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Voorwoord door de Voorzitter
Beste leden, vrienden
Een lange strenge winter is hopelijk bijna achter de rug, tijd voor een mooie
voorspelde zomer, met welverdiende rust voor allen, zodat wij klaar zijn om op
09 september 2010 met nieuwe volgeladen batterijen te kunnen starten. Doch
zoals alles wat leeft, dient ook onze vereniging zich aan te passen aan de snelle
evolutie en de eisen van de moderne tijd. Daarom beste leden, blijf in beweging
en geniet van elke minuut van de dag, elk volgens zijn eigen mogelijkheden en
middelen, want dit verdienen we allemaal ergens.
Het heeft het bestuur en de voorzitter dan ook het gevoel dat we nog steeds goed
bezig zijn, en ons werk nog altijd wordt gewaardeerd.
Er blijft mij tenslotte de aangename taak, in naam van het bestuur en mezelf U
allen een aangename zomervakantie toe te wensen.
En gedenk mijn leuze
“ Blijf gezond”
Uw voorzitter

Secretariaat
HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, tijdelijk 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,
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
bij KIMPE P. J. Peurquaetstraat 18 / b2 , 84OO Oostende.
Het lidmaatschap bedraagt :
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
- 7 euro ; voor weduwen
Maatschappij van Ex-Onderofficieren Secretariaat:
Slachtersstraat 2 bus 4, 8400 Oostende. Tel 059/507848
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Leden vergadering van 15 apr 2010
De voorzitter opent traditioneel de vergadering en heet iedereen welkom, één
ogenblik van stilte ter ere van onze overleden leden wordt gevraagd.
Vervolgens stelde onze feestleider John, de spreker voor, namelijk de heer
Patrick Vermant (Politie Oostende met als onderwerp: “Het invullen van het
Europees ongevallenverslag”. Met gevatte en interessante inlichtingen en vooral
door moeilijke situaties toe te lichten, stonden we alweer een stap verder, om bij
een ongeval gewapend met kennis van zaken te kunnen reageren. Daarna was
het tijd voor de koffie en de mogelijkheid tot het nuttigen van een wafel of
pannenkoek, ook de loten voor de traditionele tombola gingen van de hand.
Rond 1600 hr kon deze dan beginnen, zodat rond 1700 hr iedereen hopelijk
tevreden weer huiswaarts kon keren.
De volgende afspraak was dan 20 mei 2010 voor een quiz-namiddag, per ploeg
van 4 personen en met een prijs voor de beste ploegen.
LEDENVERGADERING VAN 20 mei 2010
De vergadering werd geopend door de secretaris Gilbert Dewulf gezien de
voorzitter door andere verplichtingen verhinderd was. Hij heet iedereen welkom
en vraagt één minuut stilte ter ere van onze overleden leden.
Voor de ledenvergadering waren 25 leden opgekomen. Voor de quiz moesten
ploegen gevormd worden waardoor Gilbert de aanwezigen meer centraliseerde
zodat de organisator van het spel dichter bij de spelers stond.
Na de voorstelling van de organisator Robert Dhondt aan de aanwezigen, nam
deze het woord voor de nodige uitleg over het verloop van de quiz. Er werd
telkens een ronde gespeeld met tien varia vragen, waarvoor iedere ploeg 10
minuten kreeg voor overleg met de ploegleden en de (juiste) antwoorden te
geven. Na elke beurt en afgifte van het vragenblaadje werden de juiste
antwoorden gegeven. Er heerste een gezonde competitiegeest waarbij gefluister
en afschermen van de genoteerde antwoorden duidelijk merkbaar waren.
Na deze leerrijke namiddag werden de vier succesvolste ploegen met een kleine
attentie beloond en de organisatie bedankt met het traditioneel geschenk
De scores waren hoog en lagen dicht bijeen waaruit we kunnen stellen dat onze
leden ook nog geestelijk zeer gezond zijn.
De uitslagen : eerste 35 punten, tweede 34, derde en vierde 33 punten gelijk en
de vijfde ploeg was geslaagd met 29 punten.
Door het geringe aantal deelnemers werd geen tombola gehouden en met een
zak vol nieuwe kennis kon iedereen rond 1700Hr huiswaarts keren.

