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Beste vrienden,

Voorwoord.

Omdat ons tijdschrift het enige middel is om jullie allemaal te bereiken,
wensen wij, de bestuursleden van onze vereniging, U allen een fantastisch 2018.
Waar vooral gezondheid als allerbelangrijkste mag primeren.
Vergeet echter niet dat samenhorigheid en vriendschap de grondbasis zijn,
voor een aangenaam samenleven.
Geniet van de dagelijkse dingen, zowel de kleine als de grote.
Wij klinken dan ook op een spetterend 2018!!!
De voorzitter
&&&&&&&&&&&&&&&&&
Secretariaat

Het lidgeld voor het jaar 2018 is onveranderd gebleven.
10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend).
10 euro : voor sympathiserende leden.
7 euro : voor partners van overleden leden.
Het lidgeld kan gestort worden op het rekeningnummer :
Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1..
Bij P. KIMPE – J. Peurquaetstraat 18 b2 – 8400 Oostende
MEDAILLLE VAN DE ONDEROFFICIER.
Volgend lid komt in aanmerking voor het verkrijgen van de “ Medaille van de
Onderofficier “ in het jaar 2018:
920. PROVOOST Omer.
Indien er leden zijn welke niet opgenomen zijn in deze lijst en toch denken in
aanmerking te komen voor deze medaille, gelieve dan contact op te nemen met het
secretariaat.
Het bovenvermelde lid zal nog schriftelijk of liefst via e-mailadres verwittigd
worden. Gelieve eventueel het e-mailadres te laten geworden aan de secretaris.
BESTUURSLEDEN EINDE MANDAAT
COENYE – VAN LOOCKE – VERPOUCKE – SOMERS.
Gezien de hoge leeftijd zijn enkele bestuursleden op eigen aanvraag niet
meer herkiesbaar.
Nieuwe leden voor het bestuur worden gezocht. Zij die hun kandidatuur voor
het bestuur willen stellen, moeten dit minstens 15 dagen vóór de algemene
statutaire vergadering van 08 maart 2018 doen en dit schriftelijk richten aan
het secretariaat ( art. 7.5 van de statuten): J. Peurquaetstraat 18 bus 1, 8400
Oostende.
Er wordt tevens een reservevaandeldrager gezocht om de titularis Maurice
LASON te vervangen, bij zijn afwezigheid.
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GELDOF Guido – MANTHAUSEN Maria vierden in het jaar 2017 hun 50-jarig
huwelijksjubileum.
Op 04 november vierden MYNY Georges en SWEERTVAEGHER Helene
hun diamanten huwelijksjubileum.
Helene werd geboren in Poperinge, Georges komt uit Handzame. In
Veurne trouwde het echtpaar op 9 november 1957. Georges was
militair bij de marine.
VERJAARDAGEN.
Werden in 2017 BAROEN André –
08 10 27 – 90j.
JOOLE Denise –
03 04 27 – 90j.
COPS Josephine –
20 07 27 – 90j.
JELKING Micheline – 10 04 26 – 91j.
LENAERS Denise – 26 10 22 – 95j.
Hartelijke gelukwensen aan de jubilarissen vanwege het bestuur en de leden van de
K.M. der Ex-Onderofficieren, afdeling Oostende.
OVERLIJDEN.
De heer Jean TULPIN geboren te Oostende op 21 dec 1933 en aldaar
overleden op 31 aug 2017.

Mevrouw DEROO Gilberte echtgenote VERLEURE Willy overleden op 26 nov 2017.
Langs deze weg, biedt de K.M. der Ex–Onderofficieren, afdeling Oostende haar innige
deelneming aan de familie.

NIEUWE LEDEN
Wij heten volgende leden welkom in onze vereniging
2017 : Sym. LAUWEREYNS Lucienne.
2018: 940. VANNIEUWENHUYSE Carlos.

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 2018.
Agendapunten:
1. Opening vergadering en welkomstwoord door de voorzitter.
2. Eerbetuiging aan de overleden leden en partners.
3. Werkingsverslag – Overzicht dienstjaar 2017 door de secretaris.
4. Financieel verslag 2017 door de penningmeester.
Verificatieverslag door de revisoren rekeningtoezichters.
Ontlasting aan de penningmeester en de raad van bestuur.
Raming begroting 2018.
Aanstelling 2 nieuwe kascommissarissen boekjaar 2018.
5. Verkiezing conform statuten.
Bestuursleden einde mandaat: COENYE – VAN LOOCKE – VERPOUCKE – SOMERS
6. Lidgeld 2019.
7. Vragen door de leden schriftelijk gericht aan het bestuur vóór 01 maart 2018.
8. Afsluiten algemene statutaire vergadering.
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Agenda.

Activiteiten in het jaar 2018
van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende.
1. Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende vergaderen in principe op de tweede
donderdag van de maand, uitgezonderd juli, augustus en november, om 14.30 uur. De bijeenkomsten
gaan door in het “Koninginnehof” gelegen in het Maria-Hendrikapark. Wie het moeilijk heeft om naar
de vergadering te komen laat dat weten aan één der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing
zullen trachten te zorgen.
Donderdag 11 JAN 2018





verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Nieuwjaarsreceptie met grote tombola
koffietafel en tombola
Donderdag 22 FEB 2018

 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 De Belgische Zeemacht. door Piet Damman
 koffietafel en tombola
Donderdag 08 MAR 2018
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Jaarlijkse algemene statutaire vergadering
 koffietafel en tombola
Donderdag 19 APR 2018
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Opgravingen en vondsten – Dieter Verwerft
 koffietafel en tombola

