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Voorwoord door de Voorzitter
Beste vrienden
De winter is bijna voorbij ( hopelijk) en met lente in zicht, tijd om een kleine evaluatie te maken.
Onze vereniging doet het nog steeds goed, goed dank zij onze leden die trouw blijven aan de
vereniging.
Niet zo evident, want in Oostende, en zeker ook in andere steden en gemeenten, heeft men
dagelijks de mogelijkheid om aan tientallen activiteiten deel te nemen. Dit is prima voor de
senioren, maar ten nadele van het verenigingsleven, vroeger keek men uit naar de
maandelijkse bijeenkomsten, nu is dit minder waar. Een tweede nadeel is de mobiliteit en het
veiligheidsgevoel bij onze senioren, en terecht, welke hem, en vooral in de winter weerhoud
om deel te nemen aan de activiteiten. We werken eraan.
Mijn dank gaat ook naar het bestuur voor hun vrijwillige en belangloze inzet in het vervullen
van de respectievelijke taken eigen aan een goed draaiende vereniging, om zodoende de
interesse levendig te houden.
Samen met jullie trouw en onze beider inspanningen moet het zeker slagen.
Daarom, nogmaals mijn dank en veel succes en gedenk mijn moto “ BLIJF GEZOND”
NB: Momenteel zijn 155 leden in orde met het lidgeld 2009. Mag ik de leden die om de één of
andere manier vergeten zijn zich in orde te stellen, vragen dit zo spoedig mogelijk te doen.
Je weet een vereniging zonder leden bestaat niet. Mijn dank
De voorzitter
§§§§§§§§§§§§§§§§§

Secretariaat
LEDENVERGADERING VAN 12 december 2008.
Met 78 leden waren we tegenwoordig voor de laatste ledenvergadering van 2008. De
voorzitter wenste iedereen hartelijk welkom en vroeg dan één minuut stilte voor onze
overleden leden.
Geen spreekbeurt vandaag maar wel een bingo, die misschien wel een prijsje kon
opbrengen met de feestdagen in het verschiet. De deelnameformulieren werden
uitgedeeld zodat we onmiddellijk met bingo konden beginnen. De prijzen werden zoals
steeds mooi verdeeld de een al meer dan de anderen maar ja niet iedereen kan in de
prijzen vallen rekening houdend dat tenslotte dat de bingo volledig gratis is.
Na enkele mededelingen door de voorzitter werden de tombolabiljetten aan de man
gebracht en was het lijd voor de koffie of iets anders.
De tombola verliep vlot en tegen 16.45 uur was de vergadering ten einde en kon elkeen
tijdig huiswaarts keren met de wens elkaar terug te zien met de nieuwjaarsreceptie in
het nieuwe jaar 2009.
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Rond 10.30 uur waren reeds de eerste leden present om toch maar zeker te zijn van een
goed plaatsje te hebben voor de nieuwjaarsreceptie en teven plaatsen voor te behouden
voor hun vrienden die later zouden komen. Natuurlijk is iedereen daar niet gelukkig mee
en vooral de nieuwe leden die hun draai nog niet hebben gevonden in het Koninginnehof
was het zoeken naar een plaats. Het bestuur heeft daarom besloten om vanaf volgend
jaar een systeem uit te dokteren zodat elkeen aan zijn trekken zal komen in verband met
de plaatsen. Meer hierover zal later worden medegedeeld.
Er waren 147 leden komen opdagen hetzelfde aantal als in 2008 zodat we nogmaals
konden spreken van een succes voor de vereniging. Na een kleine toespraak door de
voorzitter kon onder leiding van onze DJ de dansers hun hartje ophelen.
In tussen werden de tombolabiljetten verkocht om deel te nemen aan deze
reuzetombola. Deze laatste verliep zeer vlot maar ja niet iedereen was misschien
gelukkig met zijn prijs maar daar beslist het geluk over.
De nieuwjaarsdrink en de lekkere broodjes werden dan ook vlot onthaald en rond 1900
uur was het feest dan ook afgelopen. Wij veronderstellen dat iedereen tevreden
huiswaarts is gekeerd (de afwezigen hadden nogmaals ongelijk).
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

