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HET WOORD IS AAN DE VOORZITTER...
Toen ik het vorige woordje neerpende ( in Klaroen 2/88 ) kon ik niet
vermoeden dat mijn voornemen om de leiding van de Koninklijke Maatschappij voor Ex-Onderofficieren van Oostende aan een jonger element
over te dragen,niet zou kunnen gerealiseerd worden.
Daar alle beslissingen steeds collegiaal worden genomen,dwz,in de
raad van beheer,was het mijn wens op de eerstkomende bestuursvergadering mijn opvolger te verzoeken het voorzitterschap van de
Koninklijke maatschappij op zich te nemen.
Als een donderslag bij heldere hemel moesten we echter van confrater
Jan Dreesen vernemen dat hij momenteel dit mandaat niet kan aanvaarden.
Dat dit besluit van de eerste ondervoorzitter bij alle bestuursleden
als een donderslag aankwam behoeft geen betoog,want iedereen in de
maatschappij wist al van vóór de eeuwviering van onze vereniging dat
de heer Jan Dreesen het voorzitterschap,ten gepaste tijde zou aanvaarden.
Dat vriend Jan een zeer bedrijvig mens is, is algemeen gekend,doch
dat dat hij reeds geruime tijd aan een grondige studie bezig is,waar
opzoekingen en moeilijke navorsingen mede gepaard gaan en enorm veel
tijd in beslag nemen,dit vernemen we nu pas.
Het ontcijferen van een stevige verzameling documenten daaromtrent,
meestal opgesteld in het latijn,naar het schijnt,heeft Jan Dreesen
deze wel moeilijke taal aan te leren.Met dit alles is hij nu bezig.
Ik twijfel geenszins aan de oprechtheid van Jan Dreesen en kan
begrip opbrengen voor deze uitzonderlijke en buitengewone moeilijke
situatie waarom hij met deze studie ,verzeilt is geraakt.Dit alles
neemt niet weg dat het voor mezelf en zeker voor onze maatschappij
een slechte zaak is.
Op mijn vraag of het toch geen vaandelvlucht is,was Jan Dreesen heel
categoriek:" dat in geen geval"wat hij trouwens op de eerstvolgende
ledenvergadering zelf heeft bevestigd.Maar hij weet niet hoelang dit
werk nog zijn volledige inzet zal vergen: 1 jaar,misschien 2 jaar
...
Concreet komt het hier op neer:ik zal voorlopig Voorzitter
aanblijven totdat...,tenzij ondertussen een jonger element komt
opduiken die zich bereid verklaart,tijdelijk het voorzitterschap
waar te nemen tot Jan Dreesen met zijn vorserswerk klaar komt.
De vacantieperiode staat vóór de deur en velen onder U hebben de
reisplannen reeds voorbereid.U allen die de zon elders zullen gaan
zoeken wens ik alvast een prettige vacantie.Diegenen onder U die
maar liever niet op reis gaan,zullen ook wel de gelegenheid krijgen
een massa zonnige dagen aan onze mooie vlaamse kust mee te maken.Aan
hen zou ik zeggen:profiteer ook gedurende de zomermaanden,van onze
ontspanningsnamiddagen vermeld in de Klaroen.
Een kwestie van ook in de vacantiemaanden en in een verrukkelijk
kader contact met elkaar te houden. Hoe dan ook ,hier of daar,een
heerlijke vacantie.
O.D.
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EVEN UW AANDACHT VOOR ONZE JULI-, AUGUSTUS-EN SEPTEMBER ACTIVITEITEN.
Het bestuur heelt de eer en het genoegen U uit te nodigen tot de volgende
activiteiten die telkens zullen doorgaan in het lokaal " KONINGINNEHOF " .
-

18. maandag 04 Juli : bijeenkomst om 12u30
meloen met ham
lamskoteletten met groenten + gratin dauphinois
ijscoupe
koffie

