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HET WOORD VAN DE SECRETARIS
Na 10 jaar vond ik de tijd aangebroken om een eindpunt te zetten Als opsteller en het bijeenstellen
van De Klaroen.
Gedurende dit 10 jaar is De Klaroen veertig maal verschenen dit wil zeggen aan een gemiddelde
van 16 bladzijden per uitgave in totaal 640 pagina’s te vullen met allerhande nieuws uit het verenigingsleven aangevuld met artikels over het militair milieu en andere wetenswaardigheden. Mijn
hersenkronkels zijn stilaan uitgeput geraakt om steeds opnieuw iets te vinden dat de moeite waard
is om te vermelden.
Het bestuur heeft mijn beslissing aanvaard op voorwaarde dat ik secretaris blijf wat ik dan ook
aanvaard heb.
Hoe gaat het nu verder met De Klaroen. Er is besloten dat alle leden van het bestuur hun steentje
zullen bijdragen door te zorgen dat de nodige artikels die ze afleveren terecht komen bij ons bestuurslid Gilbert Possenier die dan alles via computer het boekje zal samenstellen. Ik hoop dat
deze formule een Succes zal worden als u weet dat ik geen computerfreak ben en alles gewoon
met een schrijfmachine alle artikels zelf heb moeten typen.
Ik wil dan ook mijn dank betuigen aan iedereen (zonder namen te noemen opdat ik niemand zou
vergeten) die mij geholpen hebben met het bezorgen van een of ander onderwerp om de Klaroen
zo aangenaam mogelijk te maken opdat het lezen ervan de moeite loont.
Er waren wel eens tikfoutjes te bemerken die ik overzien had maar de opmerkingen over de
Klaroen waren toch zeer minimaal, waarvoor hartelijk dank.

Gilbert Dewulf
Secretaris
§§§§§§§§§
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Activiteiten in het jaar 2008 en 2009 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 vergadering te komen laat dat weten
aan een der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen trachten te zorgen.
- Donderdag 09 oktober 2008.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt dhr. DE BLOCK F. voorzitter van het Sociaal Huis Oostende: onderwerp
zal later worden medegedeeld
- koffietafel en tombola
- Donderdag 13 november 2008.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. BAELS E. die ons zal onderhouden over allerlei onderwerpen
in verband met de Dynastie
- koffietafel en tombola
- Donderdag 11 december 2008.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Bingo
- koffietafel en tombola
- Donderdag 15 januari 2009.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie met snacks, dans en animatie
- speciale tombola
- Donderdag 12 februari 2009.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Belgian Aerospace / Flemisch Aerospace Group
onderwerp in verband met de ruimtevaart
- 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 drank is niet inbegrepen. Na het eetmaal
is er gelegenheid om te kaarten of deel te nemen aan het bingospel. 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.
2008
06 oktober - 20 oktober - 17 november - 08 december
2009
06 januari – 26 januari - 16 februari - 09 maart - 30 maart - 18 mei –
08 juni - 29 juni - 20 juli - 10 augustus - 31augustus - 21 september - 12 oktober 09 november - 30 november - 12 december
3. Planning 2008.- 2009
1.

Ledenvergaderingen.
2008
09 oktober 13 november - 11 december
2009
15 januari – 12 februari - 12 maart - 09 april - 14 mei –
10 september - 08 oktober - 12 november - 10 december

2.

Bestuursvergaderingen.
2008
01 oktober - 05 november - 03 december
2009
07 januari – 04 februari - 04 maart - 01 april - 06 mei – 03 juni 02 september - 07 oktober - 04 november - 02 december

