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Op de culinaire toer in Normandië. LE CALVADOS.
Brandewijn van cider gedistilleerd uit Normandië volgens een zeer oude traditie
waarvan wij reeds vermeldingen vinden in 1553 in de geschriften van Gilles de
Couberville.
De beste calvados zijn samengesteld uit elders van verschillende jaargangen. Het
distilleren is niet seizoengebonden maar toch word de voorkeur gegeven aan Maart April en Augustus - September. De calvados "Appellation controle" wordt gestookt in
traditionele alambieken met dubbele verwarming.
Deze "A.C." wordt geproduceerd in "Le Pays d'Auge" département Calvados en
verschillende gemeenten van de Orne en de Eure. Andere Calva's zijn "Appellation
règlementée" en hun fabricatie gebeurt met toestellen van eerste distillaat, d.w.z. die een
rechtstreeks fabricaat van eau de vie toelaten.
Pas gestookte Calvados is een scherpe en wrange brandewijn die een alcohol
gehalte heeft van 720 en langdurig moet verouderen op eiken fusten. Hij mag slechts in
de handel worden gebracht na een verouderingsproces van minimaal 1 jaar. Hij wordt
onder verschillende benamingen uitgebracht al naar kwaliteit en leeftijd:
" Trois étoiles of trois pommes " na twee jaar fust
" Vieux of Réserve " na drie jaar
" VO of Vieille réserve " na vier jaar
" VSOP " na vijf jaar
" Extra Napoléon hors d 'age of âge inconnu " na meer dan vijf jaar
Streng gereglementeerd sinds midden de XX e eeuw is de Calvados een van d«
grote Franse alcoholen geworden. Oude calva wordt in een tulpglas gedegusteerd.
Normandiers en Bretoenen hebben de gewoonte van " Ie café Calva " te ver-i
spreiden : hierbij wordt de Calvados samen met sterke koffie geserveerd ; een klein
glaasje of wordt hij in het nog warme kopje geschonken. Zoals de meeste alcoholen
wordt Calvados ook gebruikt in de keuken en banketbakkerij en, een andere bekende is
de " Trou Normand " een gebruik waarbij een klein glaasje Calvados midden een
overvloedige maaltijd wordt geschonken. Actueel wordt soms ook een sorbet als " Trou
Normand " geserveerd. Maar laat het ons houden bij het klassieke " DE CALVADOS ".
John VERPOUCKE
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

-2AKTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE
1. Ledenvergaderingen.
De ex-onderofficieren van de afdeling Oostende, vergaderen op de
tweede donderdag van de maand, uitgezonderd juli en augustus, om
14.30 u. De bijeenkomsten gaan door in ons lokaal gelegen in het
Maria-Hendrikapark : "HET KONINGINNEHOF". Wie het moeilijk heeft
om naar de vergaderingen te komen, laat zulks weten aan een der
bestuursleden, die voor een oplossing zullen zorgen.
- Donderdag 10 sep 98 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt over de "Successierechten" door de Heer J. Pieters
van het Ministerie van Financiën.
- koffietafel en tombola
- Donderdag 08 OKT 98 :
- verwelkoming door de voorzitter
- voordracht door onze Erevoorzitter de Heer J. Christiaens
" Grensoverschrijdene samenwerking met Noord-Frankrijk ".
- koffietafel en tombola
- Donderdag 12 NOV 98 :
- verwelkoming door de voorzitter
- spreekbeurt "Humanitaire opdraten in het buitenland" door de
Heer Cdt Van Cant, Y.
- koffietafel en tombola
- Donderdag 10 DEC 98 :
- verwelkoming van de voorzitter
- voordracht over het Milieu
- koffietafel en tombola
- Donderdag 14 JAN 99 :
- verwelkoming door de voorzitter, nieuwjaarswensen
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie, snacks, dans en animatie
- speciale tombola
2. Etentjes in "Het Koninginnehof".
Samenkomst om 12.30 u. voor het aperitief (niet inde prijs inbegrepen), In 1998 : 29
JUN - 27 JUL - 17 AUG - 7 SEP - 28 SEP - 19 OKT - 9 NOV 30 NOV en 21 DEC. Verantwoordelijke voor de
organisatie: confr. J. VERMEYLEN
(tel. 059/70 94 09).
3 . Koningsdag.
In 1998 vieren wij het feest van Koningsdag op zaterdag 14 NOV 98.
ooooooooooooooooo

