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VAKANTIE.

Voor velen onder ons is de tijd van de vakantie aangebroken, al moeten we zeggen dat
wij altijd met vakantie zijn, nu we op rust gesteld zijn. Velen gaan misschien op reis of
zijn reeds geweest anderen blijven thuis om op de kleinkinderen te passen terwijl de
ouders genieten van verdiende vakantie of nog moeten werken tijdens het schoolverlof.
Voor deze laatste categorie hebben we hier een kleine bedenking :
Elke zondagmiddag brengt hij snoepjes voor me mee.
ik hou van de spelletjes, die opa met me speelt.
We spelen katje duuk en m'n opa is 'm steeds,
en bij katje boem, krijgt hij me toch nooit beet.
Als ik me verveel, dan ga ik naar mijn oma toe. Zij verzint
een spelletje en nooit is ze te moe. Van het gras afrollen en
m'n oma is erbij. En bij diefje spelen, laat zij me altijd vrij.
Samen naar de aapjes kijken, samen naar het strand. En als je
heel lief bent, met de boot naar Engeland. Samen op het ijs en
met het sleetje in de sneeuw. Samen zootje spelen en zij spelen
de leeuw
Altijd als we samen zijn, hebben we plezier.
Stierenvechten spelen en zij zijn dan de stier.
Namens de voorzitter, het bestuur en mijzelf wensen wij aan iedereen een prettige
vakantie toe. Tot 12 september 2002.
De secretaris.
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
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-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 juni, 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 12 september 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Senator D. RAMOUDT - lid van onze vereniging onderwerp zal later worden medegedeeld
- koffietafel en tombola
- Donderdag 10 oktober 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "OCMW vroeger en nu" door dhr. F. DE BLOCK
voorzitter OCMW Oostende
- Donderdag 14 november 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Oostende in de 21ste eeuw" door mevrouw VEULEMANS
1e Schepen in de Stad Oostende
- koffietafel en tombola
- Donderdag 12 december 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- BINGO
- koffietafel en tombola
- Donderdag 09 januari 2003 :
- verwelkoming door de voorzitter - nieuwjaarswensen
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie met snacks, dans en animatie
- speciale tombola
- Donderdag 13 februari 2003 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Monumentenzorg" door dhr Jeroen CORNILLY,
adjunct-adviseur bij de Dienst Cultuur van de Provincie
- koffietafel en tombola
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Wij komen samen vanaf _+ 12.00 uur in de kleine zaal van het
"Koninginnehof". De prijs voor het eetmaal bedraagt nu 11,15 euro per
persoon. De dranken zijn 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 :
Jaar 2002 : 15 juli - 05 augustus - 26 augustus - 16 september -07 oktober 28 oktober - 18 november - 09 december -30 december.
Jaar 2003 : 20 januari - 10 februari - 03 maart - 24 maart - 14 april - 05 mei - 26
mei - 16 juni - 07 juli – 28 juli - 18 augustus - 08 september - 29
september – 20 oktober - 10 november - 01 december - 22 december.
3. Koningsdag 2002 :
Voor het jaar 2002 is dit feest gepland op 16 november.
Koningsdag 2003 :
Voor het jaar 2003 is dit feest gepland op 15 november.
4 . Dagreizen :
Onze feestleider is druk aan het zoeken naar een geschikte dagreis, maar alle
suggesties zijn zeer welkom.
5. Planning 2002 - 2003 : 1 . Ledenvergaderingen :
Jaar 2002 : 12 september - 10 oktober - 14 november -12 december.
Jaar 2003 : 09 januari - 13 februari - 13 maart - 10 april 08 mei - 11 september - 09 oktober - 13 november -11
december.
2. Bestuursvergaderingen :
Jaar 2002 : 07 augustus - 04 september - 02 oktober - 06 november - 04
december.
Jaar 2003 : 02 januari (donderdag) - 05 februari - 05 maart – 02 april - 13
april - 04 juni - 06 augustus – 02 september - 01 oktober - 05 november 03 december.
§§§§§§§§§§§§§
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88 leden waren komen opdagen voor deze statutaire vergadering. De voorzitter
opende de vergadering met een welkomstwoord en vroeg één minuut stilte voor de
overleden leden.
Daarop stelde de secretaris de spreker van de dag voor namelijk de heer Majoor
Reynders, stafchef van het Provinciecommando West-Vlaanderen. Hij vertelde dat deze
spreekbeurt zou gaan over het reilen en zeilen van het Provinciecommando en als laatste
punt hij zou spreken over de reorganisatie van het Belgisch Leger. Hij verwittigde wel
vooraf dat de spreekbeurt soms wel wat langdradig zou overkomen voor de aanwezige
dames.
De planning van deze briefing was als volgt: opdrachten van de Provincie-commandant
- OT Provincie West-Vlaanderen - militaire aanwezigheid in de Provincie - algemeen
rampenplan - het HNS systeem -Protocol en Public Relations. Als laatst punt sprak hij
over het strategisch plan 2015 dit wil zeggen de uitvoeringsfase van de reorganisatie
van het Belgisch Leger, hij sprak ook nog over de toekomstige structuur met de
verschillende componenten. Na deze vrij technische uitleg waarvan ik de details wil
besparen nam de Majoor afscheid van ons na het ontvangen van het traditioneel
geschenk.
