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DE KLAROEN
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DHR
EX-ONDEROFFICIEREN
van de Krijgsmacht

AFDELING OOSTENDE
=========10 Jaargang===========================Nr 4/ 1996=========
O V E R

D E

O N D E R-0 F F I C I E R

Ik heb de onderofficier steeds beschouwd als een buitengewoon kostbaar medewerker
waarop de officier moet kunnen rekenen. Bij het doorgronden van zijn taak, de
uitgebreidheid van zijn opdracht, het rendement van zijn houding, van zijn
voorkomen, van zijn gedrag, kortom van zijn VOORBEELD voor de soldaat, is mij
het delicaat karakter van zijn opdracht duidelijk geworden.
Door zijn dagelijks werk staat hij zeer dicht bij de mannen en door de omstandigheden beschikt hij niet steeds over de elementen die aan de basis liggen
van zijn prestige. Zijn rol wordt er hierdoor niet gemakkelijker om.
De prestigekwestie van de onderofficier verdient onze grootste aandacht en
bezorgdheid. Wie herinnert zich de enorme centralisatieperiode niet meer, die
gelukkig gunstig evolueerde, maar waarin de onderofficier tijdens de oefeningen
zijn rol van medewerker dreigde te verliezen en eerder als een soort klusjesman
moest optreden. Met het stijgend belang van de techniek steeg ook zijn
verantwoordelijkheid ten opzichte van het individu en van het materieel, zijn
professionele kennis wordt steeds meer in aanspraak genomen, zijn opdracht vereist
van hem vertrouwen en plichtbewustzijn door de zelfstandigheid die zijn techniek
hem schenkt.
De onderofficier moet dus in het kader van zijn opdracht en zijn houding,
initiatief aan de dag leggen om zijn taak tot een goed einde te brengen, het soort
initiatief dat van hem zal verlangd worden in het uur van het gevecht.
Men moet ook niet enkel het prestige dat men krijgt beschouwen als alleenzaligmakend, maar ook het prestige dat men zelf opbouwt. In dat verband moet men
bedenken dat de persoonlijke inzet, de wil om zijn technische kennis uit te
breiden om met succes mensen te leiden, het voorkomen en de taal, nooit aanleiding
mogen geven tot kritiek.
Men zegt dat zij te jong zijn, dus onvoldoende gevormd en te weinig gemotiveerd
voor de militaire taak. Men stuurt hen het verwijt toe dat ze de zaken niet
ernstig genoeg opvatten en te weinig beroepseer opbrengen en men merkt ook op dat
ze meer tenderen naar hun leeftijdsgenoten in het kader dan naar de ouderen. Wat
hebben wij vlug de tijd vergeten toen wij ook achttien waren!
De decentralisatie van het initiatief en van de verantwoordelijkheid, waarover ik
het eerder had, moet gepaard gaan met een inspanning bij de vorming van het jong
kader om hen toe te laten deze verantwoordelijkheid te dragen. Het leeuwenaandeel
onder hen moet, vooral in het begin, gevolgd en geleid worden. In de scholen
hebben ze een commandomethode en een zekere basis meegekregen, maar moet voortgezet
worden bij hun aankomst in de eenheid zelf en in eng contact met de mensen die zij
moeten leiden.
Ik geef toe dat dit zeker niet eenvoudig is, maar het is het enige middel om er
competente onderrichters en chefs van te maken die hun plaats in het korps der
onderofficieren waardig zijn.
De geschiedenis van de voorbije veldtochten en niet de militaire geschiedenis die
in onze scholen wordt onderwezen, leert ons dat de onderofficier de enige chef was
die steeds overal kon optreden als gids en als voorbeeld voor de troep!
Kol. S.B.H. L. KOLP.
(dank aan Y. VANSTEENE)

AKTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
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1. Ledenvergaderingen.
Onze ledenvergaderingen gaan door op de 2de donderdag van de
maand, uitgezonderd juli en augustus, om 14.30u. in ons lokaal
"Het Koninginnehof", Maria-Hendrikapark te Oostende. Wie het
moeilijk heeft om naar het lokaal te komen, neemt contact met
een der bestuursleden.
- Donderdag 9 JAN 97 :
- verwelkoming en nieuwjaarswensen van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- nieuwjaarsreceptie met animatie,
- speciale tombola.
- Donderdag 13 FEB 97 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht : "Diefstal Preventie" door IOWM VAN LANDEGHEM,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 13 MAR 97 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht : "De Brandweer - vervolg" door Lt. SALLIAU,
- statutaire verkiezingen van een deel van het bestuur,
- verslagen van de secretaris en de penningmeester,
- mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 10 APR 97 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht "Oostendse Uitdrukkingen - vervolg" door de
heerRoland DESNERCK,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 15 MEI 97 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- video-film : "De B.S.D." door Gen. BRICQUEMONT,(E. DEWULF),
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 12 JUN 97 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- speciale "bingo",
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
2. Etentjes in "Het Koninginnehof".
Samenkomst om 12.30u. voor het aperitief (niet in de prijs be
grepen), aan tafel om 13.00u. Na het eten is er gelegenheid om
kaart of bingo te spelen.
In 1997 : j6-JAlT - 27 JAN - 17 FEB - 10 MAR - 7 APR - 21 APR
-/<?.ƒ-: 12 MEI - 9 JUN - 30 JUN - 21 JUL - 11 AUG - l
SEP -22 SEP - 13 OKT - 3 NOV - 24 NOV - 15 DEC.
3. Koningsdag.
In 1997 vieren wij Koningsdag op zaterdag 15 november. Het feest
staat in het teken van de stichting van de Koninklijke
Maatschappij der Ex-onderofficieren van Oostende op l november
1887.
4. Uitstappen in 1997.
De uitstappen (eendagsreizen) zullen tijdig aangekondigd
worden in ons tijdschrift.
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LEDENVERGADERING VAN 9 MEI 1996.
De 5e ledenvergadering van het jaar wordt om 14.30u. geopend door de
voorzitter. Iedereen wordt welkom geheten.
Er wordt een ogenblik stilte gehouden ter nagedachtenis van de
overleden leden.
John VERPOUCKE stelt de spreker voor aan de aanwezigen. Het is de
heer René VANHINSBERG, voorzitter van het Rode Kruis, afdeling
Oostende.
Het Rode Kruis is een wereldomvattende organisatie. Het ontstond in
1859, op 24 juni. Op 22 augustus 1864 werd de eerst conventie
ondertekend door 52 staten. Het doel : de lotsverbetering van de
gewonde militairen te velde. Vervolgens werden volgende conventies
aangenomen :
- verbetering van het lot van de gewonden op zee;
- de betere behandeling van de krijgsgevangenen;
- de zorg voor burgers in oorlogstijd.
Het Belgisch Rode Kruis werd gesticht op 4 februari 1864. In 1891
werd het erkend als nationale instelling.
De structuur van het B.R.K. is als volgt :
- een hoofdbestuur te Brussel onder het voorzitterschap van
een lid van de koninklijke familie (prinses Astrid);
- de plaatselijke afdelingen.
De aanwezige leden kregen een boekje met inlichtingen over het
Rode Kruis. Van belang is de ziekenhuiswagendienst, (provinciale
dispatching tel. 105).
Men kan lid worden van de afdeling Oostende door storting op het Nr.
000-0098540-85.
Nadat de h. VANHINSBERG bedankt werd kwam de koffie-pauze.
In het admimistratief gedeelte kwamen volgende onderwerpen aan bod :
- de komende aktiviteiten;
- de reis naar Brussel op 14 mei 96;
- het schoolfeest bij 2SOO te Zedelgem op 25 juli 96;
- de dagreis op 25 september 96;
- het banket van de afdeling Tongeren op 5 oktober 96.
De tombola sluit de vergadering af, zoals naar gewoonte. Er waren 75
leden aanwezig.
-o-o-o-o-oLEDENVERGADERING VAN 13 JUNI 1996.
De voorzitter heet de 85 opgekomen leden welkom en vraagt rechtstaand l minuut stilte ter nagedachtenis van de overledenen.
Vooreerst wordt het administratief gedeelte afgehandeld.
Het verslag van de vorige vergadering wordt voorgelezen door de
secretaris die het wat moeilijk heeft met het geschrift van onze
voorzitter.
"DE KLAROEN" is van de pers en wordt aan de aanwezigen uitgedeeld.
Dit spaart natuurlijk heel wat kosten aan postzegels. Een bijlage
aan ons tijdschrift wordt t.z.t. ter hand gesteld. Het betreft een
oproep voor het bijwonen van het feest van de sectie Tongeren, op 5
OKT 96.
De voorzitter geeft een overzicht van de komende aktiviteiten en
verwijst naar "DE KLAROEN" voor meer inlichtingen. Hij herinnert aan
de nationale feestdagviering op 21 JUL 96.
3.
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Verder nog het schoolfeest van de 2SOO op 25 juli, met de prijsuitreiking van o.a. "Prijs van de Ex-onderofficieren, afdeling
Oostende" en ons bezoek aan de school te Zedelgem op 25 SEP 96.
Naar Tongeren wordt op 5 OKT 96 een autocar ingelegd door onze
vereniging om er het feest van de afdeling aldaar bij te wonen.
Van Lt.Gen. BRICQUEMONT kregen wij een schrijven om aan te
kondigen dat 3 cassettes te verkrijgen zijn die handelen over de
oorsprong en de geschiedenis van de Belgische troepen in Duitsland.
Prijs : 750fr. voor de 3.
Bij de redactie van "VOX" is een boek, "Welkom in België" te
verkrijgen tegen de prijs van 360fr., (460fr. voor de luxe uitgave).
Onze vereniging zal 2 boeken aankopen die zullen worden verloot op
een van onze tombola's.
De voorzitter vraagt confrater Achille MICHEL recht te staan om door
de leden te worden welkom geheten op zijn eerste ledenvergadering.
De bingo start om 15.00u. en is met 24 prijzen begiftigd. Dit leuke
spel kent een zeer vlot verloop dank zij Fernand en Frans, die alles
in goede banen leiden.
De pannekoeken en wafels volgen, daarna wordt de tombola getrokken.
Om 16.50u. is de vergadering teneinde.
-o-o-o-oNIEUWE LEDEN. Hartelijk welkom aan :
791.
MICHEL
792.
BLYWEERT
793.
DE BRABANDER
VERLEENE
Frans

Achille
ADC. b.d. L.M
Joannes
IMC. b.d. Z.M
Roland
ADC. b.d. L.M.
sympathisant.
-O-O-O-O-

Een lachende Charel VERBAND! in goed gezelschap.
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Verslag van onze dagreis naar Brussel op 14 mei 1996.