3
DAGREIS NAAR DIEST op dinsdag 15 sep 1998.
Opstapplaatsen: n° 1. Oostende Visserij school J. BAUWENS
n° 2. Brugge E 40 afrit Lak van Loppera
Dagindeling ;
07.15 u. Vertrek aan opstapplaats n° 1
10.00 u. Bezoek aan de brouwerij van HOEGAARDEN
12.30 u. Middagmaal : in Diest Restaurant t'Schijf
Soep - hoofdgerecht - nagerecht
14.00 u. Bezoek aan Trainingscentrum voor parachutisten te Schaffen
16.45 u. Napraten in Bar Onderofficieren
17.15 u. Vertrek richting St Maartens-Latem
19-00 u. Avondmaal in t' Pompierke
Kruduteiten - hesp - frieten 20.30 u.
Vertrek richting Brugge - Oostende
Deelname in de kosten : 1100,- Fr
Inbegrepen: Busreis - fooi chauffeur - middagmaal avondmaal (dranken niet inbegrepen)
Aantal personen 75 max: ( 1 bus 50 pers. of 1 dubbeldekker 75 pers. ) Uiterste datum
van inschrijving : 10 sep of tot volledige bezetting van de bus
De datum van storting is het enige beslissende criteria bij overboeking van de bus
Inschrijving en betaling bij de penningmeester :
T. DEHAEMERS Nieuwlandstraat 21 8400 Oostende rekeningnummer: 0000146912-54 vermelden dagreis Diest en n° opstapplaats Inschrijvingen zijn slechts
geldig na kontante betaling of overschrijving.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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LEDENVERGADERING VAN 12 MAART 1998.
Verontschuldigd : Confr. PUYSTIENS en secretaris DEWULF, G allebei met verlof
in het zonnige Tenerife.
Stipt om 14.30 u. verwelkomt de voorzitter de 102 aanwezigen en wordt er één minuut
stilte ingetogenheid gevraagd voor de afgestorven leden.
De feestleider stelt de Heer H. SEYS voor - OCMW raadslid - die ons gaat onderhouden
over de Maatschappelijke Dienstverlening van het OCMW.
Spreker, tevens samensteller van de onlangs verschenen brochure, geeft een overzicht
van al de diensten die door het OCMW worden aangeboden. Het OCMW is een recht
voor elke persoon en niet noodzakelijk voor behoeftigen.
Ook zijn er diensten aangeboden door derden, die via het OCMW een subsidie
ontvangen uit het Sociaal Impulsfonds, zoals crisisopvang voor jongeren,
huurderswinkel e.a.
Achteraf was er mogelijkheid om vragen te stellen Spreker werd op traditionele wijze
bedankt. Met pannenkoeken of wafels en de verkoop van de lotjes door Christiane werd
een pauze ingelast.
De voorzitter opent de statutaire vergadering. Confr. Dewulf, E leest het jaarverslag
voor, die zonder opmerkingen aangenomen wordt. Penningmeester Dehaemers geeft
overzicht van de financiële toestand, waaruit blijkt dat wij met een batig saldo het
volgend werkjaar kunnen aanvangen. De voorzitter dankt de bestuursleden voor hun
werk alsook de leden voor hun trouwe aanwezigheid op de ledenvergaderingen. Confr.
Dewever en Jonckheere krijgen een speciaal dankwoord voor de controle van de
boekhouding.
Mevr. Haecke wordt in de bloemen gezet voor haar 90ste verjaardag en haar stipte
aanwezigheid op onze samenkomsten.
Confr. Baroen - Puystiens - Vermeylen zijn uittredend en herkiesbaar en worden bij
handgeklap herkozen - er waren geen andere kandidaten. Confr. Dewulf, G en Verbandt
worden als nieuwe bestuursleden opgenomen. Mr en Mevr Kerkhof worden voorgesteld
als nieuwe leden en op applaus onthaald.
Een woordje uitleg door de feestleider aangaande de reis naar Brussel er worden maar
50 deelnemers toegelaten - een 2de reis wordt in het vooruitzicht gesteld.
De tombola, gehouden door Julien en Christiane laten meerdere leden toe, zich 2 a 3
maal aan de prijzentafel aan te bieden. Rond 17.15 u. wordt iedereen bedankt.
§§§§§§§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 09 april 1998. Verontschuldigt: confr. PUYSTIENS.
Om stipt 14.30 u. werden 90 leden welkom geheten door de voorzitter die onmiddellijk
één minuut stilte vroeg ter nagedachtenis van de overledenen.
Vervolgens verwelkomt de voorzitter de Heer FONTAINE, gewezen Luchthavencommandant die een spreekbeurt zal houden over de luchthaven van Oostende,
De spreker zal zich houden aan drie punten namelijk de historiek - de exploitatie en de
toekomst.
De aanvang was moeilijk zeker na de WO I - Koning Albert I hulde een sterke
luchtmacht maar dit v/as onmogelijk door de povere financiële toestand van ons land.
SNETA een burgermaatschappij begon met de privé aan-

-5leg van een vliegveld - rekening houdend met volgende punten - strategisch belang, ver
van Duitsland, vissershaven en toeristisch centrum. Eerste vliegveld was 550 m. lang
en 2 km breed op het grondgebied van Stene .
23 mei 1923 werd de SABENA opgericht en werd de lijn Brussel – Londen met een
tussenstop zeer bekend.
Een een eerste ramp had plaats op 16 nov 1937 om 12.53 u. een vliegtuig vloog tegen
een schouw wegens de mist - balans: 11 doden.
In 1939 werd gestart met de bouw van de oude luchthaven, op grondgebied
Middelkerke - Leffinge. WO II deed de werken stilzetten, maar de Duitse bezetter
hielpen mee aan de bouw maar ondanks werd het vliegveld niet operationeel.
Na 1946 onder beheer van de Regie van het Verkeer, was er een stiefmoederlijke
behandeling door SABENA. Engelsen vlogen naar Oostende voor Tourreizen en zo
kwamen SUNAIR en JETAIR in de luchtvaart gestapt. In 1963 werd gestart met de
bouw van de nieuwe luchthaven waarvan de inhuldiging plaats vond op 04 april 1986.
In 1975 kwam er een nieuwe landingsbaan ( zeer luid protest voor het nachtlawaai).
Als exploitatie zeer goed beheer door de Regie der Luchtwegen - dag en nacht
operationeel - uitwijk haven voor Zaventem.
In 1988 overheveling van de luchthaven naar het regionaal gewest - overgangsperiode 3
jaar - het was in eerste instantie een giftig geschenk wegens de te hoge kosten. Vlaamse
gewest had maar weinig middelen zo een 180 miljoen per jaar. Ondanks was Oostende
op 01.01.92 op de 20e plaats op Europees vlak in verband met vrachtvervoer. Een
verdere uitbreiding was noodzakelijk voornamelijk in passagiers trafiek.
Voor de toekomst is er een vijfjarenplan : vrachttrafiek - charters- point to point
vluchten - regelmatige lijnen.
De omgeving is ideaal ondanks dat de bouwvergunning werd gegeven met een negatief
advies.
Inspanningen : leefbaarheid werd verbeterd en wordt nog beter:
- stillere motoren - andere brandstof - verdere research
De heer FONTAINE kreeg een warm applaus voor zijn klare en interessante
spreekbeurt. John overhandigde hem het kleine geschenk als dank vanwege onze
vereniging.
Na de koffie en de pannenkoeken werd het verslag van de vorige vergadering
voorgelezen door de secretaris. Enkele praktische gegevens betreffende de reis naar
Brussel werden nog medegedeeld.
Ondanks een electriciteitspanne kon de tombola om 16.40 u. toch doorgaan. Einde van
deze vergadering was om 17.30 u.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING " SENIOREN
ADVIESRAAD " 17 april 98.
Aantal tegenwoordig : 35.
De voorzitter opende de vergadering met de begroeting van twee nieuwe verenigingen :
Ex-Onderofficieren afd. Oostende en Senioren KVO. De secretaris las het verslag voor
van de laatste algemene vergadering van januari 1998.
Vervolgens kwam dan de dagorde :