4. Koningsdag
2008
Zaterdag 15 november 2008.
2009
Zaterdag 14 november 2009
5. Dagreis.
Datum en bestemming later te bepalen.
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KONINGSDAG: 15 NOVEMBER 2008
Wij vieren Koningsdag op 15 november 2008.
Zo zetten de Ex-Onderofficieren van Oostende hun 122- jarig bestaan in.
Het programma is als volgt :
- 12.30 uur : onthaal in het "Koninginnehof"
- 13.00 uur : banket
- Aperitief met hapjes aangeboden door het "Koninginnehof"
- Velouté Koninginnehof
- Duo van zalm en kabeljauw met een duo van sausjes
- Varkenshaasje in korstgebak met groentenkransje en kruidensaus
- Sabayon met vanille-ijs en fruit
- Mokka met koekjes
De drank is niet inbegrepen, maar aangepaste wijnen worden aan democratische prijzen
beschikbaar gesteld.
Er wordt ten dans geleid door DJ's on the Road.
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs vastgelegd op 35 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 2008.
Het rekeningnummer van onze vereniging : 000-0146912-54
J. Peurquaetstraat 18 b2, 8400 Oostende
Penningmeester P. KIMPE zal op de komende ledenvergadering ter beschikking staan voor
diegene die contant willen 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 wensen allen die deelnemen een aangename dag toe onder vrienden.
Rechthebbende voor het ereteken :
DESCHEEMAECKER Hugo
CORNEILLIE José
CHANTERIE Noel
VERHELLE Arseen
STANSSENS Hugo
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Ledenvergadering van 08 mei 2008
65 leden waren komen opdagen voor deze laatste vergadering voor de vakantie.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en na één minuut stilte in acht
te hebben genomen kon deze vergadering dan ook starten.
Onze feestleider stelde dan de spreker van vandaag voor namelijk de heer Floris Markey,
van de firma Lapperre(gehoorapparaten).
De spreker had een heel mooie tekst voorbereid over deze spreekbeurt, die klonk als volgt:
muziek, kinderstemmen, een druppende kraan, de wind die door de bomen waait, het geluid
van de zee, fluitende vogels, de stemmen van uw familieleden.
Stel u voor dat u al deze zaken op een dag moet missen. Toch is het voor vele mensen een
realiteit. Wat dan? Een hoortoestel. Hoewel er nog een zekere taboe rond deze "prothesen"
leeft is het voor slechthorende een levensnoodzakelijk hulpmiddel.
Zoals bij alle elektronische toestellen staat ook de vooruitgang bij de hoortoestellen niet stil.
Waar hoortoestellen vroeger vooral een algemene versterking gaven maar weinig de
spraakverstaanbaarheid verbeterden zijn de toestellen van tegenwoordig wel al in staat om
de stem te versterken en achtergrondlawaai te reduceren. In deze voordracht krijgt u alle
informatie over het gehoor, gehoorverlies en de nieuwste ontwikkeling op het gebied van
hoortoestellen. We leren u ook welke stappen u kunt ondernemen op het moment dat u
merkt dat het gehoor achteruit gaat, ook krijgt u de kans al uw vragen tot een audioloog te
richten.
Ik geloof dat met deze samenvatting alles is gezegd over deze spreekbeurt en met deze
nam dan ook de spreker afscheid van ons met een verdiend applaus en een klein
geschenk.
Tijd voor enkele mededelingen en voor de koffie. De tombolabiljetten werden aan de man
gebracht en kon de tombola dan ook tijdig aanvangen. Rond 16.45 HR was dan ook het
einde van deze vergadering aangebroken en kon iedereen tijdig huiswaarts keren.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
In Memorium.
Mevrouw Valerie VANRIET, weduwe van de heer Georges Vilain, geboren in Waasmont op
07 januari 1922 is overleden in het A.Z. Damiaan, campus st. Jozef op 05 juli 2008.
De afscheidsplechtigheid greep plaats op 11 juli 2008.
Langs deze weg neemt de vereniging deel in de rouw die de familie treft.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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HISTORIEK 2 KSOO (periode ZEDELGEM) 4de deel.
Elek en Mec. In 1975 start Elektronica en Mechanica A3. Hadden de Meeste oude militairen
en gehuwden. Enkele begonnen zonder voorkennis. Een prachtige hulp voor
schoolherstellingen. Einde 1992 Elek, in 1993 Mec.
1 ERSO : de twee scholen verbroederden op kampen en plechtigheden. Enkele jaren was
er in augustus personeelsverlof in elkaars kazerne. Enkele tweetalige gewezen KBOO's
kwamen later als personeel terecht in de andere school.
Wapen. 1951-52 Mauser, 1952-53 Mauser en AFN, in 1962 FAL en in 1989 FNC. Men
leerde stap per stap het gebruik en onderhoud van het wapen. Bron van vreugde en
droefheid. Gepikeerde loop kostte de leerling in 1960 : 600fr. Vuil niet in vergunning.
6de Linie: in 1944 werd het Bataljon ontbonden. 2 SOO traditiedrager. Vaandel, museum en
muurmonument naar de School. In 1995 ging het vaandel naar Prov Comdo Antwerpen,
maar zal steeds op schoolplechtigheden tegenwoordig zijn.
Peterschap. In 1964 nam Zedelgem het peterschap over de Schhol en depot. Zal benadrukt
worden bij elke tienjarige verjaardag.
Promotie Peters. Genoemd "Doopplechtigheid" soms "Openen Schooljaar". Gestart in
januari 1952. Meestal een gesneuvelde militair. Na levensbeschrijving als voorbeeId door
promotie genomen met een gezamenlijke 3ik beloof". In 1960 om de beurt gekozen door 1
ESO en 2 SOO.
Plaats kazerne, Groene Meersen Zedelgem of drillen.

