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HET WOORD IS AAN DE VOORZITTER.
Beste Vrienden,
De grote vakantie is voorbij. Sedert 9 september zijn wij dan ook terug gestart met
onze ledenvergaderingen. Wij hopen U telkens talrijk op deze bijeenkomsten te
mogen begroeten.
De meeste van U hebben kunnen genieten van de tropische maand juli. Anderen waren
misschien tevreden geweest met wat lagere temperaturen. De maand augustus bracht
ons storm, rukwinden en stortregens met alle gevolgen van dien. Wij hopen nog te
mogen rekenen op een mooi naseizoen.
Vele onder U hebben hey buitenland opgezocht om rust en ontspanning te vinden, weg
van de dagelijkse sleur. Anderen zijn in ons landje gebleven en hebben de familie
bijgestaan om te zorgen voor de kleinkinderen. Erger is het voor onze leden geweest die
door ziekte getroffen werden. Langs deze weg wens ik hen beterschap en herstel toe.
Welnu, gedurende de verlofperiode heeft ons bestuur niet stil gezeten. Steeds wordt
gewerkt aan de komende activiteiten et dit op vrijwillige basis. Ik dank hen dan ook
hiervoor.
Onze grootste bekommernis is de vriendschapsbanden onder collega's te behouden en
door samenkomsten nog nauwer aan te halen. Dit kan maar slagen door Uwe
aanwezigheid op onze geplande activiteiten.
Onlangs verscheen er in ons tijdschrift "DE KLAROEN" uitgave nr. 2/99
" Het Reglement van Inwendige Orde ".
Graag wens il de aangesloten leden te herinneren aan artikel 2 § e :
- de vereniging ontzegt zich alle politieke, taalkundige, wijsbegeerig of godsdienstige
discussies tijdens haar bijeenkomsten.
- ook in onze Nationale Statuten staat dit vermeld (artikel 4 § 2) .
In verband hiermee hoop ik dan ook dat dit zou nageleefd worden door alle leden
aangesloten bij de Federatie. Anders bestaat de mogelijkheid dat de goede nu bestaande
verstandshouding tussen leden en verenigingen van Ex-Onderofficieren verstoord kan
worden.
Onze Koninklijke Maatschappij afdeling Oostende doet het goed wat betreft het
ledenaantal. Van groot belang voor ons is het contact met de actieve kaders van de
krijgsmacht, u kan hier onze vereniging verder in helpen.
A. BAROEN
§§§§§§§§§§§§§§§§§

-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 of derde
donderdag van de maand, uitgezonderd juli en augustus om 14.30 uur. 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 gepaste oplossing zullen
trachten te zorgen.
- Donderdag 14 oktober 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Hartkwalen" door de dokter specialist professor STROOBANDT
- koffietafel en tombola
- Donderdag 18 november 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spel "BINGO"
- koffietafel en tombola
- Donderdag 09 december 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Waterzuivering" door Dr. ir. MOERMAN Wim
- koffietafel en tombola
- Donderdag 13 januari 2000 :
- verwelkoming door de voorzitter, nieuwjaarswensen
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie, snacks, dans en animatie speciale tombola
- Donderdag 10 februari 2000 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Kustverdediging in Oostende" door dhr. ir.DE WOLF,P
- koffietafel en tombola
- Donderdag 09 maart 2000 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Toekomst Belgische Spoorwegen" door dhr. ir. HARTENS
- koffietafel en tombola

