EVEN UW AANDACHT VOOR ONZE OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER
ACTIVITEITEN
I Maandelijkse ledenvergaderingen in Koninginnehof . 1.
Donderdag 20 oktober 1988 om 14u50'
- Woord van de voorzitter .
- Verslag en mededelingen .
- Diavoordracht ― Oostende in de Belle Époque "
door de heer J.B.DREESEN .
- Koffietafel en tombola .
Iedereen kent de heer J.B.DREESEN als een alom zeer gunstig
aangeschreven mens, dat hij niet meer hoeft voorgesteld te
worden . Aangename en steeds uiters goed gedocumenteerde
spreker als hij is,zal hij het onderwerp van vandaag beslist
tot ieders voldoening verhandelen en aan de hand van dia's
prachtige beelden aan onze ogen laten voorbijtrekken .
Wellicht zullen velen erop terugblikken met een beetje weemoed
naar lang vervlogen tijden .
2
-

Woord van de voorzitter .
Verslag en mededelingen .
Bingo
Koffietafel en tombola
3

-

Donderdag 17 november 1988 om 14-u 30'

Donderdag 13 december 1988 om 14-U50'
Woord van de voorzitter .
Verslag en mededelingen .
Diavoordracht " Landen in de Perzische Golf
door de heer Victor LEERMAN .
Koffietafel en tombola
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ANDERE SAMENKOMSTEN

Over ons jaarlijks banket op zaterdag 19 november 1988
vindt U de inlichtingen verder in het blad .

- Ook de data van de ontspanningsnamiddagen leest U
verder .
- Op zondag 2O november om 11u30' in de SS Petrus en
Fauluskerk
Eucharistieviering opgedragen door Z.E.H. Kanunnik
Deken J. LONCKE ter nagedachtenis van onze afgestorven
leden en sympathisanten .
De laatste jaren hadden de Eucharistieviering,ter nagedachtenis van onze overledenen,en ons banket op de
zelfde dag plaats , De godsdienstplechtigheid hebben
wij behouden op de 1é zondag na 15 november: Feest van
het Vorstenhuis, doch het jaarlijks banket moest om
bepaalde reden,op zaterdag 19 november georganiseerd
worden.

III En ook nog dit :
Om bepaalde reden en op vraag van een aantal
leden,zullen vanaf 1

januari 1989 de maandelijkse

ledenvergaderingen niet meer plaats hebben op de 3é
donderdag maar wel op de 2é donderdag van iedere
maand. Zou U er nu reeds nota van willen nemen.
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DE KLAROEN Tijdschrift van de Koninklijke Maatschappij
Ex - Onderofficieren van Oostende
2 de jaargang