Daarna was het de tijd voor onze statutaire vergadering. De secretaris nam het woord
om het jaarverslag voor te lezen gevolgd door een overzicht van onze financiële
toestand, beide verslagen werden door de aanwezigen goedgekeurd. '
De verkiezing of de herkiezing van de volgende bestuursleden Cuypers-Dehaemers Theys en Dewulf E. was geen probleem daar er geen tegenkandidaten waren. Na deze
lange vergadering was het de tijd voor de koffie waarin tussendoor de loten werden
verkocht voor de tombola. deze laatste verliep weer vlot zoals altijd. Tegen 17.30 was
het einde van de vergadering aangebroken en kon iedereen tevreden huiswaarts keren .
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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LEDENVERGADERING VAN 11 APRIL 2002.
Met 75 leden werd deze vergadering geopend door de voorzitter met een
welkomstwoord en één minuut stilte voor de overleden leden. De secretari3 stelde dan
de spreker voor namelijk de heer De Brabander \id van onze vereniging. Zijn
onderwerp was de geschiedenis van het bier door de eeuwen heen.
De spreker stelde zich voor en begon met er ons attent op te maken dat België in de
wereld de zesde grootste bierverbruiker is en dat de brouwerij INTERBREW sinds zijn
laatste overnames de tweede grootste biergroep ter wereld is geworden.
We vernamen tevens in zijn inleiding dat er in België ongeveer 1200 verschillende
bieren op de markt zijn, dit wil zeggen met een verschillend etiket maar dat dit
uiteindelijk een 500 tal soorten bieren zijn, de rest zijn dezelfde bieren maar met een
ander etiket. Na deze inleiding namen we een duik in de geschiedenis, te beginnen bij
de Sumeriërs, de uitvinders van het spijkerschrift en waarvan reeds geschreven recepten
van bier teruggevonden zijn op kleitabletten Over de Babyloniërs vernamen wij dat ze
reeds 12 soorten bier hadden en dat ze zelfs hun belastingen betaalden met bier. Ze
waren ook de eersten om verschillende wetten te maken (zuil van Susa) die betrekking
hadden op het maken en verkopen van bier.
In Egypte was bier brouwen een staatsmonopolie, zij waren zeer grote bierdrinkers,
vooral omdat het bier gratis was, maar om het overmatige bierverbruik te matigen bleef
het bier wel gratis, maar er werd een accijns op geheven.
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zoals Tacitus een de eerste eeuw na CHr schreef. Van in de vroege middeleeuwen werd
bier brouwen stilaan meer en meer beoefend door de abdijen, zij hadden er de tijd en de
producten voor en deden het op een wetenschappelijke wijze. De abdijen waren ook de
eersten die het gebruik van hoppe invoerden.
Gedurende de middeleeuwen werd brouwen een voorrecht van de gilden en dat zou zo
blijven tot aan de Franse revolutie.
Niet te vergeten dat er in de middeleeuwen een groot verbruik aan bier was, eerstens
omdat er veel gepekelde eetwaren werden gegeten, aardappelen waren nog niet gekend
en ook omdat bier een relatief gezonde drank was daar het gekookt was, we moeten er
aan toevoegen dat het alcoholgehalte van bier in deze tijd niet zo hoog lag als in onze
huidige tijd.
Bij de komst van de moderne tijden en de industriële revolutie in de 18° eeuw werd de
kwaliteit van het bier altijd maar beter en de Tsjechen slaagden erin in 1842 de eerste
Pils te brouwen zoals wij die nu kennen, onder meer de uitvinding van de koelmachine
door Carl Linde in 1876 verbeterde het brouwproces.
Om de uiteenzetting te besluiten werd er nog een korte uitleg gegeven over een vijftal
belangrijke en typische Belgische biersoorten. Na deze mooie uitleg nam de heer De
Brabander afscheid na het ontvangen van het geschenk en een hartelijk applaus.
Tijd voor enkele inlichtingen door de voorzitter, het voorlezen van het verslag van
de vorige ledenvergadering en daarmede was het dan het ogenblik van de koffie
aangebroken.
Met de tombola als laatste punt van de dag werd rond 17.30 uur afscheid genomen en
tot volgende maal.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
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LEDENVERGADERING VAN 16 MEI 2002.
Ondanks het stralend weer waren er nog 72 leden komen opdagen voor deze
ledenvergadering.
Na het verwelkomwoord door de voorzitter en één minuut stilte voor de overleden
leden stelde de secretaris de spreker van de dag voor namelijk de heer Cdt. o.r.
FRANCHET. Hij zou ons spreken over de belevenissen van een jonge Luitenant in
Kongo.
De spreker begon met ons een toestand te schetsen hoe die in de jonge jaren van het
koloniaal bestaan was.
De toestand zelf was catastrofaal, er was honger, geen rechtszekerheid, er waren
talrijke verkrachtingen en de levensverwachtingen bedroegen nauwelijks 40 jaar.
Maar in de jaren van 1950 tot 1960 was er in principe geen honger meer, het was te
danken door het uitbaten en het leveren van koper, uranium en diamant.