-6Voor de sportweek van mei werden folders en affiches uitgereikt met tevens een
oproep om reclame te maken.
De seniorenweek van november 1998 is later te bespreken. Verminderingskaarten voor
tribune KVO is verschoven tot volgend seizoen.
Mej . Els Vanderghote somde de verenigingen op die voor 1998 nog geen
aktiviteitenlijst ingebracht hebben, waarbij ook die van de Ex-Onderofficieren. De
voorzitter wees daarbij op het gevaar van de eventuele ongemakken die daardoor
zouden ontspruiten bij het toekennen van de subsidies .
Mevr. Nel Ottevanger sprak vervolgens over het crisiswerk-opvang voor mensen in
nood.
De voorzitter geeft verschillende voorstellen om een onderzoek te doen nopens de
veiligheid op straat en wil een werkgroep oprichten einde mei. ^
De Heer Bil, hoofdverantwoordelijke van de groendienst Oostende gaf een overzicht
over de aanleg van nieuwe petanquevelden en zitbanken in Oostende wat vele
reacties uitlokte.
De Schepen nam vervolgens het woord met het voorstel om sprekers aan te moedigen
om de historiek van hun vereniging of een gebeurte,is als voordracht te geven in
scholen. De inschrijvingsstrook is over te maken aan de dienst Sociale Zaken. In de
varia was het gesprek over de komende feesten op k mei inde "Schelp;
DEWULF, E
Afgevaardigde
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Deze informatie werd ons verstrekt door confrater Fernand CUYPERS, dirigentkapelmeester van de Koninklijke Stadsharmonie.
ooooooooooooooooooooooooo
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VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE
WERKJAAR 1997.
Traditiegetrouw brengt de secretaris van onze maatschappij u een overzicht van de
werking ervan, gedurende het voorbije jaar. Dit gebeurt tijdens de statutaire
vergadering.
In 1997 waren er 10 ledenvergaderingen, 16 etentjes, 2 dagreizen en diverse andere
activiteiten.
Op 09 JAN 97 zijn het jaar '97 begonnen met een nieuwjaarsreceptie en ondanks het
bar slechte weer waren er nog 105 leden aanwezig!
Op 13 FEB 97 kregen we een geslaagde spreekbeurt door Adjudant bij de Rijkswacht,
Danny VANLANDEGHEM zoon van ons lid ALPHONS. Het zeer interessant
onderwerp ging over "Diefstal Preventie". Er waren 85 leden tegenwoordig.
Onze statuaire vergadering ging door op 13 MAR 97. Charles VERBANDT werd
verkozen als nieuw bestuurslid, terwijl SOMERS, VAN LOOCKE en VERPOUCKE
worden herkozen voor een nieuwe termijn van 3 jaar. De Heren SALLIAU en
VERHARDE van de Oostendse Brandweer hielden een spreekbeurt over de
brandpreventie in de woning. We hielden het op 105 aanwezigen.
Op 10 APR 97 kwamen we samen met 85 leden. De Heer Roland DESNERCK onderhield ons voor de vijfde maal over de kennis van de Oostendse taal.
Op 15 MEI 97 werd de spreekbeurt uitgesteld door de onbeschikbaarheid van Cdt NIJS
wegens een zending. Er werd gezocht naar een vervanging maar het werd tenslotte een
extra Bingo. Er waren 75 leden aanwezig.
Zoals traditioneel wordt in de maand juni de Bingo gehouden. Deze ging door op 12
JUN 97 met 80 leden.
De nieuwe start na het zomerverlof ging door op 11 SEP 97 met een spreekbeurt door
onze confrater G. VAN DER CRUYSSEN welke ons sprak over de Slag aan de Leie in
1940. Er waren 78 aanwezigen.
Op 09 OKT 97 was de volgende vergadering met een 100 leden. Er werd een
opmerkelijke voordracht gehouden door de Heer J.M. BERKVENS procureur
des Konings te Brugge
Volgende vergadering had plaats op 13 NOV 97 met een boeiende spreek- l beurt over
onze Zeevisserij door de Heer L. MAERTENS. Aantal leden: 84.
De laatste bijeenkomst voor dit jaar vond plaats op 11 DEC 97. De Heer
VANDENBROUCKE van de BBL kwam ons spreken over de "EURO" onderwerp dat
voor dit ogenblijk iedereen aanbelangt. Aantal leden 87.
Bij al deze ledenvergaderingen kwamen wij aan een gemiddelde van 9 leden wat wel
iets minder was dan vorig jaar. Misschien was het mooie weer daar wat de schuld aan.
De andere aktiviteiten:
Vooreerst de Koningsdag. Dit was een enorm succes met een aantal deelnemers van
168. Er werden ook aan 6 leden de "Medaille van de Ex-Onderofficier" uitgereikt.
Op 22 MEI 97 vond een dagbezoek plaats aan Mechelen. Er was een bezoek aan de
Zegeldrukkerij, het Speelgoedmuseum en het Bijenteeltmuseum.
De prijs voor de beste leerling in de lichamelijk opvoeding en de sport
bij de Onderofficierenschool te Zedelgem, ging dit jaar naar Sdt KBOO
VAN DE MERCKT. Hij kreeg zijn prijs uitgereikt door onze feestleider
John VERPOUCKE. Deze plechtigheid had plaats op 24 juli 97.

-8Aan de laureaat 1996, boden wij op 10 MAR 97, een lunch aan In ons lokaal, samen
met de schoolcommandant en de korpsadjudant.
Te Brussel, op de vergaderingen van het federaal bestuur, zijn de voorzitter en de
penningmeester of een bestuurslid, steeds aanwezig om onze vereniging te
vertegenwoordigen.
Op alle vaderlandslievende plechtigheden van het VOSVAMO, zijn de voorzitter,
vaandeldrager en bestuurs-delegatie, aanwezig.
Wij waren talrijk vertegenwoordigd op het banket van de sectie Tongeren op 11
Oktober 97.
De voorzitter gaat, meestal vergezeld van de vaandeldrager, naar de
van VOSVAMO.