Nr 4 / 88

Het Woord is aan de Voorzitter
Het was weer eens een echte onvervalste Belgische zomer
die we dit jaar hebben gehad . En toch globaal bekeken en
vergeleken hoe het elders is geweest,mogen we ons toch
nog gelukkig achten in een streek te wonen met een
gematigd klimaat . En als we dan beseffen dat het nog een
uiterst gezond klimaat is,zonder van die extreme
uitschieters die in sommige landen vaak tot zware
catastrofen leiden ja dan zijn we hier toch wel
bevoorrecht. Hoe dan ook;weg geweest of gewoon hier
gebleven om het even;we zullen alvast aan de goede en
aangename momenten die de vakantiemaanden ons brachten
nog dikwijls terugdenken . De minder gelukkige
ogenblikken,zo die er mochten geweest zijn,zullen we maar
liefst spoedig vergeten .
En zo is nu weer de tijd daar,om ons allemaal permanent
in te zetten om de groei en de bloei van onze Kon. My,
van Ex O/OFF Oostende naar best vermogen,te continueren .
Doch zoals alles wat leeft, dient ook een verenging zich
aan te passen aan de snelle evolutie en de eisen van de
tijd . Ook wij kunnen daar niet aan ontsnappen .
Het zal bijgevolg,in de eerstkomende maanden onze bekommernis zijn na te gaan in hoeverre het beleid van onze
maatschappy en onze activiteiten vatbaar zouden kunnen
zijn voor eventuele wijzigingen . Ik zeg wel : Zouden
kunnen zijn,want al wat nieuw is kan pas in overweging
worden genomen als het minstens zo goed is dan wat
vroeger bestond . Ik zou zelfs zeggen dat het stukken
beter hoeft te zijn om in aanmerking te kunnen komen .
Feit is inderdaad dat aan de geest en het doel van onze
eeuw oude maatschappij niet mag geraakt worden;primodiaal
blijft dat voorons : Vaderlandsliefde,sociaal
dienstbetoon,verbroedering en ontspanning brengen en
onderhouden onder onze leden met alles wat daarrond reilt
en zeilt . Trouwens er bestaat nog altijd iets als ;
gevestigde grondbeginselen,het cement waarmede de
maatschappy haar naam en faam heeft verworven . Met deze
stelregels mag in geen geval lichtzinnig worden
omgesprongen, Zo wij de toekomst van de maatschappy willen
veilig stellen . En dat meen ik,is toch de wens van ONS
allen
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Iets heel anders nu : de raad van bestuur
heeft beslist dat vanaf 1989 het werkjaar gelijk te stellen
met het kalenderjaar .
Dat brengt mede dat het nu nog lopende jaar
niet afgesloten wordt op 31 augustus a.s. zoals het tot nog
toe het geval was,doch doorloop tot 31 december Ek en dus
16 maanden zal tellen De statutaire vergadering die vroeger
in oktober plaats vond wordt nu verschoven naar de maand
maart . Bijgevolg zal de eerstkomende jaarvergade-ring der
leden op donderdag 16 maart 1989 gehouden worden
Het jaarverslag en het financieel overzicht
zullen betrekking hebben op een periode van 16 maanden ttz
van 1 sept 1987 tot 31 dec 1989 . De volgende lidkaart zal
het jaartal 1989 vermelden en geldig zijn tot 31 December
1989.
En om te besluiten wens ik nog even terug te
komen op de vroeger gedane peiling waar we leden vroegen
wat zij denken over onze werking en wat eventueel zou
kunnen veranderen . Het resultaat was toen positief over de
ganse lijn . Er kwamen geen tegenvoorstellen,en eventuele
suggesties mochten we niet ontvangen. Nu,enkele jaren
later,zouden wij het andermaal op prijs stellen het gedacht
van onze leden te kennen over wat wij doen en organiseren
en wat gebeurlijk zou kunnen vatbaar zijn voor aanpassing
of er bijkomen .
Ondertussen en in afwachting van Uw opbouwende
reacties,waarvoor dank,denken wij aan de franse spreuk " du
choe des idées jaillét la lumiére ― en ze hebben nog groot
gelijk ook .
O.D.
ONS JAARLIJKS BANKET
Het jaarlijks banket dat traditiegetrouw in het teken staat
van het feest van ons Vorstenhuis,zal plaats hebben op
zaterdag 19 november 1988 in het KONINGINNEHOF ( t Bosje
Maria-Hendrikapark 8400 OOSTENDE) Samenkomst om 1230 uur
Het menu ziet er als volgt uit :
Aperitief
Wildpastei met veenbessenmoes
Roomsoep agnes sorel
Gekruide pannekoek met zeevruchten
Varkensgebraad orloff - kroketten
Tulp met ijsassortiment en fruitcoulis
Koffie
Witte + rode wijn
Muziek tijdens het banket en achteraf wordt ten dans
gespeeld .
Tombola is er ook met interessante prijzen .
Tegemoetkoming in de onkosten:
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Voor de leden van de sectie Oostende
800 Fr