LEDENVERGADERING VAN 12 FEBRUARI 2009

Ondanks het slechte weer van de voormiddag waren er toch nog 70 leden tegenwoordig op
deze vergadering wat op zich al een klein succes kan worden genoemd, gezien de weinige
belangstelling de vorige maanden.
De voorzitter opent traditioneel de vergadering en heet dan ook iedereen welkom, één minuut
stilte was het volgend punt en dit ter ere van onze overleden leden.
De spreekbeurt die was voorzien werd door onvoorziene omstandigheden afgelast en werd
verplaatst naar de maand april. Voor het bestuur bleef er dan maar een oplossing en dit was
het houden van een BINGO.
De kaarten van het spel werden vlug verdeeld en kon men aan de Bingo beginnen. Er waren
bij aanvang een paar nieuwe leden die het spel nog niet goed kenden maar dit was dan ook
vlug opgelost. De prijzen werden mooi verdeeld.
Tijd voor de koffie en de verkoop van de tombolabiljetten. Rond 16.00 uur kon deze dan
beginnen zodat rond 17.00 uur iedereen weer huiswaarts kon keren. Afspraak volgende
maand voor de statutaire vergadering.
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VAN DE KRIJGSMACHT

AFDELING OOSTENDE
WERKJAAR 2008

Traditiegetrouw brengt de secretaris van onze Maatschappij U een overzicht van de werking
ervan gedurende het voorbije jaar.
Dit gebeurt tijdens de Statutaire vergadering van 12 maart 2009.
In 2008 waren er 8 ledenvergaderingen en 17 etentjes, 1 dagreis en diverse activiteiten.
Op 10 januari namen 147 leden aan deze nieuwjaarsreceptie. Na het welkomstwoord
door de voorzitter en het in acht nemen van één minuut stilte kon het feest losbarsten.
Onder leiding van onze DJ konden de dansliefhebbers hun hart ophalen.
In februari was er door allerlei omstandigheden buiten de wil om van het bestuur geen
ledenvergadering.
Onze statutaire vergadering had plaats op 13 maart waarvoor er maar 66 leden present
waren. De spreker van de dag was dhr. Gyssens vergezeld van mevrouw Mertens, welke
allebei een deel van de spreekbeurt voor hun rekening namen. Het ging hier vooral over
de beveiliging van onze kust tegen het geweld van de zee. Tijdens deze vergadering was
er dan ook verkiezing of herverkiezing en bij gebrek aan tegenkandidaten werden dhr. E.
Dewulf, P. Pauwels en M. Lason met applaus herverkozen.
De volgende bestuursvergadering had plaats op 10 april met 72 leden tegenwoordig. De
spreker van de dag was dhr.P.Helsmoortel die politiecommissaris is bij de
Scheepvaartpolitie in Nieuwpoort. Hij gaf een korte beschrijving over het ontstaan een de
werking van de Scheepvaartpolitie.
De laatste vergadering voor het verlof ging door op 08 mei met 65 leden. Dhr. Floris
Markey van de firma Laperre ging ons vandaag onderhouden over het gebruik van
gehoorapparaten en wat de toekomst is voor deze apparaten.
Na de vakantie was de volgende ledenvergadering op 11 september. 64 leden waren
komen opdagen. De spreker van de dag of liever spreekster was Mevrouw Regine
Allemeersch. Werkzaam bij het Agentschap voor Natuur en Bos stelde vooreerst het
Agentschap voor om vervolgens te spreken over de natuurherstelprojecten op militaire
domeinen.
Volgende vergadering had plaats op 09 oktober met 62 leden present" De spreker van de
dag was een algemeen figuur namelijk dhr. F. De Block, voorzitter van het Sociaal Huis
Oostende. Hij sprak over drie punten namelijk de huisvesting, de inkomens in het
algemeen en als laatste enkele data van de activiteiten georganiseerd door het Sociaal
Huis.
13 November was de volgende data voor de ledenvergadering. Het was dhr.
T. Germonpré schepen bij de stad Oostende die ons sprak over ons energiebeleid. Een
zeer interessante spreekbeurt waarbij op het einde de 51 tegenwoordige leden een
spaarlamp ten geschenke kregen.
De laatste vergadering van het jaar vond plaats op 11 december met 78 leden. Er was
vandaag een Bingo voorzien die zoals steeds vlot is verlopen.
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van 75,63% met vergelijking van vorig jaar haalden we dan nog 80,25%. In het jaar 2000
was de opkomst 96,9%, we vragen dan ook aan de leden tot meer opkomst rekening
houden dat hoe meer leden tegenwoordig hoe meer subsidies er worden toegekend.
De andere activiteiten:
Te beginnen met Koningsdag welke plaats vond op 15 november met 147 deelnemers.
Er waren zoals steeds verschillende delegaties van onze Federatie. De feestleider heeft
alles in goede banen geleid. Er waren dit jaar eretekens voorzien voor dhr. Stansen, De
Scheemaeker, Verhelle, Chanterie en Corneillie.
Onze jaarlijkse dag reis had plaats op 16 september. Onder een stralende hemel werd
zowel het oude als het nieuwe Rijsel verkend. De uiteenzettingen en de kundige leiding
door de gids waren van de bovenste plank. Al bij al een zeer aangename dag voor
herhaling vatbaar.
Op de vergaderingen van het Federaal Bestuur zijn de voorzitter en de penningmeester
of een bestuurslid steeds aanwezig. Dhr. J. Verpoucke is automatisch aanwezig als
Federaal ondervoorzitter. Op alle vaderlandslievende plechtigheden van het VOSVAMO
zijn de voorzitter, vaandeldrager en bestuursleden aanwezig.
Het tijdschrift "DE KLAROEN" verscheen in 2008 om de drie maanden de secretaris kon
rekenen op steun van de leden om het tijdschrift zo aangenaam mogelijk te maken en ook
opdat alles tijdig bij de leden kon worden bezorgd.
In het jaar 2008 kregen wij er 6 nieuwe leden erbij, allen gewezen onderofficieren van de
Krijgsmacht : 3 van de landmacht, twee van de marine en een van de luchtmacht.
892 KUYS Rene
894 VAN HOOLANDT Georges
896 MOERMAN Jaak