32. Etentjes in " Het Konlnglnnehof " :
Wij komen samen vanaf _+ 12.00 uur in de kleine zaal van het "Koninginnehof". De
prijs voor het eetmaal bedraagt nu 450 frank per persoon. Dit omvat een
voorgerecht, hoofdschotel, nagerecht en koffie. De drank is niet inbegrepen. Na het
eetmaal is er gelegenheid om te kaarten of het bingospel. Leden worden gevraagd
om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze ontspanningsnamiddagen.
Verantwoordelijke voor de organisatie : confr. Julien VERMEYLEN. Er wordt ter
plaatse betaald aan Julien, maar men dient hem vooraf te verwittigen voor deelname
aan het eetmaal : tel. 059/70 94 09.
Datums van de samenkomsten :
1999 : 20 september - 11 oktober - 08 november - 29 november 20 december.
2000 : 10 januari - 31 januari - 21 februari - 13 maart - 3 april 24 april - 15 mei - 5 juni - 26 juni - 17 juli - 7 augustus 28 augustus - 18
september - 9 oktober - 30 oktober -20 november - 11 december.
3. Koningsdag 1999 :
Op 13 november 1999 vieren wij terug het feest van Koningsdag.
Meer hierover op een der volgende bladzijden.
4. Dagreizen :
Onze feestleider John VERPOUCKE is druk in de weer om terug twee dagreizen te
:
organiseren. Meer hierover in de volgende Klaroen.
5. Planning jaar 2000 :
1. Ledenvergaderingen :
13 januari - 10 februari - 9 maart - 13 april - 11 mei - 8 juni - 14 september - 12
oktober - 9 november - 14 december
2. Koningsdag :
18 november
3. Bestuursvergaderingen :
5 januari - 2 februari - 1 maart - 5 april - 3 mei - 7 juni
2 augustus - 6 september - 4 oktober - 8 november - 6 december.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
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RA RA RA
WIE IS DEZE
KNAPPE JONGEN
OP DE FOTO.

Voor eventuele
verdere inlichtingen
zich wenden tot de
secretaris.

:

4.
Doordenkertje
Ik hou héél veel van haar en zij Is mij heel
getrouw en dat zal blijven duren tot aan haar
dood. Ze is getuige en deelgenoot van al mijn
vreugde en al mijn leed. Nooit wordt ze me moe,
nooit wijst ze me terug als mijn lippen haar
naderen. Engelachtig is haar kopje, blank en
slank haar hals. Haar hartje brandt gedurig voor
mij,
.......... met rustige gloed, .... steeds
voor mij en voor mij alleen ! Ze heeft wel al heel
wat voorgangsters gehad en er zullen ook nog
wel opvolgsters komen, maar hoe langer dat nog
duurt, hoe liever ik het heb. Met leedwezen
neem ik s 'avonds afscheid van haar en s
'morgens, van zodra ik ontbeten heb, strekken
mijn armen zich alweer smachtend naar haar uit
.... Hoe ze heet ? O, maar mijn pijp heeft geen
naam ....
§§§§§§§§§§
BANKET TONGEREN
Het jaarlijks banket in Tongeren heeft plaats op zaterdag 9 oktober 99 in de zaal "
GUESTHOUSE " (mess Officieren) in de kazerne "AMBIORIX".
Menu : - Aperitief
- Garnering van roze en gerookte zalm
- Kampernoelievélouté
- Gevogelte croustades
- Eendeborst met roze en groene pepers
- Dauphinéaardappelen - Fruit met airellen
- Ijstaart
- Koffie (déca)
Wijnen aan tafel inbegrepen (drie glazen per persoon)
PRIJS ; 950,- frank per persoon
Nadien dranken aan democratische prijzen (fles wijn 185,- fr, bier 25,- fr,
frisdranken 20,- fr).
De kosten voor het vervoer zijn ten laste van onze vereniging. Twee mogelijkheden
ofwel met persoonlijk vervoer of met de trein.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

5
KONINGSDAG ; ZATERDAG 13 NOVEMBER
1999. Weer komt het hoogtepunt van ons activiteitenprogramma eraan !
Wij vieren Koningsdag op zaterdag 13 november 1999. Zo zetten de ExOnderofficieren van Oostende het 113 - 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"
- Kabeljauw op bedje van snippergroentjes
- Vélouté met garnituur van aspergepunten
- Eendefilet met sinaasappelsaus en gebakken
mandarijntjes
- Vruchtenbavarois met saus
- 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 1.250 frank per persoon.
Er wordt gevraagd om tijdig in te schrijven door storting, overschrijving of contante
betaling bij de penningmeester.
Uiterste datum van betaling = 5 NOVEMBER 1999.
Het rekeningnummer van onze vereniging : 000-0146912-54 Nieuwlandstraat nr. 21
8400 Oostende.
Penningmeester T. DEHAEMERS of C. VERBAND! zal op de komende ledenvergadering 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 rechthebbende 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.
Rechthebbenden voor het ereteken : KIMPE, P - PIETERS, R - CROMBEZ, L BOMBEECK, W -VAN STEENE, Y - BEYTS, A
WILDEMEERSCH, N - GELDHOF, R -FIORINE,
E - VANLEKE, G
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§

-6HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING
Gewezen Onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, of
dienstplichtigen), kunnen lid worden van de Koninklijke Maatschappij der ExOnderofficieren afdeling Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot lidmaatschap" aan het secretariaat, of bij een der
bestuursleden (zie adreslijst op de omslag achteraan).
Lidgeld dient gestort op het rek. nr. 000-0146912-54, Nieuwlandstraat, 21 te 8400
Oostende (300 frank per echtpaar of gelijkgestelden, 275 frank voor allenstaanden).