19. maandag 25 Ju1i : bijeenkomst om 12u30
- paté met kruditeiten
- vide met zeevruchten + puree
- condérijst met fruitcoulis
- koffie
20. maandag 22 augustus : bijeenkomst om 12u30
- garnalencocktail
- kipfilet met sinaasappelsaus

+
kasteel aardappelen

- coupe brésilienne
- koffie
21 . maandag 12 september : bijeenkomst om 12u30
- gepaneerde visfilet met tartaar
- kalkoenroullade met mirabillen + kroketten
- flantaart
- koffie
Inschrijven bij de voorzitter
22. Op donderdag 15 september 1988 om 14u30.
- Woord van de voorzitter
- Verslag en Mededelingen
- Voordracht : VOLKSGELOOF BIJ ONZE VISSERS
- Koffietafel en tombola
De heer P.HOVART,Doctor in de Economische Wetenschappen en sedert
1963 directeur van het Rijksstation voor Zeevisserij is zeer goed
vertrouwd met de gebruiken en gewoonten uit de visserij.
Aan de hand van tal van voorbeelden haalt hij vier thema's aan waarin
het volksgeloof van de visser tot uiting komt. Er is de invloed van
kerk (het uitvaren en vissen op vrijdagen en zondagen), er zijn de
voortekenen, er is het beroepsvolksgeloof en er zijn de volksuitingen
in verband met dieren.
Hierrond brengt de heer Hovart ons een aangename voordracht die zeker
en vast Uw belangstelling zal gaande houden. Niet te missen.
J.B.
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Het woord is aan onze secretaris.
1. Ons bezoek aan het Rijksstation woor de Zeevisserij op 14 APR 86.
Slechts 20 deelnemers zijn komen opdagen voor dit uitzonderlijk
bezoek. Het was een mooie zonnige dag en de parkeermogelijkheden
in de Ankerstraat op de Vuurtorenwijk zijn probleemloos. Waar de
eerder magere belangstelling gezocht ?
De afwezigen hadden ongelijk. De directeur van de instelling heeft ons
persoonlijk rondgeleide gedaan. Vooraf gaf de heer VYIMCKE een
overzicht van de visserij in de wereld, Europa en in eigen land. Daarna
een uiteenzetting over de werking en de doelstellingen van het
rijksstation, gepaard aan een bakje koffie aangeboden door de
directeur.
Het bezoek zelf verliep verder in een gezellige sfeer met toegang tot
verschillende laboratoria van de instelling. Terplaatse werd uitleg
verschaft door de h. Vyncke of door het personeel aanwezig in het
bezochte lokaal. Het toezicht op de kwaliteit van ons visje en op de
bezoedeling van ons zeewater, is in goede handen. Wet een woordje van
dank aan de directeur was dit bezoek ten einde om 163ÜU.
2. Dossier "Overlevingspensioen" .
Dit document is afgewerkt in een handig formaat en kan bekomen worden
bij de secretaris aan de prijs van 50fr. Dit bedrag is de deelname in
de kosten van het drukken. Het werkje zelf werd door het bestuur
belangloos samengesteld. Wij kunnen het niet genoeg aanraden aan onze
leden en sympathisanten om zich dit dossier aan te schaffen.
3. Eeuwfeestpenningen en Programmaboekje 100jarig bestaan.
Voor wie nog niet in het bezit is van deze uitzonderlijke herinneringen, of, wie nog bijkomende stukken wenst, kan deze nog steeds
bekomen : de penningen bij de voorzitter, de programmaboekjes bij de
secretaris.
Het bestuur van uw vereniging; samenstelling.
D. Defoor,JH. Hartlaan 2, 8400 Oostende. Tel. 70.58.13.
Voorzitter.
R. Van Loocke, Tahoralaan 124, Oostende. Tel. 32.32.07.
O/Voorzitter
Secretaris.
T. Dehaemers, Nieuwlandstraat 21, Oostende. Tel. 508656
Penningmeester
F. Puystiens, Derbylaan 1, 8401 Bredene. Tel. 32.28.34.
Mat. meester.
H. Degheselle, Kairostraat 82, Oostende. Tel. 70.76.37.
Bestuurslid.
L. Theys, Voorhaven laan 102, Oostende. Tel. 32. 27. 92.
Bestuurslid.
F. Cuypers, Kaaistraat 17, 8400 Oostende. Tel. 702370
Bestuurslid.
R. flarchand, Groenendi jkstr . 161, Bredene. Tel. 321484
Bestuurslid.
C. Hinde, Mariakerkelaan 16, Oostende. Tel. 80.23.15.
Vaandrig.
5. Het bestuur : verkiezingen bij de e. v. statutaire
vergadering.
Zijn
dit
jaar
uittredend
en
herkiesbaar
- R . MARCHAND.
- R. VAN LOOCKE.
R.Van LOOCKE
... en ook aan de Penningmeester.
Er zijn nog steeds enkele leden,weduwen en sympathisanten die
niet in regel zijn met hun lidmaatschapsbijdrage.In onze
moderne
samenleving is het de macht van het aantal die
telt,maar
belangrijker is echter dat wij door middel van
onze
vereniging een
bewijs geven van onze
lotsverbondenheid en wederzijdse
steun.Vermits dat diegenen
die nog niet in regel zijn hun tijdschrift niet meer
krijgen,kunnen zij deze
oproep ook niet lezen. wij doen
beroep op onze
leden-lezers om de
tragen weer naar de Kring
te brengen.