893 NUYTTENS Lucien
895 VAN DER POORTEN Robert
897 VAN KERREBROECK Roger

Wij kenden het verlies wegens overlijden in 2008 van volgende leden :
FAICT Cyriel
RAU Marcel
Onze gelden zijn zoals steeds in de goede handen van onze penningmeester Pierre
Kimpe. Van hem krijgt U nu een overzicht van de toestand van de kas.
Dank voor Uw aandacht.
(Zoals voorgelezen op de statutaire vergadering van donderdag 12 maart 2009 door de
secretaris).

KONINGSDAG 15 NOVEMBER 2008.
Wij hebben op 15 november 2008 Koningsdag gevierd .
Zo werd door de Ex-Onderofficieren van Oostende hun 122- jarig bestaan ingezet.
Met 142 deelnemers kan het feest een succes genoemd worden
Te noteren in de agenda : In het jaar 2009 wordt koningsdag gevierd op 14 nov
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Aan de Heer E. COENYE
Voorzitter van de Koninklijke Maatschappij van
Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht
Afdeling Oostende
p/a Slachtersstraat, 2/4
8400 OOSTENDE

25 november 2008
Nr MHK08 - LOY 00976

Mijnheer de Voorzitter,

De blijken van trouw aan de Dynastie die u de Vorsten overmaakte naar
aanleiding van het Feest van de Koning, hebben hen zeer getroffen.

De Koning en de Koningin gelasten me met de eer om u, evenals al
diegenen van wie u de tolk was, van harte te danken voor deze warme
sympathiebetuiging alsook voor uw aanhankelijkheid aan het land en het Vorstenhuis.

Met de meeste hoogachting,

Generaal Jef Van den put
Hoofd van het Militair Huis van de Koning
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Agenda
Activiteiten in het jaar 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 april 2009
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Spreekbeurt door Belgian Aerospace/Flemisch Aerospace Group
onderwerp in verband met de ruimtevaart
speciale tombola

-

Donderdag 14 mei 2009.
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Spreekbeurt Nancy Bourgoignie, schepen stad Oostende
koffietafel en tombola

-

Donderdag 10 september 2009.
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Spreekbeurt Mollet Laurent crimoloog over veiligheid en verslaving
koffietafel en tombola

-

Donderdag 08 oktober 2009
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
onderwerp : Compostella door ons lid Roland Debrabander
koffietafel en tombola

-

Donderdag 12 november 2009
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
onderwerp zal later worden medegedeeld
koffietafel en tombola

