DE KLAROEN Tijdschrift van de Koninklijke Maatschappij van
Ex-Onderofficieren van Oostende.
2 de jaargang
HET WOORD IS AAN DS VOORZITTER...

nr 2 / 88

Wanneer U dit nummer in Uw brievenbus vindt ligt de winter achter de
rug en gaan we,hopelijk,een aangename periode met heel veel zon
tegemoet.
Laten we ons dat elkaar alvast toewensen,met nog een heerlijke
lentevacantie daarboven op.
Ondertussen blijft onze Koninklijke Maatschappij van ExOnderofficieren voort ijveren om het de leden zo aangenaam en
interessant mogelijk te maken.
Onze maandelijkse ledenvergaderingen verlopen beslist steeds in een
uiterst vriendelijke en ontspannen sfeer en zijn doorgaans nog
leerrijk op de koop toe.
De talrijke opkomst voor deze bijeenkomsten bewijst dat we nog
steeds de goede weg aan het bewandelen zijn.
Het zelfde kan trouwens gezegd worden van de driewekelijkse ontspanningssamenkomsten, op de maandag gepland,die telkens beginnen
met een heerlijke operatie "vork en mes " gevolgd door een kaartnamiddag of een ander gezelschapsspel.
Met de lente en de zomer in het vooruitzicht laat alles vermoeden
dat de meeste onzer leden er zullen aan houden ook deel te nemen aan
deze ontspanningsnamiddagen.De Klaroen geeft daaromtrent alle
inlichtingen.
En wat nu precies de Klaroen betreft,feit is dat de uitgifte van het
tijdschrift een succes is geworden.Naast nuttige mededelingen
allerhande komen er heel wat interessante bijdragen in voor.Dit
alles is het werk van onze jeugdige medewerkers,meer precies Jan
Dreesen en Raymond Van Loocke die voor de inhoud ervan instaan, Zij
verdienen daarvoor toch wel eens in het zonnetje te worden gezet.
Trouwens alle medewerkers in de raad van beheer wens ik terloops te
feliciteren voor hun gewaardeerde inzet waarvan ze blijk geven in
het vervullen van de hen toevertrouwde taak. En nu we een merkelijk
verjongd en dynamisch bestuur hebben,geeft het mij een zeer
aangenaam gevoel van zekerheid voor de toekomst van onze Koninklijke
Maatschappij van Ex-Onderofficieren van Oostende,met als gevolg dat
mijn reeds meermalen geuitte wens om ook het voorzitterschap in
jongere handen te zien overgaan niet lang meer op zich zal laten
wachten.In de eerstkomende weken verneemt U daar meer over.Wat
echter niet betekent dat ik mij uit de Maatschappij zal
terugtrekken.Beslist niet.
14/3
O.D.
Mooie teksten
De onderofficier zal
Zijn chefs tot instandhouding van de orde en tot uitvoering
van de dienst een nuttige assistent.
Zijn ondergeschikten in oorlogs- en vredesgeheurtenissen door gedraging en daad een
voorbeeld zijn.
Handboek van de pionierdienst. Plichten van de Onderofficier
§ .1 1836, Pruisisch leger)
De. Onderofficier staat de officier bij en moet hem in geval van nood Vervangen.
(Exercitiereglement voor de infanterie. 1906. Pruisisch leger
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EVEN UW AANDACHT VOOR ONZE APRIL-, MEI-en JUNI- ACTIVITEITEN.
Het bestuur heeft de eer en het genoegen U uit te nodigen tot de
volgende activiteiten die telkens zullen doorgaan in het lokaal "
KONINGINNEHOF",tenware het anders vermeld wordt.
8. Op maandag 11 april 1988 op het middaguur :
Lunch : -kippensalade
-ossetong in raadeirasaus
-fruitbavarois
-koffie
inschrijven bij de Voorzitter.
9.Op donderd.14 april 1988 om 14u30 bezoek aan het RIJKSSTATION
VOOR ZEEVISSERIJ , Ankerstraat 1, Oostende.
Het Rijksstation voor Zeevisserij is een van de vele, voor het
groot publiek mee stal, onbekende instellingen. V/at doet men
daar, tot
wat dient het ? zijn vragen die telkens weer oprijzen. Daar kunt U op 14 april een antwoord op krijgen. V/e komen
bijeen om 14u15 voor de hoofdingang van het gebouw in de
Ankerstraat op de Vuurtorenwijk ( links van de grote baan). Zorg
dat je er bij bent.
10. Op donderdag 21 april 1988 om 14u30
-Woord van de voorzitter
-Verslag en Mededelingen
-BINGO.
-Koffietafel en tombola.
l1 Op maandag 2. mei 1988 OP HET middaguur ;
Lunch : -toast Hawaienne
-rundsgebraad met groenten
-ijscoupe
-koffie
inschrijven bij de voorzitter
12. Op donderdag 19 mei 1988 om 14u30 in de ONDEROFFICIERSMESS .
-Woord van de voorzitter
-Verslag en Mededelingen
-Voordracht : BIER EN STREEKBIEREN door de heer VAN WALLEGH3M
-Koffietafel en tombola
De heer H. Van Walleghem, Technisch Ingenieur Gistingsbedrijven
zal ons in een leerzame en gezellige uiteenzetting wegwijs maken
in de verschillende soorten bier en hun belang als historisch
erfgoed. Hij behandeld de verschillende soorten bier naar kleur,
sterkte , gisting en brouwer .Hierna zal hij uitwijden over het
kopen, bewaren, schenken, waarderen en genieten van goed bier. Ter
praktische kennismaking worden drie waardevolle bieren geproefd
die U geoffreerd worden door de vereniging. Een voordracht van de
soort die U niet moogt missen.
13. Op maandag 23 mei 1988 op het middaguur:
Lunch : -tomaat met tonijn
-visfilet Venitienne
-chocolade schuim
-koffie
inschrijven bij de voorzitter.
- 2 –