, . vergaderingen

Het tijdschrift "De Klaroen" verscheen in 1997 op tijd en stond,t.t.z. om de 3 maanden.
De secretaris-redacteur kon op de medewerking rekenen van velen. Niet alleen
bestuursleden hebben het voorbije jaar hulp geboden maar ook vele leden hebben zich
spontaan gemeld om met een of ander artikel of reportage mee te werken aan het
realiseren van ons tijdschrift. Aan allen een hartelijke dank.
Op 25 september had een tweede dagreis plaats naar Beverlo en Beringen. Met een
vijftigtal leden brachten we een bezoek aan het museum van het Kamp van Beverlo
(oude herinneringen ophalen) en het mijnstreekmuseum te Beringen.
In het jaar 1997 kregen we er 12 nieuwe leden bij, gewezen onderofficierei van de
Krijgsmacht, 5 van de Zeemacht, 6 van de Landmacht en 1 van de Medische Dienst:
- in Jan Siegfried HOOFDT, André VAN TORRE en Gustaaf VAN GENCK;
APR Jean MELIS
MEI Paul DUVIVIER
AUG Daniel VAN COILLIE
OCT Willy DE LOVE, Gerard MOERMAN, Gilbert POSSENIER en Marcel
RAU.
DEC Marcel PACKET en Paul DESPLENTERE.
Wij kenden het verlies, wegens overlijden, van de volgende leden:
Pierre ALLE, 83 jaar, echtgenoot van Delphine CRAMM
Albert NOTREDAME, 86 jaar
Frieda VANTHUYNE , 58 jaar, echtgenote van Antoine
DEMEULENAERE
Jean Baptist DREESEN, 72 jaar, echtgenoot van Rosie HERRLING
Roger VAN DAELE, 68 jaar, echtgenoot van Andrea THEUNYNCK
Jean DERYCKE, 73 jaar
Onze gelden zijn zoals steeds in de goede handen van Theo DEHAEMERS. Van hem
krijgt u nu een overzicht van de toestand van onze kas.
Dank voor uw aandacht !
(Zoals voorgelezen op de vergadering van donderdag 12 maart 1998, door de
secretaris).
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§
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IN MEMORIAM
DEPLANCKE Raymond.
De redactie kan niet nalaten melding te maken van het overlijden van de heer
DEPLANCKE Raymond.
Hij was Nationale Vaandeldrager van onze Koninklijke Federatie in de periode
1990 tot 1997, doch moest wegens ziekte zijn ontslag indienen.
Bij dit zware verlies, bieden wij aan mevrouw Paula PETITJEAN en familie
DEPLANCKE onze innige deelneming aan.
oooooooooooooo
MUIJLLE Lucien.
Op 12 april 1998 is Lucien MUIJLLE te Oostende overleden.
Hij werd te Gent geboren op 12 augustus 1925. Oorlog-vrijwilliger 1940-45 en in
Korea 1954 was hij beroepsonderofficier bij de Krijgsmacht.
De plechtige uitvaartdienst ging door te Oostende in de H.Hartkerk, op zaterdag 18
april 1998- Een bestuurs-delegatie met vaandel, was op de begrafenis aanwezig. Wij
bieden aan de familie onze innige deelneming.
ooooooooooo
Gevallen vredesoldaten herdacht.
Op 7 april onthulde Prins Filip in Brussel aan de voet van de congreskolom een gedenkplaat als eerbetoon "Aan de Belgen gesneuveld in dienst van de vrede sedert 1945".
Het was op diezelfde dag in 1994 dat tien paracommando's omkwamen tijdens de
UNAMIR-vredesmissie in de Rwandese hoofdstad Kigali. De regering besliste op de
ministerraad van 19 december 1997 om 7 april uit te roepen tot de officiële herdenkingsdag
voor al de Belgische militairen die sinds 1945 om het leven kwamen bij humanitaire en
vredesoperaties. Met deze beslissing komt de regering tegemoet aan de wens van de
nabestaanden en trekt ze enkele bestaande privé-initiatieven op tot nationaal niveau.
Net zoals 11 november (einde WO I) en 8 mei (einde WO II) is 7 april dus voortaan een
jaarlijkse nationale gedenkdag, met nationale bevlagging. In elke eenheid zal een speciale
vlaggegroet met een minuut stilte georganiseerd worden. De nieuwe gedenkplaat op het
graf van de Onbekende Soldaat draagt de eenvoudige tekst "Aan de Belgen gesneuveld in
dienst van de vrede sedert 1945" in de drie landstalen. Het idee komt toe aan de
Confederatie van Verenigingen van Belgische Officieren en symboliseert het begin van een
nieuwe periode in de Belgische en de Europese geschiedenis. De herdenkingsplaat eert de
223 militairen die sneuvelden na de Tweede Wereldoorlog. De oorlog in Korea begin de
jaren '50 eiste het grootste aantal slachtoffers : 106.
95 militairen vielen in het begin van de jaren '60 in Kongo en tijdens de verschillende
evacuatieoperaties in dat land. In 1993 kwamen in Somalië vijf Belgen om, in '94 vielen in
Rwanda de tien para's en tussen '92 en nu lieten zeven militairen het leven in exJoegoslavië.
Delegaties uit de eenheden van de slachtoffers en afvaardigingen van de Koreaveteranen en
van de oud-strijdersverenigingen woonden de sobere plechtigheid bij- De nabestaanden
van de 24 omgekomen militairen in de operaties van '92 tot '97 stonden echter centraal. Na
de onthulling en de kransneerlegging door de diverse autoriteiten legden de familieleden
elk een roos op de herdenkingsplaat. Prins Filip had voor hen nog een persoonlijk woord
van troost.
VOX 9813
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Met Jan op de Maritieme toer
Eindelijk. Want Diane en ik waren één maand te vroeg op de afspraak, we waren gans
verwonderd dat er niemand was. Onze computer was slecht geprogrammeerd.
Nu op 21 april, hadden 17 leden, waaronder enkele "Bruggelingen" gehoor gegeven aan
de aanbieding van onze gids J. Moerman. Enkelen hadden in laatste instantie om allerlei
redenen moeten afhaken.
Na de verwelkoming werden wij aan boord van de " Mercator " geloodst. Waar in de
ledenvergadering van februari 1998 de geschiedenis van het schoolschip kregen vanaf
1960, konden wij nu " life " ons een idee vormen, hoe het vóór die periode er aan boord
toeging.
Het schip liep van stapel in 1932 - kostprijs 9.000.000 fr. Het werd genoemd naar onze
Vlaamse cartograaf G. Kremer (1512-1594). Zijn kaart van Vlaanderen kan als de 1e
topografische kaart beschouwd worden. Paste op de in 1569 uitgegeven wereldkaart
projecties toe, die zijn naam dragen.
De ra- en de langzeilen hebben een oppervlakte van 1600 vierkante meter, Onder zeil
kon men 13 knopen halen - met de machines maar 9.
Van 1932 tot 1960 werden er 41 reizen ondernomen, goed voor 33742 zeemijlen. De
20ste reis was de langste. Wegens het uitbreken van WO II, werd het 1947, eer de
Mercator Antwerpen terug aandeed, weliswaar na het vervullen van verscheidene
opdrachten voor de geallieerden. Jan bracht ons vakkundig, trap op, trap af door het
schip. Zo kregen wij een inzicht hoe het leven a/b er aan toeging. De koks in een te
kleine kombuis, de kadetten in hun hangmat schommelend, de 0/0 wat beter gehuisvest,
de officieren in hun kajuiten en "den ouwe" in zijn luxueus appartement met badkamer.
Ook werd er op gewezen, hoe er moest getrokken en gesleurd worden om de zeilen te
hijsen en de ankerketting van 240 m. in te halen. Nooit heeft er zich a/b een ernstig
ongeval voorgedaan. Een unicum.
Het verder Maritiem bezoek was aan land. Voor de Oostendenaars was het een stukje
nostalgie.
Onze gids ging terug naar vroegere jaren, toen het 3e dok met de scheepswerf Panesi
nog bestond - het Panorama museum, de "oude statie" (afgebroken in 1950) nu Delhaize
en de "Mast".
Over de restauratie van het E. Feysplein waren de meningen wel verschillend.
In 1900 was de 1e radioverbinding tussen de mailboten en de wal. De antennes die zich
bevinden achter Delhaize zijn van radio Oostende, met ontvangst in Oudenburg en
zendstation in Ruiselede.
Onder de Smet de Nayerbrug "Tettebrug" was de doorsteek naar de vaart van Brugge,
vandaar nu nog de Brandariskaai, de Slachthuiskaai en de Conterdamkaai.
Om de rijke lui te behagen die onmiddellijk van de trein a/b wilden van de in 1846
opgerichte Oostende-Doverlijn werd een 2de station gebouwd -Oostende kaai of de
"debarkadeire". Bezit heden nog het logo van Koning Albert I.
Het Montgommerydok vroeger de 2e visserij haven, vol met allerlei vissersboten, is nu
de aanlegplaats van de Seastar. De weinig vissersboten die nu nog overblijven, liggen
deels aan de vismijn, deels aan de visserskaai, Het hedendaagse "Aquarium" was tot
1977 de garnaalhal, het is nu een museum met 14 bakken bevolkt door een 50 soorten
vis uit de Noordzee. Er bestaat een Aquariumvriendenkring, waarvan verscheidene van
onze leden lid zijn.
Aan de muur - straatzijde - komt het monument van de Commando's, ter herdenking van
het vertrek, ontscheping voor de bevrijding van Walcheren, niet tot zijn recht.