Voor de andere deelnemers
900 Fr
Voor de goede gang van zaken en het schikken van de zaal
zullen de deelnemers hun deelneming willen bevestigen door
storting van het bedrag op postrekening 000 - 0146912 - 54
van de KOn My der Ex Off Afd OOSTENDE .
De inschrijvingen moeten bij ons binnen zijn voor 10
November .
O D
ONZE ONTSPANNINGSNAMIDDAGEN
Gevolg gevend aan het verlangen van een groot aantal leden
werd beslist om benevens de maandelijkse ledenvergaderingen, ook de periodieke ontspanningsnamiddagen te blijven
organiseren . Een teken aan de wand,dat onze leden,naast de
samenkomsten met een vast agenda,waar ondermeer
administratieve en andere mededelingen worden ter kennis
gegeven,verslagen voorgelezen,soms dia voorstellingen en
interesante spreekbeurten gehouden,dat zij ook voor
ontspanning vatbaar zijn •
Tegemoetkomend aan deze uitdrukkelijke wens van
velen,vooral nu dat de belangstelling voor daguitstappen
aan de lage kant ligt,gaan we er dan mee voort .
Ze zullen om de drie weken gepland worden en zoals
gewoonlijk aanvangen met een gezamelijk en demokratisch
etentje. Volgende data werden in het Koninginnehof
vastgelegd telkens op een maandag : om 12u30
26 September
17 Oktober
7 November
28 November
19 December
9 Januari 1989
30 Januari 1989
Voor deelname zullen de leden zich tijdig in verbinding
stellen met de voorzitter ( Tel 70 58 13 )
O D
SCHENKING TROFEE AAN DE SCHOOL VOOR KANDIDAAT
ONDEROFFICIEREN TE ZEDELGEM
Op de bestuursvergadering van 02 Dec 1987 werd beslist om
een voorstel te richten tot de Kommandant van de school
voor K. O/OFF om een trofee aan de beste leerling van net
schooljaar . Zo kunnen we onze vereniging beter in het
daglicht stellen bij de nog aktieve kollega's.
De school voor K. O/OFF was ogenblikkelijk akkoord en nam
het voorstel aan
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De Korpsoverste Lt Kol SOMERS gaf ons een afspraak op 03
mar 88 om 1530 uur,waar een delegatie bestaande uit Mr
THEYS en ik naar toe trokken . Het onthaal was zeer
hartelijk,en er werd beslist dat de trofee zou geschonken
worden aan de beste sportman van het schooljaar 1987 - 88
Er was een nieuwe samenkomst op 21 Jun om 0900 uur • Daar
werd door Kapt NIJS en mij een trofee aangekocht . Deze
steldt voor een loper start klaar op een marberen
voetstuk:Deze trofee zal op 28 Jul tijdens het schoolfeest
overhandigd worden .
HET OVERHANDIGEN VAN DE TROFEE
Op 28 Juli rond 1400 uur vertrekken de ondervoorzitter en
de penningmeester met echtgenoten richting ZEDEGEM . De
hemel ziet grijs en donkere regenwolken als dreigende
vuisten staan aan de horizon . Na onze plaatsen ingenomen
te hebben op de tribune die opgesteld was op het
sportplein,begint om 1500 uur stipt de militaire
plechtigheid . De weergoden zijn de ceremonie zeker niet
gunstig gestemd,want meteen begint het te regenen. Niet
tegenstaande wordt de ceremonie in alle deftigheid en
militaire waardigheid afgewerkt. De muziekkapel van de
Rijkswacht speelt enkele deuntjes om de nattigheid te doen
vergeten. Dan komt het ogenblik dat de beker mag
overhandigt worden . Het is Sgt CASTELEIN Gunter die hem
mag in ontvangst nemen. Proficiat Gunter Wij als Ex O/OFF
zijn fier op U en Uw kameraden,doet zo verder in eervol en
plichtbewust dienen van Uw en ons dierbaar vaderland,en
zeggen zoals het hoort " LEVE DE KONING ; LEVE BELGIË ‖. Na
de eedaflegging van twee 0/OFF wordt de plechtigheid
afgesloten met het defile . Daar na wordt door de
muziekkapel nog enkele deuntjes gespeeld. Dan begeeft
iedereen zich naar de kazerne waar op de paradegrond een
drill demostratie o.l.v. korpsadjudant Adjt Chef MOERMAN
gegeven wordt . Ook de vrouwelijke kandidaten
onderofficieren laten zich in al deze optredens opmerken
door hun discipline,wilskracht en uithoudingsvermogen,zeker
een proficiat waard . En maar regenen,maar niemand laat
het zich aanzien en iedereen loopt er toch vrolijk bij.
Nu is het de beurt aan het zangkoor o.l.v. Maj DEMEYER die
met het koor van de school enkele zangwijsjes ten beste
geeft in de cinemazaal. Die door veel bijval en het
vaderlandslied afgesloten wordt . Dan is het de beurt aan
een korte maar goed verzorgde receptie, waar we nog enkele
vrienden en kennissen ontmoeten al dan niet nog in aktieve
dienst .
Dehaemers Theo
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HET WOORD IS AAN DE PENNINGMEESTER