In twee bussen met een 84 leden trokken wij op 14 mei richting Brussel,
waar wij een bezoek brachten aan "Het Paleis der Natie" en 's namiddags aan
"Het Koninklijk museum voor Midden-Afrika".
Tijdig vertrokken te 7.30 uur uit Oostende, ondervonden wij die dag
geen filevorming op de autostrade zodat wij een 1/2 uur te vroeg op
onze bestemming toekwamen. Voor het bezoek aan "Het Paleis der Natie"
werden wij ingedeeld in twee groepen volgens wij behoorden tot bus l of
bus 2.
De rondleiding gebeurde door de zaalwachters van dienst die ons een
beknopte uitleg gaven van de werking van het Parlement.
De kennismaking met het werkterrein van onze politieke vertegenwoordigers
was beslist een leerrijke ervaring.
Het Paleis der Natie is als het ware een parlementair museum, zeer rijk
aan kunstwerken, schilderijen, beelden, staatsieportretten. Het gebouw
werd opgetrokken tijdens het Oostenrijks regime, in opdracht van keizerin
Maria Theresia. Tweemaal werd het gebouw gedeeltelijk door brand vernield
(in 1820 en 1883). De groene loper in de kamer, de rode in de senaat kan
ons helpen onze weg te vinden in die doolhof van gangen, vergaderzalen,
tussenverdiepingen enz. Groen overweegt namelijk in het halfrond van de
Kamerleden dat architecturaal streng en sober overkomt in vergelijking met
het halfrond der senatoren, dat met zijn rijk versierde koepel, z'n
comfortabele rood-beklede zetels, veel verguldsel en mooie houten
wandbekleding een stille getuigenis blijft van het aristocratisch karakter
van deze instelling in de vorige eeuw.
Het Paleis der Natie is op de dagen van vergadering een drukke
ontmoetingsplaats waar allerlei besprekingen en harde discussies
plaatsvinden, waar de leden heel wat informatie kunnen inwinnen en dit
alles niet alleen in openbare vergadering maar ook in lees- en
commissiezalen, evenals in de wandelgangen van het Parlementsgebouw.
In de grote vergaderzalen kan men dan de openbare debatten volgen vanaf de
galerij die bestemd is voor het publiek. Een wachtdienst ziet erop toe dat
de toehoorders in de galerij gezeten blijven en in stilte het gebeuren
volgen. Het is ten strengste verboden enig teken van goed- of afkeuring te
geven.
Het bijwonen van een debat is zeker geschikt indien men nader kennis wil
maken met het politiek gebeuren en met de dialoog tussen regering en
parlement.
Tijdens ons bezoek hadden wij de gelegenheid plaats te nemen in de galerij
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers alsook in de zaal van de Senaat.
Na de uitleg gehoord te hebben over de werking van het Parlement en de
zaalbezetting, konden wij enkele vragen stellen die prompt beantwoord
werden door de zaalwachter die ons rondleidde. Uitleg werd gegeven over
wat plenaire vergaderingen en commissievergaderingen zijn.
In de commissievergaderingen wordt thans de belangrijkste arbeid geleverd.
Ze zijn de technische werkorganen van het Parlement.
In de plenair vergaderingen wordt de regering openlijk gecontroleerd.
Journalisten en belangstellend publiek mogen de vergaderingen bijwonen,
respectievelijk in de perstribunes en in de openbare tribunes. Er is ook
plaats voorbehouden voor de leden van het Koninklijk Hof en voor de leden
van het Diplomatiek Corps. Voorts heeft iedereen van het Parlement zijn
vaste plaats.
Wat de wetgevende bevoegdheid betreft van het Parlement kan men zeggen "De
wetgevende macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door de Koning, de Kamer
van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. Het recht van initiatief behoord
aan elk van de drie takken der wetgevende macht.
De wetgevende macht is in principe de belangrijkste der drie
staatsmachten. Wetten regelen immers het leven binnen de staatsgemeenschap
en moeten voortdurend aangepast worden aan de wisselende
omstandigheden.
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Dit is de taak van het Parlement.
Op het einde van ons bezoek werden de zaalwachters bedankt voor de
wijze waarop zij ons een duidelijk beeld geschetst hebben over de
werking van het Parlement.
Het was rond de middag toen wij ons te voet begaven naar het Rijk
administratief Centrum voor een goed maaltijd aan een zeer sociale
prijs.
‘s Namiddagen rond 14.30 uur vertrokken wij met de bussen richting
Vervuren. Het bezoek in het Koninklijk museum voor Midden - Afrika
was eveneens een meevaller niettegenstaande ons ongeveer 3/4 uur
moesten wachten om toegang te krijgen. De oorzaak was het wijten aan
het uitvallen van de computerkassa.
Om 17.45 uur werd Brussel verlaten. Na een avondmaal in nu al
gekende restaurant vertrokken wij uit Gent om 20.45 uur richting
Loppem en Oostende.
Wij, het bestuur hoopt dat onze volgende dagreis een even grote
belangstelling mag genieten.
A.Baroen
-o-o-o-o-oSTOELEN en AFRIKAANSE HOUTSNIJKUNST.
Tijdens onze uitstap naar Brussel hebben wij met enige nostalgie
teruggedacht aan ons “vroeger” leven.
De schoolreis naar het toenmalig “Koloniaal Museum” of het tijdelijk
verblijf in ons voormalig Belgisch Kongo deden vele herinneringen
herleven.
Nu spreekt men van het Koninklijke Museum voor Midden-Afrika en
Zaïre, maar de meeste tentoongestelde voorwerpen zijn nog steeds
dezelfde van vroeger: maskers, speren, houten beelden, trommels,
kammen, maniokstampers, enz. - zonder de collectie dieren en vogels
te vergeten.
Daarnaast was er ook een tentoonstelling gewijd aan Ethiopia. Veel
confraters hebben deze “expositie” uitgekamd tot op de draad, om hun
wedstrijdformulier zo korrekt mogelijk in te vullen. De hoop: een
reis winnen naar het land van de Negus.
Op de 3e verdieping was er daarenboven een interessante tentoonstelling over "Afrikaanse Stoelen". Vele bezoekers werden afgeschrikt door het aantal te beklimmen trappen. Spijtig!
Veel Afrikaanse stammen hebben een nomadenbestaan. Daardoor is hun
huisraad beperkt en zijn hun meubels klein, praktisch, licht en
gemakkelijk verplaatsbaar.
Op de verschillende foto's was te zien dat de Afrikanen meestal laag
bij
de grond werken - zittend of gehurkt. Hun “zit” is anders dan
bij ons. De meeste stoeltjes en krukjes voor dagelijks gebruik zijn
klein - sommige met een zitvlak van amper 15 cm. doorsnee en met
zuilpootjes van 10 cm. Kleine krukjes werden ook gebruikt als
neksteun om kapsel tijdens het slapen intakt te houden. De "stoel"
was strikt persoonlijk, werd nooit uitgeleend of geruild. Vrouwen
hebben ook recht op een stoel, maar dan een eenvoudige uitgave.
Ledere stam heeft zijn modellen en vormen, meestal versierd met
figuren, volgens rang en stand.
De stoeltjes en krukjes worden bij voorkeur uit één stuk gekapt en
gebeeldhouwd, soms met pen- en gatverbinding in elkaar gezet. Naast
de vormschoonheid van de zitjes, valt vooral de verscheidenheid op.
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Tussen de 150 tentoongestelde stoelen zijn er krukjes met een
touwtje in verwerkt om over de schouder of op de rug mee te dragen,
naast "tronen" met een luxueuze versieringen van goud, zilver of
juwelen. Er zijn er zelfs met sierarmsteunen gemonteerd als
draagstoel.
Het bezit van een troon was het hoogste symbool van koninklijke
macht. Belangrijke personen beschikten over een " stoeldrager".
Bij deze tentoonstelling krijgt men uitvoerige uitleg naast vele
foto's, zodat men een goed beeld krijgt hoe de stoelen werden
gebruikt.
Al bij al een mooie kijk op het schitterend vakmanschap
Afrikaanse houtsnijkunst.

