Taverne
Alexander
Koenraad en Vanessa
heten U van harte Welkom in hun
gezellige Taverne Alexander,
waar U terecht kunt voor een
frisse pint, heerlijke koffie en
goed verzorgde belegde broodjes.
Ook nu 1ste verdieping met 45 plaatsen
Snacks, vergaderingen, enz...

Nieuwstraat 9
8400 Oostende
Tel. 0495/26 56 43
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2008.
Het jaar 2007 loopt ten einde. Nog enkele dagen scheiden ons van de
eindejaarsfeesten.
Het jaar 2007 is er een geweest om maar rap te vergeten, de zomer was
toch niet alles, politieke strubbelingen zijn de oorzaak dat we nog
altijd zonder regering zitten, de buitenlandse politiek is ook niet
alles, dus we hopen dan maar dat 2008 voorspoedig zal verlopen .
In onze vereniging hadden we dit jaar een kleine verandering in ons
bestuur daar we een nieuwe voorzitter mochten verwelkomen namelijk
dhr, Eddy Coenye.
De voorzitter en het ganse bestuur wensen U en uw familie een prettig
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar toe, en hopen dat wij allen in
2008 mogen gespaard blijven van ziekten en teleurstellingen.
Onze dank gaat dan ook aan alle bestuursleden, leden en sympathisanten alsmede de adverteerders die ons door hun steun in het voorbije jaar mee hebben geholpen aan de verdere groei en bloei van onze
Koninklijke Maatschappij.
E. COENYE
Voorzitter

G. DEWULF
Secretaris
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
KERSTMIS
Ik weet nu nog een heerlijk ding
in mijn herinneringsschaar...
De geur die in de kamer hing
met kerstavond aldaar.
Ik zuig hem met mijn ziele op
uit kinderverten klaar. '
Hij maakt als zoete oude wijn
mijn hart weer vrolijk zwaar.
En 't is me dan te moede
al wordt de wereld een droom
en alle sterren boven mij
een heldere kerstboom...
Gerard Galle
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Activiteiten in het jaar 2008 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 10 januari 2008.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie met snacks dans animatie
- speciale tombola
- Donderdag 07 februari 2008.
Door allerlei omstandigheden buiten de wil om van het bestuur
zal er uitzonderlijk geen ledenvergadering plaats vinden in de
maand februari .
- Donderdag 13 maart 2008.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door MDK : ir. Stefaan GYSENS zal spreken over
het plan voor de nautische toegankelijkheid en de
kustverdediging van Oostende - ir. Tina MERTENS zal spreken
over
de aanpak van de kustverdediging langs onze kust
- koffietafel en tombola
- Donderdag 10 april 2008 .
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. HELSMOORTEL P. die ons zal spreken
over de taken en de organisatie van de Scheepvaartpolitie
- koffietafel en tombola
- Donderdag 08 mei 2008.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Mevrouw Edwine LARIDON zij zal spreken over
het dagelijks leven in een bejaardentehuis
- koffietafel en tombola

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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2. Etentjes in het Koninginnehof.
Wij komen samen vanaf 12.00 uur in de kleine zaal van het
"Koninginnehof". De prijs voor het eetmaal bedraagt 14,00 euro
per persoon. De dranken zijn niet inbegrepen. Na het eetmaal is
er gelegenheid om te kaarten of deel te nemen aan het bingo-spel.
Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze
ontspanningsnamiddagen.
Verantwoordelijke voor deze organisatie : Julien Vermeylen. Er
wordt ter plaatse betaald aan Julien, maar men dient hem vooraf
te verwittigen voor deelname aan het eetmaal. Tel. 059/709409.
Datums van de samenkomsten :
07 januari - 28 januari - 18 februari - 10 maart - 31 maart - 21
april - 12 mei - 02 juni - 23 juni - 14 juli - 04 augustus - 25
augustus - 15 september - 06 oktober - 27 oktober -17 november 08 december - 29 december.

2. Planning 2008.
l.Ledenvergaderingen
10 januari - 07 februari - 13 maart - 10 april - 08 mei - 11
september - 09 oktober - 13 november -11 december.