Vele leden hebben hun bijdrage voor het jaar 87 - 88
reeds betaald ei zijn daardoor in orde wat dat betreft .
Hartelijk dank voor het vertrouwen dat U onze meer dan
honderd jaar oude vereniging schenkt. Nog enkele leden
hebben bij vergetelheid tot nog toe hun lidgeld niet
betaald. Daarom wordt in de KLAROEN een overschrijvingsformulier bij gevoegd om dit verzuim goed te maken . We
rekenen op Uw welwillendheid .
Ook aan de mensen die we een " KLAROEN " toesturen als
kennismaking, toelichting en informatie geven we een
inschrijvings en een overschrijvingsformulier mee .
Het gaat hier om gepensioeneerden die waarschijnlijk
niet weten dat onze vereniging van Ex O/OFF bestaat .
Daarom willen we U inlichten en vragen onze rangen te
vervoegen .
Voor de onlangs nieuw aangesloten die hun lidgeld
betaalden geldt dit als bijdrage voor 1989.
Hiermee sluit ik af met het laatste geschreven woord
voor het jaar 1988 . We hopen dat het nieuwe jaar nog
beter en suksesvoller te kunnen uitwerken . Onze leuze
moet zijn " Nooit achteruitgaan,maar altijd vooruit " .
Wie blijft staan gaat automatisch achteruit .
uw Penningmeester
Theo
HET OVERHANDIGEN VAN DE TROFEE
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De verdeling wan het Overlevingspensioen tussen de
gescheiden echtgenoot en de overlevende echtgenoot.
In het stelsel van de pensioenen van de openbare diensten heeft de
gescheiden echtgenoot als dusdanig geen recht op een pensioen uit
hoofde van de activiteiten van de ex-echtgenoot.
Deze kan evenwel aanspraak maken op een overlevingspensioen als de
ex-echtgenoot sterft, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden.
Wanneer er bij het overlijden van het personeelslid tegelijk een uit
de echt gescheiden echtgenoot die recht heeft op pensioen en een
langstlevende echtgenoot is, wordt het pensioen van deze laatste,
vastgesteld volgens de normale regels van een overlevingspensioen,
verminderd met het pensioen toegekend aan de uit de echtgescheiden
echtgenoot.
In feite hebben deze bepalingen tot gevolg het overlevingspensioen
te delen in twee quotiteiten die praktisch in verhouding staan tot
de door het personeelslid voor en na de scheiding verzekerde
diensten.
Deze verdelingswijze kan o.a. bij laattijdig hertrouwen, aanzienlijk
de belangen schaden van de overlevende echtgenoot, wiens pensioen
dan tot een minimum wordt teruggebracht.
Het is een ongezonde toestand die geen rekening houdt met de context
van de uitspraak van de wettelijke scheiding.
Als het een scheiding is door onderlinge toestemming, procedure die
steeds meer door de echtgenoten wordt gevolgd, dan komen de partijen
overeen voor de verdeling van de goederen bij de ontbinding van het
huwelijk. Wegens het overlijden van de ex-echtgenoot zou een jaren
voordien verworven toestand niet opnieuw in het geding mogen komen.
Men moet toegeven dat de van kracht zijnde regels in veel opzichten
hinderlijk zijn voor de weduwe wier pensioen wordt verminderd met
het gedeelte verleend aan een haar totaal vreemde persoon.
Het verdient aanbeveling een eind te maken aan dergelijke onrechtvaardige toestanden door, aan de overlevende echtgenoot, de
volledige pensioenrechten te waarborgen.
Een billijke regeling poet gewaarborgd worden aan de gescheiden man
of vrouw, onafhankelijk van het pensioen, toegekend aan de langstlevende echtgenoot.
N.B. : Dit is een uittreksel uit het voorstel van wet betreffende de
overheidspensioenen, ingediend bij de Belgische senaat, door
de heren Lallemand en Wyninckx in 1987.
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xDe Fysieke Conditie van de Dienstplichtige.
Mijn laatste jaren in actieve dienst bij de Zeemacht, toen ik reeds
een vijftiger was, heb ik vastgesteld dat het mij nog steeds
mogelijk was de jonge dienstplichtigen bij te houden tijdens de
lesuren sport en uithouding. Velen onder hen was het onmogelijk mijn
tempo te volgen, Het militair tijdschrift VOX schrijft daaromtrent
in volgende bewoordingen. "De algemene fysieke conditie van de
doorsnee dienstplichtige, neemt de laatste jaren nog af. Velen
lijden aan moderne beschavingsziekten of gebreken : corpulentie,
verlies aan vermogen van gezicht en gehoor, allerhande allergieën,
verschillende vormen van astma, enz. De gevolgen : het uithoudingsvermogen evenals de armkracht zijn uitermate zwak. De zin om inspanningen te doen is verdwenen door een gebrek aan oefening. Het leger
heeft besloten om in de mate van het mogelijke, de zin voor inspanning en fysieke activiteiten weer op te wekken. De sportbeoefening
moet binnen het bereik van de dienstplichtigen gebracht worden."
R.V.L,
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Absenteïsme om gezondheidsredenen: de nieuwe bepalingen
Het oude reglement A12/2 betreffende het absenteïsme omwille van gezondheidsmotieven dateert van
1960. Door de talrijke errata die er zijn bijgevoegd en
door de evolutie van de sociale context, is dit reglement onbruikbaar geworden. Het gezamenlijk overleg
dat werd aangevat bij het begin van de jaren '80 vond
zijn weerslag in een herziening van dit voorbijgestreefde reglement. Een van de doelstellingen was de beknotting van de misbruiken door een minderheid
van militairen ten koste van hun collega's.