Hij sprak dan ook verder over de evolutie onder Leopold II met de vele kritieken die er
werden geleverd waarbij volgens de spreker er fel overdreven werd door de
zogenaamde slavendrijvers die zich ten koste van dit land wilden rijk maken.
Hij sprak vervolgens over de Force Publique, zijn ontstaan ervan, de organisatie en
hoe de Belgische deelname er is ontstaan.
Hij gaf ons een overzicht van de getalsterkte met te melden alsdat Kongo 80x groter is
dan België. Hij deed ons ook een verhaal over de bullepees die daar regelmatig werd
gebruikt maar tenslotte toch werd afgeschaft.
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verhaal volledig kon afmaken. Hijzelf vertelde als dat hij tekst genoeg bij had om ons
een paar uur zoet te houden.
Met een verdiend applaus nam de spreker afscheid van ons. Het was tijd voor de koffie
en voor de verkoop van de tombolabiljetten. Intussen werden door de voorzitter en de
secretaris enkele mededelingen gedaan vooral in verband met onze uitstap in september
en het banket in november. Er werd een nieuw lid voorgesteld namelijk dhr. Van De
Velde Geert, welkom in ons midden.
Tijd nu voor de tombola de prijzen werden mooi verdeeld al waren sommige leden wel
speciaal in hun dagje voor het geluk.
Rond 17.30 uur was dan het einde voor deze laatste vergadering van het voorjaar en kan
alzo iedereen rustig huiswaarts keren en misschien ook in verlof vertrekken.
§§§§§§§§§§§§§§§§
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HET JAARFEEST TE ANTWERPEN.
Op 20 april 2002 kwamen verschillende afdelingen van de Koninklijke Federatie der
Maatschappijen van Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht samen om het jaarfeest van
de afdeling "Antwerpen" te vieren.
De Oostendese delegatie met 19 leden vertrok om 10.49 uur. Te Berchem aangekomen
werd er bij mooi weer gewandeld in de richting van de garnizoensmess, waar wij door
de voorzitter en zijn dame werden begroet.
Gewoonte getrouw was het weer een zeer aangename namiddag. Het eten was goed, de
sfeer zat erin en zoals steeds stonden de Oostendenaars als eerste op de dansvloer.
Onze dank aan het adres van het bestuur van de Afdeling Antwerpen voor
het prachtig georganiseerd feest.
Dank ook aan de leden van Oostende voor hun aanwezigheid.
Rond 20.00 uur zijn wij zonder moeilijkheden in Oostende aangekomen, dank zij de
goede service van onze spoorwegen.
§§§§§§§§§§§§§§§
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Weer komt het hoogtepunt van ons activiteitenprogramma eraan !!!!
Wij vieren Koningsdag op zaterdag 16 november 2002. Zo zetten de ExOnderofficieren van Oostende hun 116-jarig bestaan in.
Het programma is als volgt :
- 12.30 uur : onthaal in "Het Koninginnehof"
- 13.00 uur : banket :
- aperitief aangeboden door het "Koninginnehof"
- Vélouté met garnituur van aspergepunten
- Kabeljauwfilet "florentine"
- Varkenshaasje met gestoofde appeltjes en Brussels lof Biscuit taart
- Mokka naar believen
De dranken zijn niet inbegrepen, maar aangepaste wijnen worden aan democratische
prijzen beschikbaar gesteld.
- Fles wijn = 9 euro
- Glas wijn = 1,60 euro
Er wordt ten dans geleid door de DJ Disco Pacific.
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs vastgelegd op 28 euro per
persoon. De meerwaarde van het banket wordt bijgelegd door de vereniging.
Er wordt gevraagd om tijdig in te schrijven door storting, overschrijving of contante
betaling bij de penningmeester.
Uiterste datum van betaling : 30 oktober 2O02.
Het rekeningnummer van onze vereniging : 000-0146912-54 Nieuwlandstraat nr. 21 8400 Oostende.
Penningmeester T. DEHAEMERS of C. VERBAND! zullen op de komende ledenvergadering ter beschikking zijn voor diegene die contant betalen.
Welke ook de wijze van betaling weze, gelieve bij de inschrijving te melden met
wie U graag aan tafel wil zitten.
De rechthebbende die hun aanvraag hebben ingediend voor het ereteken
van de Federatie (Medaille van de Ex-Onderofficier) zullen die ontvangen
tijdens het banket.
Wij wensne allen die deelnemen een aangename dag toe onder vrienden.
Rechthebbende voor het ereteken : BOUSSY M. - VANGENCK G. - HOOFDT S. POSSENIER G. - DUVIVIER P. - MOERMAN G. PACKET M. - RAU M. - DESPLENTERE P.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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!!!! - Is het waar dat uw man bij u een echt hondenleven leidde ?
- Ja. Hij kwam altijd binnen met modder aan zijn schoenen en liet zijn
voetafdrukken achter op het tapijt. Hij koos altijd het beste plekje bij de haard
en wachtte steeds tot het eten voor hem op tafel werd gezet. Hij blafte bij de
minste vorm van uitdaging en beet me altijd van alles toe.

-8IN MEMORIAM.
