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Nieuwjaarsbrief van de secretaris.
Mag ik beginnen met in naam van onze voorzitter, de bestuursleden en van mijzelf,
U allen het beste toewensen voor het komend jaar 1999, vol gezondheid en vrede
en gespaard van alle tegenslagen.
Het is reeds al meer dan een jaar dat ik het secretariaat heb overgenomen van
Raymond VAN LOOCKE. Ik kan U verzekeren dat er mooiere erfenissen bestaan,
ik wist ongeveer wel wat op mij toekwam, en ik heb dan ook maar geprobeerd om
er het beste van te maken.
Tot op heden heb ik nog geen kritiek ontvangen over onze Klaroen, dus ik veronderstel
als dat we op dezelfde weg ermee kunnen doorgaan.
Met dank aan iedereen voor de hulp geboden onder de vorm van artikels, reisverhalen,
mededelingen en zo meer. In het bijzonder wil ik wel onze voorzitter danken voor de
hulp in dit eerste jaar, hij heeft mij met raad en daad bijgestaan, dank U wel Andre .
Hiermede doe ik dan nog maar eens een oproep aan alle leden dat gelijk welke
informatie of gebeurtenis die geschikt is voor het verschijnen in de Klaroen, van harte
welkom is.
De beste wensen worden ook gericht aan onze sympathisanten, en de adverteerders in
ons tijdschrift " De Klaroen ".
En om in de traditie te blijven van elke nieuwjaarsbrief, beloof ik dan ook om voor
volgend jaar nog meer mijn best te doen zodat ons tijdschrift op tijd en stond zal klaar
zijn. Want onze voorzitter is op dit gebied nogal een beetje opjagend, maar het schijnt
dat dit fenomeen niet nieuw is (volgens mijn voorganger) .
G DEWULF
§§§§§§§§§§§§§§§§§

2.
AKTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE.

l. Ledenvergaderingen
De Ex-Onderofficieren van de afdeling Oostende, vergaderen op de tweede of derde
donderdag van de maand, uitgezonderd juli en augustus, om 14.30 u. De
bijeenkomsten gaan door in ons lokaal gelegen in het Maria-Hendrika-park : "Het
Koninginnehof" . Wie het moeilijk heeft om naar de vergaderingen te komen, laat
zulks weten aan een der bestuursleden, die voor een oplossing zal trachten te
zorgen.
- Donderdag 14 januari 1999 :
-

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
nieuwjaarsreceptie, snack, dans eri animatie
speciale tombola

- Donderdag_11 februari_1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "De Sociale Kaart van Oostende" door Mevrouw Hilde
Veulemans, schepen te Oostende
- koffietafel en tombola
- Donderdag 11 maart 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Wat gedaan met het Europees aanrijdingsformulier" door
de Rijkswacht te Oostende
- koffietafel en tombola
- Donderdag 15 april 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Praktische ervaringen - op de Luchtmachtbasis" door een
afgevaardigde.
- koffietafel en tombola
- Donderdag 20 mei 1999_:
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Een Oostendse ondernemer in Sebastopol (Oekraïne), de
thuishaven v.d. beruchte Zwarte Zeevloot" door de heer DIDIER RAMOUDT,
Vlaams Volksvertegenwoordiger.
- koffietafel en tombola
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- Donderdag 10 juni 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Humanitaire opdrachten in het buitenland door de heer Cdt . VAN CANT
Ivan, Cdt Televox).
- koffietafel en tombola
- Donderdag 9_september 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Gezondheidsbeleid-eten en controle op de distributie hiervan door een
vertegenwoordiger van de Gezondheidzorg van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap.
- koffietafel en tombola
- Donderdag 14_oktober_1999 :
-

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
spreekbeurt "Hartkwalen" door dokter specialist professor Stroobandt.
koffietafel en tombola

- Donderdag 18 november 1999 :
-

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
spel : Bingo
koffietafel en tombola

- Donderdag 9 december 1999 :
-

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
spreekbeurt " Waterzuivering " door Dr.ir.Moerman Wim
koffietafel en tombola

2- Etentjes in "het Koninginnehof"
Wij komen samen vanaf + 12.00 uur in de kleine zaal van het "Koninginnehof". De prijs
voor het eetmaal bedraagd nu 450 frank per persoon. Dit omvat een voorgerecht,
hoofdschotel, dessert en koffie. De drank is niet inbegrepen. Na het eetmaal is er
gelegenheid om te kaarten of bingospel. Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk deel
te nemen aan deze ontspanningsnamiddagen. Verantwoordelijk voor de organisatie : confr.
Julien VERMEYLEN Er wordt ter plaatse betaald aan Julien, maar men dient hem vooraf
te verwittigen van deelname aan het eetmaal; tel. 059/70 94 09. Datums van samenkomsten :
11 januari - l februari - 22 februari - 15 maart - 5 april - 26 april - 17 mei - 14 juni - 28
juni - 19 juli - 9 augustus - 30 augustus - 20 september - 11 oktober - 8 november - 29
november-20 december, van 1999.
Op 13 november 1999 vieren wij terug het feest van Koningdag.
4. Dagreizen .
In de maand april of mei en in september 1999 wordt er een dagreis voorzien.