14. Op woensdag 8 juni 1988 om 08u15 uitstap met bezoek aan het
NATIONAAL PLANTENCENTRUM VAN MEISE en de bezienswaardigheden in de
omgeving onder leiding van J.B.Dreesen .
Wij starten om 08u15 stipt ter hoogte van het Sportcentrum op de
Koninginnelaan.
Om 09u30 komen we in Grimbergen toe waar ons een kop koffie wordt
aangeboden.Om 10u30 bezoeken we het Nationaal Plantencentrum te
Meise ,een van de mooiste domeinen in Brabant.In dit 50 ha groot
terrein is een uitgebreide verzameling tentoon gespreid.Soms waant
men zich in een tropisch woud. Het middagmaal gebruiken we om 13uin
een restaurant te Grimbergen,soep,hoofdgerecht en dessert.
Om 14u30 gaan we terug op stap voor een bezoek aan de in 1128
gestichte Norbertijner-abdij met kerk en sakristie.We besluiten de
dag met een bezoek aan de LIEBmolen en de TOMMEmólerï.Daar krijgen
we een overzicht van maal-en dorstechnieken en van het landelijk
vervoer.
Na een "glasje en een plasje" trekken we ,tevreden van onze dag,
Oostendewaarts.
Inschrijvingen gebeuren door storting van
850 fr per persoon,
op rekening
000-0507753-55
Jan Dreesen
Rode Kruisstraat 4
8400.OOSTENDE
met de vermelding " Meise-uitstap 8 juni 1988 " en dit vóór 1 juni
1988
In de prijs is inbegrepen aankomstkoffie,middagmaal,toegang tot de
verschillende plaatsen en gidsen. Indien er minder dan 30 deelnemers
zijn gaat de reis niet door.
15.OP maandag 13 Juni 1988 op het middaguur :
Lunch : - maatje met groenten
- varkensgebraad Orloff
- ijscoupe met seizoenfruit
- koffie
:
inschrijven bij de voorzitter.
16.Op donderdag 16 juni 1988 om 14u30
- Woord van de voorzitter
- Verslag en Mededelingen
- B I N G O
- Koffietafel en tombola.
17.Op maandag 4 Juli 1988 op het middaguur :
Lunch : - meloen met ham
- lamskoteletten met groenten
- ijscoupe
- koffie,
inschrijven bij de voorzitter.
J. B.Dreesen
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DE SECRETARIS IS AAN HET WOORD.
a.Eerstdaags stelt het bestuur een bundel " DOSSIER OVERLEVINGSPENSIOEN " genoemd ,ter beschikking van alle leden,weduwen en
sympathisanten.
Het bevat een ruime waaier aan informatie met betrekking tot het
aanleggen van een dossier voor de partner die alleen kornt te
staan.
Ofschoon het geen aangename bezigheid is ,moet ieder van ons zich
nu aan het werk zetten,om een persoonlijk dossier aan te leggen op
basis van het hoger aangehaalde bundel. Het bundel bevat nuttige
gegevens en formailteiten te vervullen bij overlijden,alsook de
wijze van samenstellen van Uw dossier.
Het gehele dossier bevat 10 bladzijden en 7 bijlagen en er wordt
een bijdrage in de kosten van 50 fr gevraagd bij de aanschaf ervan
b.Nog steeds zijn er programmaboekjes van ons eeuwfeest beschikbaar,
waar in de Historiek van onze Vereniging in voorkomt,bij de
secretaris.Prijs slechts 25 fr.
R.Van Loocke.
HST WOORD IS AAN DE PENNINGMEESTER.
Na in de "KLAROEN" de leden,weduwen en sympathisanten ,in stilte ,
eraan herinnert te hebben dat velen nog hun bijdrage moesten betalen
hebben velen deze vergetelheid in regel gebracht. Sr zijn echter nog
steeds enkele leden,weduwen en sympathisanten die niet in regel zijn
.Graag een reactie van Uwentwege en bij voorbaat dank.
T.Dehaemers.
DE ONDEROFFICIER IN DE LITTERATUUR.