Wij vernamen het overlijden van dhr. Willy Vanslambrouck, gewezen voorzitter van
de afdeling Koninklijke Maatschappij Ex-Onderofficieren Antwerpen. Hij is
overleden op 30 december 2001 te Wachtebeke .
Op de foto hieronder is dhr. Vanslambrouck te zien als 2e van links samen met onze
voorzitter.

Op woensdag 24 april is even voor 13u een
Belgische F16 in botsing gekomen met een
Nederlandse ULM. Het jachtvliegtuig, een
tweezitter van het 31ste smaldeel uit Kleine
Brogel, stortte neer in het Noorden van
Nederland. Eén van beide Belgische piloten,
kapitein-vlieger LUC Viaene, overleefde de
crash niet. Het tweede bemanningslid,
commandant-vlieger Martin Levicar, geraakte
gewond. De 36-jarige LUC Viaene vloog al meer
dan vijf jaar op F-16 en was lid van het
Belgische vliegersvijfkampteam. Hij was
getrouwd en vader van twee kinderen. De
redactie biedt de familie en zijn naasten haar
medeleven aan.
Deze piloot was tevens de zoon van de familie
VIAENE Freddy - lid van onze vereniging.
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Wij vernamen eveneens het overlijden van dhr. Danny Casier, rijkswachter
Brigade Oostende. Hij is overleden op 13 februari 2002. Hij was de schoonzoon
van de familie Geuvens - lid van onze vereniging.
Namens de voorzitter, het bestuur en de leden bieden wij aan de families
onze oprechte deelneming aan.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
In Oostende wordt er volop gewerkt aan de omvorming van het OCMW
naar een Sociaal Huis.
Hiermede wordt afgestapt van een werking die in hoofdzaak gericht was op een
deel van de bevolking dat het financieel vrij moeilijk heeft en wordt de
doelgroep uitgebreid tot iedereen die op sociaal vlak informatie en
ondersteuning wenst. Elke inwoner van Oostende moet bij het Sociaal Huis
terechtkunnen. Het wil kwalitatieve dienstverlening dicht bij de totale bevolking
brengen

Zoals hierboven vermeld zal dit Sociaal Huis de naam dragen van "Huize
Willy Kooy" .
De Heer Willy KOOY was jarenlang een zeer trouw lid en goede vriend van onze
vereniging. We zijn dan ook fier dat zijn nagedachtenis nog steeds in Oostende zal
blijven voortbestaan.
§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§
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Uniformen
Zonder enige twijfel stamt het begrip 'uniform' uit het
krijgsbedrijf. Dat is ook wel logisch, want men had er behoefte
aan om de eigen troepen tijdens de strijd duidelijk te kunnen
onderscheiden van die van de tegenstander. Maar al spoedig
speelden ook zwaarwegende psychologische factoren een
grote rol. Door het dragen van een uniform werd de teamgeest
binnen de militaire eenheid bevorderd en verdwenen
burgerlijke, sociale verschillen. Door allerlei uitbundige
versieringen en felle kleuren trachtte men ook de tegenstander
te imponeren of angst aan te jagen.
VELDSLAGEN.
Dit leidde ertoe dat eeuwenlang soldaten moesten vechten in
kleding die de bewegingsvrijheid soms ernstig beperkte. Wie
tekeningen of schilderijen ziet van veldslagen uit vroegere
eeuwen, ziet eigenlijk een enorme carnavals optocht met
schitterende uniformen, witte broeken, kleurige pluimen,
indrukwekkende hoofddeksels en blinkende kurassen. In feite
was er wat de kleding betrof geen onderscheid tussen
een feestelijke parade en een verbitterde strijd op een slagveld.
Er was nauwelijks verschil tussen zomer- en winteruniformen.
De Franse soldaten van Keizer Napoleon sneuvelden massaal
tijdens de Russische veldtocht in 1812 bij een temperatuur van
min 30 graden in dezelfde kleding die ze glorieus hadden
gedragen toen ze in de zomer ervoor uit Frankrijk vertrokken .
SJAKO'S.
Deze vreemde situatie duurde tot het begin van de Eerste Wereldoorlog. Zelfs
toen nog droegen de Franse soldaten fel rode en blauwe uniformen, terwijl de
officieren sjako's met krijtwitte pluimen en even witte handschoenen droegen.
Dat was de officiële kledingcode van de Militaire Academy van St. Cyr. Ze
waren tot op kilometers afstand zichtbaar. De Duitsers evenwel hadden toen al
'feldgraue ' uniformen en beschermende helmen. Ook marcheerden die niet in
gesloten formatie de vijand tegemoet. Ze groeven zich in en zorgden voor
camouflage. Zo kon in augustus september 1914 een handjevol Duitse
mitrailleurschutters hele Franse regimenten uitroeien. Het Franse leger kreeg pas
toen modernere gevechtspakken . Die van de Engelsen waren zo geavanceerd
dat zij tot ver na de Tweede Wereldoorlog vrijwel onveranderd bleven. Het was
de befaamde "battledress", die die ook door honderdduizenden Nederlands en
Belgisch militairen werden gedragen. Omgekeerd was er een grote invloed
vanuit de krijgsmacht op de burger maatschappij. Vijftig jaar geleden waren
vele beroepsgroepen herkenbaar aan hun uniform.