7.
Het 110 jaar jubileumfeest van de Koninklijke Federatie Oud-Onderofficieren van
het Belgisch Leger, afdeling Antwerpen.
Op 12 juni 1999, één dag voo1~ de kiezing werd dit feest gevierd. Onze vereniging uit
Oostende nam ook deel aan deze viering. Reeds vanaf 8.00 uur in de morgen
verzamelden de 24 deelnemers aan het station.
Bestuurslid J.SOMERS had voor de nodige reisbiljetten en plaatsreservatie op de trein
gezorgd.
Het toeval wilde, dat aangekomen in
het centraalstation van Antwerpen wij
de afgevaardigden uit Tongeren
ontmoette met de Nationale Voorzitter
de heer MARAITE.. Gezien het mooie
weer werd gewandeld langs de
winkelstraten richting Stadhuis. Te
11.30 uur werd de academische zitting
gehouden, gevold door een receptie.
Door een stadsbeambte werden wij
rondgeleid door de verschillende zalen
van het stadhuis en kregen daarbij de
nodige uitleg over de constructie en
schilderijen.
Een bus vervoerde ons naar het
monument van Koning Albert I voor de
bloemenhulde. Dhr. Julien
VERMEYLEN ,vaandeldrager van de
Ex-Onderofficieren, afd. Oostende was
ook terug van de partij.:
Na deze plechtigheid ging het richting
garnizoensmess te Berchem (Marialei).
Het middagmaal in de prachtige zaal
van de mess werd nog vooraf gegaan
door een bijkomende receptie.
Door de dioxinecrisis werd het menu
gewijzigd, well in positieve zin.
Gedurende het eetmaal, werd tussen de gangen van opdiening gedanst. Aan ambiance
ontbrak het niet.
Plots was het 18.00 uur en waren wij genoodzaakt het prachtig feest te verlaten. Te
Berchemstation vertrokken wij richting Oostende. Een aangename dag was terug achter
de rug.
Onze gelukwensen aan de voorzitter en bestuur van Antwerpen voor het geslaagde
feest.
A.BAROEN
oooooooooooooooooo
Laatste nieuws uit Oostende :
Het 16de Bal van de Burgemeester zal dit jaar plaats hebben op zaterdag 30
oktober 1999 in het Casino-Kursaal te Oostende.
De totale opbrengst van dit bal Is zoals steeds ten voordele van de sociale sector. In
de voorbije jaren Is er reeds niet minder dan 7.700,00 frank verdeeld.