4.
LEDENVERGADERING VAN 10 SEPTEMBER 1998.
Om 14.30 uur werden 120 leden verwelkomt door de voorzitter. Een zeer hoog
aantal ondanks het onstabiele weer. Waarschijnlijk waren vele leden gekomen voor
de spreekbeurt over de successierechten. Van geld gesproken !
Een minuut stilte vroeg de voorzitter ter nagedachtenis van de overledenen, waarna de
administratieve formaliteiten volgden. Nieuwe leden werden voorgesteld: Mr & Mevr
CONEYE, Mevr DECROIX
De voorzitter bracht de gelukwensen over aan confrater VANDERSTRAETEN Roger
die als lid van de VLD een mandaat heeft gekregen bij het OCMW in Oostende.
Voor het bezoek van 24 september 98 aan de kazerne van de brandweer in Oostende
werd er een rappel gedaan in verband met de inschrijvingen.
Feestleider John VAN POUCKE stelde vervolgens Mr PIETERS voor, directeur van de
dienst BTW in de Federale regering en Mevr DEPAUW zijn assistente .
De successierechten is zeer complex met vele facetten en daardoor is het voor de
spreker zeer moeilijk om in 60 minuten een overzicht te geven voor ons "LEKEN" en
hij geeft toe dat de materie zeer saai is. 2 delen moet men voorop zetten : Erfrecht en
Successierechten.
Erfrecht is een samenstelling van rechtsregels of wetsbepalingen waarbij de vererving
geregeld is. Erfrecht is nodig om familieruzies te vermijden. De oplossingen daarin zijn
: het testament, het recht aan de familie en de wet die aangeeft waar de goederen naar
toe gaan. Erfrecht is een combinatie van geld en gevoelens. Reeds in 1273 was er een
eerste proces daarover die 30 jaar duurde.
Er zijn 3 grote wegen die een erfenis beïnvloeden : een huwelijks contract, een
testament voor het overlijden en giften bij leven.
Wat is successierechten ? Dat zijn belastingen op wat men erft. Een overlijden is
ingelicht door de gemeente waardoor een aangifte van nalatenschap moet gedaan
worden. Er is een onderscheid van plaats waar de persoon is overleden, sedert einde
1996 is er een regeling bij het innen van die belasting in het Vlaams Gewest.
Een aangifte van nalatenschap moet gedaan worden binnen de 15 maanden. Zeker stelt
dit complex geheel veel vragen. Daarom stelde de feest-leider voor degene die daarover
vragen heeft die over te maken aan de voorzitter die dit dan zal overmaken aan de
bevoegde dienst van de Heer PIETERS.
Na de koffie en de pannenkoeken, werd de gebruikelijke tombola geleid door Christiane
en Julien waarbij, ditmaal, de prijzen over gans de zaal uitkwamen.
Afscheid werd genomen om 17.30 u.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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LEDENVERGADERING VAN 08 OKTOBER 1998.
94 leden hebben regen en storm getrotseerd om deze vergadering te kunnen bijwonen»
Stipt om 14.30 uur (zoals altijd) opent de voorzitter deze zitting met één minuut stilte
voor de overledenen.
Onze feestleider John VERPOUCKE stelde de spreker van de dag voor namelijk
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onze Ere-Voorzitter de heer J. CHRISTAENS.
Deze spreekbeurt zou gaan over de Grensoverschrijdende samenwerking met
Noord-Frankrijk. Hij zou zich beperken tot 3 punten. In het begin was het
zoeken naar contacten in de industriële, economische middens (Lille - Roubaix Tourcoing) maar tot voor 10 jaar was dit met zeer weinig succes.
In 1989 was er een akkoord via een staatsbeleid in verband met communicatie economie - ontwikkeling - toerisme en cultuur. In 1991 werd via de Europese
commissie gelden ter beschikking gesteld voor toenadering en dit voor 50%. Het
was bestemd voor Wallonië- Noord-Frankrijk en West-Vlaanderen.
Er kwam een politieke beslissing: regionale regeling met akkoord van de Europese
commissie voor een 30tal projecten. Na 5 jaar was er een evaluatie zonder succes. Er
werden objectieven gesteld voor de verachterde streken met als punten de economische
achterstand in te halen, de economische reconversie en de landbouw en visserij in eigen
streek te bevorderen. Er kwamen projecten met Frankrijk en Nederland om de samenwerking te stimuleren. Artikel 10 - EFRO - project grootstad: kern thema’s met als
voorbeeld de watervoorraad - mobiliteit en economische concurrentie.
Commentaren: een grens is een plaats die de scheiding aanduidt maar is ook een
plaats voor samenwerking. De grens is een bescherming, in Europa samenwerken
met behoud van zijn eigen personaliteit. Spreken als gelijke tot gelijke met een
gemeenschappelijk doel een stevige Europese maatschappij.
Na een stevig applaus nam de heer J. CHRISTAENS afscheid. Na de koffie en de
pannenkoeken werd het administratieve gedeelte afgewerkt met het lezen van het
verslag door de secretaris en enkele mededelingen door de voorzitter. Er werd
besloten met de tombola waarbij het konijn terug voor de BSD magen koos. Het
einde was om 17.30 uur.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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LEDENVERGADERING VAN 12 NOVEMBER 1998.
98 leden waren tegenwoordig op deze vergadering. De voorzitter opent deze zitting
met één minuut stilte voor de overledenen.
De spreker die voorzien is voor vandaag kan niet tegenwoordig zijn, het was de heer
Commandant VAN CANT van SID, maar er zijn militaire verplichtingen waar niemand
kan ontsnappen. Er was namelijk het jaarlijks korpsmaaltijd ter gelegenheid van
Koningsdag waar iedereen moet tegenwoordig zijn. In het bestuur was dan ook besloten
om op deze vergadering een Bingo te laten plaatsvinden in vervanging van deze die
voorzien was voor de maand juni 1999.
De vergadering werd dan voortgezet met het lezen van het verslag door de secretaris.
Deze laatste nodigde dan de heer Hubrechtsen uit om een woordje te vertellen over een
thematentoonstelling gewijd aan Jan Baptist Dreesen ons aller bekend als bestuurslid
van onze vereniging en ook als spreker. Zie verdere uitleg in onze Klaroen over deze
tentoonstelling. Onze voorzitter gaat dan verder met enkele mededelingen o.a. ons
banket van 14 november, voorlezing van een omzendbrief betreffende het comiteit van
verkeersveiligheid die onlangs werd opgericht in Oostende en die deel uitmaakt van de
Seniorenadviesraad.
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Na de koffie en de pannenkoeken werd dan de Bingo gespeeld waarbij de prijzen
mooi werden verdeeld onder de aanwezige leden. Intussen werden dan de loten
verkocht voor de tombola die als traditie getrouw onze vergadering zou beëindigen.
De vergadering werd dan ook besloten rond 17 .30 uur.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
14 november : Koningsdag.
180 deelnemers namen deel aan deze feestmaal tij d. We werden verwelkomd door
de Voorzitter.
Na de voorlezing van het telegram aan het vorstenhuis werd een toast gebracht aan
Z.M. de Koning, gevolgd door het spelen van het Vaderlands lied.
Onder de aanwezigen waren buiten de ere-genodigden ook delegaties uit Tongeren,
Kortrijk en Gent.
Na de maaltijd werden de Medailles van Ex-Onderofficier uitgereikt en werd onze
vaandeldrager met echtgenote in de bloemetjes gezet, wegens jarenlange inzet.
Onder leiding van het orkest "Love Dream" werd de dans ingezet en kon het feest
voorgoed beginnen. Om 19.00 uur kon iedereen tevreden huiswaarts keren met de
gedachte aan volgend jaar : 13 november 1999.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
De Marine Club VZW.
Onze vereniging is lid van deze Marine Club.
Bijgevolg ieder van ons kan indien hij of zij dat wenst aansluiten bij deze Club
gelegen te : 3e en 23e Linieregiment te Oostende.
De bijdrage of lidgeld is vastgesteld op 100 frank per persoon. Hoe verkrijgt U uw
lidkaart:
- de huidige bezitters van een lidkaart 1998 kunnen deze hernieuwen :
- door storting of overschrijding op reknr 738-5050297-14 van de Marine
Club met vermelding: "Hernieuwing lidkaart 1999" en eventueel ver
melden "effectief lid" of "aangesloten lid"
- op het secretariaat, elke dinsdag en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11 .00 uur.
- voor de nieuwe leden is het formulier "aanvraag tot lidmaatschap" te bekomen op het
secretariaat: 3e en 23e Linieregimentsplein.
Wie kan lid worden:
We onderscheiden twee categorieën van leden, namelijk effectieven en aangesloten
leden .
Effectieve leden zijn alle leden behorende tot of gediend heeft als beroepsmilitair
(minimum 5 jaar) bij de Zeemacht/Marine. Aangesloten leden :
- al het personeel dat bij de Zeemacht/Marine gediend heeft en die niet onder de
categorie effectieve leden vallen.
- de leden van organismen en instellingen waarvan de activiteiten van Vaderlandse of
maritieme aard zijn.
- de leden van de aangesloten verenigingen en niet als beroepsmilitair
gediend hebben bij de Zeemacht/Marine.
- de partner van een effectief lid.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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16 oktober 1998
Onze ondervoorzitter Raymond VAN LOOCKE bracht in naam van onze vereniging
op 16 oktober een bezoek met zijn echtgenote aan Voorzitter-ter-ere Oktaaf
DEFOOR en dit ter gelegenheid van zijn 94e verjaardag.
Van onze goede vriend Oktaaf ontvingen wij volgend bericht :
" Met mijn beste dank aan de Voorzitter en Bestuursleden van de Koninklijke
Maatschappij van Ex-Onderofficieren - Oostende voor de goede wensen ter gelenheid
van mijn 94e verjaardag en de mooie bloemen die de heer en mevrouw VAN LOOCKE
mij persoonlijk zijn komen aanbieden. Fijne attentie voorwaar. Groetjes aan allemaal ".
Onze Voorzitter-ter-ere Oktaaf DEFOOR is nog altijd begaan met het reilen en zeilen in
onze vereniging. Voor ons komend banket op 14 november wenst hij ons het beste voor
de toekomst en heeft hij mij als voorzitter gevraagd zijn groeten over te brengen aan alle
leden en oude kennissen.
Langs dit schrijven wensen wij hem nog veel gelukkige en gezonde jaren toe.
ooooooooooooooooooooooooo
11 november 1998
Ook dit jaar werd de herdenkingsplechtigheid gehouden ter herinnering aan de
wapenstilstand van 11 november 1918.
Het VOSVAMO overkoepelingsorgaan van Oud-strijders en Vaderlandslievende verenigingen organiseerde terug een volgend programma:
09-45 uur - Eucharistieviering in de decanale kerk St.Petrus en Paulus10.40 uur - Bloemenhulde aan het Stedelijk Gedenkteken door de
Autoriteiten, het VOSVAMO en andere Vaderlandslievende
Verenigingen.
Optocht naar het Wapenplein van de Vaandels en de leden van
de verenigingen, voorafgegaan door de Koninklijke
Stadsharmonie.
11.00 uur - Defilé op het Wapenplein, door de verenigingen
Groet aan de vlaggen van de Geallieerde landen onder het
spelen van hun Vaderlanslied.
Schouwing van de opgestelde pelotons door de Burgemeesterplaatscommandant en Voorzitter van de VOSVAMO.
11.30 uur - Receptie in het Feestpaleis door het Stadsbestuur met
gelegenheidstoespraken.
13-00 uur — Feestmaal in de zaal "Huize Astrid ".
oooooooooooo
oooooooooooooooo