T.Dehaemers.
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Uit de oude mars —
De sergeant, present in de woordenboeken...
Het is interessant in de woordenboeken de talrijke betekenissen van sergeant na te
gaan.
Littré geeft o.m. :
1. Serviteur, en vieux langage (ce qui est Ie sens propre)
12de eeuw: ... e comanda (le roi) estre en terre son sergent
13de .eeuw : je suis vostre siergans et sui a vostre besoigne.
2. Anciennement, officier de justice chargé des poursuites judiciaires ;
on dit aujourd'hui huissier.
Et j'ai toujours été nourri par feu mon père
Dans la crainte de Dieu, Monsieur, et des sergents.
(Plaideurs, II, 3)
3. Sergent de bataille. Officier qui dans un jour de combat, recevait
du général le plan de la disposition de l'armée et dont la fonction
était de ranger les troupes en bataille.
Il semble que ce soit
Un sergent de hataille allait en chaque endroit
Faire avancer ses gens et hâter la victoire.
(La Fontaine, Fables, VII, 9)
4. Sergent d armes, officier qui servait autrefois dans les cérémonies,
dans les tournois.
5. Aujourd'bui, sous-officier dans une compagnie d'infanterie.
Comme les grenadiers lui dirent : Qui êtes-vous donc ? Il
répondit : Un sergent du régiment des gardes vaut bien un
officier ; suivez-moi. Et en effet il les mena où il fallait.
(Pélisson, Lettres hist., t. III. p. 255) Littré citeert
ook een pittige passage van Rabelais :
Lucifer, qui se deschaisnoyt en ce temps-la à cause d'une
colicque qui Ie tourmentoyt extraordinairement pour avoir
mangé l’ame d'ung sergant en fricassée à son desjeuner.
(Pantagruel, IV)
In bet Duitse woordenboek Deutsches Wörterbuch van J. en W. Grimm,
10de Band, 1ste deel, Leipzig 1925) bemerken we dezelfde betekenissen,
eveneens overgenomen van het Latijn serviens. Merk waardig zijn de vele
schrijfwijzen die vroeger in zwang waren, mede door de invloed van
klankverschuiving : schergant, scharjante, schariant, schargante,
sarjant, serjant, schersant, scherschant, sersiant, schörgant l...
Oorspronkelijk betekende het dienaar (diener des ritters, knappe, fusz knecht) en gerechtsdienaar. Vanaf de 17de eeuw is de sergeant een
onderofficier bij een kompagnie, ook een lagere rang tussen d e «
gewöhnlichen unteroffizier (korporal) und dem vicefeldwebel ».
In het Nederlands is dezelfde evolutie waar te nemen ; zo spreekt
Anna Bijns over de Antechrists sergeanten. Evenals in andere landen was
ook de sergeant-majoor vroeger een hoofdofficier di e was belast met de
administratie en instruktie van een regiment, nadien een onder officier
met dezelfde funkties belast in een kompagnie. Vandaar de uitdrukking *
de sergeant -majoor is jarig : het is uitbetaling van trak tement >.
Woordenboek der Nederlandse Taal, 14de deel, Den Haag -Leiden, 1956).
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BOND LUCHT BESCHERMING
In 1934 werd er bij Koninklijk besluit een Nationale
bond ter bescherming van de bevolking in het leven
geroepen en dit met de benaming: " BOND LUCHT
BESCHERMING "
De organisatie van deze Nationale Bond hing onrechtstreeks af
van het Ministerie van Landsverdediging. Dit ministerie was de
alleen leverancier van alle nodige materialen en in het
bijzonder van de gasmaskers en de bijhorende filters.
Het stichtingsdoel van deze beschermingsbond was veelvuldig
en werd over het ganse land uitgevoerd:
a) de aanwerving van vrijwilligers brandweerlieden
en verplegend personeel.
b) bestrijding met alle middelen tegen alle mogelijke
brandprojektielen en de nodige instrukties voor de
verzorging van de gekwetsten.
c) bescherming en beschutting tegen de giftgassen.
zoals Yperiet e.a.
d) oprichting van gezinsschuilplaatsen.
e) uitdeling van de in voorraad zijnde gasmaskers.
f) oprichten van zogenaamde gaskamers voor het stockeren
en onderhouden van het materiaal en van het bijhouden
van het gasmaskersbestand en dit in ieder bestaand
legergarnizoen.
g) organisatie van cursussen bij de bevolking met betrek
king tot de uitvoering van bovenvermelde punten.
Deze organisatie heeft gedurende de lange oorlogsjaren zeer
nuttig en konstruktief werk geleverd en heeft er toe
bijgedragen de redding van vele honderden mensenlevens
mogelijk gemaakt.
Na de oorlog werden de vrijwilligers van deze bond lucht
bescherming geëerd voor de geleverde hulp en bijstand aan de
bevolking en werden herdacht met een medalje ter deze ere.
1945