van de

J. SOMERS.
-o-o-o-o-o-o-oGESCHIEDENIS van het BEZETTINGSLEGER en de BSD.
(1945-1995) .
Op aandringen van de Luitenant-generaal Francis Briquemont, laatste
Opperbevelhebber van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland (BSD),
werd een set met drie videocassettes samengesteld waarin de
oorsprong en de geschiedenis van het Bezettingsleger en de BSD
(1945-1995) verhaald worden.
Dit uniek document, met zeer veel archiefbeelden en verschillende
getuigenissen, is inmiddels verkrijgbaar.
Deze set met een waarde van 750 Belgischen Franken
(verzendingskosten inbegrepen), kan besteld worden bij :
Territoriale Staf BSD
Sec ISC-SCL
Post C 1 4090 BSD
Gelieve op uw bestelling het aantal sets en de gewenste versie (N of
F) te vermelden. De betaling gebeurt vooraf per gekruiste cheque of
door een overschrijding op rekening Nr 001-1756184-75.
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KONINGSDAG

:

ZATERDAG 16 NOV 96.

Weer komt het hoogtepunt van ons aktiviteitenprogramma eraan !
Wij vieren KONINGSDAG op Zaterdag 16 November 1996. Zo zetten de
Ex-onderofficieren van Oostende het 110-jarig bestaan in !
Ziehier wat op het programma staat.
- ll.00u.
: Eucharistieviering in de St.Petrus- en Pauluskerk.
- 12.30u.
: Onthaal in "Het Koninginnehof" met aperitief en
traditionele toast aan de Koning.
- 13.00u.
: Banket; menu :
- Aperitief aangeboden door "Het Koninginnehof",
zie ook 12.30u.
- Kabeljauwfilet op bedje van snippergroentjes.
.
- Romig soepje met tomaat en vleesgarnituur.
- Gemarineerd varkensgebraad op grootmoederswijze.
- Dame blanche.
- Biscuittaart.
- Koffie naar believen.
De dranken zijn niet inbegrepen maar, aangepaste wijnen
worden aan democratische prijzen beschikbaar gesteld.
- Fles wijn : 300fr.
- Glas wijn : 50fr.
Er wordt ten dans geleid met het gekende orkest "Love Dream" en
een puike tombola wordt getrokken.
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs vastgesteld op
1100fr. per persoon.
Gezien het aantal plaatsen beperkt is, wordt gevraagd om tijdig
in te schrijven door storting, overschrijving of contante betaling bij de penningmeester. Uiterste datum : 4 November 1996.
Het rekeningnummer van onze vereniging : 000-0146912-54
Nieuwlandstraat 21, 8400 Oostende. Penningmeester T. DEHAEMERS
zal op de komende ledenvergaderingen ter beschikking zijn voor
diegenen die contant betalen.
Welke ook de wijze van betaling weze, gelieve de strook onderaan
in te vullen en aan confrater DEHAEMERS te laten geworden.
De rechthebbenden worden eraan herinnerd, dat het ereteken
van de Federatie (Medaille van de Ex-onderofficier), op het
banket zal uitgereikt worden.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ik ondergetekende ........................ wens deel te
nemen aan het banket ter gelegenheid van KONINGSDAG op 16 NOV 96.
Hij zal vergezeld zijn van ... personen. Er zijn ....dames
in het gezelschap.
Er is een dame
Ik betaal heden per overschrijving - storting - contant aan
de penningmeester (1), de som van 1100fr. X ... = ....... fr.
(1): Schrappen wat niet past.
(Handtekening)
8.
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Bericht van de Minister van
Landsverdediging
aan de strijdkrachten