8

24 september 1998
Op deze dag hebben wij een bezoek gebracht aan de nieuwe brandweerkazerne te
Oostende.
Het was de luitenant Salliau die ons welkom heette. Na een korte uitleg over wat we
zien zouden krijgen, werden onze 29 aanwezige leden ingedeeld in twee groepen, en
rondgeleid door een gids.
Zijn opgenomen in het hoofdgebouw: de burelen, de "Centrale" waar alle noodsignalen
toekomen, een prachtige sportzaal, een brandweeroefenzaal in de kelder, een
instructiezaal met bijbehorende belichting- en projectietoestellen, een kantine en "last
but not least" de garages met zieken- en brandweerwagens Na de voordrachten gegeven iri ons lokaal in het jaar 1996 en 1997 door de Lt. Salliau
en Dhr. Verhaerde; stonden wij op een zeker ogenblik tijdens ons bezoek plots in de
werkelijkheid.
Een brandmelding melde zich in de "Centrale". In nog geen paar minuten was er een
brandweerwagen buiten de poort van het gebouw. Van snel werken gesproken.
Het grootste deel van onze rondleiding greep plaats in de garage waar zich de zieken-en
brandweerwagens bevonden- Gedetailleerde uitleg kregen wij te horen over het gebruik
van het aanwezige materiaal zoals : pompen, pneumatische scharen, bluspoeders,
slangen en koppelingen, elektrische energie-toestellen, reddings-materiaal en noem
maar op.
Staande neven de grote moderne brandweerwagens voelden wij ons toch maar klein.
In één van de andere gebouwen worden er kleine onderhoudsherstellingen
uitgevoerd aan voertuigen en buitenboordmotoren.
Er was ook een gebouw waar reddingsboten thuis hoorden.
De oefentoren voor onze brandweermannen ontbrak ook niet. Op het einde van ons
bezoek had men zekere een andere kijk op wat onze brandweer vertegenwoordigd in
onze stad. Onze brandweermensen zijn werkelijk bekwame techniekers met een
technische en fysische opleiding en ze zijn op de hoogte van hun taken. Regelmatig
worden ze ook nog bijgeschoold.
De rondleiding eindigde in het instructielokaal waar wij een kop koffie aangeboden
werden en waar wij nog enkele vragen konden stellen. Onze voorzitter dankte de Lt.
Salliau in naam van onze vereniging voor de leerzame en interessante rondleiding. Hij
wenste hem en zijn ploeg (120 man sterk) veel geluk toe bij het uitvoeren van hun
moeilijke en belangrijke taak ten dienste van de bevolking.
oooooooooooooooooooooooo
Nog enkele korte berichten.
Op 10 oktober was onze vereniging aanwezig op het jaarbanket van Ex-Onderofficieren
te Tongeren met 27 van onze leden.
Op 25 oktober waren wij ook vertegenwoordigd op het jaarfeest van de Exonderofficieren te Gent; dit met 9 leden.
oooooooooooooooooooooooo
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DONDERDAG 11 MAART 1999 / STATUTAIRE VERGADERING