-8LEDENVERGADERING VAN 10 JUNI 1999.
82 deelnemers waren tegenwoordig voor deze laatste ledenvergadering voor de
zomerstop. De voorzitter opende deze vergadering met één minuut stilte ter
nagedachtenis van de overleden leden.
In vervanging van de traditionele bingo voorzien voor deze vergadering was er wel een
spreker die dan ook werd voorgesteld door onze feest-leider het was namelijk de heer
Majoor VAN CANT, een alom bekend figuur op televisie met het programma Televox
en ook schrijver van enkele boeken over zijn belevenissen in de Balkan.
Het was ook dit thema die hij ging behandelen gedurende deze spreekbeurt. Hij begon
met Bosnië waar het 1 Bn Inf werkzaam was ; daar was vooral het probleem van
samenwerking en vooral de opbouw van de economie,. In Italië was onze luchtmacht ter
plaatse in Villafranca met de F 16, opdrachten zoals in vredestijd. In Emandola waren
we tegenwoordig maar dan voor het uitvoeren van oorlogsopdrachten. Moeilijke
opdrachten wegens de omstandigheden en de betogingen tegen de bommenoorlog. In
Macedonië was er de voorbereiding voor intrede in Kosovo, daar waren geen Belgen
maar wel Nederlanders.
In Albanië het armste land van Europa, is de armoede vooral te danken aan de mafia.
Het is een mooi land, alle mogelijkheden zoals kust, bergen en een aanvaardbaar
klimaat. Er zijn daar 400.000 vluchtelingen waarvan 85 % zonder papieren en dit zorgt
voor het basisprobleem. Op de 800.000 vluchtelingen is er geen kontrole mogelijk
zonder papieren. Albalodge: de Genie, doet aan opbouw kampen - kinderopvangkamp zeer positief. Maar er is daar geen vluchtelingsbeveiliging mogelijk. Onze para's worden
ingezet humanitair en voor de beveiliging van de konvooien. In Kosovo is België
vertegenwoordigd met 1100 militairen, om al de noodzakelijke taken te kunnen
uitvoeren. Het eerste werk is het moeilijkste het opruimen van de mijnenvelden. Gans
dit programma is natuurlijk al achterhaald, maar de uitleg die ons werd gegeven gaf ons
een klare blik over de toestand inde Balkan. Met de cynisme opmerking dat er indien
geen hulp komt van de nieuwe regering ons leger binnen de korst mogelijke tijd failliet
zou zijn, besloot Majoor VAN CANT deze conferentie, Met een daverend applaus en
het traditioneel geschenk nam hij afscheid want de volgende dag moest hij reeds terug
vertrekken naar Washington. Na het voorlezen van het verslag van de vorige
vergadering en enkele mededelingen van de voorzitter was er de traditionele tombola
(zonder de kippen en het konijn) was het een beetje zoeken voor de eerste winnaars naar
de juiste prijs. Rond 17.15 uur werd dan deze vergadering besloten.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§
De kunst om gelukkig te leven :
Wandel elke dag twee uur. Slaap s 'nachts acht uur. Sta
op van zodra je ontwaakt en ga onmiddellijk aan de
slag. Drink als je dorst hebt. Spreek als het nodig is en
zeg slechts de helft van wat je denkt. Schrijf alleen
neer waaronder je je naam durft zetten. Spring niet
verder dan je stok lang is. Vergeet niet dat anderen op
jouw zullen rekenen, maar reken zelf op niemand.
Schat het geld voor wat het waard is, het is een goede
knecht, maar een slechte meester. Ga niet tot bij je
vrienden, maar laat hen tot bij jouw komen en vergeet
niet dat een ware vriend waardevoller is dan alle
schatten van de wereld.
(Uit de drulvelaar)

-9ARCHIEVEN
Onze voorzitter is in het bezit gekomen van een bidsprentje van een van onze vroegere
voorzitters. Het betreft namelijk de heer Michel DECOSTER. Onze vorige secretaris
had eens een studie gemaakt van al onze voorzitters sedert het ontstaan van onze
vereniging. Ter attentie van al onze nieuwe leden herhaal ik hier de tekst over deze
voorzitter, tekst welke is verschenen in de Klaroen nr 2/91Na Romain TILKENS, Leopold HENNUY, Albert VANDER AUWERA en Jean
LAVERGNE, kregen we Michel DECOSTER aan het roer van de Koninklijke
Maatschappij der Ex-Onderofficieren van Oostende.
Michel DECOSTER werd te Stene geboren op 3.8.1866. Hij was sergeant bij het 1ste
Linieregiment, stamnummer 42944, daarna bediende in stadsdienst. Hij was woonachtig
aan de St. Petersburgstraat 31 en vervoegde de rangen van de ex-onderofficieren op 9
augustus 1889 met het nummer 78. Eigenaardig dat hij op 12 juli 1891 voor onbekende
reden ontslag nam en waarschijnlijk in het jaar 1903, terug bij de vereniging aansloot.
Hij werd voorzitter in 1908 en was de grote bezieler van de kas voor collectieve
verzekering, de latere "Caisse Décès", de overlijdenskas. Na de twee wereldoorlogen
nam hij telkens de draad weer op om de maatschappij terug in goede banen te leiden. Zo
was hij gedurende 37 jaar voorzitter. Hij overleed op 20 december 1945.
Als we alles goed beschouwen heeft onze huidige voorzitter nog een goede toekomst in
het vooruitzicht als hij dit record van voorzittersschap wil breken .