-4-

Wedstrijd

Denksport
Welke letter, cijfer of
woord moet men
invullen in het laatste
vakje?

1/2

3/4

HV

HV

1/2

3/4

Antwoord wordt
verwacht vóór
31 aug 2010 bij de
voorzitter.
Het antwoord wordt bekend gemaakt op de ledenvergadering tijdens de maand september.
Bij meerdere juiste inzendingen gaat de prijs naar de winnaar door het lot aangeduid.
Succes

H

V

?

Ledenvergaderingen
In het verleden werden er tien ledenvergaderingen georganiseerd en wel tijdens de
maanden september tot juni.
Door de terugval van het aantal deelnemers tijdens de maand juni werd deze
ledenvergadering afgeschaft.
Enkele leden hebben onlangs gevraagd om de ledenvergadering tijdens de maand
juni terug in te voeren.
Teneinde een inzicht te krijgen hoeveel leden de herinvoering van de
ledenvergadering in juni wensen en er ook willen aan deelnemen, vragen we aan u
allen om uw mening.
Indien je de herinvoering wenst en er ook zoveel mogelijk zal aan deelnemen vragen
we u de vragenstrook terug te bezorgen vóór 09 sep of op de ledenvergadering van
sep 2010 aan het bestuur via afgifte aan een bestuurslid, per post of e-mail.
Indien er genoeg interesse is zal het bestuur de nodige stappen ondernemen.
Ondergetekende : naam:…………………………………………voornaam………………………
Wenst de herinvoering van de ledenvergadering tijdens de maand juni
Handtekening : ………………………………………
Afgeven op de vergadering sep of
Opsturen naar secretariaat of
Mailen naar g.possenier@belgacom.net
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Verenigingsleven goed voor de gezondheid !!!
Georgina Haeck, lid van onze vereniging en eeuwelinge blikt terug in de tijd en verklaart
dat het verenigingsleven de ideale manier is om sociale contacten te behouden.
Na Georgina hebben we dit jaar nog twee leden die dit jaar 90 kaarjes mogen uitblazen

Eeuwelinge grapt met bezoekers

Georgina telt 102 lentes
Georgina Haeck was in haar sas op haar
102de verjaardag. Naast haar zit dochter
Wilfrieda en schepen Marina Willems en
achteraan staat de rest van de familie
en enkele vrienden. (Foto BVO)

• OOSTENDE/MEIBOOM –
In woonzorgcentrum Sint-Jozef
ging op zaterdag 13 maart alle
aandacht
naar
de
102de
verjaardag van Georgina Haeck.
De
eeuwelinge
mocht die
kaarsjes al op 9 maart uitblazen,
maar wachtte tot het weekend
om een feest te geven.
Op het feest in 't Ponton genoot Georgina zichtbaar van de aandacht die ze kreeg. Samen met
haar enige dochter Wilfrieda (78) blikte ze terug op haar leven. „Ik werd in 1908 geboren in
Oostende, en groeide op in de wijk Oud Hospitaal", zegt Georgina. „Eerst was ik actief in de
vestiaire in de speelzaal van hotel Impérial, dat zich in de buurt van de Kursaal bevond. Daarna
was naaien de boodschap en wel bij de Wagons-Lits van de spoorwegen. Na mijn pensioen, nu
bijna 50 jaar geleden, werd ik lid van heel wat verenigingen. De ideale manier om te reizen,
kaarten en dus voldoende sociale contacten te behouden. Al die tijd woonde ik in langs de
Weidestraat in het gehucht Boter-put op de Meiboom. Vier jaar geleden drong een verhuizing
naar het rusthuis zich op. Gelukkig was er een plaats vrij in het Ponton en hoefde ik dus mijn
vertrouwde wijk niet te verlaten", aldus Georgina.
Grapjes
Dochter Wilfrieda vult aan. „Mijn moeder heeft nog lang genoten van het feest dat hier twee
jaar geleden voor haar op het getouw werd gezet en daarom beslisten we dit weekend een
nieuwe bijeenkomst te organiseren. Zowel kleindochter Martine (52) als de
achterkleindochters Mei (27), Lente (23) en Merel (20) wensten mijn ma al proficiat. Ook het
bezoek van het stadsbestuur en de brief van het hof doet haar duidelijk deugd. Mijn ma maakt
grapjes met schepen Marina Willems en beleeft een mooie oude dag", aldus nog dochter
Wilfrieda.
(BVO)
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JULES VERMEYLEN
dit jaar