Er wordt de leden ter kennis gebracht dat de jaarlijkse statutaire vergadering
doorgaat op 11 maart 1999- De bestuursploeg wordt gedeeltelijk herkiesbaar
gesteld: CUYPERS Fernand DEHAEMERS Theo THEYS Lodewijk DEWULF
Etienne
Leden die hun kandidatuur voor het bestuur wensen te stellen, moeten
dit doen minstens 15 dagen voor de statutaire vergadering, en dit
schriftelijk aan het secretariaat (art. 15 van de statuten).
Er wordt dan ook gevraagd om tegen 25 februari 1999 de kandidaturen
te laten geworden aan volgend adres: Slachtersstraat 2 bus 4
8400 Oostende.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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NIEUWE LEDEN 1998.
Wij heten de volgende nieuw-aangesloten ex-onderofficleren hartelijk welkom in de
Koninklijke Maatschappij :
812. DETAILLEUR
Pieter
1MC. b.d.
Z.M.
813. GLIBERT
Laurent
ADJ. b.d.
L.M.
814. VANDEKERCKHOVE
Georges
1SG. b.d.
L.M.
815. KERKHOF
Lucien
ADJ. b.d.
L.M.
816. COENYE
Eddy
ADC. b.d.
L.M.
817. BREYE
William
ADC. b.d.
L.M.
818. RAMOUDT
Didier
KWM b.d.
Z.M.
819. VERMANT
Jaak
ADC. b.d.
L.M.
820. VANDAELE
Robert
ADC. b.d.
L.M.
821. VAN HOUCKE
Willy
1 MC.b.d.
Z.M.
822. VERLET
Frangois
ADC. b.d.
L.M.
823. DE RYBEL
Pierre
ADJ. b.d.
L.M.
824. WOUTERS
Albert
ADJ. b.d.
L.M.
825. DEMEULENAERE
Antoine
ADC. b.d.
L.M.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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MEDAILLE VAN DE EX-ONDEROFFICIER.
De leden waarvan de namen volgen, komen in
de Medaille van de Ex-Onderofficier, in 1999.
748.
VERTONGEN Eduard
750.
VERVLOET Louis
751.
BEYTS Albert
752.
GELDHOF Roland
753.
FIORINE Etienne
754.
DE BRUYNE Georges
755.
VANLEKE Gustaaf
756.
GELOOF Guido

aanmerking voor de toekenning van
757.
758.
760.
761.
763.
764.
765

KIMPE Pierre
OPDORP Etienne
CROMBEZ LUC
VANSTEENE Yvan
BOMBEECK Willy
PIETERS Roland
WILDEMEERSCH Noël

De uitreiking van de medaille zal plaats grijpen op zaterdag 13 nov 99 in het "
Koninginnehof ", ter gelegenheid van " Koningsdag " 1999.
Alle rechthebbende worden schriftelijk op de hoogte gebracht.
Wie zijn naam hierboven aantreft en geen schriftelijke kennisgeving heeft ontvangen,
gelieve dan het secretariaat hiervan te verwittigen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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NIEUW IN OOSTENDE !!!
Sinds 12 oktober 1998 is men in Oostende van start gegaan met een
"SENIOREN-INFORMATIE-TEAM "
Kort Weg SIS-team, dat is een groep van vrijwilligers, allen senioren, die tot
doelstelling hebben van informatie te verstrekken over allerhande onderwerpen die
de senioren aanbelangen.
Dit zal vooral resulteren in een doorwijsfunctie. Belangrijk hierbij is de wijze waarop
dit gebeurt. Bepaalde vragen eisen een professionele aanpak, dergelijke hulpvragen
kunnen inhoudelijk niet behandeld worden door vrijwilligers maar moeten worden
doorverwezen naar een deskundige beroepskracht.
Vanzelfsprekend vinden ze de nodige ondersteuning bij de Senioren-AdviesraadOostende en de dienst Sociale zaken van Oostende.
Driemaal per week (op maandag, woensdag en vrijdag telkens van 10.00 tot 11.30 uur )
wordt er permanentie gehouden in het dienstencentrum " De Schelpe " Schelpenstraat in
Oostende, éénmaal per week in het gemeenschapslokaal " Ter Yde " in Raversyde.
Ook een bestuurslid van onze vereniging maakt deel uit van dit SIS-Team.
E. DEWULF
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Fernand legt dirigeerstokje van de Stadsharmonie neer .
Ons bestuurslid Fernand CUYPERS heeft besloten om afscheid te nemen van de
Stadsharmonie na 43 jaar lidmaatschap waarvan 18 jaar als dirigent. Wij gelukwensen
hem met deze prestatie en zijn tevreden dat hij als bestuurslid nog bij ons blijft om
samen met zijn echtgenote nog voor vele mooie prijzen te zorgen voor onze
maandelijkse tombola.

LOOPBAAN
Na achttien jaar trouwe dienst, neemt dirigent Fernand afscheid van de Koninklijke
Stadsharmonie van Oostende. Dit gebeurt tijdens zijn laatste brasserieconcert op 11
december in het Feestpaleis op het Wapenplein. Van jongs af was ik altijd
aangetrokken tot de muziek. Als kleien jongen liep ik al de muziekschool in Oostende
binnen. Na hier mijn studies te hebben beëindigd trok ik verder naar Gent waar ik mijn
diploma’s behaalde van Hobo en Cor Anglais.
Examens werden uitgeschreven voor de militaire muziek. Ik waagde mijn kans, en ik
slaagde in het examen. Ik werd ingelijfd bij de muziekkapel van de 7de Brigade in
Duitsland - Unna. Oh god zover van huis. Maar gelukkig na een jaar kwam er een
plaats open voor Hobo en zo belande ik in het jaar 1952 in Oostende en heb mijn ganse
loopbaan bij de Muziekkapel van de Zeemacht kunnen doorbrengen.
In het jaar 1955 heb ik mijn intrede gedaan bij de Koninklijke Stads harmonie als
muzikant. Na 25 jaar muzikant werd ik dan als Chef bevorderd en dit voor een
tijdspanne van 18 jaar - dus samen 43 jaar. En na zovele jaren heb ik besloten afscheid
te nemen van de Stadsharmonie en mijn dirigeerstokje over te geven aan een jong
talent. Ik zal mijn muziek en de muzikanten missen. Ze zeggen altijd er is een van
komen en er is een tijd van gaan. Welnu, mijn tijd van gaan is gekomen.
Fernand CUYPERS
§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§
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“OOSTENDE "
Koningin der Badsteden "
Dat sommigen beweren dat Oostende zijn titel "Koningin der Badsteden" nog moeilijk
kan verdelgen is te begrijpen, gezien bijna alle pracht en praal uit de toenmalige tijd, zo
mooi omschreven als de "Belle Époque" verdwenen of teloorgegaan is.
Maar toch zijn er nog voldoende argumenten over om deze titel te dragen en daarom
nodig ik U uit mij te willen vergezellen op een "Koninklijke" wandeling.
WANDELING
Onze tocht start aan de KROONBRUG (beter en algemeen bekend als de Kapel-lebrug),
volgen de LEOPOLD-III laan met het monument ter zijne ere, draaien rechts af en
bereiken de LEOPOLD-II laan.
Via een ommetje doorheen het LEOPOLD park, en opnieuw de LEOPOLD-II laan
komen wij aan het MARIE-JOSEplein.
Nemen nu de KONINGstraat, in de richting tot aan de Koninklijke Villa (op 2
kruispunten die wij dwarsen, zien wij links het LEOPOLD-I plein met zijn
ruiterstandbeeld: 't Peird!).
Voorbij de KONINKLIJKE VILLA doorkruisen wij het KONINGSPARK om de uitgang te bereiken ter hoogte van het LEOPOLD-II ruiterstandbeeld : de drie Gapers!
Dalen de KONINGINNENlaan af, om rechts af te slaan en de KONINGIN ASTRID
laan te volgen, aan onze rechterkant voorbij de KONINKLIJKE Galerijen, links
bemerken we de KONINKLIJKE tribune van de hippodroom.
Komen in de TROONstraat die wij volgen tot aan het Mediacenter, waar wij links
indraaien om aan onze rechterzijde het ALBERTpark te bekijken. Vanaf daar volgen
wij dan, over een afstand van ongeveer 2 km de PRINSES ELISABETHlaan, aan onze
rechterzijde de KROONlaan. Voorbij de St Janskerl "foefelen" wij een klein beetje met
nietkoninklijke straatnamen. Nemen de GENERAAL JUNGBLUTHlaan, gevolgd door
de parkzone om alzo bergop het MARIA-HENDRIKApark te bereiken. (Toch licht
voorbehoud voor het "zeuren"; GENERAAL JUNGBLUTH was de vleugeladjudant
van KONING ALBERT-I, en de pari zone is de plaats van de "Soldatenberg", en
hettracé van de geplande ALBERTlaan, waar tot in 1962 de ALBERTbrug de Frère
Orbanstraat overspani
Boven in het M.H.-park draaien wij links af en dalen de KONINGINNElaan af, waar
wij rechts de vroegere KONINKLIJKE STALLINGEN bemerken, en link; de
PRINSENlaan met zijn prachtige herenhuizen.
Ons eindpunt is bereikt: de "Squares". Rechts het PRINSES STEFANIEplein, maar wij
nemen links plaats op een bank in het Rozenprieeltje van het PRINSES
CLEMENTINAplein. Wij bewonderen daar "Oostends Antiek": het bron-' zen
borstbeeld van KONING LEOPOLD-II, de Koningurbanist die ond de naam bezorgde
van " Koningin der Badsteden".
N.B.: Niet op het traject van onze wandeling maar evenzeer " Koninklijk"
- De ALBERT-I promenade - De LOUISAstraat - De PRINS BOUWDEWIJNstraat
- Het stedelijk Monument voor de Oorlogs- slachtoffers, met vooraan beeldhouwwerk
van KONING ALBERT-I en KONINGI1 ELISABETH.
Jean MOERMAN
Gidsenkring "Lange Nelle"