MEDALJE IN VERZILVERD BRONS Ø 26 mm MET KROON EN RING

R/ Medalje met het embleem van de bond lucht bescherming
bestaande uit,links boven een groep van 5 aanvallende
vliegtuigen,in het midden een man met een schild een stad
onderaan rechts beschermend,boven dit tafereel een kroon.
V/ een tekst in 4 lijnen:
VRIJWILLIGE / REDDINGSDIENST / OOSTENDE /
1940 - 1945 /
E.LIETARD

-
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weldadiger is aangezien het in dit geval niet bij
lichamelijk welzijn blijft. Bij sport in groep vaart u
immers ook nog psychologisch en mentaal wel
doordat dan menselijke kontakten onderhoudt en
opgenomen wordt in een sociale groep;
— het is natuurlijk heel belangrijk dat u uw eigen
ritme respecteert en dus een sport kiest waar u
zich goed
bij voelt.
Welke sporten kunnen door bejaarden beoefend
worden?
— Gymnastiek is een goede oefening voor jong en
oud, maar vergeet niet dat u een leraar nodig hebt
voor
het corrigeren van de bewegingen en voor het aan
geven van het juiste oefenritme; het is immers
nogal
duidelijk dat er een verschil is tussen de
bewegingen die men op 50 of op 70 jaar kan
uitvoeren.
— Tennis is een toch wel erg veeleisende sport, die
immers soms hevige inspanningen vraagt. Vanaf
een bepaalde leeftijd zal men de voorkeur geven
aan dubbelspel i.p.v. enkelspel. Opgepast voor te
grote
hitte en voor te lange partijtjes.
— Paardrijden is een erg complete sport die slechts
een minimum aan opwarming vereist en die heel
goed door gepensioneerden kan beoefend
worden, op voorwaarde natuurlijk dat er
begeleiding is van
bevoegd personeel.
— Zwemmen, fietsen, wandelskiën zijn ideale
activiteiten voor hart- en bloedvaten. Iedereen
kan deze
sporten beoefenen op voorwaarde natuurlijk dat
men zijn inspanningen geleidelijk opdrijft, nooit
overdrijft en geen al te hevige inspanningen levert
en dat men dus zeker niet aan competitie gaat
doen.
— In verband met zwemmen dient toch te worden
opgemerkt dat oververmoeidheid moet worden
vermeden: ga uit het water zodra u krampen krijgt
of als u het koud hebt; vergeet ook niet dat u best
langzaam in het water afdaalt, zeker als dit laatste
koud is (neem eerst een douche).
— Voor de minst sportieven onder ons is er nog het
wandelen, dat trouwens een uitstekende lichaams
oefening is. Wandelen is immers het makkelijkst
om dagelijks te beoefenen en er is ook weinig
kans dat
men in dit geval zijn eigen ritme zal proberen te
forceren. Men moet natuurlijk wel voeten in
goede
conditie hebben en degelijk schoeisel dragen.
— Ook in het dagelijkse leven zijn er een aantal eenvoudige activiteiten die het mogelijk maken om
niet
helemaal vast te roesten: de trap nemen in plaats
van de lift, knutselen, tuinieren, enz...