Politieagenten, brandweerlieden, verpleegkundigen, dokters, taxichauffeurs,
hotelpersoneel, postboden, nonnen, pastoors, conducteurs enzovoorts, waren aan
hun uniform te herkennen. Het ging mis na 1968 toen ons land werd
meegesleurd in de grootste sociale revolutie van de twintigste eeuw.
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extreem-rechts, cryptofascistisch, autoritaire en bijgevolg
fout.
Dat was de tijd dat men in warenhuizen absoluut niet kon
zien wie er tot het winkelpersoneel behoorde en wie er klant
was. Verpleegkundigen gingen werken in vrijetijdskleding,
dokters hielden hun spreekuur in spijkerpak en
geüniformeerde militairen verdwenen uit het stadsbeeld.
Tegelijkertijd ging de ongeschreven kledingcode in de
burgermaatschappij verloren. Bij de uitreiking van de
doctorsdiploma tijdens een universitaire promotie, verscheen
de promovendus soms in vakantiekleding in plaats van een
rokkostuum. Iets dergelijks is tot op heden nog wel te zien
bij begrafenissen .
PADVINDERS.
Deze linkse uniformhaat is ook de padvinderij noodlottig
geworden. Die was namelijk de schepping van de Engelse
generaal Robert Baden-Powell (1857-1941). Padvinders
droegen namelijk een uniform dat gebaseerd was op het
Engelse legertenue en binnen de organisatie heerste een
soort militaire discipline. Ondanks het positieve effect van
de beweging, stortte de organisatie na de beruchte zestiger
jaren in elkaar. Men vond het te militaristisch. Thans is de
padvinderij uit het dal geklommen, maar de huidige
padvinders moeten zich zelfs nu op school verdedigen
omdat ze als scout een uniform dragen.
In het buitenland denkt men daar anders over. Daar dragen kinderen vaak een
schooluniform. Dat is al in België te bekijken. Het is een heilzame gewoonte.
Een van de grootste voordelen is dat de vaak beschamende onderlinge
competitie in het dragen van (veel te) dure merkkleding tenminste op school
verdwenen is.
Interessant is dat het militaire uniform de burgerkledij in hoge mate heeft
beïnvloed. De beroemde houtje-touwtje j ad die generaal Montgomery in de
Tweede Wereldoorlog droeg, is tientallen jaren als "Monty-coat" zelfs bij linkse
alternatieve burgers populair geweest. En vele anti-militaristen dragen soms
onwetend kleding die van uniformen is afgeleid. Bijvoorbeeld de populaire
regenjas die "trenchcoat" (letterlijk: loopgraaf-jas) wordt genoemd. Of een
mantel met raglan-mouwen, genoemd naar de militair Lord Raglan die in de slag
bij Waterloo (1814) een arm verloor en die toen aan zijn handicap aangepaste
kleding liet maken.
In zijn opzienbarende boek "De puinhoop van acht jaar Paars" stelt Pira Fortuyn
voor het leger en de luchtmacht te fuseren met de Koninklijke Marine. Wat voor
uniform de Nederlands Krijgsmacht dan te dragen krijgt, wordt vermoedelijk de
verassing van het jaar. Iets met roze misschien.
Prof.dr. B. SMALHOUT
Uit de Krant DE TELEGRAAF.
§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§
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09 maart 2002.
Enkele vaandeldragers van de "VOSVAMO" waaronder onze vaandeldrager Etienne
DEWULF, aanwezig op de plechtigheid van de reserve Officieren van W.VI.
Bloemenhulde aan 3e-23e-33e-53e monument.

11 maart 2002.
De LtKol MEULENBROUCK, Korpsadjudant BROUCKE en KBOO STRIJ van de
KSOO te Zedelgem samen met de bestuursleden van onze Maatschappij tijdens een
bijeenkomst in het Koninginnehof.
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ALLERLEI NIEUWS.
!!!! Op 30 januari 1995 was Lt Kol SAELENS (toenmalig schoolcommandant van 2
KSOO) samen met de Korpsadjudant en de laureaat van de sporttrofee, bij ons
te gast in het Koninginnehof voor een etentje. Wat er verder is gebeurd met de
loopbaan van de schoolcommandant kunt U hieronder lezen.
Defensieattaché in Hanoi
De reis van minister
Flahaut
eindigde
met de officiële
inplaats- stelling van
kolonel LUC Saelens
als defensieattaché
in Hanoi. Zijn mandaat
heeft
niet
alleen betrekking op
Vietnam, maar ook
op Laos en Cambodja. De kolonel geeft een
woordje uitleg: "Vroeger bekleedde ik de functie
van defensieattaché in Peking. Het werk hier in
Hanoi zal anders zijn omdat we via onze
ontmijners al een militaire aanwezigheid hebben
in Cambodja en Laos. Ik zal me dus vaker op het
terrein moeten begeven dan in Peking. Ik zal
evenwel aan evenveel officiële recepties deelnemen.
Zij zijn een uitstekende manier om belangrijke
contacten te leggen. Het bezoek van de minister biedt voor mij een goede
gelegenheid om er alvast enkele aan te gaan. Een nuttig peetschap eigenlijk." "De
militaire samenwerking zal zich misschien niet tot de ontmijning beperken.