13.
Oostende, 12/11/98

HOMMAGE aan JAN BAPTIST DREESEN
In het heemmuseum De Plate, gesitueerd op de eerste verdieping van het Feest- en Cultuurpaleis op
het Wapenplein, heeft de Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate een thematentoonstelling gewijd aan de figuur van JAN DREESEN, gedurende 23 jaar secretaris van de kring en
gewezen bestuurslid van de Vereniging van Ex-Onderofficieren afdeling Oostende, die ons op 9 juli
1997 ontvallen is.
De boeiende en veelzijdige levensloop van deze collega "par excellence" wordt er u geschetst in
een aantal gekende en vooral minder gekende aspecten. Een bezoekje aan deze tentoonstelling die
loopt tot en met 16 januari is zeker meer dan de moeite waard.
Openingsdata en -uren van het museum :van 10 tot 12 en van 14 tot 17uur op :
- alle zaterdagen
- dagelijks (NIET OP DINSDAG) gedurende de kerstvakantie 19.12.98 a 03 01.1999
Gesloten op 25 december 1998 en op 01 januari 1999.
Prijs van een individueel bezoek (tentoonstelling + museum) : 50,-Fr
Leden van De Plate en van de Vrienden van het Stedelijk Museum van Schone Kunsten : gratis.
Er is een lift voorzien !
Via het bestuur kan een groepsbezoek georganiseerd worden aan de tentoonstelling EN aan het
museum waar Dhr Jean Moerman, medelid van de vereniging Ex-OOflr en eminente gids van de
gidsenkring Lange Nelle" er een deskundige rondleiding zal verzorgen.
U kunt lid worden van DE PLATE door storting van 400,-Fr (=gewoon lid), 500,- (=steunend lid),
1.000,- Fr (of meer = beschermend lid) op rekening 750-9109554-54 of 000-0788241-19. U krijgt
in de plaats gratis toegang tot het Heemmuseum en het Stedelijk Museum van Schone Kunsten, 9
nummers van het tijdschrift met gedegen en wetenschappelijk verantwoorde artikels betreffende de
geschiedenis van Oostende en de kuststreek (leden maar ook niet-leden kunnen er hun bevindingen
en de resultaten van hun historische opzoekingen kwijt). De jaarlijkse veiling, in januari (enkel voor
de leden) en de reeks van acht avondvoordrachten + nog een aantal namiddagactiviteiten staan voor
iedereen open.
Graag bereid tot alle nadere informatie
Freddy Hubrechtsen
Secretaris
Secretariaat: Gerststraat 35 A - 8400 Oostende

«059/50.71.45
fax.059/50.71.45

Rek-nr: 750 - 9109554 - 54
000 - 0788241 -19

14.
DOOPPLECHTIGHEID en BEVELSOVERGAVE
te ZEDELGEM
Op vrijdag 20 november 1998 ging bij K.S.O.O. nr 2 te Zedelgem, de
doopplechtigheid door van de 53e Promotie, Adjudant TROMME Henri,
alsmede de investituur van de nieuwe Schoolcommandant.
Luitenant Kolonel Patrick DEMEESTER heette de talrijke genodigden welkom, waarna
de ontvangst volgde van de voorzitter van deze plechtigheid, Luitenant Generaal MAES
(GS). Op de tonen van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, schouwde de
voorzitter de troepen.
Na de toespraak van LtKol DEMEESTER ging men over met een dodenhulde
waarna de foto werd voorgesteld van de Peter van de promotie, de promotie-wimpel
werd overhandigd en de belofte werd afgelegd.
Groot was de verbazing van iedereen toen een tienkoppig peloton van zes tot
twaalfjarige soldaten kwamen opmarcheren. Het ging om een stunt van het TV-1
programma "De Nieuwe Droomfabriek". Na de genodigden te hebben gegroet nam dit
peloton dan ook zijn plaats in bij de opgestelde troepen.
De LtKol DEMEESTER schouwde voor de laatste maal de troepen waarna hij het
paradeplein verliet.
Men ging vervolgens over met de investituur van Majoor Fabien MOTMANS als de
nieuwe Schoolcommandant van het 2KSOO. Terwijl de troepen afmarcheerden werd
een carrousel aangeboden door de Koninklijk Muziekkapel van de Gidsen.
Met het defilé en een receptie "all ranks" werd deze mooie maar koude namiddag
afgesloten.
G.D .
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
De Toespraak van de Schoolcommandant op deze Plechtigheid.
Waarde Genodigden,
De Koninklijke School voor Onderofficieren heet U van harte welkom op deze
militaire plechtigheid die twee hoofdthema's bevat, de traditionele doopplechtigheid en
de investituur van haar 16de Schoolcommandant.
Tijdens de doopplechtigheid wordt de NAAM en het VOORBEELD van een
uiterst verdienstelijk onderofficier overgedragen aan de nieuwe lichting kandidaten
beroepsonderofficier van het jaar 1998. Deze peter zal U plechtig worden voorgesteld.
De nieuwe lichting Kandidaat Beroepsonderofficieren 1998 bestaat uit enerzijds 16
leerlingen van de 53 Promotie die gedurende twee jaren de leergangen van de derde
graad van het Technisch Secundair Onderwijs zullen volgen om er het A2 diploma
Militaire en Sociale Wetenschappen te behalen, en anderzijds 38 leerlingen, reeds in het
bezit van hun diploma middelbaar onderwijs en daarom "de niveau twee 's" genoemd.
Zij zullen tot eind december de zeer intensieve Militaire Vorming tot Onderofficier
volgen die hen in staat stelt een sectie van een tiental soldaten te leiden in de
basistechnieken te voet.