2. Etentjes en ontspanning in het Koninginnehof.
2018
08 jan – 29 jan – 19 feb – 12 maart - 23 april – 14 mei – 11 juni – 02 juli – 23 juli –
13 aug – 24 sep – 15 okt – 05 nov – 26 nov – 17 dec.
De etentjes gaan door in de grote zaal van het "Koninginnehof". Er wordt een speciale
menu geserveerd aan democratische prijs met aansluitend ontspanningsmogelijkheden (kaarten of ander gezelschapsspel). De deelname aan het eten is niet verplicht.
Er kan ook gewoon deelgenomen worden aan de ontspanning. Iedereen is welkom.
3. Planning
Bestuursvergaderingen 2018
05 jan – 02 feb – 02 maart – 06 april – 04 mei – 01 juni – 07 sep – 05 okt – 09 nov –
07 dec.
Ledenvergaderingen 2018
11 jan – 22 feb – 08 maart – 19 april – 17 mei – 07 juni – 13 sep – 11 okt – 13 dec.
Vet gedrukt vallen niet op de tweede donderdag
4. Koningsdag 2018
Zaterdag 17 nov
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Ledenvergadering 14 sep 2017
Zoals voorzien, opende onze voorzitter de ledenvergadering om 14.30 uur met een korte
mededeling over de voorziene daguitstap. Na het traditioneel eerbetoon aan onze overleden
leden, werd de spreker aan de 41 aanwezigen voorgesteld. Door het uitvallen van Robert
Dhondt, die voorzien was, kwam ons lid Geert Van de Velde, geen onbekende door zijn
reisverhalen over Noord-Korea en Tibet, die bij vele leden nog fris in het geheugen lagen, een
nieuw verhaal vertellen . Nu ging het verhaal over zijn reis naar Iran, ook een land waar een
normale sterveling moeilijk binnen geraakt. Maar
Geert weet altijd raad. Enkele mensen hadden mij
reeds verteld, dat ze terug uitkeken naar zijn volgend
boeiend reisverhaal. De verplaatsing naar Iran met
trein en bus op zich was een hele onderneming. Hoe
hij met zijn drie medereizigers van Oostende naar de
Iraanse grens reisde was het verhaal van deze
bijeenkomst.
Het traject Oostende via Frankfurt – Wenen –
Budapest – Belgrado, waar een overstap was voorzien,
naar Sofia. Sofia – Istanbul met de bus en vervolgens
een bus van Istanbul naar Ankara. In Ankara werd dan
de Trans Asia Expres tot Tabriz in Iran genomen. Het
ganse traject, met trein, bus en vliegtuig terug tot
Charleroi werd afgelegd voor de prijs van 600 euro.
In Frankfurt, vooral ‘s avonds een zeer mooie stad, werd de nachttrein genomen naar Wenen
waar ze ‘s morgens aankwamen en in een guesthouse (systeem B&B)verbleven. De volgende
trein was ‘s anderendaags om 15.48 uur. Het was niet
de bedoeling om iedere stad grondig te ontdekken,
maar alle trekkers uit heel de wereld komen er voor
een goede sfeer zorgen. Wenen heeft 1,8 miljoen
inwoners en is sinds 1922 een eigen deelstaat aan de
Donau. De staatsopera
uit 1869 werd tijdens
WO II volledig plat
gesmeten, in 1945
heropgebouwd en in
1955 heropend. De
Sthepansdom, 800 jaar
Frankfurt station
oud en ook verwoest,
werd door de natie hersteld door duizenden vrijwilligers. Er
werd daar ook een monument tegen Oorlog en Fascisme
geplaatst. Ook nog interessant was de UNO City, een complex uit
de jaren 1970 dat officieel gekend staat onder de naam Vienna
International Centre. Het gebouw staat op internationale grond
en niet op Oostenrijkse grond. Verder werden nog bijzondere
Sthepansdom
kerken, de Theresienplatz en de Jodenwijk bezocht.
Van Oostenrijk naar Budapest in Hongarije, waar
Donau Budapest
de trein om 18.50 uur aankwam. De hoofdstad telt
1,7 miljoen inwoners en is daarmee de grootste
stad van het land. Aan het station nam Martine, de
enige vrouw in het gezelschap, de leiding om bus
24 te vinden en ons naar het Elvis guesthouse te
begeven. Boeda en Pest, van elkaar gescheiden
door de Donau, waren vroeger twee steden. De stad
werd in 1873 gevormd door het samenvoegen van
Boeda en Óbuda op de westelijke oever van de
Donau met Pest op de oostelijke oever. Ook hier
werd de vrije tijd gevuld tot de volgende trein, met
het bezoeken van kerken, theaters en het
parlementsgebouw. Het bezoek aan de joodse
synagoge was wel bijzonder door het monument
ter nagedachtenis van de gedeporteerde Joden. Het monument bestaat uit echte persoonlijke
overblijfselen van de gedeporteerden.
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In het station dat, gebouwd werd in
1873 onder toezicht van Gustave Eiffel,
ontwerper van de Eiffeltoren in Parijs,
werd de trein genomen naar Sofia. De
reis verliep dwars door Servië naar
Bulgarije. Aan de grens met Servië in
Subotica werd er van trein gewisseld,
gezien de sporen van beide landen niet
overeenstemmen. Het was een oude
rammeltrein waar de zitplaatsen
konden veranderen in slaapplaatsen.
De pascontrole gebeurde tijdens de
nacht. De verplaatsing van het station
in Sofia naar ons logement, hotel