La Famille DECOSTER vous remercie des marques
sensibles de sympathie que vous lui avez témoignées,
lors du décès de.
MONSIEUR

MICHEL
ÊFOUS

DE COSTER,
DE

MADAM

Agusta VANHOUCKE,
HOTELIER.
VICE-PRÉSIDENT,

Fédéralion Royale des Ex-Sous-Officiers de Belgique,
Fédération Nationale des Höteliers de Belgique.
PRÉSIDENT,
Fédération Royale des Ex-Sous-Officiers de Belgique
Section d'Ostende,
Union Hötelière du Littoral,
Association des Höteliers d'Ostende,
Ancien Conseiller Communal,
Medaille Commémorative de 3" Classe,
Décoration spéciale de la Mutualité de 2° Classe,
Décoration spéciale de la Mutualité de 1« Classe,
Palmes d'Or de l'Ordre de la Couronne,
Medaille Commémorative du Centenaire,
Croix Civique de l" Classe,
né à STEENE , Ie 13 aoüt 1866 et décédé à OSTEND E, le 20 décembre
1945
Le service funèbre, suivi de l'inhumation au caveau de familie
a eu lieu dans l'intimité, le 24 décembre 1945.
Que son cher souvenir reste vivace en votre mémoire.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Het
Trainingscentrum
voor
Parachutisten

In 1947 is de oprichting begonnen van een trainingsschool voor Parachutisten (TSP) op
het oud militair vliegveld van Schaffen, dat aangelegd werd door de Duitsers tijdens
Wereldoorlog I. De loodsen die er nu nog staan dateren uit die tijd. Een groep kandidaat
dispatchers, plooiers en ballonspecialisten werden naar Engeland gestuurd op cursus. Na
hun opleiding en kwalificering door de Britten vormden ze het begin-kader van de
School. Begin mei is iedereen op post om de eerste cursussen voor te bereiden.
We vonden in de toenmalige organisatie een sectie "Training", een peloton "Parachutes"
en een peloton "Ballon". Op 1 september kan het parachuteren eindelijk beginnen door
poppen uit het vliegtuig DC-3 te droppen. De op dat ogenblik gebruikte parachute
"Erwin type X" had een oppervlakte van 50 m . De plooiers van de parachute hadden
hun stiel geleerd in Engeland en in België verder geoefend, maar het was toch beter hun
manier van plooien uit te testen vooraleer ze begonnen met het droppen van
manschappen, want bij het gebruikte valscherm was geen reserveparachute voorzien.
Wanneer alles klaar was, moest nog bewezen worden dat de school van start kon gaan.
Zo gebeurde de eerste vliegtuigsprong vanuit DC-3 op 11 september 1947 door
Officieren en Onderofficieren van de parachutisten eenheden waarbij de traditie nog
altijd luidt :
" Heren Officieren en Onderofficieren gaat U voor ...........................................".
Op 28 november 1947 sprong men voor het eerst uit de "Ballon" . Het grote voordeel
hiervan is dat elke parachutist vanaf de uitgang tot de landing van op de grond kon
gevolgd worden. Begin 1949 werd de Trainingsschool voor Parachutisten in
Trainingscentrum voor Parachutage veranderd (Trg C Pchage). Later in 1974 werd het
omgedoopt in Trainingscentrum voor Parachutisten (Trg C Para. Zo ook werd het
kwartier waarin alle activiteiten plaats grijpen gedoopt in "Kwartier Onderluitenant
D. Devignez"

- 11 In november 1952 kreeg de
Luchtmacht de "Flying
Box-car Fairchild C-119".
Met dit vliegtuig werd het
mogelijk twee sticks van 18
Parachutisten gelijktijdig
doorheen de twee deuren te
laten springen. Dit
gebeurde op 26 februari
1953. Sedert 1956 springen
de Belgische parachutisten
nu ook met twee
valschermen : een
rugparachute en een
reserveparachute op de
borst. In 1958 werd de
Franse parachute TAP-665
(60 m ) in gebruik
genomen. Het presteert
beter dan de Erwin type X : beter draagvermogen en minder onderhevig aan
schommelingen die soms ongelukkige landingen veroorzaakten.
In het jaar 1973 wordt de C-119 vervangen door de C-130 Hercules.
Het Trg C Para is wel bekend in het wereldje van de Belgische Para's. De omwonenden
zijn ermee vertrouwd maar vaak blijven nieuwsgierigen die voorbijkomen, halt houden
langs de weg om vol bewondering te kijken naar die kleine mannetjes die uit de ballon
of het vliegtuig springen.
Het aantal uitgevoerde sprongen is onophoudelijk toegenomen (meer dan 1.000.000).
Trg C Para is bekend over gans de wereld en heeft reeds een internationale faam
verworven.
In 1997 vierde het Trainingscentrum voor Parachutisten zijn vijftig jarig bestaan.
VERBANDT Charles