lentes

Julien ,
Als 90-jarige zijn er volgende mogelijkheden:
Constant bingo of kaart spelen
De goede oude tijd terug willen
Wachten tot je honderd wordt
Of
Gewoon net als jullie
Heel erg GENIETEN van elke nieuwe dag
HARTELIJK GEFELICITEERD ! ! !
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Agenda
Activiteiten in het jaar 2010 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 september 2010
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Buitenlandse opdrachten Dhr Lason
koffietafel en tombola

-

Wijziging datum!!! Donderdag 07 oktober 2010
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Show - time
koffietafel en tombola

-

Donderdag 18 november 2010.
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Overlijden wat nu? Door Cdt DeFlo sociale dienst Brugge
koffietafel en tombola

-

Donderdag 09 december 2010
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Intensieve zorgen door Mr Oosterlinck
koffietafel en tombola

-

Donderdag 13 januari 2011
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Nieuwjaarsreceptie met snacks, dans en animatie ( met inschrijving)
Speciale tombola

-

Donderdag 10 februari 2011
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.
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
2010.
20 september -11 oktober - 8 november – 29 november - 13 december.
3. Planning
2010.
A Bestuursvergaderingen.
0 1 september - 06 oktober – 03 november – 01 december
B Ledenvergaderingen
– 09 september – 07 oktober – 18 november – 09 december
4. Koningsdag
Zaterdag 13 november 2010 in het Koninginnehof
Menu : Aperitief met hapjes
Licht gerookte eendenborst met meloen
Bisque van garnalen met peterselie
Kalfsoesters met tijmhoningsaus en broccoli aardappelgratin
Tulp met vanille-ijs, vers fruit en fruitcoullis
Prijs : 36 €

Uit Sympathie
Hilda Seys
Meetje van Mariakerke

Dagreis :dinsdag 21 sep 2010
Bestemming :Park Paradisio .
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Opstapplaatsen :NR1 Oostende visserijschool J.Bauwens
NR2 Brugge E40 afrit Loppem.
0730 hr
0745 hr
1000 hr
1001 hr

: vertrek aan opstapplaats NR1 Oostende
: vertrek aan opstapplaats NR2 Brugge richting Kortrijk enz…..
: aankomst Paradisio
: vrij bezoek aan Paradisio en dit voor gans de dag
Enkele tips: het park is onderverdeeld in tuinen enz…
Het rijk van Ganesha, Chinese tuin, Madidi, De Oasis , Geheime Crypte,
De Nautilus, Algoa, Parcours der avonturiers , De Mersus Emergo.
Roofvogelsvolière, enz…
1200 hr : vrij middagmaal ter plaatse, elk zijn goesting en te betalen door
persoon zelf
Restaurant-Self service-Fastfood.
Medegebracht lunchpakket: dranken te bekomen in vernoemde
gelegenheden.
1400 hr : verzameling voor het bijwonen van demonstratie roofvogels in vrije
vlucht ( indien het weer het toelaat) duur 1hr15
1420 hr : begin demonstratie
1500 hr : einde demonstratie verder vrij bezoek .
1630 hr : einde bezoek
1645 hr : vertrek richting Brugge Oostende
1900 hr : aankomst Oostende .