Prestige in Hildebrands tijd
Mijn neef Tobie is sergeant-majoor bij het 1ste regiment
infanterie, te Leewarden in garnizoen. Elke keer dat zijn tijd om
is, tekent hij weer bij. Hij draagt een piekfijne, buitenmodel uniform,
met een verblindend-blinkende, verlakte koppelriem, en een prachtige
sabelkwast van oranjezijde. Als ik hem, ten-huize van zijn ouders,
mijn ome Hessel en mijn tante Mintje, ontmoet, dan wacht ik
altijd tot hij opstaat om naar de kazerne of waarheen anders ook te
gaan, om de jongens op straat, mijn schoolkameraadjes, de ogen uit
te steken met mijn voorname relatie. Maar neef Tobie is een
hovaardig man, trots op zijn positie in de maatschappij, en
helemaal niet gesteld op het gezelschap van zo'n onbenullig ventje
als ik. Hij reikt mij dan ook al heel gauw de hand tot afscheid,
want, maakt hij mij wijs, de colonel zit op hem te wachten om een
kaartje te leggen.
(Uit de jeugdherinneringen van Alexander Conen — geb. 1864 — in In
opstand (1932), opgenomen in Geschriften van een andersdenkende,
J.M. Meulenhoff, Amsterdam, z.j. p. 16, 17)
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woensdag 2 maart 1988 — DS

W IJ LAZEN VOOR U IN DE STANDAARD

Massale uittocht, vooral van ouderen

Leger worstelt met
groeiend tekort
aan onderofficieren

—BRUSSEL Het Belgische leger kijkt tegen een
snel aanzwellend personeelsprobleem aan. Er zijn
onderofficieren tekort, en niet weinig. Er zijn te
weinig kandidaten om de uittocht van vooral oudere
onderofficieren te kompenseren. Voor deze malaise
zijn er een aantal redenen, maar het meest geciteerde
motief om het uniform aan de haak te hangen, is het
financiële.
De onderofficieren vormen de ruggegraat van het
leger, zo heet het traditioneel. De officieren worden
om de zoveel jaar overgeplaatst en houden zich bezig
met de algemene leiding. Onderofficieren — en dat
gaat van sergeant tot adjudant-chef — blijven zeer
lang in dezelfde eenheid en doen veel nuttige ervaring
op in de technische en meer praktische kanten van het
bedrijf dat het leger toch is. Ze staan het dichtst bij de
soldaten. Men kan ze misschien best vergelijken met
de „meestergasten" in een bedrijf.
Onderofficieren die vóór 1961 in militaire dienst
kwamen, kunnen na twintig jaar dienst met vervroegd
pensioen gaan. De jongste jaren maakten steeds meer
onderofficieren gebruik van deze mogelijkheid. Het
pensioen waarop ze recht hebben, stijgt in de laatste
jaren van hun loopbaan vrij traag. Men maakt de
rekening, en vele onderofficieren komejijot de
vaststelling dat het verschil tussen de wedde en de
belastingen aan de ene kant en het pensioen aan de
andere kant te klein is om nog te gaan werken.
Minder onderofficieren betekent minder omkadering van de soldaten en meer werk voor de
onderofficieren die overblijven. Het snel leeglopen
van vooral de oudere leeftijdsgroep zorgt voor een
drainage van nuttige ervaring. Een oude onderofficier
vervangen door een jongere is geen slechte zaak, een
hele generatie overhaast zien verdwijnen is dat wel.
Jaarlijks verlaten zo'n 1.500 onderofficieren het
leger. Op eert totaal van ongeveer 22.950 is dat meer
dan zes procent. Daartegenover staan 1.200 tot 1.300
jaarlijkse aanwervingen. Een simpele rekensom
maakt duidelijk dat het tekort elk jaar met 200 tot 300
eenheden groeit. Deze evolutie zal volgens "de
militaire plannen-makers nog voortduren tot 1996.
Dan is de groep die vóór 1961 in dienst kwam,
verdwenen.
Men probeert het gat te dichten met aanwervingen.
Publiciteit voor een loopbaan als onderofficier moet
voor extra kandidaten zorgen. Want er is geen gebrek
aan vakatures, - l.900 per jaar - wel aan degelijke
kandidaten. En dat is in deze tijd van werkloosheid
wat vreemd. Het beroep van onderofficier mist
blijkbaar aantrekkingskracht.
Reserve-onderofficieren kunnen sinds kort voor vier
jaar bijtekenen . Dat systeem bestond al , werd