Tot slot nog eens de gulden regel die moet gerespecteerd worden: geregeld aan sport doen en de
inspanning geleidelijk opdrijven zonder de eigen
fysieke mogelijkheden te overschrijden.

Bejaarden en

sportbeoefening
Met al zijn vindingrijkheid is de mens er toch nog
steeds niet in geslaagd om het elixir van de eeuwige
jeugd uit te vinden, dus of we het nu leuk vinden of
niet, ouder worden doen we allemaal; dit betekent
echter niet dat er geen middelen zijn waarmee de
normale veroudering van het lichaam kan vertraagd
worden. Eén van die middelen om zo lang mogelijk
een goede gezondheid te behouden is natuurlijk aan
lichaamsbeweging doen. Gebrek aan activiteit leidt
immers zelfs bij jonge mensen al tot stramheid en
het is dus zeker op hoge leeftijd bevorderlijk om alle
spieren en gewrichten zoveel mogelijk te oefenen.
Lichaamsbeweging heeft trouwens een heilzame
invloed op de psyche en bevordert het sociale leven.
Wie maximaal wil profiteren van de heilzame
werking van een sportieve activiteit, dient echter
wel een aantal voorzorgen te nemen en
raadgevingen te volgen:
— Onthou dat welke lichamelijke activiteit dan ook,
wanneer zij intens beoefend wordt, gevaarlijk kan
zijn voor een ziek of weinig getraind hart. Het is
dus absoluut noodzakelijk dat u eerst en vooral
uw dok
ter opzoekt alvorens u aan het sporten slaat, zeker
indien u najaren stilzitten besluit om toch maar
weer
eens aan sport te gaan doen.
— Geleidelijk de oefeningen opdrijven en op aangepaste wijze trainen zijn twee vereisten voor iedere
sport. De spieren moeten met de nodige
regelmaat geoefend worden, omdat inspanningen
op die ma
nier gemakkelijker en minder gevaarlijk worden.
Vergeet niet dat overdaad altijd schaadt!
— Sport kan geen mirakels bewerkstelligen, arthrose
en andere ouderdomskwaaltjes zullen er niet van
genezen, maar beterschap behoort wel tot de
mogelijkheden en het is toch in elk geval zo dat u
op die
manier een verergering van de kwaal voorkomt;
— een activiteit zal slechts doeltreffend zijn, indien
zij tenminste éénmaal per week beoefend wordt;
— vitamine C is goed voor wie aan spiertraining doet
en helpt bij het bestrijden van vermoeidheid. Deze
vitaminen vindt u in overvloed in citrusvruchten
en verse groenten
— spieren hebben opwarming nodig, zoniet riskeert
u bij intense lichamelijke inspanningen
spierscheuren, verstuikingen, enz. Eerst en vooral
opwarmen!
Een paar eenvoudige gymnastiekoefeningen van
enkele minuten volstaan;
— eet niet te overvloedig en ook niet net vóór u aan
sport gaat doen, uw spijsvertering zou anders wel
eens tegen kunnen sputteren;
— onthou dat sportbeoefening in groep nog veel
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DE ONDEROFFICIER IN DE LITTERATUUR
De lotgevallen van een onderofficier-vrijwilliger