OPERA house, gebeurde met de metro.
De Bulgaarse hoofdstad Sofia telt 1,.4 miljoen inwoners. Het werd tijdens de Tweede
Wereldoorlog zwaar verwoest, waarna de stad in communistische stijl werd herbouwd en
uitgebreid. Hier werden ook gebouwen en kerken bezocht waaronder het regeringsgebouw en
het nationaal museum, wat vroeger de
Alexander Nevsky-kathedraal
residentie was van de partijbonzen. De
koepels op de Alexander Nevskykathedraal, gebouwd tussen 1892 en
1912 ter ere van de naar schatting
200.000 Russische soldaten, die zijn
gevallen tijdens de Russisch-Turkse
oorlog (1877-1878) in een poging
Bulgarije te bevrijden van de Osmaanse
(Turkse) bezetters. Het is de zetel van de
patriarch van Bulgarije. Ze werden pas
in 2006 met goud belegd. Tijdens het
bezoek aan de kerk was er een
begrafenis. Het lichaam, in de kerk
zonder kist, werd in een open kist naar
buiten gedragen. Waarna de rouwmaaltijd in de kerk plaatsvond. Na een droevige blik, heeft het
eten toch lekker gesmaakt. De eeuwenoude
Boyana-kerk ligt in het voorgebergte van de
pittoreske Vitosja-bergen en is een van de
architecturale juwelen van Sofia. Waardeer de
architectuur van de kerk, die dateert uit de late
10de eeuw en stap vervolgens binnen om een
collectie Middeleeuwse kunst te zien. De kerk was
aanvankelijk een van 35 forten die de oude straten
van Sofia tegen aanvallen beschermden. In 1979
werd het toegevoegd aan de stedelijke
verzameling van UNESCO Werelderfgoedsites.
Men mag er slechts met 10 tegelijk binnen en er
Boyana-kerk
mogen geen foto’s genomen worden.
De reis naar Istanbul in Turkije, ging verder met de
bus. Aangekomen namen we de tram naar het
verblijf. Een mooi oud houten Ottomaans huis,
waarvan er weinig overgebleven zijn. De
brandverzekering is te duur om zo een huis te
houden. In het agentschap “Viking” werden de in
België bestelde tickets Ankara – Tabriz afgehaald.
Zeker te bezoeken is het Dolmabahçepaleis. Een
paleis in de Turkse stad Istanbul, gelegen aan de
westelijke Europese zijde van de Bosporus. In de
tijd van het Ottomaanse Rijk diende het paleis van
1856 tot 1923 als bestuurlijk centrum. Het werd, in
zijn laatste levensjaren, door Atatürk bewoond en is
daar overleden. Zijn kamer maakt tegenwoordig
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scheiding van religie en staat. Mustafa Kemal
Atatürk was tussen 1923 en 1925 gehuwd met
Latife Uşşaki. Uit dit huwelijk kwamen geen
kinderen voort. Na zijn huwelijk adopteerde hij
zeven dochters en een zoon. De dochter Sabiha
Gökçen was de eerste luchtvaartpionier van
Turkije en 's werelds eerste vrouwelijke
gevechtspiloot. Verder was er het legermuseum,
waar dagelijks een optreden van Janitsaren
plaatsvind. De blauwe moskee en Basilica
Cisterne, een zesde-eeuwse ondergrondse
wateropslagplaats. De Basilica Cisterne werd
tussen ongeveer 532 en 542 door de
Byzantijnse keizer Justinianus aangelegd, als
Dolmabahçepaleis
wateropslagplaats voor zijn paleis. De Basilica
Cisterne is een grote ruimte van 143 bij 65 meter en omstreeks 9 meter hoog, waardoor de
capaciteit ongeveer 80.000 kubieke meter bedraagt. In de cisterne staan 336 zuilen, die het
geheel van binnen het aanzicht van een basiliek lijken te geven. Twee van de zuilen staan op een
sokkel met het hoofd van Medusa. De herkomst van deze Medusahoofden is niet bekend. Wel is
bekend dat in dergelijke constructies vaak zuilen van elders werden hergebruikt. De
Medusahoofden komen derhalve zeer
waarschijnlijk van elders. De 2 Medusahoofden wijzen erop dat de Ottomanen
Romeinse
monumenten
hebben
geplunderd.
Deze waterreservoir is
sedert 1987 open voor het publiek. Het
Hippodroom was een stadion uit de
Romeinse tijd in Constantinopel, dat werd
gebruikt voor wagenrennen en andere
vormen van publiek vermaak. Op dezelfde
plaats in het moderne Istanbul ligt nu een
plein. Er staan nog twee obelisken
overeind, de "bronzen obelisk" en de
"Obelisk van Thoetmosis III”. Deze obelisk
werd gemaakt onder de heerschappij van
Thoetmosis III in de 16de eeuw voor
Medusa hoofd in de Basilica Cisterne
Christus, ter ere van de zonnegod AmonRa. Deze was gemaakt uit rode graniet afkomstig van Aswan en stond aanvankelijk voor de
tempel van Luxor. In 390 werd deze door Theodosius I naar Constantinopel gebracht. De obelisk