Tijdens mijn verblijf moet ik bijvoorbeeld ook de mogelijkheden evalueren in
domeinen die onder de bevoegdheid van de medische dienst vallen." De minister
bevestigt dit tijdens zijn inhuldigingsredevoering van de bureaus van de
defensieattaché. Hij herhaalt ook verschillende keren de mogelijkheid om in de
Koninklijke Militaire School en het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie
leerlingen en stagiairs van de drie betrokken landen te verwelkomen.
§§§§§§§§§§§§§§§
!!!! Vanwege 1 LZ . (b.d.) M. GORTS ontvingen wij volgende oproep :
Gezocht : Gebreveteerden in navigatie voor de begeleiding van motoryachts
vanaf Noordzeekustmarina's naar andere marina's in de E.G. (de
Middellandse Zee inclusief), langs de binnenwateren of ter
kustvaart.
Goede vergoeding voor prestaties.
Schrijven naar : dhr. Cornell Van Calster
Zeelaan, 142/6
8660 De Panne
Telefoon : 0478 41 96 90 na 19-00 uur.
! ! ! ! Advertentie :
- Pyromaan zoekt houten chalet in bosrijke omgeving!!!!
§§§§§§§§§§§§§§§§§
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POTEAU (België).
Ieder mens heeft recht op zijn eigen gekte. De een verzamelt sereen postzegels, de
andere scheurt kirrend van de pret in een originele Amerikaanse pantserwagen uit de
Tweede Wereldoorlog door zijn eigen achtertuin. Het laatste klinkt misschien wat
bizar maar het gebeurt echt, bij Rob en Jacqueline de Ruyter in het Ardens gehucht
POTEAU.
Het Nederlands echtpaar heeft al van jongs af aan een 'oorlogstik' en leeft die zich
nu uit in de groene heuvels van de Belgische Ardennen. Daar kochten zij vier jaar
geleden een oud douanekantoor, een ruïne zonder water of stroom, dat ze met eigen
handen weer opbouwden tot een heus oorlogsmuseum.
"We kwamen hier al twintig jaar in de vakanties en de weekenden. Een eigen
museum was altijd onze droom" vertelt Rob (43) in de gerestaureerde paardenstal
die nu dienst doet als woonhuis.
"Wij willen de mensen iets van de geschiedenis van de oorlog meegeven. En hier
hebben we echte historie, dat heeft verder niemand. Dit is uniek".
Het 'Poteau '44' museum van Rob en Jacqueline staat namelijk midden op een origineel
slagveld, waar in december 1944 het Ardennenoffensief in alle hevigheid woedde.
Poteau vormde een cruciaal verkeersknooppunt waar het eerste Duitse SS-Pantsercorps
en de Amerikaanse zevende pantserdivisie vijf dagen lang een bloedige strijd om
leverden. De kogelgaten in de muren spreken boekdelen. Steek een spade in de grond en
de verrotte munitie vliegt je om de oren.
Dat is precies wat de geboren Renkumers zowat hun hele leven gepassioneerd doen:
militaria verzamelen, oppoetsen, ruilen, repareren.
Het bijzondere is dat Rob en Jacqueline deze hartstocht delen, terwijl het door de
modder ploegen met een metaaldetector op zoek naar bommen en granaten over het
algemeen een mannen hobby is die de
meeste vrouw en hoofdschuddend
aanschouwen.
"Ik ben ermee opgegroeid" vertelt
Jacqueline. "Mijn grootouders in
Oosterbeek hadden altijd veteranen
over de vloer. Ik liep al van kleins af
aan in de bossen te zoeken naar
souvenirs van de oorlog". Ook haar
echtgenoot leerde ze via die hobby
kennen. "Rob was bij kennissen aan
het sleutelen aan een oude legerjeep.
Hij zag er niet uit", grinnikt de rood
harige Jacqueline. "Maar het was
liefde op het eerste gezicht".
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CRUCIAAL.
In Poteau, wat tot 1919 op
de grens lag met Duitsland,
proberen de twee een stukje
ondergesneeuwde
geschiedenis uit de Tweede
Wereldoorlog onder de
aandacht van een breed
publiek te brengen.
Iedereen heeft wel gehoord
van de verbeten slag om
Bastogne tijdens de laatste
wanhoopspoging van Hitler
om de oorlog te winnen,
maar Poteau speelde
misschien wel een net zo
een cruciale rol in het tegenhouden van de Duitsers. "Dit was een zwarte vlek",
beaamt Rob. "Wij zijn het enige oorlogsmuseum in het Duitstalig gebied van de
Ardennen.
De twee Nederlanders benadrukken dat ze in het twaalf tellende gehucht met open
armen zijn ontvangen. Toch ligt de oorlog er nog altijd een beetje gevoelig vanwege het
merkwaardig verleden van Poteau, waar ook nu nog de taalgrens dwars doorheen loopt.