afgeschaft , maar kwam terug. Het bijtekenen kan ook
voor onderofficieren die de leeftijdgrens bereiken. Het
leven jaarlijks enkele tientallen extra onderofficieren
op. Niet veel, maar de militaire planners zitten in het
stadium waarbij alle beetjes helpen.
De problemen in de garnizoenen in Duitsland zijn
nog groter. In dé jaren zeventig was ei {bepaald geen
tekort aan kandidaten om naar de Duitse kazernes te
verhuizen. De extra's voor de < militairen in de BSD
(Belgische Strijdkrachten in Duitsland) Waren
voldoende om de overstap ; aantrekkelijk te maken.
Nu liggen de kaarten anders. De staven in Duitsland
worden overspoeld met aanvragen om terug te keren
naar België. Naar schatting een derde van de onderofficieren die in Duitsland zijn gelegerd, wil
overplaatsing naar België. Wat bovendien opvalt, is dat
het vooral om jonge onderofficieren gaat.
Duitsland
De redenen liggen voor de hand. De stijgende Duitse
mark vreet in op de koopkracht van dé Belgische
militairen. De vrouw van de militair die in België wel
kan werken, kan in Duitsland niet aan de slag.
Kinderen moeten terug naar België om te studeren.
Werkloze familieleden van militairen in Duitsland
kunnen niet gaan stempelen, alle gepalaver met
minister Hansen-ne van Tewerkstelling en Arbeid
ten spijt.
Een van de redenen die aan de basis zou liggen
van de malaise zijn de lage lonen. Een jonge
sergeant van twintig jaar ontvangt 26.839 fr. netto,
op zijn dertigste krijgt hij als eerste sergeant-majoor
32.754 fr. netto en degenen die het tot adjudant-chef
brengen, krijgen op 46 jaar 43.501 fr. De salarissen
van de militairen komen overeen met die van de ambtenaren. Een minister van Landsverdediging heeft
hier weinig speelruimte, en kan enkel wat extra
premies toekennen. De verwijzing naar de
rijkswachters, die een funktievergoeding van 10 procent
krijgen, ligt voortdurend vooraan op de tong.
Sinds kort bestaat er een nieuwe regeling voor de
uitbetaling van overuren. Daar waar de onderofficieren
vroeger een overvloedige rekuperatie in tijd kregen
voor bijvoorbeeld week-endprestaties, is dat nu
gedeeltelijk vervangen door een financiële
vergoeding. In de eenheden in Duitsland — waar een
extra baan tijdens de vrije dagen moeilijker te krijgen is
— werd die maatregel beter ontvangen dan in
sommige Belgische garnizoenen. Maar blijkbaar is
er meer nodig om het beroep van onderofficier
opnieuw aantrekkelijk te maken.
Dirk ACHTEN
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De geschiedenis van
de Belgische onderofficier
voor de eerste
wereldoorlog

Tweede deel en slot.

TUCHT EN GARNIZOENSLEVEN

Tijdens de eerste periode van de onafhankelijke staat België was het
beslist niet aangenaam in de kazernes : « A l'intérieur de ses casernes, la
troupe, sous-officiers compris, ne disposait d'aucun local de détente en
dehors du service » (5). Dit is blijkbaar zeer lang zo gebleven : « Dans les
casernes vétustes, dont certaines tombaient en ruines, on leur (les sousofficiers) assignait une mansarde pour 4 a 8, voire même une seule
chambrée commune pour le ba-taillon ou un demi-bataillon, meublée
d'une facon primitive: couchette, bancs, cassette aux murs, sans aucun
local de détente, Aucun avantage spécial ne leur était accordé, pas même
la permission de minuit. La tenue, le ligne et les objets de couchage
étaient indentiques a ceux de la troupe, peu gâtée déja a cet égard.
Ces gradés, chevilles ouvrières des unités, exercant sur leurs hommes
une influence de tous les instants, se trouvaient fort mal préparés à une
tâche d'éducateurs. Cette notion même était ignorée, sauf de quelques
rares officiers qui préconisaient, bien inutilement. quelques mesures:
avancement plus rapide; avenir assuré contre la misère; perspectives d'un
emploi civil; autorisation de se marier; amélioration des conditions de
vie. Ici aussi les progrès seront fort lents » (6).
Er waren wel enkele kleine verschillentjes, die eerder pittoresk zijn,
dan van werkelijk belang: zo sliepen de officieren en onderofficieren te
Beverlo op ijzeren bedden, waar de soldaten zich met britsen moesten
vergenoegen ; de kantines werden gesloten met l uur tussenruimte : bij de
taptoe voor de soldaten, om 22 uur voor de onderofficieren en om 23 uur
voor de officieren. Ook de cafés waren in drie klassen verdeeld: officieren,
onderofficieren en soldaten hadden hun eigen bierhuizen...
Wat de tucht aangaat bleef het reglement van 1815 van toepassing.
Alleen art. 29 ondergaat een wijziging in 1876 : « cachot of gat ten
hoogste gedurende vier dagen met of zonder verzwaring van te water en te
brood » wordt afgeschaft; de zwaarste straf voor de onderofficier wordt nu
militair gevang met gewone voeding, zoals vroeger niet in dezelfde
lokalen als de troep uit te zitten. Zo is er het nog steeds, tot groot
ongenoegen van het onderofficierenkorps...
Ook het huwelijk moet hier vermeld worden. De officieren hadden de
toestemming van de koning nodig, de onderofficieren en soldaten de
toestemming van de minister van oorlog. Evenals voor de officieren waren
er bepaalde voorwaarden gesteld (soms ook « engagement par l'épouse de
servir comme cantinière »). Op het einde van de jaren '90 waren er op
5.500 onderofficieren slechts 500 gehuwden... De eeuwwisseling zal ook
hierin veel verbetering brengen.
(5) E. Wanty, op. cit., p. 73.
(6) id. p. 145.
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DE MATERIELE TOESTAND