3. Bestuursvergaderingen :
02 januari - 31 januari - 05 maart - 02 april - 30 april - 04
juni - 03 september - 01 oktober - 05 november – 03 december.
4. Koningsdag :
zaterdag 15 november.
5. Dagreis :
Datum later te bepalen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

Het lidgeld voor het jaar 2008 is onveranderd gebleven.
- 10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
- 10 euro : voor sympathiserende leden
7 euro : voor weduwen
Het lidgeld kan gestort worden op het rek nr. 000-0146912-54 bij
P. KIMPE - J. Peurquaetstraat 18 b2 - 8400 OOSTENDE.
Er kan ook kontant betaald worden tijdens de ledenvergaderingen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§
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Er wordt de leden ter kennis gebracht dat de jaarlijkse statutaire
vergadering doorgaat op 13 maart 2008. De bestuursploeg wordt gedeeltelijk herkiesbaar gesteld.
DEWULF Etienne
PAUWELS Pierre
LASON Maurice
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 23 februari 2008 de kandidaturen
te laten geworden op volgend adres : Slachtersstraat 2 bus 4
8400 Oostende.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
MEDAILLE VAN EX-ONDEROFFICIER.

Volgende leden komen in aanmerking voor het verkrijgen van de
Medaille van Ex-Onderofficier in het jaar 2008.
DESCHEEMAECKER Hugo
CORNEILLIE José
CHANTERIE

Noel

DE VOS Eddy
VERHELLE Arsene
STANSSENS Hugo
Indien er leden zijn welke niet opgenomen zijn in deze lijst en toch
denken in aanmerking te komen voor deze medaille, gelieve dan
kontakt op te nemen met het secretariaat. De bovenvermelde leden
zullen nog schriftelijk verwittigd worden.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§
NIEUWE LEDEN 2007.

Wij heten de volgende nieuw-aangesloten Ex-Onderofficieren van harte
welkom in onze Koninklijke Maatschappij.
887
888
889
890

MOENS Gilbert
TYBERGHEIN Ivan
DEVEIRMAN Freddy
VANACKER Freddy
§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§
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LEDENVERGADERING VAN 13 SEPTEMBER 2007.
Voor deze eerste ledenvergadering na de vakantie waren in totaal 92
leden opgekomen wat een goede start betekent.
Na het welkomstwoord door onze nieuwe voorzitter werd een minuut
stilte gehouden voor onze overledenen.
Onze feestleider stelde dan de spreker van de dag voor namelijk de
heer De Cabooter die ons vandaag ging spreken over o.a. stedennamen,
spotnamen enz. Hij begon met gemeentenamen die verwijzen naar beken :
Wielsbeke - Zillebeke enz.
Rivieren : monding : Ruppelmonde - Dendermonde .
Duinen : Wenduine - Duinkerke - Oostduinkerke.
Dal : Passendale.
Hout : Torhout.
Lo betekent kleinbosje en Rode is een gerooid bos.
Kerken en Kapellen : Adinkerke - Middelkerke.
Spotnamen voor gemeenten :sinjoren : Antwerpen - petermannen :Leuven
de boffers : Torhout - ajuinen
:Aalst
Familienamen : Peter - Peters - Petersen
Volbrecht : prachtig volk
Geldhof : innep betalingen
Bernhard : beresterk
Sommige namen hebben een gezamelijke betekenis :
De Winne - Rijkeboer
De Smit - De Waegenaere
En zo kon onze spreker nog uren doorgaan. Na een paar maal teken te
hebben gedaan heeft hij dan toch opgemerkt dat hij reeds ver over
tijd was. Toch was het een boeiende spreekbeurt die dan ook een
verdiend applaus verdiende waarop de spreker dan ook afscheid nam van
ons.
Tijd voor de koffie terwijl nog enkele mededelingen werden
meegegeven. Intussen waren de tombolabiljetten aan de man gebracht en
kon de tombola beginnen.
Rond 17.15 uur was dan ook het einde aangebroken van de aangename
ledenvergadering en tot de volgende maal.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 11 OKTOBER 2007.
Voor deze ledenvergadering waren we in totaal met 77 leden present
voor deze ledenvergadering.
Het welkomstwoord was voor onze voorzitter- en dan ook één minuut
stilte vroeg voor de overleden leden.
De secretaris stelde dan de spreker van de dag voor namelijk Mevrouw
Nancy Fockedey van het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee). Ze ging
ons spreken over Vis! Verse vis! Ook morgen nog op je bord. Door met
een aantal trafieken aan te tonen over de visconsumptie over de ganse
wereld werd aangetoond dat er een wereldwijde visserij crisis aan de
gang is. De redenen hiervoor zijn overcapaciteit van de vloot, de
overbevissing en een falend visserijbeleid.
De visserij in België beschikt over de kleinste commerciële vloot
binnen de EU. De EU25 heeft 89.666 schepen terwijl ons land maar 120
schepen heeft dit is maar 0,1% van het totaal.
België doet bijna uitsluitend aan boomkorvisserij ( 94%) en is gespecialiseerd in platvis : schol en tong. Andere soorten zijn
bijvangsten zoals het vangen van Roggen - Tongschar - Kabeljauw Wijting - Grist en Tarbot. Garnaal is maar 4% van de totale vangst.
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vangsten, beperkte aantal vaardagen. Dit heeft als gevolg de illegale
visvangst : ongereguleerde, illegale visvangst, niet aangegeven
vangsten, ontduiken belastingen, arbeidswetten en instandhoudingsregels.
De energieverslindende visserij en verwerking geeft volgende grafiek