-

Donderdag 10 december 2009
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
onderwerp zal later worden medegedeeld
koffietafel en tombola

-

-82. Etentjes in het Koninginnehof.
Vanaf nu gaan de etentjes door in de grote zaal van het "Koninginnehof". Er wordt enkel nog de
dagschotel of een menu van de kaart geserveerd. Voorinschrijving bij . Andre BAROEN is niet
meer noodzakelijk.
Na het eetmaal blijft nog steeds de mogelijkheid om te kaarten of deel te nemen aan het bingospel. Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze
ontspanningsnamiddagen.
Datums van de etentjes 2009.
18 mei – 08 juni - 29 juni - 20 juli - 10 augustus - 31augustus - 21 september –
12 oktober - 09 november - 30 november - 14 december
3. Planning 2009
A Ledenvergaderingen.
09 april - 14 mei – 10 september - 08 oktober - 12 november - 10 december
B Bestuursvergaderingen.
01 april - 06 mei - 03 juni - 02 september - 07 oktober - 04 november 02 december
4. Koningsdag
Zaterdag 14 november 2009
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

De BSD
Na de Potsdam conferentie werd Aken onder het Britse gebied geplaatst.
In 1945-46 werden de kampen overgedragen naar het Belgische Leger als bezettingsmacht
van de BSD.
De Belgische bezetting werd vanaf 1946 gerealiseerd vanuit o.a. kazernes in de omgeving
Aachen , omgeving Keulen, omgeving Bonn, Soest en meer. In Bonn was het militair hospitaal
gevestigd, in Keulen de krijgsraad en het auditoraat. (de locaties in Bonn werden nadien
verplaatst naar Keulen omdat de Bondsregering zich in Bonn ging vestigen. In 1955 kwam
West-Duitsland mee in de NAVO en werd het bezettingsleger een troepenmacht.
In 1989 viel de Berlijnse muur en in 1990 werden plannen gemaakt voor terugtrekking van de
troepen uit Soest en andere BSD kampen.
In 1991 werden de eerste Belgische eenheden teruggetrokken, gevolgd met de in 2000
besloten hervormingen van het Belgische leger die in 2001 werd uitgevoerd door de
terugtrekking van het Belgische strijdkrachten in Duitsland.
In 2002 werden het einde van de BSD in Siegen voltrokken met een parade.
In 2005 werden het laatste Belgische kamp , Vogelsang , overgedragen aan de Duitse
overheid.
Na ongeveer 60 jaar was het gedaan met de BSD.
Algemeen kan men stellen dat België veel aanzien heeft verworven binnen de NATO dankzij
de inzet van de soldaten in de BSD. Een vrij volledige lijst van garnizoenen der BSD in
Duitsland kan u op http://www.museum-bsd.de/museum-bsd/grafiken/standorte.htm vinden.
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Dagreis naar Leopoldsburg… Op dinsdag 22 sept 2009
Opstapplaatsen:NR 1 Oostende visserijschool J.Bauwens
NR 2 Brugge E40 afrit Loppem.
Dagindeling :
0700 Vertrek aan opstapplaats NR 1
0715 Vertrek aan opstapplaats NR 2
1000 Aankomst Leopoldsburg : Naar gelang de weersomstandigheden:
Binnen de omheining van het museum :wij plaatsen U terug in de
verschrikkelijke tijd die de Politieke gevangenen hier beleefden . Open
lucht
museum:
een
wandeling
langs
artilleriestukken,tanks,
pantservoertuigen enz…
1200 Middagmaal: Gamellen maaltijd zoals duizenden soldaten U voordeden . dat
doe je uiteraard in een echte refter troep met de maaltijden van toen maar
aangepast aan ……..
1400 Bezoek aan de waarnemingsbaan : afspeuren door gebruik te maken van
hulpmiddelen op de waarnemingsbaan.
Bezoek aan een voormalige gerestaureerde militaire kapel.
De bunker: U beleeft een gesimuleerd bombardement door middel van een
licht en klankspel in de originele bunker.
1600 Tussendoortje : Koffie en taart (voor de echte: kampse borrel dit
op eigen kosten)
Nog even nakaarten in de cafetaria met nodige uitleg
1645 Vertrek richting Brugge -OOSTENDE
Deelname in de kosten : 32,00 euro
Inbegrepen: Autobus –drinkgeld chauffeur –middagmaal -tussendoortje
Museum. Gidsen
Dranken bij middagmaal zelf te betalen
Uiterste datum van inschrijving …10 Sept 2009 of tot volledige bezetting
van de bus.
Aantal plaatsen 50
De betaling moet op de rekening van de penningmeester toekomen uiterlijk