- 11 De overzijde van het dok, wordt beheerst door het vernieuwde gebouw van het
Loodswezen - opgesmukt met schilderijen van Raveel. (Ledenvergadering Mei 1995).
Hier is het hart van de haven - staat in voor de havencontrole, binnen loodsen van
vreemde schepen, de reddingsdienst samen met de hel-flight 40 van Koksijde. Beschikt
tevens over een onzinkbare reddingsboot.
Het meest gekend bij de dagjes toerist is de "vistrap", al de schepen die hier aanmeren
hebben hun eigen plaatsje voor de verkoop eigen vis gegarandeerd vers.
Onze 2 staketsels markeren "de geule" en hebben een lengt van + 625 m. De tijdseinpost
op het Oosterstaketsel (wordt weldra 50 m. noordwaarts verplaatst) heeft moeten wijken
voor de techniek. Alsook de vroegere vuurtorenwachters. De "Lange Nelle" 65 m. hoog
met 325 trappen is de 4de vuurtoren, geeft 3 lichtstralen tot 35 km ver, en is vol
automatisch, (zelfs het vervangen van de lampen).
De "Sulferstok) de 1e radarpost van 17, beveiligen de Noordzee- Schelde tot aan de
"Kruisschans" in Antwerpen.
Aan het Nationaal monument voor alle zeevaarders, onthuld in 1955, eindigde onze
uitstap.
Jan werd door de voorzitter bedankt en kreeg een welverdiend applaus van zijn
toehoorders.
Misschien volgende keer een betere afspraak om bij pot en pint nog even na te kaarten.
Tot ziens.
Diane en Jacques
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
DIENSTENCENTRUM " DE SCHELPE ".
Op datum van 05 en 07 mei 1998 bracht een afvaardiging van onze vereniging een
bezoek aan het Dienstencentrum " DE SCHELPE ", gelegen in de Schelpenstraat 20 te
Oostende.
We werden verwelkomd door de Schepen van Sociale Zaken Mevr Hilde Veulemans,
die ons de werking van het centrum uitlegde bij een heerlijke tas koffie in de kantine.
De 1e steen van het centrum werd gelegd op datum van 26 oktober1981 in het bijzijn
van de toenmalige Gouverneur van West-Vlaanderen de Heer VANNESTE. Dit gebouw
behoorde toe aan de Provincie tot 4 mei 1998 waarna, het werd overgedragen aan de
stad Oostende. Het is de Heer Paul BREYNE huidige gouverneur die de gedenkplaat
onthulde.
Het Dienstencentrum " DE SCHELPE " biedt aan een grote groep actieve senioren en
een groep zorgbehoevenden een grote waaier van mogelijkheden aan zoals
dienstverlening, informatie en ontmoetingskansen, tevens een aantal zinvolle
vrijetijdsbestedingen.
Hieronder een samenvatting van enkele activiteiten :
Dienstverlening : Maaltijden - Bad - Douche - Wassalon – Pedicure
Info :Verstrekken van Informatie op Sociaal en Maatschappelijk vlak
Dagelijks : Bridge - Domino - Schaken - Scrable (Frans en Nederlands) Petanque - Boetseren - Biljart - Rummicub - Kantklossen Tekenen -Schilderen enz.

!
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Aktivitelten ; Gastronomisch menu
Bezoeken - voordrachten
Gezondheidsvoordrachten
Culturele uitstappen
Toneel - dans enz.
Dit alles onder begeleiding , ondersteuning en vorming van vrijwilligers, Na een
rondleiding met uitvoerige beschrijving van elke aktiviteit in de respectievelijke lokalen
door een verantwoordelijke, Mej Anne, werd nog wat nagekaart in de kantine bij een
natje en een droogje, waarna we tevreden huiswaarts keerden.
Indien meer informatie gewenst over het Dienstencentrum loop dan gerust even langs
van maandag tot vrijdag ( 08.00 u. tot 18.00 u. ) op boven-vernoemd adres.
Charles
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Een bericht voor de "KLAROEN" van een 76 jarig lid.
Beste makkers,
2 maal geopereerd worden in nog geen 3 maanden is van het goede teveel.
36 uren in een intensive care liggen is eindeloos, daarna in dat klein kamertje
in dat hospitaalbedje waar elke nacht 24 uren duurt , eenzaam en veel tijd om
te denken.
Beste makkers, wanneer U dan een bezoek ontvangt van een van Uw vrienden kunt
U niet geloven welk plezier dat doet, zelf een telefoontje doet deugt.
Ik heb ook een bezoek gekregen aan huis van Dhr.J. & Mevr. A welke mijn vrouw
en mezelf zeer gewaardeerd hebben.
Ook hartelijk dank voor de mand fruit. Nogmaals wanneer een lid van ons in het
hospitaal ligt breng hem dan een bezoek; het doet enorm plezier.
Dank U
L.P.
Sedert het ontstaan van de vereniging is het de gewoonte geweest dat een bestuurslid
een bezoekje brengt aan een lid opgenomen in het ziekenhuis.
Dit is slechts mogelijk wanneer een bestuurslid verwittigd werd door de familie. Door
onvoorziene omstandigheden gebeurt dit soms aan huis-In sommige gevallen wenst de
zieke geen bezoek, hetgeen wij ook begrijpen.
Het bestuur.
Nieuwe_Leden
Wij heten de volgende nieuw - aangesloten ex-onderofficieren hartelijk welkom in de
Koninklijke Maatschappij :
810 PACKET Marcel
1 OM ZM
811 DESPLENTERE Paul OMC ZM
812 DETAILLEUR Pieter 1MC ZM
813 GLIBERT Laurent
ADJ LM
814 VANDEKERCKHOVE G 1SG LM
815 KERKHOF Lucien
ADJ LM