was oorspronkelijk 30 meter hoog. Het onderste deel werd echter beschadigd, waardoor hij
momenteel 18,54 meter (met sokkel 26,6 m) is. Alle vier de zijden zijn beschreven met
hiërogliefen. Op de marmeren sokkel staan afbeeldingen ter ere van Theodosius.
Van Istanbul naar Ankara, waar de trein naar Iran moest genomen worden. Een reis van 533 km
waarop ongeveer 9uur werd gereden, met een tussenstop om te eten. Camiel, een reisgezel
verliet ons daar en nam een taxi naar het vliegveld. Hij belde ons dat hij op het verkeerde
vliegveld werd afgezet. Hij nam een andere taxi en kwam toch aan voor het sluiten van de gate.
Alles dus in orde en ’s avonds was hij thuis. Wij gingen per taxi naar ons hotel op de citadel.
Ankara was een tussenstop. Gezien er slechts een trein per week naar Iran reed, moesten we de
dag voordien ter plaatse zijn.
De Transasya enkel 1e klas slaapwagens, 2500km waarvan 90 km ferry. Het eerste deel ging tot
Tatvan, waar we een ferry namen om het Vanmeer over te steken. In de barwagon trof ik een
Duitsers, een Zwitserse, een Fransman en een Spaanse piloot waarmee gezellig gebabbeld werd
in alle mogelijke talen. De barman kon er niet aan uit. Door onlusten met Koerden hadden we
uren vertraging. We reden door Koerdenland niet ver van Irak – Mosul en andere IS toestanden.
Martine zat met een eitje, maar alles verliep goed.
Aan de Iraanse grens moest iedereen met bagage uit de trein, om langs de paspoortcontrole en
douane te passeren.
Bij een volgende ledenvergadering komt het verhaal van het verblijf en trektocht door Iran.
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Ledenvergadering 12 okt 2017.
De spreekbeurt over de vluchtelingencrisis tijdens de ledenvergadering van 12 okt
mobiliseerde 38 leden. De voorzitter opende de vergadering en na een ogenblik
stilte voor onze overleden leden werd door onze feestleider John de spreker
voorgesteld.
De spreker, Eric Lason, zoon van ons bestuurslid Maurice gaf een overzicht van de
vluchtelingencrisis zoals ze zich heden ten dage nog steeds afspeelt. Met de
Europese migrantencrisis, ook wel Europese vluchtelingencrisis of Europese
migratiecrisis genoemd, wordt primair gedoeld op de honderdduizenden
migranten en vluchtelingen die sinds 2013 de Middellandse Zee oversteken
richting de Europese Unie en de politieke reacties daarop . Hij toonde met
voorbeelden aan dat er nog steeds sprake is van een vluchtelingencrisis. Ook als ze
uit de media zijn. .
Is er nog plaats in de Belgische opvang? In België zijn standaard 16.500 plaatsen.
Omdat de druk aanhield, zijn 8.000 bijkomende plaatsen gecreëerd. Er zijn dus
26.500 plaatsen operationeel, in 60 asielcentra, bij OCMW’s en ngo’s.
Die 26.500 plaatsen zitten zo goed als vol.
Met getallen, die van de site Buitenlandse
zaken komen, heeft Eric parallellen
aangetoond met de situatie tijdens de 2
wereldoorlogen. En dan meer specifiek
tijdens de Eerste Wereld oorlog.
Uit de getallen bleek dat er toen in Europa
veel meer vluchtelingen waren dan nu
tijdens deze crisis. Zo’n tien miljoen
Europeanen sloegen tijdens de Eerste
Wachten voor de registratie
Wereldoorlog op de vlucht. Toen is het
gelukt: “Wir schaffen Das”.
Zoals we allemaal weten is de ideale situatie oplossingen vinden ter plaatse. We
moeten echter niet naïef zijn, dat is niet altijd mogelijk. Hetzij door de politieke
onwil, als ook gewoon het gebrek aan
invloed.
Eric vroeg zich af of het niet mogelijk is
die jonge mensen die afkomen niet
beter naar het Zweeds model, zo snel
mogelijk op de arbeidsmarkt integreren. Zo zijn we allemaal tevreden. Die
mensen kunnen een menswaardig
bestaan leiden. Ze helpen mee onze
economie
draaiend
houden
en
uiteindelijk kosten ze niets aan de
maatschappij daar ze ook belastingen
Vluchtelinenroutes
zouden betalen.
Misschien is dat een te naïeve gedachte, maar wel het overwegen waard.
De huidige situatie in Spanje - Catalonië toont aan dat de laatste vluchtelingen nog
niet in zicht zijn.
Na deze verhelderende uitleg was het tijd om de lotjes voor de tombola aan de man
of vrouw te brengen. Een tombola met weeral vele prijzen.
Gezien in de maand november geen ledenvergadering georganiseerd wordt, kijkt
iedereen uit naar koningsdag die met een gezellige maaltijd en dans gevierd wordt.