Drie weken later (den 30sten November 1830), te Turnhout zijnde, werd ik
fourrier gemaakt. De titel van onderofficier, welken ik nu bekwam, klonk mij in
de ooren als de aankondiging eener schitterende loopbaan, en ik schreef naar huis,
dat ik God dankte, omdat Hij mij niet alleen het voornemen had doen opvatten
van soldaat te worden, maar nog daarenboven mij de noodige stoutheid had
vergund om het uit te voeren.
(p. 91/92)
De onder-officiers, mijne gezellen in de 3de compagnie van het
3de
bataillon der Jagers-Niellon, waren insgelijks goede jongens,en hun gedrag
ten mijnen opzichte was even alsof zij samengespannen hadden,om hun
fourrierken tegen alle ongeval te verdedigen.
(p. 92)
Toen men (na de gebeurtenissen van 1851} de benoemingen tot de openstaande
plaatsen van onderofficier wilde doen, werd ik door den nieuwen kolonel
onderzocht. Ik was slechts negentien jaar oud ; en tot overmaat van ongeluk, deed
mijn magerheid en iets kinderlijks in mijn opzicht mij nog veel jonger schijnen.
Met mijne bekwaamheid had de kolonel wel vrede ; maar een sergeant majoor,
zeide hij, moet ontzag kunnen inboezemen en, dewijl hij in eene compagnie de
ware werkspil is, en met de uitvoering der ontvangene bevelen is gelast. Nu men
voor doel had, de tucht in het leger te doen eerbiedigen, mocht men geene
kinderen tot sergeant majoor aanstellen.
(p. 137)
Vele onderofficiers, die, om hunne verhooging te begunstigen, even als ik
pogingen deden tot het verkrijgen der kundigheden, welke een onvolledige
opvoeding hun had geweigerd, werden mijn leergenoten en vrienden, (in 1833) (p.
167)
Men was in het begin der maand April 1835. Nog treurde het land over den dood
van den eerstgeboorne des Konings ; evenwel sedert lang had zich het blijde
nieuws verspreid dat God den nationalen vorst eenen nieuwen afstammeling zou
verleenen.
De onderofficiers onzes regiments hadden, met toelating der oversten, elke vijf
dagen iets van hunne solde bijeen gelegd, om indien het een mannelijke
erfgenaam was, de geboorte van den kroonprins met luister en vreugde te vieren.
Er zou buiten de stad Venloo, in eene groote herberg een maaltijd voor de
onderofficiers zijn en ieder zou eene flesch wijn hebben, om ze ter eere van den
toekomenden Koning der Belgen te ledigen. Den langgewenschten dag brak aan.
Kanonnengedonder verkondigde de gelukkige tijding : Leopold, Hertog van
Brabant, was geboren. AI onze onderofficiers trokken zingend en juichend naar
buiten.
(p- 183)
fLJit Hendrik Conscience, Geschiedenis mijner jeugd, Office de Publicüé,
Brussel, z.j. 3/0 pp.)
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DOSSIER

Heeft een schenking onder echtgenoten
nog zin sinds
de laatste wetswijziging?
Volgens de wet krijgen de goederen na het
overlijden een verschillende bestemming, al
naargelang er kinderen uit het huwelijk
geboren werden of niet.