Wapenselectie. In 1953 naar "Klein Kasteeltje" medisch onderzoek. Later niet meer. In
school demonstraties van de Wapenscholen. Later vervangen door bezoek aan de
Wapenscholen. In school praten individueel met selectieploeg. Keuze voorkeur aan leerling
met meeste punten. In 1976 de A2 (nu A3+ genoemd) kunnen al na eerste 6 weken of 1 ste
trimester heroriënteert worden naar A3 wapen. Zal eindigen met voorwaarde O/Offr beroeps
moet A2 zijn.
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Burgerrelaties. Op iedere plechtigheid in Zedelgem vertegenwoordigd. Ouderdagen
verschijnen. De school liep of marcheerde voor geldelijke steun "Broederlijk Delen - Foster
Parents". Rolstoelbasketkampioenschap in kazerne. De Sint kwam voor de gehandicapte
kinderen Aartrijke en met jarenlang een viertal dagen vakantie in de kazerne. Geldelijke
steun en bezoek kazerne voor kinderen uit Klerken (Heuvelzicht). Schoolfeest. In 1952
voetbalveld Club Brugge. Dan in kazerne of sportplein. Demonstraties sport, drill, koor,
ontscheping, prijzen, eed enz. In 1966 vijftig jaar overzicht met kledij, wapens, bren-carrier,
Battle-drill, mascotte paard enz. Vanaf 1997 geen meer door te weinig leerlingen. In 2007
laatste schoolfeest op sportplein. Vlag "Pupillen" laatste keer te zien, terug naar het
Koninklijk Legermuseum. Koninklijk. Samen met doopplechtigheid in 1996. s' Avonds met
lichtsfeer, foto's alle Prom Peters te zien, demonstratie drill, erkenning, verschijnen nieuwe
schoolkentekenvlag en vuurwerk.