Inbegrepen: autobus –drinkgeld chauffeur – inkomst
Inschrijving en betaling bij de penningmeester
Uiterste datum van inschrijving 09 sep 2010, of tot volledige bezetting van de
bus.
Prijs: 33,00 €
Aantal plaatsen 50
De betaling moet op de rekening van de penningmeester toekomen uiterlijk op
10 Sep 2010.
De datum van de storting is het enige beslissende criteria bij overboeking..
Mr KIMPE PIERRE.
J.PEURQUAETSTRAAT 18 8400 OOSTENDE
Rekn° 000-0146912-54 inschrijving is slechts geldig na storting
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
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DOE-HET-ZELVER, VOORKOM BRAND !

De meeste doe-het-zelvers kunnen zo verdiept zijn in hun werkzaamheden dat zij vaak zelfs de
eenvoudigste veiligheidsmaatregelen over het hoofd zien. En juist die zijn zo belangrijk. Niet alleen
voor henzelf, maar ook voor hun gezin en zelfs voor de buren.
Doe-het-zelvers gebruiken allerhande elektrische apparaten, zoals bv. voor solderen, boren,
zagen, schaven, verlichting, enz. Al deze toestellen kunnen oorzaak zijn van :
- overbelasting en dus verhitting door teveel aan sluitingen op één contact of aansluitdoos ;
- kortsluiting ;
- vonkvorming.
Laat daarom uw elektrische installaties aanleggen, onderhouden en herstellen door een vakman.
Een doe-het-zelver wil ook tijdens de wintermaanden niet in de kou staan. De werkplaats wordt dan
echter vaak op heel primitieve wijze verwarmd met oliekachel, straalkachel of andere min of meer
verplaatsbare verwarmingsbronnen. Het niet naleven van de noodzakelijke
brandveiligheidsvoorschriften bij verwarmingsinstallaties hebben reeds vele doe- het-zelvers
achteraf lelijk in de kou gezet. Dergelijke branden worden meestal veroorzaakt door:
- omvallen van kachels of andere warmtebronnen;
- het opstellen van kachels in de nabijheid van brandbaar materiaal ;
- explosie van licht ontvlambare produkten door de aanwezigheid van een open vuur;
- verkeerd gebruik van gasflessen.
De doe-het-zelver kan niet zonder licht ontvlambare produkten : allerlei scheikundige
hulpmiddelen of afwerkingsprodukten. Maar ook hier loert "de rode haan" ! Brandbare dampen
en gassen zijn dikwijls oorzaak van explosie en brand.
Daarom :
- gebruik nooit dergelijke produkten bij een open vuur, denk hierbij niet alleen aan de kachel,
maar ook aan de waakvlam van warmwaterinstallaties, lucifers, brandende sigaretten en het
omdraaien van elektrische schakelaars ;
- ventileer voortdurend de werkplaats ;
- bewaar licht ontvlambare produkten in onbreekbare flessen en bussen en vermeld de inhoud erop.
ZELF DOEN GEEFT HEELWAT VOLDOENING EN IS GOEDKOOP
VEILIG DOEN GEEFT EEN PRETTIG GEVOEL EN IS NOG GOEDKOPER l
Daarom enkele praktische tips :
- plaats uw soldeerbout na gebruik op een onbrandbare onderligger of in een speciale houder ;
- verwissel gasflessen in open lucht; gebruik enkel gasslangen in perfecte staat en passende gasklemmen voor de aansluiting ;
- maak of bewaar geen onnodige rommel, opgeruimd staat netjes en is bovendien veiliger;
- gebruik uitsluitend metalen asbakken en afvalemmers ;
- werp nooit vodden gedrenkt in olie of andere chemische produkten in vuilnisemmers of
afvalbakken ;

- verlaat nooit de werkplaats vooraleer uw 'veiligheidsinspectie' is uitgevoerd :
- alle elektrische toestellen uitgeschakeld ;
- de stekkers uit de stopcontacten verwijderd ;
- bussen en flessen goed afgesloten ;
- gasflessen zorgvuldig dichtgedraaid ;
- de kachel volledig gedoofd;
- asbakken geledigd.
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Indien er toch iets fout zou gaan :
Aarzel nooit. Roep onmiddellijk de brandweer op.
Haar hulp is kosteloos en kan mensenlevens redden !
100 of 70.10.10 voor Oostende – Bredene