816
817
818
819
820

COENYE Eddy
ADC LM
BREYE William ADC LM
RAMOUDT Didier KWM ZM
VERMANT Jaak ADC
LM
VAN DAELE Robert ADC LM
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Onze Voorzitter-ter-ere.
Op donderdag 19 februari 1998 heeft het bestuur haar Voorzitter-ter-ere Octaaf
DEFOOR , uitgenodigd op een onderonsje in het lokaal "het Koninginnehof"-

m
i

Voorzitter-ter-ere Octaaf DEFOOR in het midden,
In 1972 trad Octaaf DEFOOR toe als lid van het bestuur en tijdens de bestuursvergadering van 21 januari 1981 werd hij definitief aangesteld als Voorzitter van onze
vereniging. Onder zijn beleid werden de etentjes met ontspanning en maandelijkse
vergaderingen georganiseerd met spreekbeurt of dia-voorstelling. Steeds is hij nog
begaan met het reilen en zeilen in onze Koninklijke Maatschappij .
Het was dan ook met groot genoegen dat het bestuur met dames hem verwelkomde in
ons midden. Korte toespraken werden gehouden door André BAROEN en Octaaf
DEFOOR. Mooie herinneringen werden opgehaald uit de tijd van het voorzitterschap
van de voorzitter-ter-ere.
Op weg naar een 94 jarige ouderdom, wensen wij Octaaf nog veel goede jaren, en
hopen hem toekomend jaar terug onder ons te mogen begroeten.
oooooooooooooooooooooooooooo
Activiteiten in de Marine Club.
Leden kunnen deelnemen aan volgende komende activiteiten in de Marine Club :
- zaterdag
- zaterdag
- zondag
- zondag
- Donderdag

20 juni 1998 : Visschotel : deuren open om 18-00 uur
19 september : Breugelavond : deuren open om 18-00 uur11 oktober 1998 : Familiemaaltijd : deuren open om 11.00 uur.
8 november 1998 : Familiemaaltijd : deuren open om 11.00 uur.
31 december : Oudejaarsavond : deuren open om 18.00 uur.