Vertrek. Uitrusting ingeven (later niet mee), als ook de leerboeken, controle kamers,
beddengoed. Per wapen, begeleid door onderrichter, naar nieuwe school. Vele hebben in
Zedelgem hun ware ik gevonden.
De fundering loopbaan lag er.
Afvloeiing. Veel redenen dunde de promotie uit. Een overlijden, een brul en sommige
gingen naar huis, wetenschap, sporttesten, tucht. Tijd en ouderdom bepaalden de richting
naar BV, milicien, burger. Morele code gebuisd was eerst nooit meer terugkeren, later na
één jaar. De hoge verdienste in de burgerij lokte en de Rijkswacht sprak aan. Het militair
regime van 24 uur ter beschikking, geen overuren, ongehuwd slapen in de kazerne, geen
burgerkledij enz. redenen genoeg om terug burger te worden.
Algemene vorming. Vanaf het begin was er een briefwisseling cursus en examens voor
buitenstaanders. 1e taal, 2e wetenschap. Na 1996 bevorderingscursussen B1, BM, 2e taal,
basisopleiding wapenscholen, muziek Marine, GOO, OOKT enz. Andere kleuren van lintjes
verschenen. Reservekader: Offr in het onderricht, O/Offr administratie.
Als leerling binnen komen met een graad moest men deze afgeven, later niet meer. Term
dienstplichtige als leerling liep door ook met de soldij, later werd term onderbroken en bij
niet slagen terug verder gedaan in een eenheid.
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Einde. Menigmaal ging de school verhuizen. In 1962 naar St Denijs Westrem - in 1970 naar
St Kruis - in 1980 Saffraanberg - in 1997 Lier in 2001 Saffraahberg. Ondanks politiek
verweer van de gemeente valt het besluit in 2007 Saffraanberg. In juli geeft de gemeente
een afscheidsconcert. In september het oude 2de jaar als 3de jaar onmiddellijk
wapenschool. Het nieuwe 1e en 2e jaar naar Saffraanberg. Kazerne Kapitein Stevens,
lokaal na lokaal wordt een holle ruimte, de vissen uit de vijver verhuizen naar vijverdepot.
Het schoolpersoneel vermindert door mutaties. Op 14 december neerhalen vlag met
trompetgeschal, laatste middagmaal1Offr, 6 OOffrn en 20 BV'S. Maandag 17 december
doen ze mutatie.
7 BV's beheerd door Prov Comdo blijven en doen er een 24 uren beurtrol als planton. Op 11
februari 2008 herleid tot 2 BV's nu met enkel dagdienst. Op 03 maart 2008 gaan ze ook
weg. Sportplein en kazerne gaan op slot, het militair spektakel is gedaan. Een stilte daalt
over de kazerne.
Einde gebruik van het woord Zedelgem, om deelgenoot te worden in persoonlijke militaire
levensgeschiedenissen.
Volgens geruchten en dagbladen komt er een provincie politie en brandweerschool.
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De Luitenant en de Generaal
De generaal treedt aan. De volgende dag komt zijn zoon (een luitenant) om het leven. Een paar
soldaten raken zwaargewond.
Drama’s in de betrokken gezinnen, die niet nodig waren geweest, als we destijds een lange neus
hadden getrokken naar de NAVO en als we de Amerikanen hun eigen, bij elkaar gelogen klusjes hadden
laten opknappen in het ondoorgrondelijk Afghanistan.
Nu hebben soldaten, korporaals, sergeant, luitenants, kapiteins, majoors, kolonels en generaals zich
laten binnensleuren in een oorlog tegen een vijand die niet te zien is en daarom ook niet te verslaan. En
we zien de gevolgen, die niemand wil.
Die domme oorlog biedt in elk geval de gelegenheid eens na te gaan, waar de namen van al die rangen
vandaan komen.
Opmerkelijk is op zijn minst, dat vrijwel al die woorden allang bestonden voordat ze als militaire rang in
gebruik werden genomen.
De meeste rangaanduidingen kwamen in zwang gedurende de Tachtigjarige Oorlog, toen we de
Spanjaarden probeerden weg te werken uit ons land.
In die periode werd een nationaal leger opgericht door stadhouder opperbevelhebber Maurits van
Nassau. Toen ontstond uiteraard ook de behoefte aan namen voor de diverse rangen en
legeronderdelen. Maar waar kwamen al die namen vandaan?
Het woord soldaat (het werd voor het eerst bij ons op schrift gebruikt in 1562) is qua etymologie
afkomstig van de Romeinen. Keizer Constantijn de Grote betaalde zijn lijfwacht uit in 'solidi'
(goudstukken). Vandaar het woord soldaat (hij die de solidi kreeg, vandaar ook nog het woord soldij.
Korporaal gaat terug op het Italiaans woord 'corporale' (van It. Capo= hoofd). Een korporaal was het
hoofd van een kleine groep soldaten.
Een sergeant was oorspronkelijk (1200 à 1250) in Frankrijk de gewapende dienaar van een ridder.
Sinds 1610 à 1620 is het woord in gebruik als militaire rang. Het kwam uit het Frans tot ons, maar gaat
terug op het Latijns woord 'servire' (=dienen).
Het Franse woord luitenant (eig. lieutenant) is letterlijk te vertalen als 'houdende een plaats'.
Aanvankelijk k was de luitenant inderdaad de plaatsvervanger van een admiraal of een kapitein. Pas
later werd het een zelfstandige rang.
Kapitein was in den beginne uitsluitend de aanduiding voor een scheepsgezagvoerder, maar sinds 1590
is het ook een legerrang. Het woord komt uit het Lat. 'caput' (=hoofd).
Gek genoeg hebben we het woord majoor tijdens de Tachtigjarige Oorlog geleend van de vijand, de
Spanjaarden. Het komt oorspronkelijk van het Lat. 'maior' (van magnus, groot). Het is verwant met het
woord 'meier' (rentmeester) .
Kolonel is, net als korporaal, afkomstig uit het Italiaans. Daar was in de middeleeuwen een 'colonello' de
aanvoerder van een colonne.
En tot slot de generaal, een heel algemeen woord. Het bestond al in de 11e eeuw in het