Met onze huidige maatstaven gemeten was de toestand in de 19de
eeuw niet benijdenswaardig. De algemene ellende van een groot deel van
de « 4de stand » maakt elke vergelijking echter moeilijk. De
beroepsmilitair leed in elk geval geen honger (zie De oude Mars ƒ »).
Toch was de toestand niet zo goed als in bepaalde landen, zoals Frankrijk
en Pruisen (« une situation bien inférieure a ceux d'Allemagne et de
France » (7). Dat komt ook wel omdat die landen veel meer in oorlogen
waren gewikkeld en dan ook wat gunstiger stonden tegenover het leger. «
La Grande Encyclopedie » (1885-1901 ; 30ste deel) geeft in het trefwoord
« sous-officier » ook nog volgende reden op : « Le sous-officier joue dans
l'armée un róle considérable. C'est lui qui préside à tous les actes de
détail de la vie du soldat ». In België zag men het zo niet, of men zag er
althans geen reden in de soldij te verhogen of interessante voorwaarden
aan te bieden voor overgang naar het burgerleven. "We lezen dan ook in
Patria Belgica: « Ces soldes ont peu varié depuis plus de quatre ans,
malgré la prospérité inouïe qui n'a cassé de se développer en Belgique
depuis un demi-siècle et a porté les revenus de l'Etat de 90 a 205 millions,
malgré la dépréciation de la valeur de l'argent qui a fait doubler a peu
pres tous les salaires. Cela explique la misère dans laquelle le militaire se
trouve aujourd'hui et le peu d'attrait que la carrière des armes sembles
offrir à la jeunesse » (deel 2, p. 718). Generaal Wanty schrijft over deze
periode van vóór 1870 : « n'ayant d'autre ambition que de vivre dans une
bonnête médiocrité »... De infanteriesergeant had 1,96 fr per dag, waarvan
1,13 fr uitbetaald, de metselaar had toen 2,5 fr per dag!... (8). In 1841
schrijft kolonel Berger : « L'apathie gagne, l'émulation s'éteint; c'est l'effet
naturel du manque presque absolu d'avancement. L’abattement est grand
dans la classe des sous-officiers surtout... » Geen wonder dat er een «
vertrekoverschot » ontstaat : na 1870 vertrekken ieder jaar 450 a 500
onderofficieren ; slechts 260 nieuwelingen komen de rangen aanvullen,
2/3 daarvan is echter ouder dan 30 jaar !
In die tijd bleef de onderofficier niet zijn hele leven bij het leger (het
was althans geen vaste regel) ; weinigen waren gehuwd. : Het moet ons
dan niet zo erg verwonderen dat een Kas voor Weduwen en Wezen der
Onderofficieren eerst de 1ste januari 1922 wordt opgericht, 91 jaar na de
officieren... (« Arrêté portant création d'une caisse de veuves et orphelins
pour les officiers de l'armée » van 10-3-1831). Toch was er een geval van
pensioen voorzien : bij overlijden in het gevecht of door de dienst. Andere
pensioenen werden slechts verstrekt na 40 jaar trouwe dienst...
LANGZAME VERBETERING
We hebben hierboven al vermeld dat de twee voornaamste
belligerente landen van Europa goed zorgden voor hun onderofficieren.
De sociale bewustwording zal ook wel de onderofficieren bereikt hebben,
zodat maatregelen te hunnen voordele niet konden uitblijven.
Het merkwaardige is nu wel dat het de kroonprins is die zo'n grote rol
heeft gespeeld in de valorisatie van de onderofficier.
Generaal Wanty weidt uitvoerig uit over deze prinselijke aktie (9):
(7) op. cit. p. 220.
(8) op. cit. p. 144.
(9) op. cit. p. 219.
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« La catégorie la plus laissée à l'abandon, la plus décriée aussi, était
celle des sous-officiers. Or Le prince Albert, officier au régiment des
Grenadiers, et officier très actif, choisit ce sujet délicat pour sa
conférence régimentaire, en 1898. Il en profite pour énoncer quelques vérités.
Le corps des officiers devait trouver des collaborateurs dans les sous-officiers,
« chargés d'assurer les détails du service, de commencer l'instruction mécanique
(sic) des recrues, d'en faire l'éducation ». ... Cette conférence, prononcée sur
un ton mesure et calme, fut le point de départ d'une série d'améliorations.
Les associations d'ex-sous-officiers remercièrent et félicitèrent le Prince. La
Banque Nationale annonça qu'elle accorderait la préférence aux sous-officiers
pour les emplois d'encaisseur. Le ministre des Chemins de Fer promit des
priorités d'emploi; celui de la Guerre obtint un premier crédit pour loger
les sous-officiers mariés ».
De verbeteringen waren menigvuldig: de kledij werd veranderd, de kamers
werden kleiner, de mess wordt voortaan beheerd zoals de mess der officieren,
het aantal huwelijken steeg, de nachtvergunningen werden ruimer toegekend. Er
waren ook schaduwzijden:
de gehuwde onderofficieren woonden in een soort kazerne in het kwartier
(zoiets als nu nog bestaande rijkswachtkazernes) en... de onderofficier ging zich
afscheiden van de soldaten, die hij tot dan toe goed kende en waar hij grote
invloed op uitoefende omdat ze samen leefden.
Het ware verkeerd te denken dat alles nu in looppas geschiedde: in België
malen de ministeriële molens zeer langzaam. Slechts na de 1ste wereldoorlog
krijgen de onderofficieren een Kas voor Weduwen en Wezen, stemrecht, een
beroepsvereniging en... in 1934 een statuut (in Frankrijk wordt het statuut
verleend door de wet van 31 maart 1928) (10).
(10) Frankrijk is het traditionele voorbeeld der ambtenaren zonder
inspiratie. Zo lezen we al in het « Règlement pour le service des armées en
campagne » van 27 juli 1832 : « .Nous avons résolu d'adopter le nouveau
règlement qui vient d'être publié en France, en y faisant les
modifications qui dérivent de la différence de l'organisation de l'armée ».
Ook de kommandotaal was het Frans, om een wel zeer eigenaardige en
betwistbare reden : « la langue française étant la plus répandue »...