Sinds de wet van 14 mei 1981 is de langstlevende echtgenoot een volwaardig erfgenaam
geworden.
Tevens geniet hij de bescherming van het
levenslang vruchtgebruik over gezinswoning
en huisraad.

Bij overlijden van een echtgenoot zonder kin
deren, zal de ganse huwelijksgemeenschap
in volle eigendom toekomen aan de
langstlevende terwijl hij over de persoonlijke
goederen van de overledene enkel het
vruchtgebruik verwerft. De blote eigendom
komt toe aan de familie van de overledene (bv.
ouders, broers, zusters of hun kinderen).

Behoudens drie uitzonderingen kan de eerststervende de langstlevende ook niet meer
onterven.
Heeft het dan nog nut een schenking te doen
aan elkaar, nu de wet toch zoveel meer
voorziet ?

Opdat ook deze goederen aan de langstlevende
zouden toekomen in volle eigendom dient nog
al tijd een schenking te worden opgemaakt,
hoewel dit ook mogelijk is bij testament of
huwelijks-kontrakt. Deze akten kunnen altijd
voor notaris worden opgemaakt, ook al is er
geen huwelijks kontrakt.

Wel ja, de wet laat nog meer toe en elk
geval zal afzonderlijk moeten worden
beoordeeld.
Vooreerst speelt het huwelijksvermogensstelsel een rol : is er al dan niet een
kontrakt - zo ja, wat wordt hierin voorzien ?
Is het een gemeenschapsstelsel of een
stelsel van zuivere scheiding ?

En echtgenoten die voorbarig een schenkingsakte opmaakten rest nog altijd de troost dat
deze schenking eenzijdig kan worden
herroepen.

Daarna kan een evaluatie gemaakt worden
van de goederen welke de echtgenoten
bezitten. Wat is hun waarde ? Aan wie
horen zij toe ? Vallen zij in de
huwelijksgemeenschap of zijn zij persoonlijk
? Voorbeelden van persoonlijke goederen
zijn deze welke geërfd werden of reeds in
bezit waren van één der echtgenoten voor
het huwelijk.

Informatie
overgemaakt
door
de
Nederlandstalige Regionale Commissie van
de Koninklijke Federatie van Belgische
Notarissen.
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Toegelaten beroepsarbeid door de gerechtigden op
een rust- of overlevingspensioen vanaf 01JAN88
De bedragen verschenen in de BOO 1/87 BIz 22 en 23
blijven ook voor 1988 dezelfde als voor 1987.
Hieronder ter informatie de grenzen :
1.Geen enkele vermindering op het pensioen
Als werknemer
Per maand max. 17.984
zonder kinderlast
Per jaar max. 224.277
met kinderlast
Per maand max. 26.976
Per jaar max. 336.416
Als zelfstandige
Per jaar max. 179.421
zonder kinderlast
met kinderlast

Per jaar max. 269.132

Bron : DS BELGISCHE ONDEROFFICIER
nr 1 /88
15 feb 1988

Wij dachten
dat deze
tekst velen
onder ons zou
interesseren.