op 10 sept.2009 ……………….,de datum van de storting is het enige
beslissende criteria bij overboeking ,inschrijving en betaling bij de
penningmeester.
MR KIMPE PIERRE.
J.PEURQUAETSTRAAT 18 8400
OOSTENDE
Rekn° 000-0146912-54 inschrijving is slechts geldig na storting
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Wij weten dat de meeste volwassenen zeven tot acht uur slapen per nacht.
Ongeveer vijf procent van de mensen slaapt minder dan zes uur, een even grote
groep slaapt meer dan negen uur.
De hoeveelheid slaap, waaraan iemand behoefte heeft, neemt toe als hij of zij de
vorige dagen onvoldoende heeft kunnen rusten. Door te weinig slapen ontstaat er
een "slaapschuld", die moet aangezuiverd worden. Wanneer het louter gaat om een
tijdelijk te kort aan slaap, volstaat het de "slaapschuld" in te lossen.
Slaapstoornissen, met slaaploosheid als belangrijkste, zijn heel wat anders. Lijders
aan slapeloosheid of "insomnia ", klagen over een onaangepaste of kwalitatieve
slechtere slaap omwille van één of meer van de volgende nachtelijke symptomen :
de patiënt kan moeilijk inslapen, frequent wakker worden of 's morgens te vroeg
wakker worden. De slaap wordt bovendien als niet verkwikkend ervaren. Dit heeft
uiteraard een effect op het persoonlijk presteren het dagelijks leven : moeheid,
humeurigheid, verminderde concentraties en geheugen problemen.
Over het algemeen worden drie soorten slapeloosheid onderscheiden :
Voorbijgaande insomnia (af en toe), korte termijn insomnia (1 tot 3 weken) en
chronische insomnia (de slaapproblemen duren langer dan 4 weken) Slecht slapen
kan het gevolg zijn van een groot aantal factoren die kunnen verschillen afhankelijk
van het type slaapstoornis
Voorbijgaande slaapklachten zijn vaak het gevolg van acute stress of van
veranderingen in de omgeving. In dit geval gaat het om een secundaire en niet om
een primaire slaapstoornis. Veel voorkomende uitlokkende factoren zijn situaties
gebonden aan stress, ongewone slaapomgeving (bijvoorbeeld op vakantie),
ploegenwerk en het gebruik van cafeïne, alcohol of nicotine. Sommige
geneesmiddelen kunnen eveneens acute slaapstoornissen veroorzaken.
Korte termijn slaapstoornissen zijn over het algemeen een gevolg van meer
ernstige oorzaken, bijvoorbeeld een overlijden, emotioneel trauma, hospitalisatie of
pijn. Uitgesproken stressfactoren zijn huwelijk, echtscheidingen of aanhoudende
stress op het werk. Deze korte termijn slaapstoornissen kunnen chronisch worden
als de mensen die er aan lijden er niets aan doen.
Chronische slaapstoornissen gaan vaak gepaard met lichamelijke of emotionele
stoornissen zoals hart- en vaatproblemen, schildklierstoornissen, astma en
depressie. Zij kunnen tevens een gevolg zijn van bepaalde geneesmiddelen. Een
geconditioneerd angst betreffende de mogelijkheid om te slapen is vaak een
onderhoudende factor. De eerste aanpak bij de behandeling van slaapstoornissen
bestaat uit het volgen van een aantal eenvoudige regels van slaaphygiëne en
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zeker niet onderschat worden. Mensen met een slaapstoornis, en zij niet alleen, zijn
gebaat met een goede slaapomgeving. En dat wil zeggen : een veilige en
comfortabele, kalme en rust gevende slaapkamer, een goed gekozen bed en
matras, geen licht en geluid, met een goede verluchting en een temperatuur tussen
16 en 18°C. verder dient er aandacht gegeven te worden aan voldoende
lichaamsbeweging overdag, geen te zware maaltijden voor het slapengaan en aan
het leren beheersen van en omgaan met stress. Tenslotte is het noodzakelijk op te
letten met geneesmiddelen (vraag raad aan uw arts en apotheker) en stimulerende
middelen (koffie, thee, alcohol,...). Indien dit alles niet helpt, is de t tussenkomst van
een arts meer dan noodzakelijk. Door een arts voorgeschreven slaapmiddelen
kunnen (tijdelijk) een perfect hulpmiddel zijn om slaapproblemen op te lossen.
Afhankelijkheid of verslaving liggen echter steeds op de loer, zeker wanneer u
slaapmiddelen gebruikt zonder toezicht van arts of apotheker. Ook het doorgeven