Het vonnis is gereld. Net als de UNO heeft ook het Militair gerechtshof geoordeeld dut kolonel
SBH Marchal een bevel heeft uitgevoerd dat in overeenstemming was met het UNAMIR-mandaat en
dat hij geen bevelvoeringsfout heeft gemaakt. Ik verheug mij over deze afloop, voor hemzelf, voor zijn
familie maar ook voor Landsverdediging. Bovendien prijs ik de moed en de waardigheid waarvan
de kolonel tijdens deze twee jaar durende beproeving blijk gaf.
Ik wil tevens de kwaliteit van dit arrest, dat in alle onafhankelijkheid werd geveld, onderlijnen.
De motivatie van het vonnis is een voorbeeld van rechtlijnigheid in feiten en in rechte.
Ik blijf mij niettemin bewust van de vrees die dit proces heeft doen ontstaan onder de militairen,
van welke rang dan ook. die geroepen worden om belangrijke verantwoordelijkheden te dragen in
dikwijls delicate- buitenlandse zendingen. Wellicht stelt u zich de vraag of Belgische militairen,
telkens ze worden ingezet in buitenlandse operaties, blootgesteld zullen worden aan een proces indien
er zich complicaties voordoen.
Aan u allen die uw leven in dienst stelt van de vrede in de wereld, zeg ik : blijf vertrouwen.
Kolonel Marchal werd vrijgesproken. Het gerecht heeft rekening gehouden met de specifieke
omstandigheden en de particuliere omgeving waarin hij moeilijke beslissingen moest nemen. Door
de specificiteit van het militair beroep duidelijk te belichten, laat het arrest toe om sereen de
voortzetting van vredesoperaties tegemoet te zien.
Anderzijds hebben noch Landsverdediging noch de Generale Staf het proces van kolonel
Marchal afgewacht om de lessen te trekken uit voorbije ervaringen. Er werden maatregelen
genomen opdat het mandaat voor internationale vredesondersteunende operaties in de toekomst
duidelijk zou gedefinieerd worden, opdat de 'rules of engagement' van onze troepen de hoogst
mogelijke garanties zouden bieden en opdat de uitrusting van de eenheden ontplooid op het terrein,
zou beantwoorden aan de bedreigingen. De UNTAES-zending in Slavonië is er een recent voorbeeld
van.
Het is mijn plicht er op te wijzen dat elke militaire opdracht, en dus ook de
vredesondersteunende operaties, onvermijdelijk gevaren inhoudt. In (die onrustige regio's is geweld
intrinsiek aanwezig. Daarom doet het land beroep op u, militairen. U draagt een zware
verantwoordelijkheid. Maar het is uw opdracht en uw plicht. Ook dit maakt de grootheid van uw
taak uit.
Ook al is de dood een dramatische gebeurtenis voor de families, toch blijft dit risico
onlosmakelijk verbonden met uw beroep. Het is mijn taak als Minister van Landsverdediging, om
alles in het werk te stellen om dit risico zo klein mogelijk te maken. Het is één van mijn essentiële
bekommernissen sinds mijn aankomst op het departement van Landsverdediging. Ik zal in die
richting verder ijveren.

10.
Bezoek het "MUSEUM VAN DE BSD" te SOEST.
Gedurende veertig jaar was Soest een "Heimatstadt" voor vele generaties
Belgische militairen en hun families. Onze Belgische medeburgers hebben
in die 40 jaar het gezicht van deze stad gekenmerkt.
Ook in andere steden van Duitsland hebben zij hun stempel gezet: Aken Arolsen - Buren - Duren - Euskirchen - Kassei - Keulen - Lüdenscheid Siegen.
Na de ontbinding van het Warschau-pakt en de val van de muur van
Berlijn, werden onze Belgische bondspartners voor een groot deel teruggetrokken naar het moederland, behalve één garnizoen in de omge-ving
van Keulen.
Om die eerste periode (de bezetting van Duitsland) en de daaropvolgende
periode van vredelievende samenwerking te dokumenteren, werd het
"Muzeum van de BSD" opgericht.
Het museum toont indruksvol de geschiedenis van de BSD. De meeste
garnizoenen zijn er voorgesteld.
Daarnaast ook een klare kijk op het ontstaan van de Belgische
Krijgsmacht : de Landmacht, Luchtmacht, Zeemacht en Medische Dienst.
Het museum bezit een groot archief van foto's, postkaarten en
interessante militaire oorlogspost.
Ook bezienswaardig zijn de militaire kentekens in stof en metaal. Een
echte zeldzaamheid is de kollektie 'borstzakhangers van alle eenheden :
meer dan 1000 exemplaren.
Het museum bezit eveneens een ontvangstlokaal "De Kolbak", een
cafetaria waar menig bezoeker zijn herinneringen kan opfrissen.
Indien u of uw vriendenkring, oudgedienden-of burgervereniging iets
enigs willen beleven, breng dan een bezoek aan het museum van de
Belgische Strijdkrachten in Duitsland.
Het personeel van het museum biedt u een programma aan naar eigen
wens en keuze:
1. Een geleide wandeling door de historische Hansastadt Soest;
2. Een geleide rondrit langs de Belgische kazernes en instellingen
3. "Bier Proeven" in de brouwerij van Soest;
4. Middagmaal of avondmaal met typische gerechten "a la Soest";
5. Een uitstap naar de Möhnesee met de gekende stuwdam (Sperrmauer van W.O.II) en eventueel een rondvaart op het meer.
Dit interesseert u ? Dan kunt u informatiemateriaal over deze
bezienswaardigheden aanvragen tegen portkosten van lOOBfr.
Gelieve telefonisch of schriftelijk kontakt op te nemen :
Tel.: (BRD) 00 49/29 21/1 31 71 Fax.: (BRD) 00 49/29 21/1 74 01
Post : "Museum van de BSD"
"Museum van de BSD"
B. Schnettler,
of.
B. Schnettler,
Grandweg 33,
Postfach 2122,
D-59494 Soest.
D-59481 Soest.
N.V.D.R. : De heer B. SCHNETTLER, conservator, heeft ons deze
informatie toegestuurd, met verzoek het op te nemen
in "De Klaroen".
o-o-o-o-o-o-o-o-o
OPGELET ! : Inschrijven voor Tongeren ten laatste op 12 SEP '96;
Inschrijven voor Koningsdag ten laatste op 4 NOV '96.
-o-o-o-
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11.
"UW AUTOPAPIEREN a. u.b.".