"In 1940 werden de Duitsers hier door een deel van de bevolking enthousiast onthaald",
vertelt Rob. "Sommigen voelen zich nog steeds verantwoordelijk voor die periode. Het
is dus maar goed dat wij 'neutrale' Nederlanders zijn. Zo'n museum kan je niet starten
als je grootvader Duitsgezind was". Het echtpaar ontvangt nu ervaren slagveld toeristen
en talloze Duitse en Amerikaanse veteranen die in Poteau hebben gevochten. Maar er
komen ook schoolkinderen of vakantiegangers die amper weten wat het Ardennenoffensief behelsde. "Dat is voor ons de uitdaging, om ook bij mensen die niet in de
oorlog geïnteresseerd zijn, toch een vonk te laten overslaan", betekent Rob.
SERGEANT.
ledere bezoeker krijgt een persoonlijke rondleiding door het museum en kan zo de
schatten bewonderen die Rob en Jacqueline in de loop der jaren bij elkaar hebben
geharkt. Diorama's, foto's, uniformen, wapens, gebruiksvoorwerpen, een zeldzame R75
BMW motorfiets, een Amerikaanse Shermantank met een 105 millimeter kanon. En de
geschiedenis van sergeant Truman L. van Tine, die hier op het slagveld is gesneuveld.
"Hij is het gezicht van het museum geworden", vertelt Rob. "Bezoekers sturen zelf
kaarten aan zijn dochter in Amerika en ze leggen bloemen op zijn graf op de
begraafplaats van Henri-Chapelle".
Maar het hoogtepunt van het bezoek is zonder meer een rit over het slagveld in een
originele Duits of Amerikaans 'halftrack' pantservoertuig, liefdevol gerestaureerd door
de “De Ruyters”. Rob hijst zich in een legergroene overall, bindt een kek wit sjaaltje om
en kruipt glunderend achter het stuur. Even later gaat het hobbelend en ronkend over de
groene velden waar 58 jaar geleden zoveel bloed heeft gevloeid. Onderweg legt de
chauffeur aan de hand van kaarten en foto's uit wat zich toen heeft afgespeeld, hoe het
front dwars over de weg heen en weer ging en hoe Poteau in nog geen week tijd zo'n
tien keer van bezetter verwisselde. "Ik geloof dat dit de enige plek ter wereld is waar dit
mogelijk is", "Onze bezoekers zijn laaiend enthousiast. We hebben zelfs mensen in een
rolstoel mee genomen".
Inmiddels is een derde aangeschaft. "Je wilt verzamelen, dat zit gewoon in de bloed het
is nooit genoeg".
Uit de Telegraaf
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Het Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeschiedenis

De levende link tussen
Defensie en natie
Sinds de invoering van de eenheidsstructuur binnen Landsverdediging in
januari 2002, waarbij alle aandacht ging naar de vernieuwde ontplooiing van
de staven, hebben velen uit het oog verloren dat Landsverdediging ook
nog het Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeschiedenis
(KLM) herbergt. Deze wetenschappelijke staatinstelling hangt rechtstreeks af
van de Ministervan Landsverdediging.

Museum en
wetenschappelijke instelling
Het museum dat sinds 1923 in het prachtige
Jubelpark in hartje Brussel is gehuisvest,
evolueerde sindsdien naar een degelijk
onderbouwde instelling met verschillende
algemene diensten (personeel, financiën,
veiligheid, evenementen, beheer van het
patrimonium
en
logistiek)
en
wetenschappelijke departementen (militaire
kunst en archeologie, lichte bewapening en
moderne technologieën, luchtvaart, tanks
en marine, archief, bibliotheek en
documentatiecentrum).
Binnen
deze
diensten en departementen zorgt een
excellent team van zowel burger- als militair
personeel voor het onderzoek, de aankoop
en de bewaring van documenten, studies,
publicaties of voorwerpen in verband met
de militaire geschiedenis in de ruimste zin
van het woord. Het publiek kan over al
deze zaken beschikken.

Als zetel van de Internationale Commissie
voor Militaire Geschiedenis (Icom)
organiseert het museum regelmatig colloquia
en congressen. Het is nauw betrokken bij de
activiteiten van Icom, van de Internationale
Vereniging van Musea en van de
Internationale Vereniging van Militaire
Musea.

Een uniek en
symbolisch erfgoed
Dit nationale erfgoed, met één van de rijkste
collecties ter wereld, is de toegangspoort tot
ons militaire verleden en de verrijkende pijler
voor de opgroeiende jeugd. Zij kan hiermee
kennismaken dankzij het initiatief van de
Minister van Landsverdediging, door
getuigenissen
van
oud-strijders
en
slachtoffers van het oorlogsgeweld. Het KLM
is, door haar permanente en tijdelijke
tentoonstellingen, de toegevoegde waarde
voor begrippen zoals vrede, collectieve
veiligheid, menselijke conflicten, democratie,
mensenrechten, enz... De vlag der natie, die
majestueus hangt onder de Arcaden, is het
eerste contact met het KLM waar zowat alle
militairen hun thuisbasis vinden. Lucht- en
ruimtevaart, tanks en schepen, alle genres
collectiestukken zijn hier de stille getuigen
van ons militaire verleden.