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

In case of emergency (In noodgeval)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
ICE (afkorting voor In Case of Emergency) is een in 2005
gestart initiatief om bezitters van een mobiele telefoon
ertoe te bewegen telefoonnummers (en adressen) in het
telefoonboek van hun telefoontoestel onder de naam ICE
op te slaan, die hulpverleners direct kunnen bellen als de
eigenaar in een ongeluk betrokken raakt. Daarmee kan men
voorkomen dat hulpverleners kostbare tijd verliezen met
het identificeren van slachtoffers, met het zoeken met wie
er contact moet worden opgenomen indien iemand ernstig gewond is en er niet met
het slachtoffer gecommuniceerd kan worden, of met het inwinnen van essentiële
medische informatie. Als iemand wil dat er met meerdere personen contact wordt
opgenomen, kan men meerdere ICE-nummers in het toestel zetten. Daarvoor kunnen
codes als ICE1, ICE2, ICE3 gebruikt worden.
ICE wordt ingegeven als naam van de correspondent en het nummer is het te bellen
nummer in noodgeval
Het initiatief is in Groot-Brittannië begonnen en heeft zich naar verschillende landen
verspreid. Er is nog geen officiële overheidscampagne. Toch wordt via organisaties
als het Rode Kruis een oproep gedaan aan mensen over de hele wereld. Het idee
wordt tevens door de Politiediensten ondersteund.
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Mmm……
Chocolade!
België staat bij fijnproevers internationaal
bekend om haar chocolade. Over de hele wereld
roemen ze onze pralines. De uitvinding van
dit chocoladesnoepje dateert van 1912. De
Belgische bakker Jean Neuhaus mag de
ontdekking van dit onweerstaanbare product op zijn naam schrijven,

Reis door de tijd
Chocolade zelf is natuurlijk al eeuwen ouder dan de praline. De oudste
cacaosporen in aardewerk dateren van 600 voor Christus. Uit de geschriften van
een Spaanse missionaris leren we dat de Azteken al chocoladedrank dronken op
basis van cacaobonen. Ze beschouwden het als een godendrank en verbonden het
heerlijke goedje met hun godin van de vruchtbaarheid, Xochiquetzal. Aan het
einde van de 16e eeuw brachten de Spaanse veroveraars chocolade mee naar hun
thuisland en voegden er suiker aan toe. Chocolade werd in het begin enkel
gedronken en verspreid als luxeproduct voor de adel. Pas eind 18e eeuw begon
het product in prijs te dalen, zodat het een echte volksdrank kon worden.

Verslavende drug of gezonde weldoener?
Over chocolade en gezondheid bestaan veel mythes. Volgens sommigen werkt het
als een drug en ben je maar beter op je hoede voor het verslavend effect. Uit
recente studies blijkt echter dat de stoffen die de hersenen stimuleren zoals
serotonine, endorfine en cafeïne slechts in beperkte mate voorkomen. Andere
studies tonen aan dat chocolade een gunstig effect heeft op de bloeddruk en de
bloedvaten dankzij antioxidanten in cacao. Voor dat effect moet je wel fondant
chocolade kiezen.
Deze soort bevat het meest cacao en dus ook de meeste antioxidanten. Het heeft
jammer genoeg geen zin om jezelf vol te proppen met witte pralines of
melkchocolade met karamel en nootjes. De effecten die men aan chocolade
toeschrijft zijn dus eerder minimaal. Maar dieren moeten wel voorzichtig zijn met
chocolade. Geef uw hond nooit chocolade. Dit kan dodelijk zijn voor zijn
metabolisme!