15.
Op het einde van hun opleiding in de Koninklijke School voor Onderofficieren
worden beide categorieën Kandidaat Beroepsonderofficieren aangeduid voor een
wapenspecialiteit. Ze vertrekken dan naar de aangeduide wapenschool voor het
aanleren van hun uiteindelijke beginfunctie in het leger.
Naast de nieuwe lichting Kandidaat Beroepsonderofficieren staan voor U
ook opgesteld :
- de 51ste en de 52ste promotie: samen 22 leerlingen
- de sociale promotie: 15 beroepsvrijwilligers die de Militaire Vorming tot
Onderofficier volgen om aanvullingsonderofficier te worden
- 4 leerlingen van de Logistieke School, eveneens in de Militaire
vorming tot Onderofficier
- 29 leerlingen kandidaten korte termijn
Deze mannen, jongens en meisjes hebben gekozen voor het mooie beroep van
onderofficier, sleutelfunctie in het leger, maar ook voor de veeleisende opleiding die
eraan voorafgaat.
De basisopleiding verzekeren van deze toekomstige onderofficieren is een van de
belangrijkste opdrachten van deze school. Ze zet er het gros van haar middelen voor in,
bovendien kan ze van september tot december rekenen op bijkomende onderrichters die
door de wapenscholen in steun worden gestuurd. De Koninklijke School voor
Onderofficieren zal er alles aan doen om de kandidaten die het vereiste potentieel
bezitten en zich inzetten om die te ontwikkelen, hun doel te doen bereiken.
Een maximum onder hen hopen wij later als volgroeide onderofficieren terug te
zien in deze school voor haar tweede belangrijke opdracht, de voortgezette vorming van
de onderofficieren.
Na de doopplechtigheid zal de 16de schoolcommandant plechtig in zijn functie
worden aangesteld.
Beste genodigden, dank voor Uw blijken van waardering en belangstelling door
Uw aanwezigheid.
Wij wensen U enkele aangename uren toe in ons midden.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§
IN MEMORIAM
De redactie vernam het overlijden van mevr. Yvonne VANNESTE, weduwe
van de h. Alfons PEERE, op 26 augustus 1998.
De overledene is de moeder van onze leden Alfons en Lea VAN LANDEGHEMPEERE.
Wij bieden hen en de familie, namens de voorzitter, het bestuur en de leden, onze
deelneming aan.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§
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Op 23 juli 1998 ter gelegenheid van het
schoolfeest In de Koninklijke School voor
Onderofficieren, ontving Sdt. KBOO Pol
CLAEYS, 52e Prom, laureaat
Lichamelijke Opvoeding en sper de prijs
uit de handen van Gilbert DEWULF in
naam van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren afdeling Oostende .

De Klaproos

In november (Allerheiligen en Allerzielen) herdenken we onze doden,
de gesneuvelden vooral op 11 november, in 1918, datum van het einde
van de Eerste Wereldoorlog.
Als symbool van al de gevallen soldaten geldt de "klaproos" of "rode
papaver".
De oorsprong hiervan ligt bij het gedicht "In Flanders Flelds", dat op 3
mei 1915 te Boezlnge geschreven werd door Lt.Kol geneesheer John Mc
Crae.
In Flanders Flelds
In Vlaanderens velden waar papavers
bloeien waar immers meerder rijen
kruisjes groeien vindt U onze laatste
rustplaats wijl in vluchten leeuweriken
zingen in steeds hoger luchten tussen
schroot en kogels die er moordend
gloeien
Wij zijn de Doden. Nog zeer
kortgeleden leefden wij en vielen, leden
wij en streden wij minden en men had
ons lief. Wij gevelden rusten eeuwig nu

in Vlaanderens velden. Zet met de
vijand d'harde strijd dan voort en onze
handen reiken u de helle toorts het is uw
schone taak die hoog te dragen, de geest
der doden zal u immers schragen. Wij
zullen wagen en niet slapen, wij
Gevelden waar de klaproos bloeit in
Vlaanderens velden.
Lt.Kol.Gen. MC Crae
Boezinge - leper 03.05.1915