Als laatste sprak ze nog over de duurzaamheid : het is een populaire
voedselbron : lekker en gezond Duurzaamheid = is een toekomst voor :
- vis, zee en oceaan
- sector visserij en aquacultuur
- sector visverwerkende industrie
- consument.
Dit alles is voedsel tot nadenken, dus .....
Met deze woorden nam de spreker dan ook afscheid van ons, het was een
interessante uitleg en wij zullen nu wel even nadenken als we stilstaan bij een viswinkel of aan de trap in Oostende.
In ontvanst nemend van het traditioneel geschenk en een welverdiend
applaus zat deze spreekbeurt erop.
Tijd voor de koffie en het aanbieden van onze tombolabiljetten.
De tombola verliep vlot zodat rond kwart voor vijf iedereen tijdig
huiswaarts kon keren.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Ter informatie : het VLIZ geeft een zeer interessant tijdschrift uit
dat driemaal per jaar verschijnt . Dit tijdschrift kan gratis bekomen
worden door aanvraag op onderstaand adres
VLIZ vzw
Wandelaar kaai 7
8400 Oostende

'De Grote Rede' is een informatieblad over de
Vlaamse kust en aangrenzende zee uitgegeven
door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 08 NOVEMBER 2007.
De voorzitter deed zijn welkomst woord voor 71 leden aanwezig. Na
het in acht nemen van één minuut stilte voor onze overledenen kon de
vergadering aanvangen.

-7Vandaag hebben we als spreker voorzien Mevrouw Valérie Van Dichele,
van het AGSO en Oostende Werft. Maar het was dhr. Bart Bronders,
Schepen Middenstand, ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing die het
woord zou voeren. Precies vijf jaar geleden werd het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende (AGSO) opgericht.
Men gaf dan ook een overzicht van de verwezenlijkingen die reeds zijn
gebeurt in Oostende.
Een kleine opsomming was de renovatie van de Kursaal, het bouwen van
de SEA'RENA met zijn woningen
en winkels, het nieuwe FeestKultuurpaleis.
Op de site van het voormalig
Militair Hospitaal (zie foto)
komen 215 woongelegenheden. Het
hazegras is volledig vernieuwd
en er staan nog vele bouwwerken
daar in de steigers. Dit alles
vraagt veel geld maar door
verkoop en aankoop met de
privéondernemers zou dit op
lange termijn zijn geld opbrengen. Er zijn nog vele projecten
voorzien die in de toekomst van Oostende een volledige nieuwe stad
zullen maken.
De heer Bronders nam dan ook afscheid van ons met een luid applaus
er was nog een film voorzien over de stad zelf maar wegens
tijdsgebrek werd dit maar niet getoond.
Het was dan ook tijd voor een koffiepauze en voor de verkoop van onze
tombola biljetten. De tombola kon dan ook aanvangen en alzo was het
einde van deze vergadering aangebroken, misschien wat vroeger dan anders maar met deze donkere dagen was het misschien goed zo.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
Er waren kleine technische problemen gerezen met het vertonen van
DIA'S. Deze problemen werden opgelost door ons bestuurslid Gilbert
Possenier. Daarvoor onze dank.