Waar u met uw auto ook rijdt op Belgische wegen, u kunt politie of
rijkswacht tegenkomen. Welke documenten moet u kunnen voorleggen bij
controle?
RIJBEWIJS.
Is het bewijs dat u wettelijk het recht hebt om plaats te nemen
achter het stuur van een auto.
IDENTITEITSBEWIJS.
U moet ook kunnen bewijzen dat u wel degelijk de persoon bent aan
wie het rijbewijs werd uitgereikt. Aangezien u ten minste 18 moet
zijn om per auto te rijden, hebt u al lang de leeftijd bereikt
waarop u uw identiteitskaart op de openbare weg bij u moet hebben.
GELIJKVORMIGHEIDSATTEST.
Het gelijkvormigheidsattest bevat de bevestiging dat uw wagen
inderdaad conform (gelijkvormig) is. De auto moet overeenstemmen met
een type waaraan het ministerie van Verkeerswezen zijn goedkeuring
heeft verleend. Dit attest hoort bij de wagen en wordt meegegeven
bij verandering van eigenaar.
INSCHRIJVINGSBEWIJS. D.I.V.
Een auto mag pas op de openbare weg als hij werd ingeschreven bij de
D.I.V., de Directie Inschrijvingen Voertuigen, een dienst van het
ministerie van Verkeerswezen. Het is de dienst die de officiële
nummerplaat uitreikt. Het inschrijvingsbewijs vormt als het ware de
identiteitskaart van uw auto: merk, type, vermogen, chassisnummer,
plaatnummer en datum van eerste gebruik. Deze vroegere "grijze
kaart" is nu een roze kaart geworden. Bij verandering van eigenaar
blijft dit document eveneens bij de wagen.
VERZEKERINGSBEWIJS.
Dat is het document dat uw verzekeraar u geeft als bewijs dat u de
premie voor de verplichte autoverzekering hebt betaald. Uw auto
moet gedekt zijn door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid,
bedoeld om schade aan derden te vergoeden. Wettelijk krijgt u het
document pas als u de premie hebt betaald. In de praktijk reiken
heel wat maatschappijen het dikwijls reeds uit samen met het verzoek
om te betalen. Vaak wordt dit document kortweg "groene kaart"
genaamd.
KEURINGSBEWIJS.
Wanneer u met een tweedehandse auto rondtoert of met een nieuw
gekochte auto die minste 4 jaar oud is, moet u kunnen bewijzen dat
de wagen goed werd bevonden tijdens de keuring of dat u enig
uitstel hebt gekregen om hem op te lappen.
BETALINGSBEWIJS LUISTERGELD.
Als u een autoradio hebt, mag de politie of Rijkswacht ook naar het
betalingsbewijs van de verschuldigde taks vragen.
EEN DOCUMENT ONTBREEKT...
Als u een wettelijk vereist document bij een controle niet kunt
voorleggen, riskeert u in theorie een proces-verbaal. Maar in de
praktijk volstaat het dikwijls dat u de papieren achteraf zelf aan
de politie/Rijkswacht gaat tonen. Opgepast: als u geen verzekeringsbewijs in de auto hebt en erger indien u geen verzekering
hebt lopen, kan uw auto in beslag genomen worden.
(Test Aankoop)
11.

++ NA EEN STERFGEVAL ++

12.