Tel. 059/56 32 65 (bureel) en 059/56 32 72 (club)
ooooooooooooooooooooooooooooo

- 14 Op 27 april 1998 werden de laureaat 1997, K.B.O.O. VAN DE MERCKT, de
schoolcommandant Lt. Kol. DEMEESTER en de Adj-Chef VAN EECKE welkom
geheten in ons midden. Onze vereniging was vertegenwoordigd door 72 leden.
Een kleine toespraak werd gehouden door de voorzitter BAROEN, als volgt :
Kolonel,
In naam van het bestuur en leden van onze Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van Oostende, danken wij U voor Uw aanwezigheid hier vandaag. Wij
wensen U een aangename namiddag toe.
Onze vereniging telt een 200 tal leden, waaronder volgens goed ingelichte bron een
25 oudgedienden van de Koninklijke School voor onderofficieren te Zedelgem. De
oudste zijnde van de klas 1948, de jongste van de klas 1961. Indien ik mij goed
herinner, bent U Kolonel van de klas 1963.
Het is nu reeds enige jaren dat wij een laureaat uitnodigen die onze trofee mocht
ontvangen. Dit is slechts mogelijk mits Uw toestemming; onze dank hiervoor.
Wij Hopen dat de jonge heer VAN DE MERCKT mag vaststellen dat kameraadschap
en vriendschap onder de onderofficieren blijft voortleven - ook na de actieve dienst.
Wij wensen hem een mooie loopbaan toe.
Kolonel, ik heb vandaag vernomen dat U binnen kort de rangen van de oprustgestelden zal aanvullen. Wij nemen dan ook de gelegenheid om in naam van ons allen
U en uw familie het beste toe te wensen in de toekomst.
Om te eindigen, smakelijk eten, ....
Tijdens de koffiepauze sprak onze Kolonel DEMEESTER ons enkele woordjes toe.
Hij dankte ons voor de uitnodiging en melde ons dat de aanwezige Adj-Chef VAN
EECKE de toekomstige korpsadjudant zal zijn.
Wie hem zal opvolgen is nog niet vastgelegd.
Over de hedendaagse werking van de school gaf hij ons een beknopt overzicht.
Het aantal schoolgaande schommeld gedurende het jaar.
In een voorgaand tijdschrift werd reeds uitvoerig gesproken over de werking van
de school te Zedelgem.
Na een smakelijk lunch en aangename namiddag werd afscheid genomen van onze
genodigden en het kaart en bingospel kon starten onder onze leden.
oooooooooooo
oooooooo
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, of dienstplichtig) ,
kunnen lid worden van de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van
Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, of bij een
der bestuursleden, (zie achteraan de omslag).
Lidgeld dient gestort op het rek. nr. 000-0146912-54, Nieuwlandstraat 21 te 8400
OOSTENDE, ( 300 frank voor Echtpaar of gelijkgestelden; 275 frank voor
alleenstaanden).
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Naar Charleroi op zaterdag 16 mei 1998
Vierentwintig gegadigden stapten op de bus voor de viering van 125 jaar "Société Royale des
Ex-sous officiers de l'armee Beige ", section Charleroi.
Zonder ongelukken of vertraging, met uitzondering van Diane, die een kop koffie over haar
kleed morste, waren wij zoals het militairen past, ruimschoots te vroeg op het R-V..
Op het Charles II plein - het hart van Charleroi - met fontein, stadhuis en basiliek werden wij
door de voorzitter René ELIAERS van Charleroi "himself", verwelkomt en in een taverne
gedropt - voor de morgenkoffie - waar de vrienden van Tongeren ons vervoegden.
In de 16de eeuw werd het dorp Charnoy gesticht door een zestigtal mijnwerkers en arbeiders.
In 1666 laat de regering van de Spaanse Nederlanden Charnoy veranderen in een vesting - het
dorp wordt omgedoopt tot Charleroi - ter ere van Karel II, koning van SPANJE.
Met het bevaarbaar maken van de Samber, het graven van het kanaal Brussel-Charleroi en het
aanleggen van de spoorweg kwam deze stad tot ontwikkeling. Door de aanwezigheid van
steenkool, werd het de hoofdstad van " Le Pays Noir ". Helaas bij het sluiten van de mijnen in
de jaren zestig kwam er een einde aan deze ontwikkeling. Nochtans, tracht de stad, dank zij de
hartelijkheid van de inwoners, het rijke industriële patrimonium, de verschillende musea en
goed gevuld evenementskalender, het over een andere boeg te gooien.
Ons programma begon met " une grande messe chantée avec la participation de l'har-monye
des Chasseur en la basilique saint Christophe".. Deze basiliek is ontstaan uit een kapel (+ of 1667) - vernield in 1778 - heropgebouwd van 1781 tot 1801 -gerestaureerd in 1906, om
midden de jaren vijftig een nieuw bouwwerk te worden met enkele bezienswaardige
gehandschilderde ramen.
De "harmony" , was ook iets speciaal - militaire kledij en drill - samengesteld uit vrijwilligers
maar aangenomen door de Waalse Gemeenschap !!! Tijdens de plechtigheid brachten zij
enkele mooie bewerkingen.
"L'harmony" op kop - begaven wij ons naar het monument der gesneuvelden voor de
bloemneerlegging door de verscheidene afgevaardigden.
Na een korte "intermezzo" om het Charles II plein te bewonderen was er een ontvangst op het
stadhuis. Dit werd gebouwd tussen 1939 en 1936, met een 70 m hoog belfort. Het musëe des
Beaux-Arts is er in gevestigd. Maar het stadhuis op zichzelf is ook een juweeltje.
Een vijftal sprekers kwamen op het podium om de stad Charleroi - de sectie van ExOnderofficieren, en de verdraagzaamheid even toe te lichten. Een ontvangst sloot dit gedeelte af.
De hedendaagse versmalde straten en een slecht geparkeerd voertuig waren de oorzaak dat
onze bussen het verkeer in het centrum even blokkeerden. Met enig bochtenwerk kwamen wij
heelhuids in het Pare de la Garenne aan voor het banket. Hier kregen wij een staaltje van de
Waalse (Franse) ingesteldheid. Nochtans waren wij in Charleroi en niet in Namur. Pas trop
vite.
Het menu was af en werd opgediend door 4 lieftallige dames, waarvan een zonder lachspieren.
Maar .... er werd getoast om 13.30 uur en de koffie - na aandringen van onze feestleider - werd
opgediend rond ... 20.00 uur.
Gelukkig had onze voorzitter bij zijn collega van Charleroi aangedrongen op muziek ,zodat
onze sectie er gewoontegetrouw een dansnamiddag gehouden heeft. De niet-dansers genoten in
de "rustpauzen" even van de zon en een wandeling in het park. Rond 20.30 u. waren wij de
eersten om afscheid te nemen en waren wij zo nog met de "kloaren" in Oostende
Jacques SOMERS.
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KONINGSDAG : ZATERDAG 14 NOVEMBER l998
Weer komt het hoogtepunt van ons activiteitenprogramma eraan !
Wij vieren Koningsdag op zaterdag 14 november 1998- Zo zetten de ExOnderofficieren van Oostende het 112 - jarig bestaan in !
Het programma is als volgt :
- 12-30 uur : Onthaal in "het Koninginnehof".
- 13-00 uur : Banket ; menu =
- Aperitief aangeboden door "het Koninginnehof"
- Bladerdeegje van zeevruchten met prei en witte wijnsaus
- Vélouté met garnituur van aspergepunten
- Varkenshaasje met gestoofde appeltjes en Brussels lof
- Dame blanche
- Biscuittaart
- Mokka naar believen
De dranken zijn niet inbegrepen , maar aangepaste wijnen worden aan democratische
prijzen beschikbaar gesteld.
- Fles wijn = 300 frank
- Glas wijn = 50 frank
Er wordt ten dans geleid met het gekende orkest "Love Dream" .
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs vastgesteld op 1.200 frank per
persoon.
Er wordt gevraagd om tijdig in te schrijven door storting, overschrijving of contante
betaling bij de penningmeester.
Het rekeningnummer van onze vereniging : 000-0146912-54 Nieuwlandstraat
21 8400 Oostende.
Penningmeester T.DEHAEMERS of C.VERBANDT zal op de komende
ledenvergaderingen ter beschikking zijn voor diegene die contant betalen.
Welke ook de wijze van betaling weze, gelieve bij inschrijving te melden met wie U
graag aan tafel zetelt.
De rechthebbenden die hun aanvraag hebben ingediend voor het ereteken van de
Federatie (Medaille van de Ex-Onderofficier) zullen die ontvangen op het banket.
Wij wensen allen die deelnemen een aangename namiddag onder vrienden.
ooooooooooooooooooooooooo
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B E L B A T IV

(vervolg)