Na
verscheidene
jaren
nauwgezette
samenwerking
en
talrijke
technische
bijeenkomsten
van
de
personeelsdienst van de Staf
en de syndicale verenigingen,
werd het dossier voorgelegd
aan de adviescommissie van
het militair personeel en de
Rijkswacht en kreeg het de
goedkeuring van de Minister
van Landsverdediging. Het
ging van kracht op 1 oktober
1987.
Na
een
jaar
proefdraaien zal het nieuwe
reglement
nog
enkele
correcties moeten ondergaan
alvorens in zijn definitieve
vorm gegoten te worden.
Deze nieuwe editie van het
reglement A12/2 komt met
een reeks maatregelen voor
de dag die bedoeld zijn om de
misbruiken inzake afwezigheid
om gezondheidsredenen te
bestrijden.
Om
deze
misbruiken aan te pakken had
men
de
controlemogelijkheden
voor
iedereen
kunnen opvoeren, maar in het
nieuwe reglement werd geopteerd voor een aanpak die
de controle toespitst op
het handvol militairen dat
misbruik maakt van het
systeem. Dit betekent dat
men, voor het overgrote deel
van
de
weddetrekkende
militairen,
de
controle
praktisch kan achterwege laten. De minderheid van
misbruikers, die men wel eens
"maan-dagzieken" pleegt te
noemen, zal daarentegen
onderworpen worden aan een
systematische controle. Zij
zullen
daarom
worden
ingeschreven op een lijst die
elke zes maand zal opgesteld
en herzien worden door de
korpscommandant in samenspraak met de kwartierdokter.
In geval van ziekte moeten de
van misbruik verdachte personen
die
op
deze
lijst
voorkomen,