Bij het overlijden van iemand uit de naaste familie
lijkt de wereld even stil te staan.
Een tiental jaren terug bezorgde Luitenant-ter-Zee (b.d.) PERIER
ons een bundel, "Dossier Overlevingspensioen" genaamd. In samenwerking met de Vereniging der Gepensioneerden van de Zeemacht
werd dit dossier wijd verspreid onder de leden van toen. Het is
op vraag van leden van heden dat wij u deze materie opnieuw ter
kennis brengen. Hier volgt de samenstelling van dit bundel.
I. Verzamelen en Bijhouden van Inlichtingen.
Het verzamelen en bijhouden van zoveel mogelijk inlichtingen zijn
noodzakelijk om de partner die achterblijft in staat te stellen,
met goed gevolg, alle formaliteiten te vervullen i.v.m. het overlevingspensioen en alle aspecten van het nalatenschap.
A. Samenstelling van het Gezin.
1. De echtgenoot, de echtgenote :
Voor ieder afzonderlijk volgende inlichtingen :
- naam, voornamen, plaats en datum van geboorte,
- plaats en datum van het huwelijk.
N.B. : In geval een vorig huwelijk ontbonden werd door echtscheiding :
- naam, voornamen, plaats en datum van geboorte van
de vorige partner,
- datum en plaats van inschrijving van de echtscheiding
met zo mogelijk afschrift van het vonnis.
2. Kinderen ten laste :
- naam, voornamen, plaats van geboorte,
- voor ieder kind aanduiden: wettig, natuurlijk, aangenomen,
gehandicapt, erkend ....
B. Loopba(a)n(en).
1. Militaire loopbaan :
- alle periodes (van ... tot) opsommen doorgebracht bij de
Belgische Krijgsmacht, het Koloniale Leger, een Geallieerd
Leger, een Expeditiekorps, als dienstplichtige, vrijwilliger,
beroeps- ....
- alle bevorderingen met zo mogelijk datum,
- onderscheidingen,
- stamnummer en laatste graad in het actief kader,
- datum van pensionering en eenheid waartoe u toen behoorde,
- nummer pensioendossier
2. Staatsambtenaar :
- van ... tot en graad,
- benaming van het ministerie of organisme.
3. Privé sector :
- voor ieder werkgever de juiste benaming en adres,
- nummer van het pensioendossier.
C. Renten Oorlog.
- aanduiden in welke hoedanigheid u de rente bekwam (weer
stander, politieke gevangene, krijgsgevangene ...),
- officieel erkende duur en nummer van het brevet.
D. Invaliditeit.
- de categorie vermelden (oorlogsinvaliede, van de oorlog
40-45, van Korea, van vredestijd, ....)
- oorzaken van de ziekte of kwetsuur,
- bekomen percentage en nummer van het pensioen.
N.B. : alle documenten, medische getuigschriften, verklaringen
van getuigen en officiële beslissingen bijhouden.
12.
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E. Allerlei Inlichtingen.
1. Verenigingen :
- per vereniging waarvan u lid bent, benaming, adres, tel.,
- vereniging(en) aanduiden die gebeurlijk een geldelijke
tussenkomst verlenen bij overlijden.
2. Verzekeringen :
- per verzekering (levens-, auto-, brand-, gezins-, enz.),
- polisnummers, looptijd, naam en adres van de agent en
maatschappij.
3. Financiële gegevens :
- per instelling naam en adres agentschap, nummer van de
rekening(en), spaarboekje(s), termijnrekening(en), enz.,
- de instelling aanduiden die gebeurlijk bij overlijden
een geldelijke tussenkomst uitkeert.
4. Mutualiteit :
- juiste benaming en adres van de mutualiteit,
- naam, adres en telefoonnummer van de afgevaardigde,
- aard van de verzekering (verplichte, aanvullende, ...)
- lidnummer bij de mutualiteit.
F. Notaris - Testament.
1. Notaris :
Zijn tussenkomst is in bepaalde gevallen onontbeerlijk :
- het opstellen van akten van bekendheid met het
oog op de
deblokkering van de rekeningen,
- voor het afhandelen van de nalatenschap,
- indien er goederen in onverdeeldheid bestaan,
- wanneer er meerdere erfgenamen van dezelfde
rang, of
vooral van verschillende rang bestaan,
- het behandelen van de successierechten is het
veiligst in
handen van een notaris.
2. Testament :
- wordt het niet door een notaris opgemaakt, dan moet het
testament, om geldig te zijn, door de erflater volledig
met de hand geschreven, gedagtekend en ondertekend zijn,
- een testament kan door de erflater altijd gewijzigd of
herroepen worden, alleen het laatst gedateerd testament
is geldig.
II. Formaliteiten bij Overlijden.
A. Wat moet u doen om het overlijden officieel te laten vaststellen.
In normale omstandigheden krijgt u het vereiste attest van de
arts die de dood heeft vastgesteld.
Veelal zorgt de begrafenisondernemer ervoor dat het attest op de
burgerlijke stand terechtkomt.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan een overlijdensakte
op, het officiële bewijsstuk van het overlijden. Vraag meteen een
aantal uittreksels (4 a 5).
B. Wie moet u op de hoogte brengen van het overlijden.
1. Familieleden en naaste vrienden,
2. Een begrafenisondernemer en zo gewenst de geestelijkheid,
3. De gemeente :
- binnen de 24u., door 2 bloedverwanten of buren,
- trouwboekje, identiteitskaart, overlijdensgetuigschrift,
N.B. : zie A. hierboven i.v.m. de rol van de begrafenisondernemer,
4. De administratie der pensioenen
- per aangetekend schrijven of,
- brief afgegeven bij de Admin. der Pensioenen, Lange Rei 34,
Brugge.
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5. In samenwerking met de begrafenisondernemer de doodsbrieven
opstellen te sturen aan de familie, vrienden, verenigingen
en instellingen.
C. Contacten Allerlei.
1. Financiële instellingen :
- het betreft de bank(en) of het postcheckambt waar de
rekening(en) dienen geblokkeerd, (haal indien mogelijk
de fondsen af vóór het overlijden),
- voor het deblokkeren worden meestal allerlei attesten
en/of volmachten gevraagd, (hier kan de notaris u helpen).
2. De Mutualiteit :
- is de echtgenote persoonlijk aangesloten blijft zij bij
voorkeur bij dezelfde ziekenbond,
- is zij ten laste van de overledene en bijgevolg aangesloten
bij zijn mutualiteit, is het aan te raden zijn
lidmaatschap over te nemen, (geen wachttijden te vol
brengen) ,
- betreffende de geldelijke tussenkomst bij overlijden,
neemt men best contact met de afgevaardigde,
- de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (C.D.V.U.) zal u
een attest voor overlevingspensioen overmaken, bezorg
dit aan uw mutualiteit.
3. Levensverzekering :
Bij een lopende levensverzekering, zich wenden tot de
maatschappij of plaatselijke agent voor het bekomen van het
verzekerd bedrag.
4. Telefoon :
- binnen de 2 maanden na het overlijden Belgacom verwittigen
of de aansluiting afgeschaft of van titularis veranderd wordt,
- de maatschappij verzoeken fakturen op te maken voor het te
betalen saldo op datum van het overlijden, (af te trekken van
het nalatenschap).
5. Water, Gas en Electriciteit :
- deze instelling(en) verzoeken de abonnementen op naam van
de nieuwe titularis te plaatsen,
- fakturen : zie 4. Telefoon.
6. Auto :
Zich wenden tot de verzekeraar i.v.m. het al of niet behouden
van het voertuig.
D. Nalatenschap.
- de verklaring van nalatenschap wordt opgesteld op de
formulieren afgeleverd door de ontvanger van de successie
rechten en moeten terug in zijn bezit zijn vóór het einde
van de 5e maand na de datum van het overlijden,
- een erfgenaam mag deze papieren invullen, maar dan op
eigen risico,
- het bedrag van de te betalen successierechten zal u mede
gedeeld worden door de ontvanger; dit bedrag moet voldaan
worden ten laatste vóór het einde van de 7e maand na het
overlijden,
- de vereffening van een nalatenschap is alles behalve eenvoudig;
wanneer de eerste de beste de zaak regelt, kan
men later voor grote verrassingen komen te staan,
- het veiligst is zich door een notaris te laten bijstaan,
(zie hoofdstuk I §F. : Notaris - Testament.)
N.V.D.R. : Wij brengen u in ons volgend nummer van "DE KLAROEN" het
vervolg en slot van dit dossier.
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SCHOOLFEEST 2SOO.
50 Jaar School voor Onderofficieren.
Donderdag 25 juli 1996.
Het weer was niet echt een meevaller voor de viering van 50 jaar
School voor Onderofficieren. De massa was wel komen opdagen te
Zedelgem. Meer dan 3000 mensen namen plaats op de tribunes voor de
militaire plechtigheid om l4.00u.
5 Pelotons marcheerden op de tonen van de Muziekkapel van de Marine,
het paradeplein op. Verrassing! Het 5e peloton was niet gewapend en
niet meer van de jongste: het waren anciens van de School die
opmarcheerden met de typische "schuitjes" op het hoofd. Onder hen
herkenden wij verschillende leden van onze vereniging. Ze kregen veel
applaus!
Korpsadjudant Werner HOPPE stelde de troepen voor aan de 2e CDT. Op
zijn beurt gaf deze het bevel over aan de Schoolcommandant, Lt Kol.
SAELENS.
De schoolvlag werd onthaald en de er genodigden werden ontvangen
door de Commandant. Onder hen de hoogst in rang aanwezige militair :
Lt Gen UYTTERHOEVEN, oud-leerling van de school, Stafchef van de
Geallieerde Strijdkrachten Midden-Europa, (AFCENT).
Lt.Kol. SAELENS hield een zeer opgemerkte toespraak die erg in de
smaak viel van de toehoorders.
Vervolgens werden de sergeantstrepen,aan de geslaagde leerlingen,
uitgereikt door hun ouders.
Na de eedaflegging van de primus van de School, Sgt. VANDER VEKEN in
naam van zijn medeleerlingen, werd overgegaan tot de uitreiking van
de prijzen aan de meest verdienstelijke leerlingen.
Er werden twaalf prijzen toegekend waaronder onze "Prijs Koninklijke
Maatschappij van Ex-onderofficieren, afdeling Oostende" voor de
Lichamelijke Opvoeding en de Sport. De laureaat : KBOO Vincent
VANLOKEREN van de 50e Promotie A2/I.
Daarna kwam het afscheid van ADC. W. HOPPE, Korpsadjudant. De
Schoolcommandant had niets dan lof voor zijn R.S.M, en gaf hem de
titel van "Right Man on the right place". Een ontroerend moment voor
Werner toen hij, na het afgeven van zijn "stick", de pelotons
schouwde. Voor Mev. HOPPE waren er bloemen van de Commandant.
De nieuwe Korpsadjudant, Adj Maj Ernest VAN LOO werd voorgesteld en
nam zijn plaats in.
Samen met confrater Leon CLAEYS, legde Lt Gen UYTTERHOEVEN bloemen
neer aan het gedenkteken 6e Linieregiment. Onze vriend Leon kreeg
deze eer als bedanking voor zijn opzoekingswerk naar het ontstaan en
de historiek van de Brigadescholen. Zijn echtgenote werd met bloemen
bedacht door Lt Kol SAELENS voor haar geduld tijdens de periode van
navorsing van haar man!
De demonstratie dril was anders! Wij kregen les in geschiedenis met
een voorstelling van de kledij gedragen in de brigadescholen sedert
hun ontstaan in 1946. Ook de oude bewapening kwam aan bod waarbij
de leerlingen de oude gevechtsdril demonstreerden.
De demonstratie sport was anders! Onder deskundige leiding werd ons
getoond hoe de gymnastiek in de scholen evolueerde door de jaren
heen.
Een prachtige opvoering van moderne dans, uitgevoerd door meisjes
en jongens van 2SOO, en de voorstelling van de schoolmascotte aan
het publiek, kwamen aan het slot van dit prachtig programma.
Op l augustus 1996 wordt de School "Koninklijk".
R.V.L.
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LAAT JE VRIENDEN MAAR EENS KOMEN !.