- 8 AFSCHEID 2 KSOO

1951 - 2007. .

Op 26 juli 2007 vond in Zedelgem de afscheidsplechtigheid plaats
van Zedelgem. Tijdens deze plechtigheid werd tevens de Trofee van
Lichamelijke Opvoeding en Sport Niv3+ uitgereikt.
Zoals gebruikelijk geeft onze vereniging voor de laatste maal deze
trofee aan de laureaat namelijk aan Sdt KBOO Mohsin HAQ .
De prijs werd overhandigd door de secretaris Dewulf Gilbert.
(zie foto) .

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

Onderofficieren huldigen verdienstelijke leden

Dagreis naar.. .Harelbeke –
IZEGEM Op Dinsdag 18sept2007
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Stipt om 07.45 uur vertrok de bus met aan boord de 31 leden die
zich hadden ingeschreven voor deze dagtrip.
Het ging in de richting Brugge waar nog enkele leden moesten opstappen waarna de reis eindelijk kon beginnen. Wegens het vroege
uur werd er op de autobaan een koffiepauze ingelast daar we anders
te vroeg op onze eerste bestemming zouden aankomen. Dit was
namelijk het Museum voor Pijp en Tabak in Harelbeke.
In dit sierlijke achttiende-eeuws herenhuis kwamen we alles te
weten over het gebruik en het verwerken van tabak. In de
tabakskamer konden we de evolutie van tabak en de werkingsvormen
volgen. In de pijpenkamer was er een uiteenlopende verzameling
pijpen en in de snuifkamer konden we de snuif en de snuifdozen in
al haar vormen bewonderen. Na deze mooie uitleg door onze gidsen
was het tijd voor het aperitief en onze maaltijd.
Het aperitief smaakte maar het eten was nadien nog veel beter en er
was werkelijk niets tekort.
Tijd voor het tweede deel van onze reis aan te vatten richting
Izegem waar een bezoek aan het Nationaal Borstelmuseum en een
bezoek aan het Nationaal Schoeiselmuseum voorzien was.
In het borstelmuseum kregen we een overzicht
van de vele borstels die bestaan hebben en
nog bestaan. Een uitleg over de verschillende
soorten haren waarvan borstels werden gemaakt
trok wel onze aandacht. Later werden dan de
borstels gemaakt van plantaardige vezels. We
konden ook het machinepark bewonderen die nog
steeds in werking kan worden gezet. Er was ook
een speciale tentoonstelling over de
verschillende kapperssalons die zoals die
vroeger bestonden. Dan was het de beurt voor
een bezoek aan het schoeiselmuseum. Al sinds de
18de eeuw is Izegem bekend om zijn schoenen.
Absolute blikvangers zijn de laarzen die in
1830 werden gemaakt door Eduard Dierick voor
Willem I en in 1835 voor Leopold I. In de
afdeling historisch schoeisel wordt de evolutie
van de schoen voorgesteld. In een andere
afdeling herleeft het artinale schoenmaken
Verder komt de evolutie van de schoenenmode in
de laatste eeuwen aan bod.
Met een bezoek aan het rariteitenkabinet van
speciale schoen en andere curiosa werd ons bezoek afgerond.
Het was een aangename dag waarbij we onze John Verpoucke moeten bedanken voor de goede organisatie van deze bezoeken.
De afwezigen hadden zeker ongelijk en we hopen toch bij een
volgende uitstap dat we op meer leden kunnen rekenen. Want bij
gebrek aan belangstelling loont het zeker de moeite niet meer om
nog iets te organiseren .
D.G.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§
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Na de bevrijding was er een gebrek aan kader, men richtte enkele
wapenscholen op. De kandidaten haalde men uit eigen rangen en de
opleiding was enkel militair gericht.
Op 01 augustus 1946 besliste men jonge burgers vanaf 16 jaar te
rekruteren, nu ook met wetenschap "Lager Secundair" (Ie taal en 2de
wetenschap). Naast de wapenscholen werd er voor de infanterie (6
brigades) uitzonderlijk één school per brigade opgericht. Alle
scholen waren tweetalig. Duur twee jaar, na eerste jaar Korporaal en
na het tweede jaar Sergeant.
Zo werd de school
als 2de Brigade
School opgericht
te Maaseik in de
kazerne Kpl Kubben