Mooi met chocola
Tegenwoordig heeft ook de beautyindustrie zich op chocolade gestort.
Cacaoboter wordt al langer gebruikt als lippenbalsem, maar vandaag zijn er een
hele reeks andere producten aan het gamma toegevoegd. Chocolade zou de huid
hydrateren en de antioxidanten zouden rimpels verzachten en de huid langer jong
houden. In Spa-resorts en in schoonheidssalons prijken massages met chocolade
of een bad met de lekkernij op de prijskaart tussen de andere
beautyarrangementen. Voor wie van chocola wil genieten zonder noodlottige
kilo’s te vergaren.
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"BEANS IN TOMATO SAUCE"
De avonden in tweede lijn vormden de gelegenheid om culinaire proeven uit te
voeren. Deze kwamen niet in aanmerking voor de toekenning van de Nobelprijs
voor Chemie!
Meestal eindigden deze proeven in een dichte rook van door napalm verbrande
worsten en de ontploffing van dozen "Beans in tomato sauce" die op onvoorzichtige
wijze in het vuur lagen te ontdooien.
Zonder aan deze dozen de kwalificatie van "Massavernietigingswapen" toe te
kennen, moest erkend worden dat ze een overlastcapaciteit bezaten die
absoluut niet overeenstemde met hun grootte. In de zomer geschiedden de
zaken plus minus op een normale wijze. Aan de geboren onhandigen lukte het
uiteraard om zichzelf en de buren te besmeuren met tomatensaus. Maar de
winter verergerde en vergrootte het probleem.
Bij minus 20°C een "can-opener" gebruiken met gevoerde handschoenen aan,
was een echte krachttoer met de reële kans dat de vingers als eerste aangetast
werden. Wanneer de doos dan eindelijk open was, werd er dan met de bajonet,
zonder veel succes, getracht deze leeg te maken. Heftig verontwaardigd,
schoten enkele ze stuk met een FN salvo. Men kan zich het resultaat
voorstellen………
Eigenlijk neen, men kan het zich niet voorstellen als men het nooit heeft
meegemaakt.
Wanneer een groentje voor de eerste keer werd geconfronteerd met een
dergelijke situatie, dacht hij deze op te lossen door de doos, zonder ze te openen,
in het vuur te plaatsen, waar ze uiteindelijk ontplofte. Het volgende moment zag
men verwilderde, rokende, met "tomato sauce" besmeurde ongelukkigen uit de
bunker vluchten. Dit was uitermate traumatiserend voor de slachtoffers maar
heel vermakelijk voor de toeschouwers.
Andere verhongerden besloten om geduld uit te oefenen en gleden in hun
slaapzak met hun doos "beans in tomato sauce" om ze te ontdooien en
beweerden met een typische mannelijke verwaandheid dat deze methode haar
doeltreffendheid al had bewezen bij hun vriendin.
Als ze deze beslissing van in het begin namen, verliep alles naar wens, maar
indien deze doos al gescheurd was door de slagen, dan moesten zij voor de rest
van de winter hun slaapzak delen met heel wat tomatensaus die tijdens hun
slaap ontdooide.