- 12 Wijn : Beaujolais Primeur
Binnenkort zal elke winkel en eetgelegenheid in koeien van letters " Beaujolais
Primeur " aanprijzen. Elk jaar in de maand november zie je het terug. Misschien heb
je er nooit bij stil gestaan, maar de Beaujolais Primeur is een begrip in de
wijnwereld.
Wat is een Beaujolais Primeur ?
Een Beaujolais is een rode wijn uit de Beaujolais-streek in Frankrijk. De term " Primeur
" wil zeggen dat het de eerste wijn is van de laatste wijnoogst. Deze primeurwijn wordt
zeer vroeg op de markt gebracht, namelijk de derde donderdag van de maand november.
Een Beaujolais Primeur van dit jaar is dus een rode wijn van de wijnoogst 1999- Op
zichzelf niets raars zal je zeggen. Toch wel. De vinificatie van een normale wijn duurt 1
jaar. De vinificatie van deze primeurwijn duurt slechts
drie maanden. U merkt het al, een Beaujolais Primeur
wordt volgens een speciale wijze gevinifieerd. Men
gebruikt hiervoor de " macération carbonique ". Door
deze techniek is het mogelijk de vinificatietij d in te
korten. Het gevolg is echter dat men een speciaal type
wijn bekomt
Men zou kunnen stellen dat elke wijn die volgens deze
techniek gemaakt wordt hetzelfde is. Het zijn intens
gearomatiseerde fruitige wijnen, met een aardbeien
en/of banaangeur. De kleur van de wijn is rood met
paarse tinten. Die paarse tinten zijn het gevolg van het
piepjonge karakter. De smaak is fruitig, elegant met
zachte zuren, maar tannines zal je bijna niet proeven.
Hierdoor mist de wijn karakter.
Het succes van de Beaujolais Primeur is om twee
redenen verklaarbaar.
Een eerste reden is dat Beaujolais Primeur in de Franse
en dan vooral Parijse High Society werd gedronken. Het was een rage in deze wereld
om als eerste Beaujolais Primeur te drinken. Deze rage is daarna overgeslagen bij de
gewone burger.
Een tweede reden is economisch. Voor de wijn bouwers is het financieel interessant
omdat
zij in november al de opbrengst van hun oogst hebben. Zij hoeven geen jaar te wachten
op hun geld.
U zal in de winkels meestal (twee soorten Beaujolais terugvinden. "Beaujolais Primeur"
of een "Beaujolais Villages Primeur". Kwalitatief geeft de laatste de meeste garantie.
Hij zal meestal ook iets duurder zijn.
Tot slot, echte wijn kenners verafschuwen de Beaujolais Primeur. Dit is eigenlijk
onterecht. Het is inderdaad zo dat omwille van het geforceerde karakter van de wijn,
deze dikwijls slecht en ondermaats is, maar een correcte Beaujolais heeft zijn charmes,
en kan aangenaam om drinken zijn .
Waar kenners wel gelijk in hebben, is dat je voor de prijs van een fles Beaujolais
Primeur, kwalitatief gezien beter een andere wijn kan kopen. Maar ja, wie discussieert
over smaak ?
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november om 24 uur s ‘nachts vertrekken de camions volgeladen met Beaujolais
Primeur uit de kelders.