"Theodoor KUBBEN sloop in de bezetting, door de grensprikkeldraad
naar neutraal Nederland. Kwam in Groot Britannië terecht. Door zijn
te jonge ouderdom te verhogen,
kwam hij in 1915 bij het Belgisch
Leger. Als Korporaal sneuvelde hij in september 1918 te Staden" .
Op 05 september kwam het personeel 2 Inf Brig uit Duitsland de
school oprichten .
In 1946 hadden de toelatingsproeven plaats in elke school, in 1947
geconcentreerd in enkele scholen (niet Maaseik) en vanaf 1949 te
Gent. Op 15 oktober (volgende jaren in september) verlieten de
geslaagden het warme ouderlijk huis voor een hard internaat leven,
een onderdeel naar volwassenheid.
Het begin van een jaarlijks ritueel. Van station naar de kazerne
(500 meter), indentificatie, indeling, kennismaking met
kamergenoten, kast, bed enz. In een lokaal luisteren naar de
aflezing "Militaire Wetten" waaronder de 'Dood met de kogel'.
Document tekenen voor kennis van de wetten en een dienstverbintenis
van 5 jaar. Afhalen Britse kledij (Battle Dress) een puzzel van
uitrusting. Het passen begon, maar ook het militair afgelijnd leven
omkadert met een massa bevelen. Op het hoofd de kaki muts met
klauwende leeuw. Rond de epauletten droeg iedere school zijn
wapenkleuren, hier rood met in het midden een blauwe streep. In juli
1947 werd het voor alle scholen een wit lintje. Dan aanschuiven voor
de inentingen en naar de film kijken over de afschuwelijke
geslachtsziekten.
In 1947 werd het de 3de Brigade School. (Het muziekkorps van de
afgeschafte 2de Brigade zal men gebruiken om deze van de Marine. op
te richten). In 1948 werd het "2 School Candidaat Gegradueerden
Infanterie
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Uitdeling
Kpl
strepen op de
markt
te
Maaseik
(1947-48)

