouden blijven na de
herstructurering, zullen omheind zijn tegen het einde van
1997. Ook zullen de nodige waarschuwingsborden en
verlichting opgenomen worden in dit programma. In tweede
prioriteit zal een detectiesysteem geïnstalleerd worden in
de omheining van de kwartieren, zodat het wachtpersoneel
in het wachtlokaal verwittigd wordt van de aanwezigheid
van indringers.
2. Voor een kwartier van gemiddelde grootte zal de wacht
in principe bestaan uit een Officier of Onderofficier met
wachtdienst (volgens een klassieke beurtrol), een
Korporaal chauffeur-planton (eveneens volgens een
klassieke beurtrol) en een aantal nachtwakers met hond.
De nachtwakersfuncties zullen exclusieve functies zijn:
deze mensen zullen «de wacht verzekeren van de
kwartieren buiten de normale diensturen» als enige taak
hebben; zij zullen dus op de organisatietabellen (OT) van
de eenheden voorzien worden. Tijdens de normale
diensturen zullen RP's de toegang tot de kwartieren
controleren.

Sommige kwartieren zullen enkele functies nachtwakers
of RP's op hun organisatietabellen als versterking
ontvangen.
Diverse maatregelen
Elke nachtwaker zal in de toekomst zijn eigen hond
hebben. Actueel heeft een wachthond bij de Landmacht
nog twee meesters. Er zal een elektronisch systeem
geïnstalleerd worden dat toelaat de correcte uitvoering
van de rondes door het wachtpersoneel te controleren.
Op termijn zullen alle kwartieren aan de toegang
slagbomen hebben die vanuit het wachtlokaal
elektrisch kunnen bediend worden. Er werden bovendien
enkele maatregelen goedgekeurd die bijkomende
plaatselijke rationalisaties van de wachtdetachementen
moeten toelaten in het kwartier Westakkers te
Haasdonk, het kwartier Albert te Marche-en-Famenne
en het kwartier Rademakers te Lissewege.
Met andere Machten en met het ITC moeten bepaalde
afspraken gemaakt worden voor het verzekeren van de
wacht aan installaties die stricto sensu niet meer tot het
patrimonium van de Landmacht zullen behoren of waarde
taak van de wacht zou moeten gedeeld worden: het depot
te Destelbergen, de installaties op de Kemmelberg, de
huidige Provinciecommando's, gemengde kwartieren,...
DE WEEKDIENST:
1. Tijdens de diensturen mogen de Kwartier- en/of
Eenheidscommandanten vrij bepalen welke functies zij
nodig achten voor het functioneren van de
inwendige dienst.
2. Buiten de diensturen wordt de weekdienst per
kwartier in
principe
beperkt
tot
een
«gegradueerde met weekdienst», die minimum
een Onderofficier B1 moet zijn.
De kwartier- en/of eenheidscommandanten mogen, indien zij dit noodzakelijk achten, bijkomende functies
voorzien (bijvoorbeeld in de Scholen en Opleidingscentra).
DE PIKETDIENST:
De notie «Interventiereserve» zal voorde ganse Landmacht
de vroegere piketdienst vervangen. Deze interventiereserve wordt samengesteld en opgeroepen volgens
de noodwendigheden.
Gedetailleerde uitvoeringsmodaliteiten zullen zo snel
mogelijk opgesteld en verspreid worden door de Staf van
de Landmacht, opdat alle bevoegde autoriteiten hun
inwendige dienst kunnen aanpassen. De middelen zullen
geleidelijk aan ter plaatse gesteld worden.

16.
BEZOEK

AAN

EGUERMIN.

Op 21 en 22 februari 95, bracht de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van Oostende, een bezoek aan de BelgischNederlandse Mijnenbestrijdingsschool, kort EGUERMIN.
Op 21 FEB waren we met 22, op 22 FEB met 24, kwestie van het
bezoek vlot te laten verlopen.
De grote baas himself, Kapitein-ter-Zee BODEN, verwelkomde ons
aan de ingang, samen met Hoofdwapenmeester N.GHYSELS.
Het werd een boeiende namiddag,met een onthaal V.I.P.'s waardig.
Wij komen in ons volgend nummer meer uitgebreid op dit bezoek
terug.
R.V.L.
- O - O - O - O - O - Q -De
MEDAILLE van de EX-ONDEROFFICIER.
Verschillende leden ontvingen in de maand december 1994 een
aanvraagformulier voor de toekenning van de onderscheiding "Exonderofficier". Alhoewel de datum van indienen van deze aanvraag
in februari 95 verstreken is, kan men nog,zo spoedig mogelijk,
het secretariaat verwittigen, om alzo nog dit ereteken te bekomen
.
R.V.L.
-o-o-o-oIN MEMORIAM.

Willy PAUWELS.
Wij hebben op 21 december 1994 een goede vriend
verloren. Op "Koningsdag" kregen wij reeds bericht
dat Willy er niet bij kon zijn, gezien hij plots
in het ziekenhuis diende opgenomen. Een maand
later was hij niet meer. Hij was amper 59 geworden,
Willy PAUWELS was vooral in Zeemachtmiddens gekend.
Hij was Eerste Meester Chef bij de "Verbindingen".
Uitstekend sportman als hij was, lette hij goed op
zijn gezondheid. Maar het heeft niet kunnen baten. De
kwaal die hem velde,was hem te sterk.
Hij
werd op 27 december 94 ten grave gedragen in de
St.Janskerk.
Een massa vrienden heeft hem uitgeleide gedaan. Ons vaandel heeft
hem een laatste maal gegroet.
Wij zullen Willy missen. Zijn gulle glimlach als begroeting, blijft
ons steeds bij.
Aan Mv. PAUWELS-DELEEUW, kinderen en kleinkinderen, bieden wij
langs "De Klaroen" om, nogmaals onze innige deelneming aan.
Mevr. Lucienne DIRIKEN.
Op Donderdag 16 februari 1995 was een afvaardiging van het bestuur,
onder leiding van de voorzitter, aanwezig in de H.Hartkerk voor de
begrafenis van de echtgenote van ons lid Roger SIMOENS. Mv.
SIMOENS-DIRIKEN is na een slepende ziekte te Oostende overleden
Roger was, na bijna 40 jaar militaire loopbaan, terug in de geboortestad van hem en zijn echtgenote, komen wonen. Mv. DIRIKEN
heeft niet lang mogen genieten van de terugkeer naar Oostende. Zij
was pas 63 jaar geworden.
Aan Roger SIMOENS onze innige deelneming.