Wijn; Hoe herken je echte Champagne?
Champagne is een feestdrank bij uitstek. Wil je de eindejaar dagen feestelijk inzetten
met een echte Champagne, dan geven we hier gouden tips voor een goede fles. Want de
herkomstbepaling Champagne staat voor een welbepaalde streek in Frankrijk en een
uiterst strikte reglementering, en verwijst naar een specifiek product met een
uitzonderlijke reputatie. Omwille van deze reputatie zijn imitaties, vervalsingen en
ongeoorloofd gebruik van de naam Champagne helaas onvermijdelijk.
Het C.I.C.V. (Comité Interprofessionnel du Champagne) heeft zich o.a. tot taak gesteld
overal ter wereld namaak en misbruik op te sporen die schade kunnen brengen aan de
reputatie van Champagne en de consument misleiden.
Alle flessen hebben een streng gereglementeerd etiket. Een echte Champagne dient
hieraan te voldoen, zo niet is het een valse Champagne. We zetten ze even op een rij:
1. Vermelding van het woord "Champagne" op etiket en kurk
2. Het type wijn, d.w.z. extra brut, brut, extra dry, sec, demi-sec, doux.
Deze termen duiden op het suikergehalte, terwijl demi-sec op
een hoger suikergehalte wijst. U als consument dient te weten, dat
hoe lager het suikergehalte des te droger de Champagne smaakt
3. De inhoud van de fles
4. De registratiecode gevolgd door een nummer. Deze kleine code is zeer
belangrijk. Deze code bepaalt eveneens het type producent. Volgende
codes kan U terugvinden op het etiket : NM, RM, NC, MA, R, RC,CM,
SR. Het registratienummer is een combinatie van cijfers. De registratiecode en -nummer
van Moet-Chandon is MN-250-001
5. Het woord "FRANCE"
6. De plaatsnaam. Hiermee bedoelt men de stad of dorp van herkomst of
productie. Gekende namen zijn Epernay, Reims, Cramant, .........................................
7. Het alcoholvolume. Dit bedraagt minimum 10 % en maximum 13 %
8. De merknaam. Gekende merken zijn Krug, Roederer, Laurent Perrler,
Palmer, ..................
Wanneer je al deze elementen terugvindt op de fles, laat dan de kurk knallen, en
dan proost, zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar en op weg naar het jaar
2000.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
IN MEMORIAM
Wij vernamen het overlijden van Dhr. Walter DE VOS, secretaris van afdeling
Kortrijk. Op 28 juni was de plechtige Eucharistieviering in de St Janskerk te
Kortrijk om 10.00 uur.
Wij bieden de familie, namens de voorzitter, het bestuur en de leden, onze
deelneming aan.
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Meer dan groen
Door de teloorgang van de lakenindustrie schakelden in de 15de eeuw vele wevers
in onze contreien over op wandtapijten. Ze specialiseerden zich in deze verfijnde
luxeproducten en maakten ze gedurende eeuwen tot een van onze belangrijkste
exportartikelen. Brussel zwaaide weliswaar de scepter met zijn superieure
kwaliteit, maar ook in Oudenaarde draaide de tapijtweefindustrie op volle toeren.
Van de 15de tot de 18de eeuw leverden de ateliers er een onophoudelijke stroom
prachtstukken af. Het Oost-Vlaamse stadje was vooral gespecialiseerd in zogeheten
'verdures' of groenwerk. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om taferelen die
gedomineerd worden door een weelderige plantengroei. Maar de ateliers leverden ook
kleurrijke beeldtapij ten met mythologische en bijbelse scènes af? Vandaar de naam
van de tentoonstelling Meer dan groen T .
Aan de hand van 95 tapijten schets de Oudenaardse expo een overzicht van de
stedelijke productie van de 16de tot de 18de eeuw (uit de 15de eeuw bleef niets
bewaard). 47 stukken komen uit buitenlandse collecties en een deel ervan werd
speciaal voor de gelegenheid gerestaureerd in het Ouderaards stadsatelier. De expo is
verspreid over drie locaties : het stadhuis met de aanpalende lakenhalle, de StWalburgakerk en het ' Huis der Lalaing ' met het weef- en het restauratieatelier.
Het leeuwendeel van de tapijten is in het stadhuis opgehangen volgens een
chronologische rondgang. Op de eerste verdieping illustreren drie stukken met
taferelen uit het leven van Alexander de Grote duidelijk da' opdrachtgevers dikwijls
een hele 'kamer* bestelden. Zo'n serie van zes a zeven tapijten moesten dienen om
een volledig vertrek aan te kleden met doorlopende afbeeldingen die een verhaal
vertellen. In dezelfde zaal hangt ook een werk uit de serie met de heldendaden van
Hercules, een kamer van maar liefst twaalf tapijten § Het stuk meet zowat vier op vijf
meter. Een goed wever kon op een werkdag ongeveer de oppervlakte van één hand op
zijn getouw zetten. Aan grote tapijten zaten ze dus gemakkelijk een j aar.
Het was dan ook monnikenwerk. Voor een gewoon stuk stof volstaat het de spoel met
de inslagdraad gewoon van links naar rechts tussen de scheringdraden te schieten. Bij
een wandtapijt moet je echter duizenden en