Over de inzet van het Belgisch bataljon in Ex-Joegoslavië 1993.
Als tien soldaten over hun belevenissen in de Baranja vertellen krijgen we waarschijnlijk tien totaal verschillende verhalen te horen, en ze zijn zeker alle tien waar. Dat komt
door het groot verschil in de opdrachten. Zo kan de een vertellen over interessante
gebeurtenissen terwijl een andere niets heeft meegemaakt. Deze laatste heeft dan waarschijnlijk vier maanden doorgebracht met wacht kloppen op een mirador en was
gehuisvest in een of andere compound, met veel te veel mensen in een te kleine ruimte
waar het in de zomer om te stikken was en in de winter tamelijk fris. Zonder veel
afleiding buiten de dagelijkse postbedeling die dan ook van uitzonderlijk belang was
voor het moreel, en de contacten per telefoon waar men met veel geduld en soms
hopeloos er op los draaide om toch maar eens met zijn geliefden te kunnen praten.
HET TERREIN
De BARANJA is een goed afgebakend gebied in de vorm van een driehoek, met aan de
bovenkant de Hongaarse grens volledig met mijnen afgezet, de rechterkant de Donau en
de linker de Drava. Het is een vlak gebied met in het midden een langwerpige heuvel
die voor problemen zorgde met de radioverbindingen. Het is een landbouwgebied met
grote staatsbedrijven. In feite is er maar één onderneming die alles regelt; de firma
Belje. Door zijn natuurlijke grenzen is het ook gemakkelijk te verdedigen en te controleren, ten tijde van BB IV waren er maar twee toegangen namelijk de brug over de Donau
in het noorden in Batina open voor iedereen en de brug over de Drava in het zuiden
alleen toegankelijk voor de UNO. Later zou er nog een veerpont bijkomen over de
Donau.
DE BEVOLKING
Hier getallen op plakken is moeilijk omdat naar gelang de bron van de informatie er
grote verschillen zijn. We mogen toch aannemen dat er ongeveer 60.000 inwoners
waren een beetje meer Kroaten dan Serviërs, een deel Hongaren en dan nog een
minderheid zigeuners. De Serviërs hebben door etnische zuiveringen (moord en
mishandelingen) de meeste Kroaten verdreven en vervangen door hun mensen uit de
gebieden die op de Kroaten heroverd waren. Beide partijen beschuldigden mekaar dan
ook van de afschuwelijkste misdaden. Ze hadden blijkbaar niet veel moeite nodig om dit
te bewijzen
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onderzoeken in de omgeving van de stad VUKOVAR. Deze was in puin geschoten en te
vergelijken met Keulen in 1945, er moesten bulldozers aan te pas komen om de straten
terug vrij te maken voor het verkeer.
DE OPDRACHT
BB IV bestond uit 668 man (51 Off, 127 OOffr, 490 troep waarvan 11 dienstplichtigen).
Het beschikte over 40 rupsvoertuigen en 200 wielvoertuigen.
ALGEMEEN : Er op letten dat de beschermde zone door de UNO gedemilitariseerd bleef
en dat alle personen die er verbleven zonder vrees voor een gewapende aanval konden
leven. Indien nodig de humanitaire organisaties van de UNO helpen bij het terugbrengen
van de verplaatste personen die het wensten.
OPDRACHT BELBAT : Controleposten leveren, patrouilles lopen (vervoerd ofte voet),
klachten over schending van het statuut van de gedemilitariseerde zone onderzoeken en in
geval van ernstige spanning, als buffermacht optreden tussen de strijdende partijen.
De Kroaten hebben nooit nagelaten te laten horen dat ze de streek zouden
veroveren. Wat ze met de hele Krajina gedaan hebben toen ze er klaar voor
waren. Behalve de sector OOST net waar de Belgen en de Russen zaten.
UNPROFOR kon daar niets tegen doen, daarvoor waren ze veel te zwak bewapend. Later
zou dat veranderen. UNTAES had de kracht om zijn wil op te leggen en onder bevel van
een Belgisch officier zou Arkan en zijn gevreesde moordenaars het veld ruimen. Tevens
zorgden ze ervoor dat de olievelden in de Russische sector van hun maffiosi bende bevrijdt
werd. Ondertussen moest de humanitaire hulp aan de bevolking door UNESCO mogelijk
worden gemaakt.
DE INSTALLATIES : Een kazerne te Beli Manastir voor de Staf en Staf en
diensten Cie, een verlaten kasteel te Darda schoon van ver maar verwaarloost van nabij,
verschillende cultuurhuizen, toneelzalen, een voetbalcantine en een reeks
waarnemingsposten op de scheidingslijn. Al deze compouds werden voortdurend verbeterd
om de levensomstandigheden aangenamer te maken, en er werd steeds meer overgegaan tot
het gebruik van prefab containers in meer veilige plaatsen. Er moeten honderdduizend
zandzakjes op die vijf jaar verbruikt zijn om al de installaties te beschermen, Er waren niet
alleen logements containers, maar ook containers met volledige ingerichte keukens,
toiletten met stortbaden, refters. Kortom hoe langer het duurde hoe beter het werd, vanuit
de BSD kwam dan volledig kazerneringsmateriaal, zetels voor de ontspanningslokalen met
TV, enz. zodat hier niemand over te klagen had. Het was dan nog een hemelsbreed verschil
met het hoofdkwartier van de UNO in Zagreb waar men in hotels logeerde en over nog zo
allerhande gemak kon beschikken om maar een taksvrije PX winkel te vernoemen.
HET DAGELIJKS LEVEN : Dat verschilde niet zoveel van het programma tijden!
een kampperiode te Vogelsang of te Bergen, namelijk iedereen van vroeg
tot laat op de been houden. Vanaf 06.00 u. s'morgens kon men een uitstekend ontbijt
gebruiken in de refter. Voor Beli Manastir was dat een ruime gerieflijke eetzaal met keuken
waar soms wel problemen waren met de elektriciteit. Het eten in de Cie's werd toen nog
klaar gemaakt op onze rijdende veldkeukens, maar deze werden vanaf september 93 door
keukencontainers vervangen. Na de nodige karweien was het de groet aan de UNO vlag.
Daarna begonnen de normale diensten. Het ritme van de patrouilles en de inzet van het
piket van onmiddellijke tussenkomst vielen natuurlijk buiten het normale kazernegedoe.
Deze diensten werden 24 op 24 u. ingezet,
Iedereen stond op deze rol zowel keukenpersoneel als mekaniekers. Voor deze was het
eens de kans om ook eens in contact te komen met de burgerbevolking. Voor de mensen
van de medische dienst was dat contact verder doorgedreven en zij wisten dan ook het
meest van de problemen bij de burgers.
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De taal was in leder geval een grote hindernis, want na de eerste pogingen
beperkte men zich meestal tot een goededag " dobar dan ", hoe gaat het " kakos
té " gevolgd door " dobro "wat goed beduidde en " nje-ma problema " wat
iedereen verstond. Er waren natuurlijk genoeg tolken ter beschikking. Het is
moeilijk te begrijpen hoe enkele mannen de kunst verstonden om in die
omstandigheden een relatie te hebben met een plaatselijke schoonheid, misschien
weten onze anciens die in 45 in Duitsland hetzelfde hebben gedaan ons dat wel te
vertellen. Voor de liefde zijn waarschijnlijk geen grenzen. En waar mensen zijn
wordt er gemenst zoals aalmoezenier Martens altijd vertelde.
Zo werden families geholpen door belbatters die reeds vertrokken waren. Zo was
er een familie van de man die sinds BBI zijn vrouw er langs welke weg ook er
vandaan haalde. En nog een hele hoop voorvallen op zeer laag niveau die best
niet teveel aan het daglicht kwamen. De jacht naar souvenirs : er zullen wel niet
veel koperen koffiemolens meer overblijven in de streek, met die molentjes werd
de koffie gemalen voor het bereiden van turkse koffie. Na enige tijd hadden ze
die niet meer nodig, de koffie die ze aanboden geleek zeer sterk op de UNO
koffie.
Erger was het met de wapens, nadat zijn mannen geen bajonetten meer hadden
dreigde de commandant van de Divisie Baranja, UNO militairen aan te houden
indien ze nog culturele goederen of wapens kochten. De in beslag genomen
bajonetten werden in bewaring genomen en vernietigd. Maar s' avond; was er
drukke handel aan de omheining waar, tot de CO er een streng verbod oplegde,
alles te koop was. De vrees bestond dat zulke goederen gestolen werden op
bestelling.
" Laatste deel in de volgende Klaroen ".
AdjtChef b.d. MICHEL