-9-

Het Feest van KONINGSDAG op 18 november 2017.
Wat voorafging: Een feest organiseren, beste leden, vergt veel
besprekingen, voorbereidingen, administratief en praktisch werk. Ieder
bestuurslid van de afdeling speelt zijn rol. Voorzitter, secretaris,
ceremoniemeester, e.a., krijgen een zeer belangrijk deel van het
voorbereidend werk toegedeeld om van koningsdag een succes te maken .
Zaterdag 18 november: Het "Koninginnehof" was op deze dag gereserveerd
door de Koninklijke maatschappij der Onderofficieren, afdeling Oostende
om er hun 131-jarig bestaan en koningsdag te vieren.
Vanaf 12.00 uur stond ons bestuurslid Maurice Lason aan de deur om de
deelnemers te ontvangen en werd alles in goede banen geleid door
confraters John Verpoucke en Pierre Pauwels.
Het Banket: Vanaf 12.00u. kwamen de 82 deelnemers zich melden in het
"Bosje".
De tafels waren versierd met
staande vaantjes, een lint met de
Belgische kleuren en mooie
menukaarten. Alles gaf een zeer
verzorgde indruk, een pluim voor
de uitvoerders.
Met een glaasje cava of fruitsap
werd de toost aan Z.M. de Koning
uitgebracht door voorzitter Eddy
Coenye.
De ceremoniemeester las het
postogram aan Koning Filip voor. De DJ speelde het gezongen
vaderlandslied, waarna het banket kon aanvangen.
De eerste dans werd ingezet door
Eddy
en
zijn
dame,
ze
vermenigvuldigden zich en algauw
was de dansvloer gevuld door
talrijke danslustigen.
Volgende menu werd aangeboden:
Aperitief met koude en warme
hapjes.
Duo
van
seizoenpastei
met
uienconfituur, gemengd slaatje en
geroosterd koekebrood.
Kabeljauwhaasje met primeurgroentjes en een blanke botersaus, grijze
garnaaltjes en krielaardappeltjes.
Geflambeerd flensje met grand marnier en vanille-ijs.
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Na de heerlijke maaltijd, in overvloed opgediend, werden de twee medaille
kandidaten TAELMAN Willy en RAES Leo naar vóór geroepen,
Zij werden door de voorzitter, Eddy, de
medaille van de onderofficier, opgespeld.
De gedecoreerden werden met een warm
applaus gefeliciteerd.
De DJ speelde onverpoost zijn
aangename en tot dansen uitnodigende
muziek verder.
Er waren bloemen voor de charmante uitbaatster
van "Het Koninginnehof".
De eer om deze te
overhandigen
viel
onze feestleider te
beurt.
Het zangtalent van
Rita en Eddy kwam
ook tot uiting toen
beiden een liedje
brachten.
Bij de vroeg vallende duisternis begonnen de
eerste aanwezigen rond 17.30 uur huiswaarts te
gaan. Komen is een ding maar thuiskomen hoort er
ook bij. Alle deelnemers waren uiterst tevreden na
dit aangenaam banket.
Afspraken werden gemaakt om er terug bij te zijn
volgend jaar en elkaar in deze gezellige sfeer te
ontmoeten.
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Weet je nog wel!!!
Bij het snuisteren in oude documenten werden brochures uit het verleden ontdekt.
Een ervan was de brochure uit het jaar 1964, welke in Zedelgem of in de
wapenscholen aan de afgestudeerden werd overhandigd en ook in de eenheden ter
beschikking werd gelegd.
Het voorwoord werd geschreven door Luitenant-Generaal Beernaerts
Ken je de brochure nog?

Voor u jonge onderofficieren (deel 1)
Deze brochure is in hoofdzaak bestemd voor de
pasbenoemde jonge onderofficieren die de wapenschool
verlaten hebben.
Het ligt niet in haar bedoeling de raadgevingen, die zij er
kregen, te vervangen.
Zij wil hun slechts aantonen dat goed begrepen menselijke
betrekkingen hen zullen helpen om gewaardeerde
medewerkers en geëerbiedigde chefs te worden.
In de eenheden kan zij eveneens ter inzage gelegd worden
van de jonge reserveonderofficieren. En misschien vinden de
oudere onderofficieren er bepaalde vingerwijzingen in om
de jongeren te leiden.

Inleiding
De waarden en de faam van een legereenheid hangen voor een groot deel af van de
waarde van haar onderofficieren.
De soldaat – en via de soldaat, de natie – beoordelen de strijdkrachten aan de hand
van het bestendige contact van hun schouder aan schouder van elke dag, meer nog
in de nietige werkjes dan in de verheven taken.
Deze strijdkrachten aan wie het land zijn jeugd toevertrouwt om haar de eerste
van haar burgerplichten te leren– geestelijk en stoffelijk patrimonium te vrijwaren
– zouden ongetwijfeld in hun opdracht mislukken indien zij niet konden rekenen
op de toewijding van een onderofficierenkader terdege bewust van de
belangrijkheid van zijn functie, zowel op moreel en menselijk als technisch en
beroepsvlak.

Dienen.