UIT DE OUDE MARS

De eed
Enfin, le décret du 20 juillet 1831, article 2, dispose, d'une manière
générale, que tous les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif,
les officiers de la garde civique et de l'armée et, en général, tous les citoyens
chargés d'un ministère ou d'un service public quelconque, sont tenus,
avant d'entrer en fonctions, de prêter le serment dans la teneur qui
suit: Je jure fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du
peuple belge.
Ce décret étend l’obligation du serment a tous les citoyens chargés d'un
ministère ou service public, à part les sous-officiers, les simples soldats et
les gardes civiques, qui en sont clairement exemptés (Cass., 6 déc. 1880,
Pasic., 1881, I, 13).
(id., trefwoord Serment, nr. 7.)
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ST. GEORGE'S DAY

10 MAY 1918

In het tweede gedeelte van 1914 werden te Oostende schuilkelders gebouwd voor onderzeeërs en ook een basis aangelegd
voor watervliegtuigen door de Duitsers.
Op 7 januari 1915 kwam de eerste onderzeeër in Oostende aan
en vanaf deze datum opereerden ook Duitse torperdoboten van
uit onze haven..
Ze bestookten voortdurend de bevoorradingslijnen van de
geallieerden tussen Engeland en Frankrijk.
In 1917 beschoten de britten de haveninstallaties van
Oostende,dit echter zo doeltreffend dat de Duitsers
verplicht waren hun basis van Oostende naar Brugge te
verplaatsen..
Nu hadden de Duitse Marine echter 2 toegangen tot de
Noordzee, Zeebrugge en Oostende.
In de nacht van 22 op 23 april 1918 werd in de haven van
Zeebrugge 3 britse schepen tot zinken gebracht, bij deze
gewaagde aanval waren de britse verliezen zeer groot, bijna
20O gesneuvelden en ongeveer 400 gekwetsten.Op 10 mei
bestookte de Engelse Navy onze haven en onder een hels vuur
van beide zijden,stevende de kruiser VINDICTIVE op onze
havengeul af waar hij zicht zélf tot zinken bracht,hij was
bij de aanval op Zeebrugge te
zwaar beschadigd om nog verder van dienst te kunnen
zijn.
Dit had als gevolg dat de Duitse Marine na deze tweede .
aanval de militaire basis aan onze kust opdoekte..
Om deze 2 overwinningen en vooral om de gevallen manschappen
te herdenken , werd een medalje geslagen bij Spink in
Londen.
MEDALJE IN ZILVER Ø 32 mm
R)