uit "DE STILLE MORGEN"
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Pauselijke Zoeaven 1860-70
De Pauselijke Staten, die na 1815 opnieuw waren opgericht, konden zich moeilijk
handhaven tegenover het opkomende Italiaans nationalisme.
Toen de PIUS IX de eerste maal verjaagd werd kon hij zijn wereldlijke macht pas
herstellen dank zij de tussenkomst van de Fransen. Na de wapenstilstand van
Villafranco in 1859 sloot Keizer Napoleon III de ogen toen Piëmont de
Pauselijke Staat Romagna aanhechtte. Het was nochtans deze Franse keizer die
zich als verdediger van de Heilige Stoel had opgewerkt en de Paus begreep dat
hij er alleen voor stond. Aan het hoofd van het Vatikaan stelde hij een vurig
prelaat aan, de Belg Xavier de MERODE, die tevens de Pauselijke legers zou
reorganiseren. Voor zijn christelijke roeping deed de Merode dienst als officier
in het Belgische eliteregiment (latere Grenadiers) en volgde een zekere tijd de
Franse troepen in Algerije (1844-1845).
Deze reorganisatie deed de Paus twee belangrijke maatregelen treffen. Ten
eerste stelde hij de Franse Generaal LAMORICIÈRE (deze kende de MERODE uit
Algerije) als bevelhebber van de Pauselijke legers aan, en ten tweede besloot
hij tezamen met hem om een keurkorps op te richten bestaande uit Franse en
Belgische vrijwilligers (*).
Over gans de katholieke wereld werd een oproep gedaan om de Heilige Stoel te
helpen verdedigen.
Vanaf april 1860 waren wervingscomités actief in
België en reeds op 20 mei 1860 werd in Rome de
eerste
zogenaamde
Frans-Belgische
Tiralleurscompagnie opgericht. Op l juni van datzelfde jaar
groeide dit reeds uit tot een bataljon dat onder leiding
stond van de Franse Luitenant-Kolonel de
BECDELIÈVRE.. Op 11 september 1860 vielen de
Piëmontezen de Pauselijke staten binnen. De Franse en
de Belgische versterkingen ten spijt werd het kleine
Pauselijk leger zeven dagen later bij Castelfidardo,
nabij Anconda, verslagen. De Franse troepen die zich
te Rome bevonden verlieten deze stad niet. Door deze
nederlaag verloor PIUS IX Cambrië en Marches, zodat
slechts Latium hem reste.
Het uniform dat dankzij de Franse elementen, en
vooral door zijn chef, vertoonde veel gelijkenis met
dat van de Franse "Zouave" en al spoedig werd dit de
bijnaam van de Frans-Belgische Tiralleursbataljon (**).
Op l januari 1861 werd Pauselijke Zoeaven de officiële
benaming van het bataljon. Vanaf die datum opende
het ook zijn deuren voor vrijwilligers van andere
nationaliteiten. Van 1861 tot 1866 was het bataljon
Zoeaven in de weer met het verjagen van GARIBALDIS troepen of met het de
kop indrukken van binnenlandse onlusten. Eind 1866 werden de Franse
bezettingstroepen uit Rome weggetrokken wat onmiddellijk het aantal Italiaanse
aanvallen deed stijgen.

-15Op l januari 1867 werd het bataljon een regiment en werd de leiding
toevertrouwd aan de Zwitserse Kolonel ALLET.
De Zoeaven onderscheiden zich op 13 oktober
1867 tegen GARIBALDI te Monte Libretti en
twee weken later te Monte Rotanda. Dit kon
echter niet beletten dat de toestand zodanig
verslechterde dat de Fransen genoodzaakt
waren om terug troepen te sturen, deze
landen eind oktober te Civita-Vecchia. De
Franse legers en de Zoeaven versloegen
GARIBALDI op 5 nov e mb e r 1 86 7 te
Mentona, wat de situatie zou doen
stabiliseren tot in 1870.
Op 5 augustus 1870 riep Frankrijk, dat net
de oorlog had verklaard aan Pruisen, zijn
troepen terug. Toen na de val van Sedan op l
*Joannes Snijkers (1840-1917) uit september 1870 het Franse Tweede Keizerrijk
het Limburgse Kessenich, in ineenstortte, had Italië niets meer te
vrezen van het Franse leger en besloot
krijgsornaat* (boven)
om op 9 september massaal de Pauselijke
staten binnen te vallen. De val van Rome (20 september 1870) kon door de
overrompelde Pauselijke troepen niet meer vermeden worden.
Desondanks vochten de Zoeaven met een ware heldenmoed, zoals de compagnie
die onder de leiding stond van de Belgische Kapitein de RÉSIMONT de BEMPT.
Deze hield op 13 september een volledige Italiaanse divisie gedurende vijf uur in
bedwang.
Op 21 september 1870 werd het Pauselijk leger ontbonden en zijn soldaten
huiswaarts gestuurd.
Tussen 1860 en 1870 " melden zich ongeveer 10.000 vrijwilligers waaronder 3.181
Nederlanders, 2964 Fransen en l .634 Belgen). Bij de Belgen (voornamelijk vlamingen)
worden de verliezen geschat op ongeveer 120 man, een twintigtal tijdens de
gevechten en de rest door ziekte of ongeval.
(*) Om te vermijden dat ordinaire huurlingen zich bij de Pauselijke troepen
zouden voegen, moest de kandidaat-Zoeaaf een aanbevelingsbrief voorleggen
opgemaakt door de pastoor van zijn woonplaats, waaruit zijn Kristelijke
toewijding moest blijken.
(**) Er waren ook andere eenheden zoals de Pauselijke Dragonders,
Artillerie...
(***)!„ het nummer XXIH-5, maart 1980 van "Revue belge d'histoire militaire Belgisch tijdschrift voor militaire geschiedenis" uitgegeven door de Koninklijke
Vereniging der Vrienden van het Legermuseum te Brussel, Jubelpark, verscheen
het artikel "Over de Belgische Zoeaven in Pauselijke dienst gevallen" door F.E.
Stevens. Naast een interessante demografische studie bevat dit artikel een lijst
met 125 Belgische Zoeaven
SAMENSTELLING:A.WINDMEULEN
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Ontstaangeschiedenis van de brabaçonne