Is de dagelijkse taak vervullen met opgeruimd gemoed.
Is deze taak vervullen met inzet van zijn ganse intelligentie en toewijding.
Is zijn medewerkers aan zich weten te binden door een geestdriftig uitstralen, dat
meer uit het hart dan uit de geest voortspruit.
Is zich edelmoedig inzetten voor het gemeenschappelijk welzijn in de leidende
gedachte voorgaan, om deze bij haar zending behulpzaam te zijn en haar te laten
genieten van zijn verbeelding en permanente kritische geest.
Is voortdurend betrachten beter te worden en onverpoosd zijn verstand, oordeel
en morele hoedanigheden ontwikkelen, in een hartstochtelijk streven naar hogere
waarden.
Is tenslotte, dit werk bekronen met een onuitputtelijke welwillendheid en een
minzaamheid die niet verzwakt.
Luitenant-Generaal Beernaerts
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DE GEDRAGING VAN DE ONDEROFFICIER
BASIS VAN DE GEDRAGSLIJN
De onderofficier dient zijn land in eer en tucht.
Boordevol actie, energiek en enthousiast wenst hij te bevelen en weet
hij zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Hij is zijn chefs toegewijd; hij hecht zich aan zijn
mannen, die hij rechtvaardig en waardig behandelt. Hij geeft hen in alles het voorbeeld.
ZIJN LAND DIENEN
De onderofficier heeft zijn land lief en gelooft rotsvast in zijn opdracht: vrije mensen op de
verdediging van het gemeenschappelijk patrimonium voor te bereiden en hen in het
gevecht te leiden. Op die manier geeft hij zich in dienst voor zijn land.
Voor de beroepsonderofficier wordt deze offergave van zijn ganse leven bezegeld door de
eed “ Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de
wetten van het Belgische Volk”.
IN EER
De eer, diep gevoel van onze morele waardigheid, vereist dat al onze daden doordrongen
zouden zijn van een absolute getrouwheid, om de achting van anderen en van onszelf te
verdienen Zij zet ons aan altijd onze plicht tot het uiterste te doen.
IN TUCHT
Gekregen bevelen uitvoeren, zijn chefs eerbiedigen, doen wat de reglementen
voorschrijven; zo wordt de militaire tucht nageleefd.
Wanneer men van zijn mannen niet alleen een passieve, slaafse of blinde gehoorzaamheid,
maar een naar geest en hart bewuste uitvoering der bevelen kan verkrijgen, dan mag van
een tuchtvolle groep gesproken worden.
EEN MAN VAN ACTIE ZIJN
Een onderofficier, die zijn ganse persoon inzet, is vóór alles een ervaren man met
praktische kennis. Deze waardevolle ervaring wordt slechts verkregen door actie, hard
werken, enthousiasme en energie. Door te tonen hoe het moet en door angstvallig de
uitvoering van elke taak gade te slaan.
BEVELEN EN ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID OPNEMEN
Het één gaat niet zonder het ander.
Als verbindingsman tussen officier en soldaat mag de onderofficier geen dubbelzinnige
houding aannemen. Hij moet zijn chefs toegewijd zijn en het vertrouwen van zijn mannen
genieten. Wat niet altijd gemakkelijk is.
ZIJN CHEFS TOEGEWIJD ZIJN
Hun gehoorzamen zonder terughoudendheid, zonder achterdocht; nauwgezet uitvoeren
wat voor het welzijn van de dienst bevolen werd.
ZICH AAN ZIJN MANNEN HECHTEN
Onbekend is onbemind.
Indien de onderofficier interesse toont voor zijn ondergeschikten, hun psychologie
doorgrondt, hun kwaliteiten en geschiktheid ontdekt dan wordt een stroom van
sympathie geschapen, die door het leven in gemeenschap in genegenheid omgezet
wordt.
HET VOORBEELD GEVEN
De onderofficier stelt zich als model voor zijn ondergeschikten: als onderrichter, bij
de karweien, tijdens de veelvuldige dienstomstandigheden. In het domein van de
tucht, van moreel, in zijn openbaar en privé leven.
In de bewoordingen kunnen wij zijn gedragingen samenvatten.
Deze gedragingen worden in volgende bladzijden nader onderzocht.
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TEN OPZICHTE VAN U ZELF
Zoals iedereen heeft u uw eigenliefde. Overdrijf die niet. Acht u gelukkig jong te zijn: u
kan nog veel leren! Denk er dus aan u fysisch, intellectueel en moreel te wapenen.
Wees sportief. Aangepast aan uw gestel zal de sport uw lichaam harmonieus
ontwikkelen, in de gewenste vorm houden en u zelfs harden.
Zij zal u toelaten aan uw mannen te tonen dat u niet onbeholpen bent. De sport zal u
bovendien een sportieve geest aankweken, zelftucht en verdraagzaamheid voor
anderen.
Ga u niet te buiten aan voeding, drank en tabak: uw gezondheid zou er vroeg of laat aan
inboeten. Bewaar uw lijn! Uw studies zijn afgelopen, tenminste zij die u tot uw huidige
graad geleid hebben. Rust niet op uw lauweren. Het verstand roest ook en u zou kunnen
eindigen tussen de middelmatigen en de routinelui.
Blijf nieuwsgierig en tuk op wetenswaardigheden.
Houd u op de hoogte van de actualiteit want uw mannen zullen niet nalaten u tijdens
ogenblikken van rust te ondervragen over wat zich in de wijde wereld afspeelt.
Lees — in mess en informatiezaal — meerdere dagbladen, om altijd de gebeurtenissen
door dezelfde bril te zien.
Vervolmaak u eveneens in uw beroep, want uw kennis zal getest worden door uw
ondergeschikten. Wees dus onklopbaar in theorie en praktijk. Denk niet dat de scholen u
alles geleerd hebben! Breng uw cultuur op een hoger peil. Als chef dient een
onderofficier een gecultiveerd iemand te zijn.
U zal des te beter de mentaliteit begrijpen van miliciens, die hogere studies gedaan
hebben; zij zullen u nog meer gaan waarderen.
Er is geen volledige en strak omlijnde definitie voor cultuur. In uw geval dient u te weten
dat een gecultiveerd man vooral een man op de hoogte is. Lees bijgevolg buiten de
dagbladen, die het relaas van feiten geven, tijdschriften, die ideeën uiten. Leg
gemakkelijke publicaties (fotoromans en tekenverhalen voor kinderen en gevoelige
mensen) opzij. Indien u uw gading niet vindt, wend u dan tot een van uw chefs. Lees
boeken, niet alleen die waar u trek in heeft maar ook deze welke u op een hoger peil
kunnen brengen. Er zijn bibliotheken in de eenheden. De bibliotheek van
Landsverdediging te Brussel kan u eveneens bezoeken (desnoods raadplegen per
briefwisseling) en in uw gemeente is er ook wel een. Lees niet om het even wat, lees met
een kritische geest. Discussieer met vrienden en kameraden die hetzelfde werk lezen.
Indien mogelijk, wordt lid van een kring of club, waarin u uw - hobby - kan uitleven.
Verkies het gezelschep van personen die over andere zaken dan de dienst kunnen praten
en uw horizon doen verbreden. Uw houding, uw gesprekken zullen er baat bij vinden en
tevens kan u zich ontspannen en de kleine tegenkantingen van de dienst vergeten. Er
bestaan zelfs kringen waar militairen van elke graad elkaar ontmoeten.
Woon filmvertoningen en toneelvoorstellingen bij, maar dan alleen films of stukken
waarover u een goede kritiek kon lezen. Vel niettemin uw eigen oordeel. Ontzeg u al wat
moreel verlaagt, afstompt of zelfs alleen maar tijd doet verliezen.
Heb vooral een familieleven. Vergeet als vrijgezel uw ouders niet. Wees als gehuwde
tegenwoordig in uw huisgezin door uw conversatie, voorkomendheid en tederheid. Het
is in dit milieu en door uw vrije bezigheden dat u uw evenwicht zult vinden en niet in de
kroeg,, waar het slecht afloopt. Maak er een erezaak van uw taal goed te beheersen en
correct te spreken zonder streekaccent, noch gemaaktheid. Doe een inspanning om
degenen, die de andere landstaal spraken, te begrijpen, ten einde aan hun gesprek te
kunnen deelnemen.