De typische Oudenaardse
tapijten met afbeeldingen van
weelderige plantengroei vind je in
overvloed in de St-Walburgakerk.
De zogeheten 'verdures' zijn er
opgehangen wals vroeger
gebruikelijk was bij 'Blijde
Intredes' van vorsten en
hoogwaardigheidsbekleders.
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tot een tafereel weven. De ambachtsman
vertrok van een "karton", een
ontwerptekening in kleur en op ware
grootte, die vlak onder de scheringdraden
van zijn getouw lag. In overeenstemming met de scène op het
karton vlocht hij dan de gekleurde
inslagdraadjes tussen die ongekleurde
scheringdraden. Een spoeltje tussen de
draden door halen, telkens aankloppen
met een kam, losse eindjes afknippen, een
ander kleurtje nemen.
De 'goede kant van het tapijt was na;
het karton gekeerd. De wever werkte
op de achterkant, een wirwar van los
hangende eindjes die nadien achter een
voering moest verdwijnen. Die manier van weven bracht ook met zich mee dat het
karton een spiegelbeeld was van het uiteindelijk tapijt…………………………………
Ingewikkeld ? Het wordt stukken duidelijker in het 'Huls de Lalaing', op
een boogscheut van het stadhuis. Er zijn enkele volledige kamers samengebracht, onder
meer het verhaal van Don Quichot, en op de bovenverdieping verduidelijken
demonstraties in het weef- en in het restauratieatelier de technische kant van de zaak.
Met de computer mag je er bovendien zelf een karton ontwerpen : een achtergrond
kiezen, een paar bomen links en rechts, hier nog een pauw, daar een verliefd koppeltje,
.... Een druk op de knop en je ontwerp glijdt uit de printer !
Op die manier is het natuurlijk een makkie, maar indertijd moest je een schilder inhuren
om het ontwerp te penselen. Vooral als een bekende kunstenaar er zijn handtekening
onderzette, Rubens bijvoorbeeld, slokte het karton al een fiks deel van het beschikbare
budget op. Daarom hergebruikten de ateliers de kartons als basis voor meerdere tapijten.
Naast het Herculestapijt in het stadhuis hangt bijvoorbeeld een identiek exemplaar maar
met een andere boord. Meestal recycleerden de wevers echter op een subtieler manier.
Op een ander tapijt zie je bijvoorbeeld een mythologisch tafereel, 'Het oordeel van
Paris' in een mooi park met fonteinen en plantsoentjes. Ernaast prijken dan enkele
picknickende boeren, plompverloren in hetzelfde parkgezicht. Een groepje boeren dat
zich oefent in boogschieten lijkt minder verdacht. Tot je oog op de papegaaien in de bomen valt .... Dikwijls moeten de kopieën het ook met minder architectuur stellen. Zuilen
zijn vervangen door bomen, een muurtje moet wijken voor een struik enz. Planten
waren namelijk makkelijker te weven en dat scheelde dus in de prijs.
Op een steenworp van het stadhuis herbergt ook de St-Walburgakerk een deel van de
tentoonstelling. Het unieke aan deze locatie is de presentatie van de tapijten. Het
interieur van de kerk is 'aangekleed' met verdures zoals het indertijd gebruikelijk was
voor 'Blijde Intredes' van vorsten en hoogwaardigheidsbekleders. Daarnaast kan je er
ook enkele tapijten van landelijke taferelen bewonderen. Zeer populair indertijd. Niet
omdat de scènes het gezonde boerenleven promootten, maar omdat ze overliepen van
erotische toespelingen. Een afbeelding van een geopende kruik was 400 jaar geleden
bijvoorbeeld duidelijker dan nu. Een vrouw met zoete vruchten in haar schoot kunnen
we vandaag ook niet meer zo goed situeren.
Maar een man die bij een deerne aan een ander soort vruchten zit…………..
( Uit Televox 9922 )