Aanwezig: 25 verenigingen + Fiers Greta + Dekeyser Daniel
voor de sociale dienst van de stad: dhr. Ryon Frank en Els Vanderghote
Verontschuldigd:Gepens. Trampersoneel en KBG St.Jan.
Schepen Hilde Veulemans wegens de begraving van oud-burgemeester J. Piers
Afwezig: Fed.gepens. Bond Moyson, KVO gepensioneerden en de social.gepens.
Zandvoorde.
De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen.
De secretaris geeft voorlezing van het verslag van de laatste algemene vergadering. Deze
wordt goedgekeurd.
-Mevr. Deblock Sabine, vertegenwoordigster van DE LIJN geeft toelichting bij het TOVB1LJET. Een samenwerking tussen De Lijn, twee taxibonden en de stad. De aanwezigen
hebben hun bemerkingen over het feit dat het TOV-biljet niet telt bij verplaatsingen op het
grondgebied Oostende tussen bijvoorbeeld -Mariakerke naar Stenedorp of Zandvoorde of de
Conterdam en de Opex. Men begrijpt niet dat dit steeds naar het Centrum moet. Een brief zal
hieromtrent naar de stad gestuurd worden( Schepen Cattoor)
-Samen met de leden van de vergadering overloopt de voorzitter de activiteitenkalender voor
de SENIORENWEEK ,waarbij accent wordt gelegd op:
-de logistieke steun voor de activiteiten van maandag 16/11 en dinsdag 17/11. Voor de
volksspelen wordt ingeschreven vanaf 13u30.
-de voordracht in de St.-Jozefskliniek en de reservatie voor het geleid bezoek aan de Plate.
-de kaartenverkoop voor Panache, waarbij afrekening op maandag 09 november te 10u in
de Schelpe bij dhr. E. Block. Qua onthaal in de Casino is, naast de vrijwilligers van vorig
jaar, ook dhr. Dan. Dekeyzer bereid om de rol van gastheer te vervullen.
-kaarten. Start te 14u30.Inschrijven vanaf 13uOO.
-wandeling. Start te 14u00 stipt aan de kiosk op het wapenplein. Er wordt een bezoek aan de
brandweerkazerne gebracht.
-aperitiefconcert. Er wordt gevraagd wie zal helpen opdienen.
-sponsering. Er wordt nog eens aan herinnerd aan de mogelijkheid de verzamelde prijzen
onder te brengen bij Moniek Vanhercke (V.O. V.O-Artshertogstraat 4)
-laatste afspraken en technische schikkingen met dhr. Mollemans op maandag 09
november te 9u30 in het feestpaleis.er wordt gerekend op een vertegenwoordiger van de
deelnemende verenigingen.
Dank aan Els voor goede medewerking in de voorbereiding.
-Internationaal jaar van de ouderen .Dhr. Frank Ryon, bureelhoofd van de sociale dienst
van de stad geeft toelichting bij het opzet .Het doel is een gunstig beeld scheppen van de
senioren.
Als voorlopig programma wordt door een werkgroep bestaande uit Schepen Veulemans,
dhr. Ryon en het bureau van de S. A. R. O. het volgende voorgesteld:
-senioren vertellen aan kinderen. Educatieve reeks voordrachten door senioren voor
schoolkinderen ,waarin ze vertellen over "het leven in hun tijd";
-bezoek aan het Europees Parlement in Straatsburg-periode 15-21 februari 1999;
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-academische zitting gekoppeld aan een Seniorenbeurs in het Feest- en Cultuurpaleis:21
april 1999.
-sportweek voor senioren : 17-21 mei 1999.
-seniorenweek. november 1999.
Het is de bedoeling om de traditionele activiteiten extra in de verf te zetten.
Voorziene budget door de stad : 100.000 Fr.
-De heer VandenBossche C geeft toelichting aan de hand van een verslag over de
gestarte werking van het Comité Veiligheid. Alle wijken werden toegewezen.
Er zal regelmatig toelichting over de werking worden gegeven op de algemene
vergaderingen.
-De secretaris geeft toelichting bij de senioren-info-service dienst, welke op maandag
12 oktober van start is gegaan. 23 vrijwilligers hebben zich opgegeven. Per zitdag
zullen voorlopig 2 vrijwilligers aanwezig zijn.
De telefoon met antwoordapparaat en fax-toestel dienen nog geplaatst te worden.
Ook op Raversijde zal gestart worden, eenmaal in de week en dat in zaal "Ter Ide"
De vrijwilligers komen woensdag 21/10/98 bijeen in de gemeenteraadszaal van het
stadhuis voor een toelichting over de bestaande stadsdiensten.
-verslag commissies : mevr. Vancoillie-Thysen geeft toelichting, onder meer op de
fietstocht welke in de stad is doorgegaan met enkele prominenten uit de politiek ,alsook
met commissaris Everaert. Ze vraagt om tegen volgende algemene vergadering van de
verenigingen verslag te krijgen wat er goed is en dient aangepast voor een veilig fietsen.
Er wordt eveneens gevraagd om kennis te geven van eventuele ongevallen die er
gebeurt zijn met fietsers. Het comité-veiligheid zal zorgen voor de samenbundeling van
de bemerkingen.
-varia: de voorzitter vraagt aandacht voor volgende punten: -op vraag van de culturele
raad wordt een petitie- formulier over gemaakt over een stadrandbos en over het
kunstmatig strand. Deze die willen kunnen het tekenen. De secretaris maakt deze dan
over aan de culturele raad.
-ook wordt het advies verwacht over de inplanting van de nieuwe bibliotheek(zie nota
van de vereniging van gehandicapten).
-voor het Ensor-jaar in 1999 worden figuranten gevraagd om mee te werken aan enkele
uitbeeldingen van schilderijen van Ensor. De verenigingen worden gevraagd dit te
bespreken op hun vergadering en de namen van de medewerkers over te maken aan de
secretaris.
De verslaggever-secretaris.
Vanderjeugd H.
Op zaterdag 24 oktober te 15u00 in het Oostends variété theater-Christmastraat 20, is er
jubileumfeest l0 jaar TONADIORES(zangkoor van senioren) Inkom voor senioren: 150
Fr.
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INLICHTINGEN VOOR AANSLUITING
BIJ ONZE MAATSCHAPPIJ ...
********************************************
Bij de méér dan 100 jaar-oude Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren Oostende, sluit men zich spontaan, vrij en ongedwongen aan. Hetzij als
effectief lid, als weduwe of als sympathiserend lid ...
Effectief lid, zijn zij die als onderofficier bij de Landmacht, Luchtmacht,
Zeemacht, Medische Dienst of Rijkswacht hebben gediend. Hetzij als
beroepsmilitair of als dienstplichtige. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom . . .
Sympathiserend lid, zijn zij die begaan zijn met onze maatschappij. Haar
beleid en aktiviteiten op prijs stellen ...
HET LIDMAATSCHAP BEDRAAGT:
300 fr voor effectieve leden,
300 f r voor sympathiserende leden,
275 fr voor weduwen of alleenstaande leden.
Ieder lid ontvangt dan regelmatig en gratis ons tijdschrift "de Klaroen" dat om
de 3 maanden verschijnt, en alle nodige inlichtingen bevat omtrent datgene wat in
de volgende trimester in de vereniging plaatsvindt, met bovendien nog wat
interessante artikels over alles en nog wat ...
Wij durven rekenen op de welwillendheid en inzet van al onze trouwe lede opdat
zijn de familie, vriendenkring of omgeving, met de mensen zouden willen praten,
die vatbaar zijn om deel uit te maken van onze grote en mooie familie. Let op:
eventuele aansluiting moet ongedwongen gebeuren, zonder druk M
Hierbij zult U een model van aansluiting vinden, dat kan gebruikt worden om
iemand aan te sluiten. Wil het na zorgvuldige invulling, bezorgen aan ons
secretariaat of overhandigen aan één van onze bestuursleden.
Sekretariaat : G. DEWULF Slachtersstraat 2/4 8400 Oostende
Dank bij voorbaat ! ! ! !

20.
Oostende,
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VAN

EX-ONDEROFFICIEREN van
het Belgisch Leger
OOSTENDE
Gesticht In 1887
Postrekening 000-0146912-54

Sekretariaat: Taboralaan 124 8400
Oostende, Tel 059/323207.