Wordt vervolgd
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OORLOGSHELD ROLAND GARROS WIST
NIETS VAN TENNIS
ZIJN MISLUKTE MISSE BOVEN VLAANDEREN BEPAALDE
HET VERLOOP VAN WO II

Iedereen weet dat de gespeelde open Franse tenniskampioenschappen
plaatsvinden op Roland Garros, maar weinigen weten waar die naam vandaan
komt. Laat staan dat hij eigenlijk niets met tennis te maken heeft.
De naam Roland Garros is beroemd dank zij het
tennistoernooi. Het gekke is dat de man zelf nooit
iets met tennissen te maken heeft gehad, maar
wel een van de grootste Franse helden van de
Eerste Wereldoorlog was. En wat nog minder
bekend is : zijn mislukte missie boven het
Vlaamse Lendelede heeft het verloop van de
oorlog veranderd
Roland Garros werd op 6 oktober 1888
geboren en reeds als tiener was Garros
gepassioneerd door vliegtuigen. Hij werd
testpiloot bij Morane-Saulnier , een
vliegtuigfabrikant. Daar ontpopte hij
zich als een luchtacrobaat. In 1911
vestigde hij met 4250 meter een
nieuw hoogterecord voor
vliegtuigen. Maar zijn stunt twee
jaar later zou hem beroemd maken:
hij was de eerste die de
Middellandse Zee overvloog, van het
ene continent naar het andere, van
Europa naar Afrika. Bij zijn landing
had hij slechts enkele liter
brandstof over.
Ingenieus systeem
Garros was niet alleen een goed piloot, maar ook een knap ingenieur. Eind 1914
ontwikkelde hij met zijn vriend en vroegere
werkgever Raymond Saulnier een systeem
om met een machinegeweer door een
draaiende propeller te schieten. Saulnier
had
aanvankelijk
geprobeerd
om
gesynchroniseerd te schieten, maar toen dat
niet lukte, werd de propeller voorzien van
driehoekige metalen plaatjes die de kogels
afketsten. Daardoor werd het mogelijk een
machinegeweer te plaatsen op de vliegas
van het vliegtuig, achter de schroef en vlak
voor de piloot, zodat deze tegelijk kon vliegen en schieten. Dit systeem werd
gemonteerd op een Morane-Saulnier type L « Parasol, dat daarmee het eerste echte
gevechtsvliegtuig werd.