Deze verbondenheid met de machten zal nog
uitbreiden. Alle musea en traditiezalen van de
eenheden maar ook de historische sites van
Landsverdediging zullen geïntegreerd worden
in een historische stuurgroep van
Landsverdediging,
beheerd
en
gecoördineerd door het KLM.

Prof. Dr. Patrick Lefèvre,
gelijkgesteld aan de graad
van generaal-majoor bij
Defensie, is sinds 1995 de
hoofdconservator en
directeur van bet KLM.

Een tijdmachine,
een leerrijk gegeven
Het museum wordt jaarlijks door zo'n
250.000 belangstellenden bezocht. Je
vindt er een rijk en gediversifieerd par
cours. Dit strekt zich uit van de XI de
eeuw tot op vandaag: middeleeuwse
harnassen, herinneringen aan de Oosten
rijkse Nederlanden, de Brabantse Om
wenteling, Waterloo, de Franse en de
Hollandse tijdperken van 1795 tot 1830, !
de Belgische militaire geschiedenis van
1830 tot 1914, de wereldconflicten
1914-1918 en 1940-1945. Verder zie je
rijke technische verzamelingen in de af
delingen lucht- en ruimtevaart, marine en
tanks. Tot slot krijg je vanop de Arcaden
een uniek panorama over de stad en haar
omgeving. De educatieve dienst biedt aan
leerkrachten en andere belangstellenden
een programma van geleide bezoeken,
pedagogische dossiers, vragenlijsten en
spelletjes aan. In het indrukwekkende
documentatiecentrum kunnen een aan
zienlijke hoeveelheid kaarten, prenten,
affiches en foto's bekeken worden en de
bibliotheek en archiefcentrum staan open
voor het publiek.
(Tekst KLM)
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Koninklijk besluit tot instelling van een erediploma van
vaandeldrager. (Belgisch Staatsblad 09.03.2001)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen. zullen. Onze Groet.
Gelet op het artikel 37 van de Grondwet ;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 oktober 1963 dat een erediploma
instelt van vaandeldrager der vaderlandslievende verenigingen ;
Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot instelling van een
erediploma van vaandeldrager bij bepaalde vaderlandslievende verenigingen ;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 1987 tot instelling van een
erediploma voor de vaandeldragers van de nationale federaties die de burgerlijke
invaliden van de twee oorlogen, de weduwen en de rechthebbenden groeperen ;
Gelet op het advies van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en
oorlogsslachtoffers, gegeven op 7 september 2000 ;
Gelet op het advies van de Raad van State ;
Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel l- Een erediploma van vaandeldrager wordt i ngesteld, bestemd om de
vaandeldragers te belonen die van goed gedrag zijn en, vrijwillig en waardig,
gedurende drie jaar diensten van vaandeldrager volbracht hebben in
vaderlandslievende verenigingen die hetzij oorlogsinvaliden, oud-strijders of
oorlogsslachtoffers hetzij oud-militairen hetzij beide voormelde categorieën of hun
rechthebbenden groeperen.
Art. 2. Het erediploma van vaandeldrager wordt verleend door de minister
bevoegd voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, op voordracht
van de plaatselijke vaderlandslievende vereniging.
De voordrachten, verge2»ld van een getuigschrift van goed zedelijk gedrag
ten behoeve van de overheid, moeten door toedoen van de nationale verenigingen
aan het departement toegestuurd worden.
Het erediploma en het aanvraagformulier worden vastgesteld overeen komstig het bij dit besluit gevoegd model.
Art. 3. De namen van de houders van het erediploma dat bij dit besluit
wordt ingesteld, worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaaktArt. 4. Opgeheven worden ;
l° het koninklijk besluit van 10 oktober l963 dat een erediploma instelt van
vaandeldrager der vaderlandslievende verenigingen ;
2° het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot instelling van een erediploma
van vaandeldrager bij bepaalde vaderlandslievende verenigingen ;
3° het koninklijk besluit van 18 december 1987 tot instelling van een
erediploma voor de vaandeldragers van de nationale federaties die de burgerlijke
invaliden van de twee oorlogen, de weduwen en de rechthebbenden groeperen.
Art. 5. Onze Minister bevoegd voor oorlogsinvaliden,
oorlogsslachtoffers is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 18 januari 2001.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Landsverdediging,
A. FLAHAUT
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HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, of
dienstplichtigen) kunnen lid worden van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren afdeling Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, of
bij een der bestuursleden.
Lidgeld dient gestort op het rek. nr. 000-0146912-54 , bij DEHAEMERS, T
Nieuwlandstraat 21 te 8400 Oostende. Het lidmaatschap bedraagt :
8 Euro voor effectieve leden –
8 euro voor sympathiserende leden 7 euro voor weduwen en alleenstaande leden.

Oostende,
Sekretariaat: Slachtersstraat 2 bus 4
8400 Oostende. Tel 059/507848

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP
lk, ondergetekende ...........................................
Geboren te....................................op ...............
vraag om toegelaten te worden als lid van de Vereniging
Koninklijke Maatschappij Ex-Onderofficieren van de
Krijgsmacht te Oostende.
*Naam van de echtgenote ...........................................
*Weduwe van ..............................................................................
Adres .........................................................................
te ................................ postn0................ Tel ......................
*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 - penningmeester - voorzitter