van slaapmiddelen (onder het motto: 'probeer maar eens... bij mij helpt het goed') is
volstrekt uit de boze.
Slaapmiddelen zijn persoonlijke geneesmiddelen. Gelukkig zijn ze uitsluitend op
doktersvoorschrift te verkrijgen.
Mogen wij alle lezers er aan herinneren dat onvoldoende lichaamsbeweging een van
de oorzaken kan zijn van een slaapprobleem. Dansavonden zijn een ideaal middel
om op een gezonde manier ons lichaam de nodige spieroefeningen te geven en
vermoeidheid op te wekken.
Dr. A. Uytterhoeven
Literatuur : Dialogie Persossier 2002
'Open uw ogen voor de slaap'.
Bewerkt door Ludwig van Lierde
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ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING
NIET VAN DEZE WERELD
Dat het moeilijk is om tegenwoordig met alle wettelijk regels en
verordeningen in orde te zijn kwam zeer duidelijk tot uiting toen Noach in
2008 de goddelijke opdracht kreeg om. Met het oog op een nakende
zondvloed een nieuwe ark te bouwen.
De Heer liet hem weten dat Hij binnen de zes maand een nieuwe ark moest
bouwen, want Frank De Boosere had in zijn glazen bol gezien dat er gedurende 40
dagen en nachten bakken water uit de hemel zouden vallen. Een nieuwe
zondvloed was onafwendbaar.
Zes maanden later werden de hemelsluizen geopend. De Heer zag een
ontmoedigde en huilende Noach. Maar Hij zag geen ark.
Vertoornd om zoveel onwil, eiste de Heer tekst en uitleg van Noach.
Ach, smeekte Noach, vergeef mij Heer, ik heb mijn best gedaan en zelfs het
onmogelijke geprobeerd, maar de administratie heeft mij gesaboteerd.
Om te beginnen had ik een speciale stedenbouwkundige vergunning en een
milieuvergunning nodig. Het ministerie van leefmilieu eiste een milieueffectenrapport over de voorspelde watersnood.
Mijn ark moest dubbelwandig zijn en in opdracht van de brandweer moest ik een
evacuatieplan opmaken. Bovendien moest ik overal brandblussers voorzien en
een speciale aansluiting voor bluswater. En de inspecteur van de
brandverzekering verdubbelde de premie omdat ik mijnark in hout wou bouwen.
Bovendien kreeg ik nog last met mijn buren omdat zij beweerden dat ik de bouwlijn
niet respecteerde en dat ik de maximum toegelaten bouwhoogte had
overschreden. Zij legden bij de vrederechter een klacht neer wegens
geluidsoverlast op de werf en toen kreeg ik bezoek van de politie die de werken
kwam stilleggen.
Ik werd ontboden op Stedenbouw waar ik de zaak moest gaan uitleggen. De
volgende dag kreeg ik bezoek van inspecteurs van het ministerie van verkeer en
van de Administratie van de Wegen. Zij wilden dat ik eerst een waarborg stortte
voorde eventuele aanpassing van de infrastructuur als de ark zou moeten
verplaatst worden naar zee. Toen ik probeerde uit leggen dat de zee tot hier zou
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komen door het overvloedig regenen, geloofden zij er geen barst van en stonden
ze mij uit te lachen.
Aan hout geraken was ook een groot probleem. Ik had graag tropisch hardhout
willen gebruiken, maar ik kreeg geen importvergunning. Er kwam hevig protest en
verzet tegen het kappen van inlands hout en de Nationale Vogelbescherming
tekende bezwaar aan omdat het kappen van bomen de broedende vogels zou
verjagen.
Toen ik de dieren begon te verzamelen kreeg ik het aan de stok met Michel Van
den Bossche van GAlA. Hij beweerde dat ik wilde dieren wou vangen en dat het
wreed was om zoveel dieren te herbergen in een dergelijk kleine accommodatie.
Ik kreeg ook nog een klacht aan het been van het Centrum voor Gelijke Kansen en
Racismebestrijding. Volgens deze dienst was ik verplicht om een aantal
allochtonen tewerk te stellen bij het bouwen van de ark. En alsof dit alles nog niet
genoeg was, werd ik door de vakbonden verplicht om een ondernemingsraad op te
richten en moest ik sociale verkiezingen organiseren omdat ik zoveel mensen aan
het werk zette.
Toen ik dacht dat ik van al mijn ellende was verlost, kreeg ik de zeevaartpolitie aan
mijn deur. Zij wisten mij te vertellen dat ik, voor een dergelijke grote boot, een
vaarbrevet moest hebben, met als gevolg dat ik maanden les moest volgen aan de
Zeevaartschool.
Het werd nog erger toen de Douane en Accijnzen al mijn bezittingen zijn komen
aanslaan. Ik werd ervan beschuldigd dat ik illegaal het land wou verlaten met
meeneming van bedreigde diersoorten.
Douane en Accijnzen waren nog maar net buiten toen het Ministerie van
Landbouw kwam aankloppen. Zij zwaaiden met het mestactieplan omdat ik zoveel
dieren had en ik moest kunnen aantonen wat ik zou doen met al die mest. Van de
veterinaire dienst kreeg ik te horen dat ik alleen maar schapen mocht meenemen
die drager waren van een oormerk.
Ach Heer, vergeef me, het zal mij nog minstens tien jaar kosten om een ark te
bouwen.
En plots hield het op met regenen, de hemel klaarde op en een prachtige
regenboog kleurde het firmament. Toen sprak de Heer:” Noach, ik vergeef je, je
hebt gedaan wat je kon, ik ben te veeleisend geweest, de administratie is niet van
mijn wereld."
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Deel 3