Nu kwamen de sergeanten niet enkel in hun Brigade terecht maar in alle
Infanterie-eenheden. In 1949 werden de overgebleven twee scholen eentalig met uitwisseling van de taalleerlingen. In 1950 was er in de
scholen een reorganisatie. Om de wapenscholen van het wetenschappelijke
te ontlasten werden er 4 scholen opgericht (2N en 2Fr).
Benaming Maaseik "2 SCG Alle Wapens". De leerlingen waren voor de landmacht voor één jaar militair en wetenschap, einde school jaar werden ze
korporaal. Vroeger waren ze al wapengeselecteerd voor het binnenkomen,
nu gebeurde de selectie einde eerste jaar. Hun tweede jaar deden ze in
hun wapenschool. In 1951 werden de scholen op twee gebracht: Maaseik en
Visé .
Het was nog de zesdagen werkdag met opstaan, gestraften, Taptoe, appel,
lichten uit : gebracht door de vervloekte of geprezen klaroen. Salaris
: dagelijkse soldij van 0,25 euro daags, na 6 maanden 0;27 en een
korporaal 0,45 euro. Zes maanden na 18 jaar een wedde van 55,78 per
maand, hier moest men zijn eten betalen. Vanaf 1948 werd een gedeelte
van de wedde op een spaarboekje gezet en werd iedereen in het tweede
jaar nu weddetrekkende.
In 1949 (vredesvoet) kwam de soldij op 0,50 euro daags waarvan 0,25
nu ook op het spaarboekje geplaats werd.
Het haar kreeg geen kans meer lang te groeien, experimenteren met
het scheermesje begon.
De drill was armen op schouderhoogte, een massa bewegingen, knie op
90°, wapen op rechterschouder.
De kazerne had ook een sportzaal en hindernisbaan , boksen was nog toegelaten. Stortbaden een maal per week en gechronometreerd . Het wapen
de Lee-Enfield werd een bron van vreugde of schik in 1951 zal dan de
MAUSER FN verschijnen. •
De thuis verwende achterwerken werden op de proef gesteld in de niet
verwarmde toiletten, hurken en mikken in een grondgat.
Eten was op bevel zitten, stilte, weggaan, men leerde de techniek van
het patattenjassen, om 16.00 uur was er een tussendoortje een papje!!!
Het eetbare afval kwam in de kazernes bij de twee varkens terecht.
Naast de tuchtstraffen had men ook strafstudies in de vrije uren.
Sommige maakten kennis met het cachot en er waren twee openbare degradaties te zien.
Met maar één vergunning (zaterdagnamiddag-zondagavond) maandelijks was
het veel zelf wassen, naaien, op de broek slapen voor een mooie plooi
enz .
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Voor de uitgang van woensdagavond en zondagmiddag, moest men eerst
inspectie ondergaan aan het wachtlokaal van de 0/Offr Planton. De
vestkol mocht nu open met das, lawaaimakende hoge schoenen met
kopnagels (later zal men eigen lage bruine burger schoenen mogen gebruiken) .
Eens buiten had men al over de straat cafés. De garnizoensgrens was
10 km. en vóór 1949 was men reeds deserteur na 3 dagen
(oorlogstijd). Als beloning kon men een bijkomende vergunning
krijgen vanaf 1949 ook een dubbele palmteken en vanaf 1951
vervroegde graad van korporaal. De witte palm met eronder cijfer 2
kon men ook zien op de rode school-vlag .
Er zijn sporen van culturele reizen naar Antwerpen, Waterval van
COO. Buiten Maaseik lag de schietstand waar de eerste kogels
vertrokken van geweer, sten en bren. Op het jaarlijks Beverlokamp
tevens de PIAT, granaten en uitvoering nu met scherp van de "Battle
Drill".
In juni 1948 maakten ze te Arlon kennis met iets nieuws de vuurdoop
"Battle Inoculation".
Op het einde van het kamp werd er een wedstrijd gehouden in sport,
drill en schieten tussen de scholen.
In juli 1950 niet, ze moesten plots inpakken en vertrokken richting
Tervuren. Moesten gewapend patrouilleren in Brussel en aan de
omheining van het park Laken en de Van Praetbrug bewaken, om dan een
erehaag te vormen voor de terugkomst van Koning Leopold III uit
ballingschap.
Tweemaal had de school kandidaat Officieren in 1948-49 deze van de
Infanterie en in 1950-51 van de Landmacht (uitz. ook 2 ZM).
Elk jaar kon de stad rekenen op de school met 21 juli, 11 november
enz. Een vaste gebeurtenis was het einde schooljaarsfeesten, soms in
de stad en in de kazerne, met demonstraties, uitdeling strepen enz.
Voor 1950 moesten de leerlingen ook een stage doen voor het behalen
van auto- en motobrevet en commando B-brevet.
Dan kwam het afscheid van Maaseik, na verschillende vooropgezette
datums, werd op 17 november 1951 s‘avonds vertrokken voor een
nachtelijke treinrit naar een onbekend dorp ZEDELGEM