St.
GEORGE'S DAY AND MAT 10 Th 1918
St. Georges te paard en vechtend tegen een draak waarop
de naam GERMANIA staat. SPINK

V)

Krans gevormd door tekst.
TO COMMEMORATE THE GLORIUS DEEDS
OP THE BRITISH NAVY
Binnenin een tekst in 8 lijnen.
KEYES - CARPENTER - IRIS - DAFFODIL BRILLANT - SIRIUS ROYAL MARINES .
WELL DONE VINDICTIVE - ZEEBRUGGE & OSTENDE -

LIETARD Edwin
Wapenplein, 14 B/3
8400
OOSTENDE

Tel. 059/70.57.04
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TOEKENNINGSVOORWAARDEN
Om deze eervolle onderscheiding te kunnen bekomen
moet men hebben deelgenomen aan één of meerden van
bovenvermelde operaties, zonder onderscheid van
functie, maar bij de uitvoering ervan blijk hebben
gegeven van een onberispelijk gedrag.

Eervolle
Onderscheidingen
Herinneringsmedaille voor
gewapende humanitaire operaties

HET ERETEKEN
De medaille is uitgevoerd in getaand brons, rond van
vorm, met een verheven rand en draagt de nationale
kleuren. De voorzijde stelt een achthoek voor van 10
mm zijde, in het azuurblauw met, in het midden een ster
met 5 goudgele armen, en 10 mm breed. Rond de
achthoek bevindt zich de inschrijving «GEWAPENDE
HUMANITAIRE OPERATIES» - «OPERATIONS
HUMANITA1RES ARMEES». De medaille hangt met
een draagring aan een azuurblauw lint van 35 mm breed
met, in het midden en vertikaal, de nationale kleuren.
Het juweel van het ereteken wordt niet door de
Regering uitgereikt.

INSTELLING
Het Belgisch Staatsblad van 09 oktober 1987, NR
195, publiceert het Koninklijk — en het Ministerieel
Besluit van 11 september 1987 waarbij de instelling en
de modaliteiten van toekenning worden bekend gemaakt
van
«Herinneringsmedaille
voor
gewapende
humanitaire operaties». Dit ereteken is bedoeld om in
het bijzonder de Belgische militairen te onderscheiden
die, sinds l juli 1960 hebben deelgenomen aan
gewapende humanitaire operaties in Kongo-Zaïre en
Ruwanda-Urundi.

DE AANVRAAG
De
aanvraag
tot
toekenning
van
de
herinneringsmedaille» voor gewapende humanitaire
operaties wordt gericht aan de Centrale Dienst van het
Stamboek, kwartier Koningin Elisabeth, Everestraat te
1140 Evere. De aanvraag kan worden ingediend met een
formulier dat te verkrijgen is bij de CDS. Buiten de
gegevens omtrent de identiteit van de aanvrager dienen
nog vermeld alle nuttige gegevens met betrekking tot de
feiten die de toekenning verrechtvaardigen (eenheid op
het ogenblik van de feiten, datum van aankomst en
vertrek uit het betrokken land,,...)

DE BETROKKEN OPERATIES
De operaties die hier bedoeld worden zijn :
—

van 01 juli tot 31 december 1960 :
Kongo en Ruanda-Urundi.

—

in 1964 en 1965 :
redding van gijzelaars in de Democratische
Republiek Kongo.

—

van 24 tot 27 november 1964 :
operaties «Rode Draak» en «Zwarte Draak» in
Stanleyville en Paulis.

—

Het ereteken zal niet postuum worden toegekend.
Het brevet van het ereteken wordt gratis afgeleverd door
de Minister van Landsverdediging.

van 19 mei tot 10 juli 1978 :
operatie «Red Bean» in Kolwezi.

Het jonge leger

UIT DE OUDE MARS

Ordre à tous officiers et sous-officiers de l'infanterie belge de rejoindre au
plus tôt leurs régiments. (10.10.1830)
Le Gouvernement provisoire,
Sur la proposition du lieutenant-général chargé de l’organisation de
l'infanterie, ordonne à tous officiers et sous-officiers de l’infanterie belge de
rejoindre au plus tôt leurs régiments, afin d'y être organisés successivement, et
d'obtenir l'avancement qui leur sera accordé sur l'exhibition de leurs titres.
(Bulletin officiel, n. 8).