Na de gevechten van september 1830 trokken enkele jongelui op een avond
naar het café "L'Aigle d'Or" in de Greepstraat in Brussel. Deze jonge
patriotten namen plaats in het salon op de eerste verdieping. De jonge
vrijheidsstrijders praatten, lachten en zongen, tot een van hen, een zekere
Jenneval, de verzen begon te declameren van een tekst die hijzelf had
opgesteld en die zijn revolutionaire aspiraties vertolkte.
Er wordt verteld dat op die manier het Belgisch volkslied in 1830
ontstond. Al heeft deze anekdote geen historische waarde, toch staat vast
dat de eerste Brabanconne eind 1830 werd opgesteld door Louis-Alexandre
Dechet, beter bekend als Jenneval. Deze was acteur bij de Muntschouwburg
waar overigens op 25 augustus 1830 de revolutie begon die leidde tot de
onafhankelijkheid van België. Jenneval nam dienst in het leger van de
revolutionairen en werd op 18 oktober 1830 in gevechten bij Lier gedood.
Naargelang van de gebeurtenissen paste hij zijn tekst aan en maakte zo drie
versies van het Belgisch volkslied.
In 1860 werd het lied immers nogmaals aangepast. Dat gebeurde uiteraard
niet door de maker ervan, maar wel door Eerste Minister Charles Rogier die
Jennevals heftige uitvallen tegen Willem van Nassau, de Prins van Oranje,
ingrijpend afzwakte. Dat is de versie die u hierboven aantreft en die nog
steeds de tekst van het Belgisch volkslied is.
De muziek van de "Brabanconne" werd tijdens de woelige septemberdagen
van 1830 gecomponeerd door Francais Van Campenhout. De eerste openbare
vertolking van het Belgisch volkslied vond plaats in de Muntschouwburg,
begin oktober 1830. De oorspronkelijke partituur werd eveneens aangepast
aan de tekst van Charles Rogier.
In feite bestaat er geen officiële versie van de "Brabangonne". Verschillende
commissies werden belast met het bestuderen van de tekst en de melodie
van "De Brabangonne" en met het opstellen van een officiële versie. Deze
werkzaamheden hebben echter nooit tot een resultaat geleid. In een
ministeriële rondzendbrief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van
8 augustus 1921 wordt wel verklaard dat enkel de vierde strofe van de tekst
van Charles Rogier, zowel in het Nederlands als in het Frans, als de officiële
versie moet worden beschouwd.
Er bestaat tevens een monument "De Brabanconne" dat zich te Brussel
bevindt op het Surlet de Chokierplein. Op dit monument staan gedeeltelijk de
Franse en Nederlandse tekst van het nationaal volkslied gebeiteld.
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