Middelnederlands.Het is gevormd van het Lat. generalis (=algemeen), dat weer voortkomt uit Lat. genus
(afkomst; geslacht). De naam van de militaire rang is omstreeks 1550 al overgenomen uit het Frans. Het
is een verkorting van "capitaine général".
U zult me vergeven, dat hier geen ruimte meer is voor de behandeling van nog meer rangen, zoals
ritmeester, vaandrig, kornet, adjudant; opperwachtmeester of maarschalk. Er is al oorlog genoeg.
.
Redactie Wetenschap De Telegraaf
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VAN TWEE MENSEN EN TWEE DIEREN
Mijn vader was tot 1945 rijkswachter in Everbeek. Zodat ik als "gamin" deze periode
heb meegemaakt.
Everbeek, Parike enz. zijn nu deelgemeenten van Brakel, waar Herman Decroo
burgemeester is.
J. SOMERS
Patak Nelle heet feitelijk Emiel De Schrijver en zijn vrouw Malvina: vandaar de naam Viene,
Patak Nelle was zoals hij zelf zegde, maar een hand hoger dan een varken. Zijn rimpelig
gezicht was getaand door weer en wind, zodat het een perkamentachtige kleur had. Steeds
bengelde zijn zwartdoorrookt stenen pijpje met rieten steel tussen zijn tanden. Zeep heeft hij
waarschijnlijk nooit gebruikt; zijn gezicht was maar eens nat als het regende. Altijd was hij
aan 't vloeken en sakkerdjieën op Viene of op de ezel.
Viene was even klein: een oud vrouwtje met een gelaat vol rimpels, een tandeloze mond
met daarboven een moustache, lang vuilgrijs haar dat op haar schouders reikte. Op het
gebied van hygiëne moest ze voor haar man niet onderdoen. Daarbij was Viene een vrouw
die van niets of niemand schrik had ze vreesde hel nog duivel.
Haar lijfspreuk was "pas peur de quatre gendarmes".
Hoe Viene aan de spreuk en die naam kwam is het vermelden waard.
Viene ging eens met een jong stierke van Everbeek naar de stad Geraardsbergen. Toen ze
aan de bareel in de stad kwamen kreeg het beestje, bij 't zien van de trein, zijn zotte kuren
en werd zo woest, dat de gendarmen die daar stonden zich verplicht zagen, het diertje met
revolverschoten af te maken om verder onheil te voorkomen. Toen het neerzeeg ontstak
Viene in een koleire, grabbelde haar kloefen vast en ging de vier gendarmen te lijf.
"Deugnieten, smerige gendairmen! Watte, zo'n schjun biest jen, doar zie en doar zie
“en ze klopte er maar op los. Natuurlijk moest ze het tegen de overmacht afleggen, was het
maar een stapke. Viene smokkelde ook. De beruchte SWARTS van de Kommandatur te
Geraardsbergen zou zelfs eens de leiding op zich nemen om de smokkelaars te vangen. Ze
kwamen te paard de draai boven de Molenberg opgestormd en zagen nog juist hoe Viene
de Molenkets trachtte te bereiken. "Halt" riep Swarts, "Paspoort!" Hierzie! ". Ze raapte
haar rokken op, draaide zich om, toonde haar achterste en riep "Hier es mijne pasport!" "Die Frau is verrückt. Los!" riep Swarts. Ze snokten hun vos om en waren weg, en Viene
ook.
Daar het geruime tijd geleden was dat ik ze nog gezien had, ging ik op inlichtingen uit en
belandde bij Pol Collas, bij wie Patak Nelle en Viene 's zondags vaak een kaartje kwamen
leggen.
Ik vroeg hem hoe Patak en Viene het nog stelden. "Patak", zei hij verwonderd, "die is al
jaren dood, maar Viene leeft nog. De laatste keer dat ik Patak gezien heb is hij op
handen en voeten hier de trap opgekropen, en Viene duwde hem aan zijn gat. Hij was
kapot. Wat peisde gij, zo 'n leven. Ja, hier kwamen ze veel, iedere zondag kwam hier
een troeleke bijeen om te kaarten. Ha ja, onze peere leefde nog. Hij had zijn plezier,
met er zitten op te kijken. Viene placeerde zich altijd naast Patak. 't Was altijd
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kijvinge. Maar nu is Viene gesoigneerd."
Hier volgt nu een stukje uit de levensfilm van Patak Nelle en Viene van Wolf de hond en
Juul de ezel.
Twintig jaar lang sliepen en woonden ze te Everbeek in het karrenkot van boer van As. De
grote wagen, wat stro erop en oude zakken als deksel, was hun slaapgelegenheid. Ze
kregen daar de buitenwacht alles begon hun eigendom te worden. Hoe kon het anders na al
die jaren. En zo verhuisden ze naar een bouwvallig krot in het bos.
Met Juul tussen de tremen van de kar, waar wel honderd plankjes op genageld waren ,
Patak en Veine erop, onder begeleiding van Wolf de hond, trokken ze de velden in,
verzamelden peeën, en langs de zo grachten witte netels, kattestaarten, koninginnen der
weiden.
Kortom: ze verzamelden kruiden.
In de fruittijd kochten ze fruit, waarmee ze van deur tot deur leurden. Alle vrijdagen gingen
ze naar de vroegmarkt te Gent. Om te weten wanneer het vrijdag was, -andere dagen
interesseerden hem niet-, had Patak zijn eigen systeem. Op de kar trok hij met krijt
de vrijdagmorgen zeven streepkens en iedere avond vaagde hij er eentje uit. Wanneer hij
de donderavond het laatste streepke uitvaagde, wist hij dat ze naar de vroegmarkt moesten.
Ze vertrokken gedurende de nacht om tijdig ter plaatse aan te komen.
Op één van die tochten dronken ze zich een stuk in hun kraag. Eens buiten Gent zei Patak :
"Juul, noar huis zulle, en ou nie amuseren." Patak lei zich naast Viene en de twee dieren
brachten hun meesters behouden thuis.
Stond er in één van de dorpen waar ze doorkwamen ergens een kruisje tegen de muur
wegens sterfgeval, dan stopten ze, gingen binnen en vroegen of er geen oude kleren
waren. Aan klederen hadden ze geen gebrek maar soms liepen ze gekleed als