Belg en buik
Art. 6 La ration de pain d'un demi-kilogramme par homme et par jour,
allouée jusqu'ici sur le pied de paix aux sous-officiers et soldats, n'ayant pas été
trouvée suffisante, elle sera a l'avenir de trois-quarts de kilogramme de pain
par homme et par jour.
(Organisation de l'armée nationale belge, 16 oktober Ï830, Bulletin officiel, n.
13)
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BETALING VAN DE PENSIOENEN
VAN DE OPENBARE SECTOR

Bron: DE BELGISCHE ONDEROFFICIER
**************************************
weduwen waarvan de overleden echtgenoot
een rustpensioen ontving dat ingegaan is
vanaf 01 Jan 88.

Op de valreep heeft de regering besloten vanaf
01 Jan 88 de NIEUWE pensioenen na vervallen
termijn te betalen.
Deze maatregel zal voor gevolg hebben, dat alle
rustpensioenen die ingaan vanaf 01 Jan 88 niet
meer de eerste werkdag van de maand zullen
betaald worden maar wel de laatste werkdag van de
maand, met uitzondering van het pensioen voor de
maand December dat de eerste werkdag van
januari zal betaald worden van het volgende jaar.
Voor 1988 zal dat geven :
Pensioen voor
de maand

Januari 88
Februari 88
Maart 88
April 88
Mei 88
Juni 88
Juli 88
Augustus 88
September 88
Oktober 88
November 88
December 88

Betaaldag

Vrijdag 29 januari 88
Maandag 29 februari 88
Donderdag 31 maart 88
Vrijdag 29 april 88
Dinsdag 31 mei 88
Donderdag 30 juni 88

Vrijdag 29 juli 88
Donderdag 31 augustus 88
Vrijdag 30 september 88
Maandag 31 oktober 88
Woensdag 30 november 88
Maandag 02 januari 89

De rustpensioenen die ingegaan zijn VOOR 01 jan 88
zullen verder vooruitbetaald worden op de eerste
werkdag van de maand, dit zal eveneens het geval zijn
voor de overlevingspensioenen die VOOR 01 Jan 88
zijn ingegaan (overlijden van de echtgenoot VOOR
01 Dec 87).' Voor wat de overlevingspensioenen
betreft die ingaan vanaf 01 Jan 88 zal de regeling
als volgt worden toegepast :
1) De weduwen waarvan de overleden echtgenoot

een rustpensioen genoot dat ingegaan is
VOOR 01 Jan 88 zullen verder hun
overlevingspensioen vooruit betaald op de
eerste werkdag van de maand blijven ontvangen.
2)

3)

De weduwen waarvan de echtgenoot overleden
in aktieve dienst na 30 november 1987 zullen
hun rustpensioen ontvangen na vervallen
termijn op de laatste werkdag van de maand;

Samengevat
kan
men
stellen,
dat
de
overlevingspensioenen van de weduwen, waarvan
het rustpensioen van de overleden echtgenoot
vooruitbetaald
werd,
ook
hun
pensioen
vooruitbetaald op de eerste werkdag van de maand
blijven ontvangen, terwijl de weduwen, waarvan
het rustpensioen van de overleden echtgenoot na
vervallen
ter
mijn werd
betaald,
hun
overlevingspensioen ook na ver vallen termijn
zullen ontvangen op de laatste werkdag van de
maand. Zoals wij reeds schreven in de BOO Nr8/87
zal deze maatregel ook nadelige gevolgen hebben
voor de weduwen, gezien de moeilijkheden die zij
zullen ondervinden om de rustpensioen van de
maand van overlijden van hun echtgenoot te
kunnen ontvangen bij betaling na vervallen
termijn.
De regeling voorziet hier dat de weduwen of bij het
ontbreken van een weduwe de eventuele
rechthebbende (erfgenamen) binnen het jaar een
aanvraag moeten doen om dat pensioen te
ontvangen. Bij ontstentenis van deze aanvraag of als
er geen erfgenamen zijn gaat het pensioen terug aan
de Staat.

SLOTBESCHOUWING
Eens te meer moeten wij vaststellen dat alle middelen
goed zijn om in onze zakken te zitten, gezien het
praktisch effect van deze maatregel er op neerkomt
dat in 't vervolg bij betaling na vervallen termijn
aan al onze oprustgestelden en onze weduwen een
maandbedrag van hun pensioen zal worden
toegekend na hun overlijden, wat er dus op
neerkomt, dat ze allen een volle maand pensioen
gedurende hun leven nooit zullen ontvangen, wat
dan toch neerkomt op een financieel verlies van
enkele tienduizende frank.
Voorwaar een afscheidsgeschenk van de regering,
dat ze gerust had mogen behouden en waarvoor wij
zeker niet dankbaar kunnen zijn.
H. VAN SAN
Nationaal
Secretaris

Dit zal eveneens het geval zijn voor de
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