De Oprichting van de Belgische krijgsmacht
De Militaire Rechtspraak
Een militaire rechtspraak was in deze periode een hoofdvereiste. Onder het Hollands regime
werd de tucht en rechtspleging geregeld door een strafwetboek en een tuchtreglement
daterende van 15 maart 1815 en het reglement op de strafrechtspleging van 20 juli 1814. Het
besluit van 27 oktober 1830 behield deze voorwaardelijk met uitzondering van de gehate
lijfstraffen. Op 7 oktober werden de stokslagen afgeschaft als zijnde" beledigend voor de
Belgische soldaat en een aanslag op de menselijke waardigheid".
Op 6 januari 1831 werd het Belgische Hoger Militair Gerechtshof te Brussel geïnstalleerd.

De Sedentaire Compagnieën
Op 20 november 1830 werden er drie speciale korpsen met vrijwilligers gevormd, die
bestemd waren om de gevangenissen van Gent, Vilvoorde en Saint-Bernard te bewaken.
Deze korpsen werden op 22 januari 1831 omgevormd tor sedentaire compagnieën.
Getalsterkte: 4 officieren en 221 manschappen

De eenheden ontstaan uit de Vrijkorpsen
De eenheden van het toenmalige Belgische leger speelden een eerder passieve rol tijdens de
revolutie. Het waren voornamelijk de hoofdstedelijke patriotten, bijgestaan door kleine groepjes
vrijwilligers uit de provincie, die de Hollanders uit onze gewesten verdreven. Vanuit al de
provincies en het buitenland (vooral Frankrijk) stroomden vrijwilligers toe. Zowel om militaire
reden als voor het herstel van de rust drong zich de noodzaak op dat er orde op zaken werd
gesteld. Daags na de inname van Antwerpen (27 oktober 1830) begon men homogene
groepen te vormen, ter sterkte van een bataljon.
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onder bevel kwamen van:
1é Brigade onder MELLINET, verliet op 11 november 1830 Antwerpen om zich op te stellen in
de Noorderkempen op de lijn Essen-Wortel met Wuustwezel als hoofdkwartier. De 1é brigade
werd op 24 november 1830 vervangen door de 3é. De bevelhebber werd op 19 december
1830 vervangen door Kolonel L'ESCAILLE, een veteraan uit het Oostenrijks en Franse leger.
2é Brigade onder NIELLON, stelde zich tezamen met de 1é Brigade op tussen Weelde en
Arendonk, Turnhout werd het hoofdkwartier.
3é Brigade onder Luitenant-kolonel FONSON, bleef tijdelijk in Antwerpen om de citadel in het
oog te houden (zie 1.) De 1é en de 3é Brigade zouden gans de winter van 1830-31 op hun
stellingen blijven waar ze erg te lijden hadden onder de kou en de slechte bevoorrading.
Deze beslissing door Generaal NYPELS genomen op 28 oktober 1830 werd in enkele dagen
tijd uitgevoerd. Vele vrijwilligers keerden hierdoor huiswaarts. Ze waren niet gekomen om
onder de militaire discipline te dienen, maar om te strijden onder door hun zelf gekozen chefs.
Op 1 november 1830 werden de eerste maatregelen getroffen om de vrijkorpsen officieel te