Leon CLAEYS
Wordt vervolgd
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De Onbekende Soldaat
De Congreskolom en het Graf van de Onbekende Soldaat
In 1847 besloot de Brusselse gemeenteraad tot het aanleggen van het Congresplein, in
1850 legde koning Leopold I de eerste steen en een jaar later waren de werken voltooid.
Het plein lag er nogal kaal bij en op voorstel van Charles Rogier werd besloten om er
een zuil op te richten ter herinnering aan de stichting van het congres en de grondwet.
Voor het ontwerp werd een wedstrijd uitgeschreven die gewonnen werd door architect
Poelaert. De bouwwerken sleepten lang aan en op 26 september 1859 werd de zuil
ingehuldigd in aanwezigheid van de koninklijke familie met uitzondering van de
koning. Deze vond het ongepast dat hij terwijl nog in leven, een standbeeld kreeg. Op
elk van de vier hoeken van het voetstuk prijkt een symbolische afbeelding van de door
de grondwet gewaarborgde vrijheden: de Vrijheid van Eredienst, Vrijheid van
Vereniging, Vrijheid van Drukpers en Vrijheid van Onderwijs. De 47 meter hoge kolom
is onderaan versierd met een half Verheven beeldhouwwerk, uitgevoerd door Simonis,
de Negen Provinciën voorstellende. De bekroning bestaat uit een vergulde leuning en
een standbeeld van Leopold I, welk werd gemaakt door Geefs. In de zuil is een
wenteltrap van 193 treden, maar deze mag niet meer beklommen worden.
Aan de ingang staan twee bronzen leeuwen, die niet klaar waren bij de inhuldiging en
door twee gipsen exemplaren vervangen werden. Zoals alles wat tijdelijk is stonden
deze er jarenlang.
Op 11 november 1922 werd hier de Onbekende Soldaat begraven ter nagedachtenis van
de talloze gesneuvelden van de Eerste en jammer genoeg ook van de Tweede
Wereldoorlog. Boven het graf brandt een eeuwige vlam, welke op 2 november 1924
voor de eerste keer werd aangestoken. Spijtig genoeg moet deze bewaakt worden omdat
vandalen (= mensen zonder respect) ze wel eens trachten te doven, (zie onderaan deze
pagina!)
De Onbekende Soldaat
Uit verschillende begraafplaatsen in België werden vijf willekeurig gekozen kisten
ontgraven. Deze bevatten de niet-geïdentificeerde lichamen van soldaten, gesneuveld in
Luik, Namen, Antwerpen, aan het IJzerfront en in de zone van het bevrijdingsoffensief
in Vlaanderen. Hun rang en graad waren onbekend. Een blinde oorlogsinvalide moest
uit één van deze vijf lijkkisten de Onbekende Soldaat kiezen.
Renold Haesebrouck, een Assebroekenaar, viel de eer te beurt om de lijkkist aan te
duiden die zou bijgezet worden als de Onbekende Soldaat. Deze oud-strijder raakte
gewond op 24 oktober 1917; Zijn beide ogen werden doorboord door granaatscherven.
Hij werd gekozen op aanraden van Koning Albert; In de voorgaande jaren onderhield
hij al geruime tijd contacten met koningin Elizabeth.
De vijf kisten kwamen te Brugge aan rond 10h00 in de voormiddag van 10 november
1922. De wachtzaal 1ste klas van het station was daartoe omgebouwd tot rouwzaal.
Omstreeks 17h00 zou Renold Haesebrouck tijdens een korte plechtigheid tot de
aanduiding overgaan . Hij koos overigens de vierde kist van links.
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Op zaterdag 11 november 1922 werd de kist met het stoffelijk overschot van de
Onbekende Soldaat door acht oorlogsinvaliden (vier verloren hun linkerarm en de
andere vier hun rechterarm) van de rouwkapel in Brugge naar de trein gedragen. In
Brussel werd diezelfde dag om 11h00 tijdens een indrukwekkende plechtigheid de
kist bijgezet in een kelder aan de voet van de Congreskolom en afgesloten met een
bronzen plaat.
De overige vier kisten kregen een laatste rustplaats op de Brugse militaire
begraafplaats. Ook dit vond plaats op 11 november en met de nodige ceremonie
R. Haesebrouck overleed twintig jaar later, op 25 augustus 1951.
De toespraak van Koning Albert I bevatte onder andere volgende tekst:
"Het is van geen belang te weten of hij burger, werkman of landbouwer,
Vlaming of Waal is; wij brengen hem hulde omdat hij in onze ogen de
blijvende eigenschappen van ons ras vertegenwoordigt, omdat hij een
onaantastbaar symbool is van de verdediging van onze vrijheid en eenheid en
onafhankelijkheid, en een waarborg voor het onsterfelijk bestaan van ons
Vaderland."
Voor het ter beschikking stellen van de drie bijzondere foto's bovenaan deze pagina
gaat mijn dank naar Mare Brans, eigenaar van het ABL-Depot.
Bronnen: "Gids voor Oud-Brussel", door Piet Van Nieuwenhuyzen, 1988
"Assebroek en de Onbekende Soldaat", verschenen in Shrapnel (het tijdschrift van
WFA-België vzw) nummer 4 van december 1995, door Wim Degrande.
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Op 11 juli 1967 werd door het V.M.O. (Vlaamse Militanten Orde) een bomaanslag
gepleegd aan de Congreskolom. Deze aanslag die relatief weinig schade aanrichtte
doofde wel de vlam die moest waken bij de Onbekende Soldaat. De vermoedelijke
dader, Wim Verreycken, had in 2003 een zetel in de Senaat voor het Vlaams Blok. Zijn
reactie: "Ik ben vrijgesproken, dus ik heb er niks mee te maken."