vogelverschrikkers, daar de kleren te groot waren, doch wat gaf dat?
Als Viene aan een kleine behoefte moest voldoen, bleef ze waar ze zat terwijl de kar
voortdobberde ... 't liep wel weg tussen de reten. Patak, die rechtte zich even en besproeide
er het achterste van de ezel mee. "Goed tegen de wurms en de vliegen", zei hij.
Aan een klaverveld stopte men en ongeneerd deed men een portie klaver af voor Juul.
Waagde, op een eenzame weg, een hen zich te ver van huis, dan zei Patak tegen Wolf, een
grote Duitse schaper "Pakt da biestjen!." Enkele seconden later stoven de pluimen en Wolf
kwam de kar opgesprongen met het beestje in de muil. Patak gaf de hen nog een wrong en
legde ze onder de kruiden.
's Anderdaags was het souper, indien het beestje onderweg niet verkocht werd. Aan een
bietenveld "Wolf, hoalt 'n betterave vur Juul." Wolf wipte van de kar, sleurde aan de
biet tot hij ze meehad en bracht ze bij Patak.
Juul was een muilezel. Hij had een goede opleiding genoten bij het Engelse leger in '14-' 18,
tot hij bij Viene en Patak belandde. Slagen heeft hij er nooit gekregen. Het kon wel eens
gebeuren dat
Patak riep, terwijl hij met zijn stokje dreigde "JuuI, azzek nou smijte, zal 't er bloed bij zijn
zulle!". Doch het bleef bij dreigen. Honger? Nu en dan eens, vooral 's winters, dan kon Wolf
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geen bieten uitrukken en was er geen klaver meer. Dan kon het gebeuren dat Juul honger
had. Wanneer hij dan het hofgat van Fien Col las kwam binnengestormd, - en dat zou hij
nooit voorbij gaan, stopte hij juist voor de mesthoop om de uitstekende strosprietjes van de
bevroren mesthoop af te knabbelen. Tot Pol, de zoon des huizes, het niet meer kon aanzien
en Juul een portie hooi bracht.
Het kon gebeuren dat Patak en Viene aan 't borrelen waren tot in de late uren. Dan trok Juul
alleen naar huis en liet zijn meesters in de steek. Als Patak Juul dan weer onder ogen
kreeg, vloekte hij op zijn Everbeeks "Sakkerdjie d' Juul, tès de leste kier da'k ou zègge,
dage ons moet wachten!". Juul trok zijn lip op en zei:
"Hi, ha!".
In de herbergen waar ze afstapten vroeg Patak de emmer waar ze de klakken bier ingoten
en droeg hem bij Juul die daar in de zevende hemel mee was.
Op zekere dag, 't was gedurende de oorlog '40-45', toen Viene en Patak weer aan 't
boemelen waren, hebben drinkebroers Juul gekwetst, nadat hij eerst zijn meesters in een
ijskoude nacht naar huis had gebracht. 's Anderdaags lag hij dood achter het bed waar hij
altijd gebonden was. Met tranen in de ogen heeft Patak zijn trouwe makker gevild en 't
beste vlees in potten gestoken, waarvan ze lang nadien nog aten. Gans zijn leven had Juul
zijn meesters gediend en zelfs
na zijn dood week hij daar niet van af. Een voorbeeld van toewijding.
Nu was het de beurt aan Viene om in 't gareel te lopen en de met ijzerdraad
bijeengehouden kar te trekken. Lang heeft Patak het niet meer getrokken. Het was alsof
met de dood van Juul iets in hem was gebroken. Hij werd ziek, zo erg dat hij die nooit naar
de kerk ging, mijnheer Pastoor liet halen en biechtte. Op een morgen lag hij dood in zijn
bak, naast Viene.
Een week nadien vroegen de geburen, die verwonderd waren omdat Viene er alleen op
uittrok, waar Patak was. "Thuis, in zijn bedde, hij ligt doar zu stelle en spreekt
niemmer"; zei ze. Iemand ging mee en zag seffens dat Patak niet meer leefde. Hij durfde
niet naderbij komen daar Wolf gromde en zijn nekharen overeind zette.
"Viene, uwe man is dood, ge zult hem moeten begraven". - "Ha, 't en doe, hij hee niet
misdoan, hij mag bij mij blijven." De pastoor werd verwittigd, maar kon Viene er niet toe
bewegen om Patak te laten begraven "Niemand zal 't er oan kommen, ik èt tegen Wolf
gezait", zei Viene.
Er werd een beroep gedaan op de rijkswacht, maar ook deze kon het lijk niet naderen. Wolf
deed zijn naam eer aan en zou iedereen verscheurd hebben die durfde naderbij komen. De
deur werd dichtgetrokken, doorheen de kapotte ruit werd een revolver gericht, schoten
knalden. Wolf deed nog een vergeefse sprong naar de onzichtbare vijand en stortte neer.
Patak werd begraven. Viene sukkelde nog wat op haar eentje tot ze in 't klooster belande.
Daar leeft ze nog, gelukkig en tevreden bij de nonnekens.
Gelezen in Triverius jaargang XXXVIII.3 auteur : André VANDENHAUTE
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De Oprichting van de Belgische Krijgsmacht
1830 * 1832
Algemeen
De oprichting van het leger verliep parallel met de oprichting van de Belgische staat.
Na de woelige septemberdagen (23-26 september 1830) werd er een Voorlopig
Bewind gevormd, dat op 4 oktober onze gewesten onafhankelijk verklaarden. De
toekomst van de nieuwe Staat was daar echter nog niet mee beveiligd. Men had de
gevestigde orde omvergeworpen, en die moest nu vervangen worden.
De effectieven waarover men kon beschikken om een leger samen te stellen, waren
van diverse oorsprong:
1. Het ex-leger van de Nederlanden. Qua manschappen bestond het hoofdzakelijk
uit Belgen, vrijwilligers en dienstplichtigen. De meeste van die soldaten waren
gedeserteerd om niet tegen hun landgenoten te moeten oprukken. Het Voorlopig
Bewind had ze bovendien op 26 september 1830 ontslagen van elke verplichting
tegenover Koning Willem, die ten andere vanaf 23 oktober alle Belgen die nog bij