erkennen.
Het bataljon onder bevel van Luitenant-kolonel VAN DEN ELSKENS (alias BORREMANS)
kreeg de benaming 1é Jagers te Voet. Het werd versterkt met andere vrijwilligerformaties,
zoals:
-18 februari 1831, Vrijwilligers van Luitenant-kolonel Emest GRÉGOIRE. Dit bataljon was
ontbonden na verraad van zijn chef. Voorheen (22-12-1830) 2é Bataljon Tirailleurs ontbonden
op 09-02-1831.
-11 mei 1831, het Vrijkorps van Majoor AULARD.
-Later werden nog andere vrijwilligersformaties toegevoegd.
De getalsterkte en structuur van het regiment leek sterk op dat van de infanterie, doch de
eenheid op zich was "anders".
Een Luiks bataljon, theoretisch onder bevel van Charles ROGIER maar praktisch geleid door
Majoor LOCHTMANS, werd op 21 november 1830 omgevormd tot een bataljon Jagers en
kreeg op 9 februari de naam 1é Bataljon Tirailleurs.
Op 30 maart 1831 verscheen een besluit dat van de Vrijkorpsen regimenten maakten. Als
gevolg daarvan werden de drie hoger genoemde Brigades:
- 1é Brigade werd het 12é Linie.
Met toevoeging van: de Groen Jagers van DUVIVIER, de vrijwilligers van Diest en Mechelen
(1é Bataljon Vrijkorpsen), het bataljon van Namur o.l.v. GILLAIN; de Luikse compagnie van
JAMOLET en de Brusselse van BAYS (2é Bataljon Vrijkorpsen), de compagnieën van Mons,
Braine-l'Alleud, Jemappes, Baisy-Thy, Nivelles, Charleroi, Soignies, Leuze, Kortrijk en Ronse
(4é Bataljon Vrijkorpsen of het Waals Legioen), de compagnieën van Ath en Geraardsbergen
(6é Bataljon Vrijkorpsen) en het Belgische-Parijse Legioen.
- 2é Brigade werd het 2é Jagers te Voet
- 3é Brigade werd het 3é Jagers te Voet
Met toevoeging van: de Verkenners (Voltigeurs) van SCHAVEYE, de Belgische Jagers van
BRAIVE, de Inséparables van BLACK, en de tirailleurs van MOLÉSINI-SAUTEL..
De overgrote meerderheid van de Vrijkorpsen bestond uit infanterie, toch bezat ze enkele
cavalerie en artillerie elementen . Voor de cavalerie o.a.: de vrijwilligerscompagnie Kozakken
van de Maas opgericht te Liège door de gebroeders LUCAS. Deze eenheid had zich
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Compagnie van de Gidsen, het latere Regiment Gidsen.
Voor de artillerie o.a.: de artillerie van de Brusselse Burgerwacht, opgericht eind augustus
1830, had zich in de hoofdstad ingezet en vergezelde achteraf de troepen van MELLINET.
Na de Tiendaagse Veldtocht werd ze een deel van het geregeld leger als de 11é
Veldcompagnie.
De artillerie van Majoor KESSELS, te Leuven opgericht, had ook MELLINET gevolgd maar
werd in februari 1831 ontbonden.

Einde
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, bij een der
bestuursleden of via internet http://home.euphonynet.be/ex-ooffr
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
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