Samengesteld door A. WINDMEULEN

- 16 –
HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd,
of dienstplichtigen) kunnen l i d 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 KIMPE P.
J. Peurquaetstraat 18b2 - 8400 Oostende. Het lidmaatschap bedraagt :
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
-10 euro : voor sympathiserende leden
- 7 euro : voor weduwen

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

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP
Ik ondergetekende.........................................................
Geboren te ............................................ op ..................
vraag om toegelaten te worden als lid van de Vereniging Koninlijke Maatschappij ExOnderofficieren van de Krijgsmacht te Oostende.
*Naam van de echtgenote ..........................................................
"Weduwe van .............................................................................
Adres ...............................................................
te ........................................ postnr……………….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

HET BESTUUR VAN DE
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN OOSTENDE
COENYE Eddy
Nieuwlandstraat 27
VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124
DEWULF Gilbcrt
Slachtersstraat 2, bus 4
VERPOUCKE Albert-John
Nieuwpoortsesteenweg 571/B3-2

©059/51.30.41
8400 Oostende
©059/32.32.07 8400
Oostende
©059/50.78.48 8400
Oostende
©059/50.35.47 8400
Oostende

V o or zitt er

DEWULF Etienne
Stockholmstraat 43 B5
KIMPE Pierre
J. Peurquaetstraat 18 B2
LASON Maurice
Berkenlaan 12
VERMEYLEN Edward
Verenigingstraat 104
SOMERS Jacques
Zeedijk 170, D7
PAUWELS Pierre
J. Peurquaetstraat 18 BI
POSSENIER Gilbert
Paul Orbanpromenade 4 bus 0003

©059/50.60.10 8400
Oostende
© 059/50.35.69 8400
Oostende
©059/809038 8400
Oostende
© 059/70.94.09 8400
Oostende
©059/50.20.87 8400
Oostende
©059/502474 8400
Oostende
©058/23.27.44
058/23.27.44
8620 Nieuwpoort

Vaandeldrager
E-MAILe.dewulf@skynet.be
Penningmeester
E-MAIL: pierre, kimpe@telenet.be
Bestuurslid

Ondervoorzitter
Secretaris
Ceremoniemeester
Feestleider

Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
/Webmaster
/Webmaster
g.possenier@euphonynet.be