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP
Ik, ondergetekende........................................................
geboren te ........................................... op.....................
vraag om toegelaten te worden als lid van de vereniging: Koninklijke Maatschappij ExOnderofficieren van de Krijgsmacht te Oostende.
*Naam van de echtgenote................................................
*Weduwe van ................................................................
Adres...........................................................................
............................................................................................. Tel: ..... I. ......................
*Militaire stand: B.O.O.
Toegevoegd onderofficier
Tijdelijk onderofficier
Dienstplichtig onderofficier
Graad: .......................................................
Stamnummer: .............................................
Krijgsmachtafdeling: ....................................
In geval van aanvaarding, onderwerp ik mij aan de statuten van de Koninklijke
Maatschappij van Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht te Oostende.
Handtekening

(* = schrappen wat niet past)
Toegelaten in de zitting van ...............
Handtekening van 2 introducerende leden - de penningmeester - de voorzitter.
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Committee on Women in the NATO Forces

De vrouwelijke aanpak
Vrouwen verschillen van mannen. Dat wisten we al. En dat vrouwen aardig hun mannetje kunnen
staan, hadden we ook al begrepen. Maar dat je hen niet over dezelfde kam mag scheren als de
mannen, dat is een andere zaak. In nogal wat typisch mannelijke arbeidssectoren hebben de schaarse
vrouwen zich maar te schikken naar de op mannen gerichte situatie. En voor andere geïnteresseerde
dames is dat niet direct een interessant vooruitzicht ...
De NAVO-strijdkrachten doen er alles aan om vrouwen zo goed mogelijk te integreren, maar er is nog
werk aan de winkel. De meeste lidstaten tellen immers slechts een klein percentage vrouwen in hun leger.
Het is dus niet meer dan logisch dat het hooggehakte schoentje nog wat nijpt, temeer omdat in vele landen
de pumps nog niet zolang op de lijst van uniformstukken staan. Binnen de NAVO zorgt het "Comité on
Women in the NATO Forces" er echter voor dat de vrouwelijke aanpak ingeburgerd raakt in de
strijdkrachten van de lidstaten.
Het comité is een raadgevend orgaan in het vlak van de beleidslijnen rond de vrouwen in de NAVOstrijdkrachten. Het vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de lidstaten en
formuleert bovendien aanbevelingen om de capaciteiten van de vrouwen in de strijdmachten zo efficiënt
mogelijk te benutten. Aan het hoofd staan een voorzitter en drie vicevoorzitters. België is prominent
aanwezig in het comité met fregatkapitein MAB Van Bussel, momenteel de hoogst gegradueerde vrouw in
de Belgische krijgsmacht, als één van de drie verkozen vicevoorzitters. Sinds dit jaar is er ook een
permanent adviesbureel bij het NAVO-hoofdkwartier. In elk land volgt een nationale delegatie de integratie
van de vrouwen en de gelijkheid van kansen op de voet, om die situatie aan de andere lidstaten te kunnen
presenteren tijdens de jaarlijkse vergadering. Dit jaar werkte het comité bovendien in drie studiegroepen
rond gelijkheid en leadership, de levenskwaliteit en de inzet en de ontwikkeling van de vrouwen. Elk subcomité formuleerde een aantal aanbevelingen die overgemaakt werden aan de personeelssecties van de
generale staven.
Uit nationale rapporten bleek dat in het domein 'gelijkheid en leadership' de vrouwen zowat overal op weg
zijn naar de top. Behalve dan in Italië, want om politieke redenen is dit de enige NAVO-lidstaat die geen
enkele vrouw in zijn strijdmacht telt. Maar elk jaar komt er wel een (mannelijke) waarnemer het comité
verzekeren dat eraan gewerkt wordt. Wat een verschil met de Verenigde Staten, waar voor het eerst een
vrouwelijke generaal haar derde speld mocht opspelden. Of Griekenland, dat sinds maart drie
brigadegeneraals telt in het verpleegsterskorps. In de Belgische krijgsmacht -die pas in 1975 vrouwen toeliet
- klimmen ondertussen al één luitenant-kolonel en veer tien majoors naar de hoogste graden. En in de
Koninklijke Militaire School is momenteel 19 % van de leerlingen van het eerste jaar van het vrouwelijk
geslacht.
TOPVROUWEN
Verschillende landen bestuderen een systeem van 'mentoring' om vrouwen in hun carrière te helpen.
Bedoeling is dat een 'meter' met haar kennis minder ervaren collega's voorthelpt. Ook 'networking' is een
optie die de bewindslui onder de loep nemen. In België gaven Minister van Landsverdediging Jean-Pol
Poncelet en Minister van Tewerkstelling Miet Smet in september '97 een persconferentie waarin ze zich
uitspraken voor een informatienetwerk ten voordele van het vrouwelijk militair personeel. Dit lijkt misschien
overdreven, maar je mag niet uit het oog verliezen dat de meeste strijdmachten slechts een klein percentage
vrouwen in hun rangen tellen.

-22Als ze slechts met enkelen zijn in een bepaalde kazerne kunnen ze nergens terecht
met hun specifieke problemen. Een informatienetwerk kan dan uitkomst bieden.
KINDERZORG
Het comité stelt dan ook vast dat vrouwen
dikwijls hun carrière op de tweede plaats
moeten stellen of zelfs helemaal opgeven om
voor hun kinderen te zorgen, een probleem
dat overigens ook de studiegroep
'levenskwaliteit' aankaartte. Wat de faciliteiten betreft keken de delegaties vooral op
van het Griekse voorbeeld. Daar krijgen
vrouwelijke militairen zestien zwangerschapsverlof, gevolgd door een jaar ouderschapsverlof, waarna ze terugkeren in hun
oude functie. Maar het is in de combinatie
van de opvoeding en de carrière dat de
problemen opduiken. Kinderopvang is duur
en daarom verlaten vrouwelijke militairen
dikwijls het leger. Hun inkomen daalt dan
wel, maar ze kunnen al hun tijd en energie in
de opvoeding van de kinderen steken.
Een oplossing voor deze vaandelvlucht' zou een eigen kinderopvang voor de militairen
vormen, iets wat in grote garnizoenen best mogelijk is. Je ziet het overigens ook bij
grote firma's inde burgersector die evenmin hun gekwalificeerd (vrouwelijk) personeel
kwijt wil.
Sommige landen sturen moeders (of alleenstaande vaders) met jonge kinderen niet op
lange buitenlandse opdrachten. Het comité zou echter liever 'geslachts-neutrale'
maatregelen zien.
Wat de inzet van de vrouwen in de krijgsmachten betreft, is er overal vooruitgang.
In Groot-Brittagnië ging het percentage voor vrouwen toegankelijke functies op
1 april van 47 naar 70 %. In de Verenigde Staten bedraagt het meer dan 90 %. IN
Canada mogen ze enkel niet dienen op duikboten. De Belgische krijgsmacht laat
vrouwen in alle functies toe. In februari scheepten nog negen vrouwen in opeen
mijnenjager, zodat ze nagenoeg een vijfde van de bemanning vormden. Toch is er voor
al in de gevechtsfuncties een tekort aan vrouwen. Het comité beveelt dan ook specifieke
informatie- en rekruteringscampagnes aan.
Soms kunnen details echter al een verschil maken. De Canadezen bestuderen momenteel hoe ze de rugzak kunnen aanpassen aan de vrouwelijks lichaamsbouw. Vrouwen
volgen er bovendien ook een specifieke aangepaste fysieke training.
Uit de VOX (9825)
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