de Nederlandse troepen ingelijfd waren, met onbepaald verlof stuurde.
2. Naast de manschappen in actieve dienst waren er nog reservisten die tot de
vroegere militieklassen hadden behoord en in onze gewesten woonden.
3. De laatste categorie werd gevormd door patriotten die openlijk tegen de
Hollanders in opstand waren gekomen en die zich in gewapende groepen hadden
verenigd. Dit waren de Vrijkorpsen.
4. Er waren daarenboven enkele korpsen opgericht die niet tot de bovenstaande
groepen konden gerekend worden.
Dat alles gebeurde onder moeilijke omstandigheden, de tijdens militaire operaties,
tussen oktober en november 1830, en later onder voortdurende vijandelijke
bedreiging, van november 1830 tot augustus 1831. De reorganisatie nam daardoor
10 maanden in beslag, namelijk de hele periode tussen de
onafhankelijkheidsverklaring op 4 oktober 1830 en het begin van de Tiendaagse
Veldtocht op 2 augustus 1831.
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De Legerleiding
Op regeringsvlak werd er door het Voorlopige Bewind een superviserend orgaan opgericht,
dat later het Ministerie van Oorlog zou worden. Het heette achtereenvolgens: Comité de la
Geurre (27-09-1830), Commission de Geurre (1410-1830) en opnieuw Comité de la Geurre
vanaf 27 oktober 1830.
Aan het hoofd van die instelling stond vanaf 27 september André JOLL Y, toen
Commissaris-Generaal van Oorlog genoemd. Hij was tevens lid van het Voorlopige Bewind.
Deze man, nog vrij jong (geboren in 1799), had van 1818 tot 1823 als Genieofficier gediend
in het voormalig Nederlands leger. Nadat hij gedurende twee dagen (7-8 oktober 1830) door
Divisiegeneraal GOETHALS vervangen werd bood hij zijn ontslag aan op 31 oktober 1830
en werd hij opgevolgd door Kolonel GOBLET. In 1811 had laatstgenoemde de Ecole
Polytechnique van Parijs verlaten. Als Onderluitenant van de Genie nam hij deel aan de
laatste veldtochten van het Franse Keizerrijk. Daarna ging hij over naar het leger der
Nederlanden, waar hij de rang van Kapitein voerde. Kolonel op 15 oktober en GeneraalMajoor op 31 januari 1831, werd die man op 26 februari onze eerste Minister van Oorlog.
Op 21 januari 1831 werd op ministerie~l vlak een administratieve directie voor het Ministerie
van Oorlog opgericht. Ze bestond uit 5 bureaus die respectievelijk bevoegd waren voor
soldij, de kledij en de uitrusting, de bevoorrading, de gezondheidszorg en de financies. Ook
het administratief toezicht en de directie van de Artillerie en van de Genie werden er aan
toegevoegd. Te velde werd aanvankelijk het opperbevel waargenomen door Luitenantkolonel don JVAN VAN HALEN, een Spaans avonturier van Belgische afkomst, met een
eerder bedenkelijk verleden. Omdat hij vreemdeling was, werd hij op 5 oktober 1830
vervangen door Brigadegeneraal Lambert NYPELS uit Maastricht, oud Kolonel van de 3é
afdeling van de Hollandse Infanterie
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De Infanterie
Voor de infanterie (en een gedeelte van de cavalerie en artillerie) gebruikten de Hollanders
de benaming "Afdeling". Dit omvatte een staf, drie actieve en één reserve bataljon, die elk
uit vier compagnieën bestond, en een schoolcompagnie. In totaal waren er 18 "Afdelingen"
waarvan er 11 in onze contreien waren gekazerneerd. De soldaten van de 11 in onze
provincies gelegerde eenheden waren Belgen, terwijl de officieren meestal van Hollandse
afkomst waren. De infanterie rekruteerde op regionaal vlak en bezaten vrijwel geen
vrijwilligers. Dit verklaart waarschijnlijk de massale desertie.
De organisatie van de infanterie werd toevertrouwd aan Divisiegeneraal GOETHALS.
Tijdens de tweede helft van oktober 1830 ging men over tot de reorganisatie van deze
"Afdelingen". Er werden hoofdofficieren aangewezen. Op 1 0 oktober 1830 kregen de
Belgische officieren en onderofficieren het bevel om zich zo vlug mogelijk bij hun eenheden
te voegen.
Op 14 oktober werd het order uitgevaardigd dat elke "Afdeling" vanaf 15 november 1830
tenminste twee bataljons in staat van paraatheid moest houden om bij het eerste teken op
te rukken.
Twee dagen later werd besloten om de "Afdelingen" voortaan Regimenten te noemen. Een
besluit van 27 oktober 1830 annuleerde voorgaand besluit van 16 oktober, mar voor de
infanterie bleven vroeger genomen maatregelen van toepassing. Op dat ogenblik waren
nog geen besluiten kenbaar gemaakt qua naam of nummering van de nieuwe Belgische
regimenten. Korte tijd later werden ze echter aangeduid met de naam van de stad waar ze
oorspronkelijk tijdens het Hollands Bewind gelegerd waren. Hierop waren twee
uitzonderingen, namelijk:
1. Het 1é Linie, voortgekomen uit de 1é "Afdeling" werd in Brussel opgericht. De
overeenkomende "Afdeling" had in de loop van voorgaand jaar de hoofdstad geruild met
Antwerpen als garnizoensplaats.
2. Omdat Maastricht nog in Hollandse handen was gebleven, moest het analoge Regiment
in Liège opgericht worden.
Op 25 november 1830, werden deze namen geschrapt en vervangen door nummers (zie
tabel). Zo werden de eerste Belgische Linieregimenten gevormd. Elk regiment bestond uit
een staf, drie bataljons van zes compagnieën (waarvan 1 grenadiers en 1 lichte infanterie)
en een depot. De getalsterkte per regiment: 102 officieren en 3.421 manschappen, waarvan
13 officieren en 488 onderofficieren en soldaten het depot bemande.
Oude benamming
"# Afdeeling"
1
3
4
6
11
12
14
15
16
17