zich systematisch binnen de 24 Hr
gaan aanmelden in een controlecentrum. Indien de behandelende geneesheer zijn patiënt
elke verplaatsing heeft verboden,
zal
de
controle
aan huis
uitgevoerd worden. In betreffend
geval kan er tevens een
aanwezigheidscontrole
plaatsvinden.
De echte zieken hebben met
andere woorden niets te vrezen
van deze nieuwe maatregelen.
Het nieuwe reglement biedt
integendeel
uitstekende
mogelijkheden om een therapie te
volgen. Zo kunnen zieken wier
herstel
een
geleidelijke
aanpassing aan het werk vergt,
aanspraak maken op een deeltijdse job, wat in het reglement
werd voorzien .
Wat de keuze van een geneesheer betreft, blijft men het principe van de vrijheid aankleven.
De weddetrekkende militairen zijn
vrij
om
een
behandelende
geneesheer te kiezen, een militair
of een burger, al dan niet erkend.
Wel nieuw is dat onder bepaalde
omstandigheden (alarmtoestand,
mobilisatie, oefening van 24 Hr of meer...) het
attest van vrijstelling, uitgereikt
door een burgergeneesheer, niet
als bewijsstuk geldt. In dat geval
is er een tweede attest vereist,
opgesteld
door
een
militair
geneesheer. De vrije keuze van
een behandelend geneesheer
blijft dus behouden. Door die
maatregel wil men vermijden dat
sommige
militairen
misbruik
maken van medische attesten
vlak voor een alarm of een
maneuver,
precies
op
een
ogenblik waarop eenieders aanwezigheid vereist is en de ongerechtvaardigde afwezigheid van
sommigen de aanwezigen schade
berokkent.
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Militaire rechtspraak
Het bestaan van militaire rechtbanken
wordt in artikel 105 van de Grondwet
uitdrukkelijk voorzien, naast het bestaan
van rechtbanken van koophandel en
arbeidsrechtbanken. Evenals deze laatste,
kunnen de militaire rechtbanken dus niet
beschouwd
worden
als
uitzonderingsrechtbanken.
In deze rechtbanken zetelen, naast
magistraten,
ook
officieren.
De
aanwezigheid van deze officieren wordt
gerechtvaardigd door het technisch
aspect die de geschillen die hun
voorgelegd worden dikwijls vertonen en die
een specifieke kennis vereisen die
magistraten, met de vorming van jurist,
niet noodzakelijk bezitten. De militaire
rechtbanken behandelen vooral de inbreuken tegen de militaire wetgeving,
gepleegd door militairen. Hierdoor zetten
zij, maar op een hoger niveau, de taak
van de militaire overheid verder, die belast
is met handhaving van de tucht binnen de
Krijgsmacht.
Bovendien wordt de bestraffing van
inbreuken van gemeenrecht, begaan door
militairen, aan de militaire rechtbanken
toevertrouwd, daar deze inbreuken in vele
gevallen betrekking hebben op de tucht.
Voorts werd de bevoegdheid van deze
rechtbanken uitgebreid tot der burgers die
de toelating hebben om de Strijdkrachten
in het buitenland te volgen of die er deel
van uitmaken. Deze bevoegdheid geldt
voor de overtredingen die deze burgers
begaan op vreemd grondgebied. Deze
uitbreiding van bevoegdheden heeft tot
gevolg dat de overtredingen begaan door
Belgische militairen in het buitenland en
door de burgers die tot het gevolg van de
Strijdkrachten behoren, kunnen berecht
worden door een Belgische rechter, in hun
eigen taal en volgens het Belgische recht.
Er zijn op dit ogenblik in België drie
Krijgsraden, met zetels te Brussel (met
een sectie te Antwerpen), Luik en Gent. Er
zijn daarenboven twee Krijgsraden die
zetelen bij de troepen gestationeerd in
Duitsland. Tevens is er in Brussel een
Militair Gerechtshof dat in eerste instantie
belast is met het behandelen van het
beroep tegen de uitspraken van de
Krijgsraden.
De
Krijgsraden
zijn
samengesteld uit 5 leden: 4 officieren,
waarvan één hogere officier die voorzitter
is, en één burgerlijke rechter.
Het Militair Gerechtshof is eveneens
samengesteld uit 5 leden, één burgerlijk
magistraat, voorzitter, en vier officieren.
Elk van deze militaire rechtbanken bevat
een gerechtelijke commissie, bestaande
uit één militaire magistraat en twee
officieren, bevoegd voor de gerechtelijke
onderzoeken, een militair auditoraat
geleid door een militair auditeur, bijgestaan
door substituten, belast met het vervolgen
van inbreuken.
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