-15Begin april 1915 begon Garros hiermee te vliegen. In amper twee weken tijd wist
hij drie Duitse vliegtuigen neer te halen.
Op 18 april 1915, tijdens een aanval op het spoorwegstation van Lendelede dropte
hij 2 kleine granaten en werd zelf beschoten. Daarop moest hij een noodlanding
maken op Hoog Wallegem in Hulste (nu deelgemeente van Harelbeke). Daar
maakten Duitse strijdkrachten hem krijgsgevangen en confisqueerden ook zijn
vliegtuig, dat hij na de landing nog geprobeerd had in brand te steken.
Geïnspireerd door Garros' toestel maakte de (toen in Duitsland werkende)
Nederlandse vliegtuigbouwer Anthony Fokker een soortgelijk, maar sterk
verbeterd systeem van machinegeweer dat door een draaiende propeller schoot.
De Duitse luchtmacht wist daarmee enige tijd het
luchtruim te beheersen.
Garros verbleef als krijgsgevangene op verschillende
plaatsen in Duitsland, waar hij meerdere malen
probeerde te ontsnappen. Begin 1918 ontsnapte hij uit
een kamp in Maagdenburg en wist hij via Nederland naar
Frankrijk terug te keren.
Hoewel tijdens zijn gevangenschap zijn gezondheid
achteruit was gegaan - hij was bijziend geworden - kon
hij na een herstelperiode toch opnieuw aan de slag als
gevechtspiloot. Op 2 oktober 1918 haalde hij zijn vierde
vliegtuig neer. Drie dagen later - de dag voor zijn
Graf van Roland Garros
dertigste verjaardag - kwam hij om in een luchtgevecht
in Vouziers.
bij Saint-Morel in de Franse Ardennen. Hij werd in het
naburige Vouziers begraven.
Frans chauvinisme
Tien jaar na Garros dood zou in de buurt van de Porte D’Auteuil een nieuw
tennisstadion worden geopend. Garros leefde toen nog sterk in de herinnering van
veel Fransen en dat moet de reden geweest zijn waarom bet sportcomplex naar
hem werd genoemd, Want Roland Garros had niets met tennis te maken. De
meesten vermoeden dat hij niet eens de reglementen van het spel kende. Maar de
historiek van Het toernooi dateert al van veel vroeger. Al in 1891 werd voor de
eerste
keer
een
Frans
kampioenschap
ingericht.
Maar enkel Franse spelers of
leden
van
een
Franse
tennisclub
mochten
deelnemen. Toen vier Franse
spelers de Daviscup wonnen
en
het
vrouwentennis
gedomineerd
werd
door
Suzanne Lenglen, beslisten de
Fransen, Chauvinistisch als ze
zijn, om er in 1925 een
internationaal toernooi van te maken. Pas drie jaar later zou de gloednieuwe
locatie - en het toernooi zelf - naar Roland Garros worden genoemd. De Fransen
zagen de eerste acht jaar van het toernooi hun dromen gerealiseerd: pas in 1933
zou een niet- Fransman Roland Garros winnen.
Bedenking
De benaming van het Walhalla van de tennis naar Roland Garros komt misschien
wat vreemd over doch ik zie gelijkenissen tussen de man en de sport. In beide
gevallen is het een verhaal van vechten en terugkeren, van uithouding en
menselijkheid.
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Kerstbestand
Maanden eerder hadden velen zingend de wapens opgenomen, alsof ze voor een feest
op stap gingen. "Het is net een grote picknick, maar dan zonder de doelloosheid van
een picknick", schreef Julian Grenfell, kapitein bij de Royal Dragoons, in een brief naar
huis. Maar het leven aan het front was allesbehalve een picknick. Ratten vraten het
voedsel weg, de dood lag overal op de loer.
"Tegen Kerstmis zijn we thuis", hadden velen geroepen, omkijkend naar hun vrouw,
lief of moeder. Maar met Kerstmis was de oorlog al lang vastgelopen in de modder, de
loopgraven voor lange tijd gegraven. Het vroor aan het westelijke front op
kerstavond. De hemel was wolkeloos, maar heimatloos was ook de nacht Het einde
van de oorlog was niet in zicht, de moedeloosheid wel op alle gezichten te lezen.
Ze waren in augustus ook de oorlog binnengegaan in de veronderstelling dat God aan
hun zijde stond. Hun was immers wijsgemaakt dat het geloof een onderdeel was van
het patriottisme en vaderlandsliefde de vroomste vorm van naastenliefde. Maar met
Kerstmis botsten ze tegen de boodschap aan: "Vrede op aarde aan alle mensen van
goede wil." "Alle mensen”, ook dus die daar aan de overkant van het strookje
niemandsland. Eigenlijk waren die daar misschien ook maar "mensen van goede wil"
die tegen hun eigen wil in een geweldmachine terecht waren gekomen. De boodschap
van de Vredevorst Christus, die zou vragen om je vijanden lief te hebben, konden ze
niet zonder meer rijmen met de ordewoorden om de vijand in de pan te hakken.
Heel even begrepen ze, intuïtief: je kunt Gods naam wel graveren op de gesp van je
koppelriem, maar je kunt Hem niet spannen voor de affuit van een kanon. Christus, als
een pasgeboren kind in zijn kribbe onder de blote hemel even kwetsbaar als de
soldaat in zijn loopgraaf, roept op tot vrede, niet tot oorlog. Tegen de stroom van de
geschiedenis in, wil Hij de mensheid de geschiedenis nieuw doen maken. "Ik maak
alles nieuw!"
Op die kerstavond van 1914 gingen soldaten, onderofficieren en officieren even tegen
de stroom van de geschiedenis in. Dat deden ze allereerst door de manhaftige
strijdliederen in te ruilen voor lieftallige kerstliederen. Elk in zijn taal, vanuit zijn
traditie, maar precies daarom zo universeel en ook zo begrijpelijk tot aan de overkant
van dat verdomde niemandsland waarover flarden van gezang dreven. "Hoor de
engelen zingen!"
Het begon in Vlaanderen, maar het verspreidde zich over het hele westelijke front.
O Tannenbaum en Stille Nacht Heilige Nacht uit het Oosten en het Noorden van de
frontlijn werden beantwoord door The First Noel en Minuit Chrétien uit het Westen en
het Zuiden van de frontlijn. "Fröhe Weihnachten, Tommy", riepen Duitsers. "Merry
Christmas, Fritz", riepen Britten. In Diksmuide vroegen de Duitsers om een Belgische
aalmoezenier. Ze hadden iets voor hem. In niemandsland overhandigden de Duitsers
een monstrans die ze in een kolenkelder hadden gevonden: God is van ons allen, niet
iemand die je aan je zijde kunt houden.
Aan beide zijden van het front kropen ze over de borstwering, gaven elkaar een hand,
toonden foto's van vrouw, lief of kind, wisselden schnaps, sigaretten en bier uit...
Tommy was een mens met hetzelfde verlangen naar thuis en Fritz evenzeer iemand
die gewoon gelukkig wilde zijn. Elk in zijn taal, zijn cultuur, zijn gezin, zijn land, zijn
streek... Precies in dat particuliere zijn we universeel verbonden. Een oorlog maakt
die gelijkheid stuk.
De kerstbestanden die ook in 1915 werden herhaald (tegen de zin van de
legerleiding) maar daarna werden verboden, hebben de oorlog niet doen eindigen. Na
Kerstmis of in de loop van januari werden de gevechten hervat. De nieuwe mens
Christus kon helaas niet verhinderen dat de oude mens, Kaïn die jaloers is op zijn
broer, het roer weer overnam. Maar één zaak was duidelijk geworden: de religieus te
rechtvaardigen oorlog bestond niet.
Honderd jaar later willen wij die kerstbestanden herdenken, omdat ze op een
spontane wijze even de mogelijkheid toonden om tegen de stroom in te gaan en de
vredesboodschap van het evangelie te plaatsen boven het fatum van de geschiedenis.
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HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING?
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, tijdelijk of
dienstplichtigen) kunnen l id worden van de Koninklijke Maatschappij der ExOnderofficieren, afdeling Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat,
secretariaat@ex-ooffr.be, bij één der bestuursleden of via internet http://www.exooffr.be
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).
-10 euro: voor sympathisanten.
- 7 euro: voor weduwen.
K.M. der Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende Secretariaat:
Jules Peurquaetstraat 18 bus 1, 8400 Oostende.
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