Nieuwe benaming
"Regiment van #"
Brussel
Mons
Tournai
Brugge
Liège
1é de Namur
Maastricht
Antwerpen
leper
Gent
Wordt vervolgd

Uiteindelijke benaming
"# Linieregiment"
1
3
4
6
11
2
5
7
8
9
15

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 KIMPE P. J. Peurquaetstraat 18 / b2 , 84OO Oostende.
Het lidmaatschap bedraagt :
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
-10 euro ; voor sympathiserende leden
- 7 euro ; voor weduwen
Maatschappij van Ex-Onderofficieren Sekretariaat:
Slachtersstraat 2 bus 4
8400 Oostende. Tel 059/507848

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP
Ik, ondergetekende
Geborente .......................................op ...................
vraag om toegelaten te worden als lid van de Vereniging Koninlijke Maatschappij ExOnderofficieren van de Krijgsmacht te Oostende.
*Naam
van
*Weduwe van. ..............

de

echtgenote…………………….

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 i n de zitting van...........................
Handtekening van 2 introducerende leden - penningmeester – voorzitter
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Begrafenisonderneming Crematies
Funerarium
met de meest geavanceerde
hygiënische bewaringszorgen

OPEL

DAG en NACHT tot uw dienst

Degroote

Alle formaliteiten en vooraf regelingen

Distributeur en erkend reparateur voor
personen- en bedrijfswagens

Een onderneming die
geen deel uitmaakt van
een Amerikaanse groep

(1)

LUC SERVATY

Brugge Kolvestraat 76

( 2 ) Jabbeke Gistelsteenweg 546
www.opeldegroote.be

Torhoutsesteenweg 212
8400 Oostende
Tel 059/50.25.43

Tel : (1) 050/456262
( 2 ) 050/819010

Bank
DEXIA REGIO OOSTENDE CVBA
AGENTSCHAPPEN :
WAPENPLEIN :

059/56.80.80

PETIT-PARIS :

059/56.07.00

SINT-JAN :

059/56.07.90

M ARIA K ER K E: 059/56.07.50
BREDENE:

059/33.94.90

HET BESTUUR VAN DE

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN OOSTENDE
______________________________________________________________________________________________
BAROEN André
059/70.89.22
Voorzitter ter Ere
H Conscienseplein
8400 Oostende
COENYE Eddy
059/51.30.41
Voorzitter
Nieuwlandstraat 27
8400 Oostende
eddy.coenye@skynet.be
VAN LOOCKE Raymond
059/32.32.07
Ondervoorzitter
Taboralaan 124
8400 Oostende
VERPOUCKE Albert-John
059/50.35.47
Nat Ondervoorzitter Federatie
Nieuwpoortsesteenweg 571/B3-2
8400 Oostende
Ceremoniemeester/feestleider
albertjohn.verpoucke@skynet.be
DEWULF Gilbert
059/50.78.48
Secretaris
Slachtersstraat 2, bus 4
8400 Oostende
LASON Maurice
059/809038
Vaandeldrager
Berkenlaan 12
8400 Oostende
KIMPE Pierre
059/50.35.69
Penningmeester
J. Peurquaetstraat 18 B2
8400 Oostende
pierre.kimpe@telenet.be
DEWULF Etienne
059/50.60.10
Bestuurslid
Stockholmstraat 43 B5
8400 Oostende
e_dewulf@skynet.be
VERMEYLEN Edward
059/70.94.09
Bestuurslid
Verenigingstraat 104
8400 Oostende
SOMERS Jacques
059/50.20.87
Bestuurslid
Zeedijk 170, D7
8400 Oostende
PAUWELS Pierre
059/50.24.74
Bestuurslid
J. Peurquaetstraat.18 B l
8400 Oostende
POSSENIER Gilbert
058/23.27.44
Bestuurslid /Webmaster
Paul Orbanpromenade 4 b 3
8620 Nieuwpoort
g.possenier@euphonynet.be