2. Vermindering met 1/3 van het pensioen
Als werknemer
: Per maand van 17.985 tot 35568
zonder kinderlast : Per jaar van 224.278 tot 448.554
Met kinderlast : Per maand van 26.977 tot 53.952
: Per jaar van 336.417 tot 672.832
Als zelfstandige : Per jaar van 179.422 tot 358.842
zonder kinderlast
met kinderlast
: Per jaar van 269.133 tot 538.264
3. Schorsing van het pensioen
Boven de maximum bedragen van 2.
Hierboven schorsing van het pensioen.
4. Bijzondere reglementeringen
Geen veranderingen. Voor de beroepsinkomsten boven de
bedragen van 1. hierboven, blijft de vermindering 10
% of 20 % tot 65 Jaar voor de mannen en 10 % tot 60
jaar voor de overlevingspensioenen ingegaan vóór 01
lul 82.

Op rust gestelde onderofficieren Bewijs van hoedanigheid
Herhaalde malen werd ons het probleem voorgelegd van militairen die de dienst hebben verlaten
en moeilijkheden ondervinden om in bepaalde omstandigheden het bewijs te leveren van hun hoedanigheid, b.v. ex-onderofficier.
Op onze vraag, ontvingen wij vanwege de Centrale Dienst van het Stamboek een antwoord waar
uit blijkt dat deze dienst een getuigschrift kan
afleveren dat, alhoewel voorzien in de gevallen waar
het dragen van het uniform wordt toelaten aan militairen die niet meer in aktieve dienst zijn. eveneens
dienst kan doen als bewijs van hoedanigheid van exmilitair.
Dé aanvragen tot het bekomen van dit getuigschrift van hoedanigheid dienen gericht aan :
Commandant O C M
Kwartier Koningin Elisabeth
Everestraat
1140 BRUSSEL
en dienen te vermelden :
Naam, voornaam en volledig adres van de aanvrager
Het Stamnummer
De graad (en hoedanigheid) op het ogenblik waar
op men de dienst verliet.
Op te merken dat dergelijk getuigschrift SLECHTS
EENMAAL wordt afgeleverd.
De Commandant OCM deelt ons nog mede dat
Bron :
voor zover hem bekend dit getuigschrift steeds aanDE BELGISCHE
vaard werd door de Mess en Clubs om als lid
ONDEROFFICIER
nr 1 /88 feb 1988
te worden ingeschreven.
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IN MEMORIAM.
Deze rubriek, die we telkens in ons tijdschrift hernemen naar gegevens van
het tijdschrift DE BELGISCHE ONDEROFFICIER, lijkt voor sommigen onder U
misschien wel wat sinister.
Laten wij eerst en vooral stellen dat, ondanks de opvattingen van onze moderne
tijd waarin over de dood liefst gezwegen wordt, de begrippen leven en dood zeer
nauw aan mekaar verbonden zijn en dat zullen blijven.
Het heeft dan ook geen zin de idee van de dood weg te moefelen. Integendeel, het
zoals wij, oud militairen, ons steeds geestelijk en lichamelijk in conditie
hebben gehouden dienen wij ons ook op dit terrein goed voor te bereiden met hoop
dat het, liefst, zo laat mogelijk gebeurt.
Anderzijds is het ook wel nuttig nota te nemen van een eventuele oud-collega,
wapenmakker of vriend die het tijdelijke voor het eeuwige verwisselde.
De mens leeft nu eenmaal, voor een gedeelte althans, van zijn herinneringen.
J.B.D.

IN MEMORIAM
LidNr

NAAM & Voornaam

23.936
13.603
19.964
12.587
14.022
61.087
10.647
14.987
12.186
62.613

BAECKER Julien
BAMPS Petrus
BOGAERTS Louis
BRUGMANS Jean
BULTOT Robert
DEVUYST-FICHEFET Juliette
HAELVOET Michel
KEERSSE Robert
MERCIER Alfred
VIGNERON-PERWEZ Emilie

Jaar van
geb. - overlijden.
°1914 - † 1988
°1911 - † 1988
°1925 - † 1988
°1917 - † 1988
°1914 - † 1988
°1912 - † 1988
°1913 - † 1988
°1931 - † 1988
°1913 - † 1988
°1924 - † 1988
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Sectie
Nr .
290
190
490
190
690
190
190
390
690
990