Wij zijn sociaal ingesteld en regelmatig hebben wij bezoekers
over de vloer, niet alleen om eens een boompje te kaarten, of te
babbelen, maar ook meestal is er een natje en een droogje bij.
Aangezien wij een land van bierdrinkers zijn, volgt er hierna een
menu van bier en .... kaas.
Hoeveel van elk, welke soorten is de hamvraag. Het gemakkelijkste
is een aantal kazen kopen en daarbij je lievelingsbier drinken,
maar dit zal geen culinair hoogstandje zijn. We kunnen te werk
gaan alsof het een volledig menu betreft, aperitief - voorgerecht hoofdschotel en nagerecht. Telkens voorzien van een bijpassend
bier. Je voorziet voor grote eters + 350gr. kaas per persoon. Het
bier kan men serveren in kleine glazen (15cl.). Haal een voldoende
variatie brood in huis, (in driehoekjes snijden). De schotels versieren met rauwkost, fruit en noten.
Als aperitief laten wij het bier primeren - opwekken van de eetlust
- dus wat bitter om de maagsappen te activeren op wat komen gaat.
Een pils is hier op zijn plaats maar wat gedacht van een Orval of
een Sezoens ? Hierbij worden blokjes Nazareth geserveerd, met een
champignon - hevig gebakken in olijfolie - met wat peterselie. Ook
is het mogelijk Geuze te serveren, maar daarbij de onvermijdelijke
boterham met plattekaas, radijsjes en pijpajuin, (specialiteit uit
Jesus-Eik, Overijse).
Het kaasvoorgerecht bestaat uit een 3-tal zachte kazen, een
Belgische Brie, een Bouquet de Moines en een rijpe Wijnendaele.
Deze gaan goed samen met een witbier, Hougaarden, Brugs Tarwebier,
enz. Alternatieven zijn Geuze en Orval voor het geval die niet
geschonken werden bij het aperitief.
Als hoofdschotel komen wij bij de zware jongens, de halfharde en de
harde kazen. Als \ harde kaas mag een Chimay, in bier gewassen, niet
ontbreken, natuurlijk met een Chimay. Verder is er te kiezen uit
bv. Père Joseph, Beauvoorde, Trappistenkaas van Westmalle,
brandnetelkaas, Belgische Gouda en Sezoenskaas. Er zijn nog
andere soorten - uw kaashandelaar weet raad.
Bij een echte trappistenkaas drinkt men een echte trappist, Westmalle tripel, witte Chimay. Bij de andere kazen opteren we voor
tripels (Tongerlo - Augustijn e.a.).
Voor de liefhebbers de mosterd niet vergeten. De versiering der
schotels laten wij over aan eigen fantasie.
Er rest ons nog een goed afsluitertje als nagerecht. Een geitekaas
geserveerd met bosbessenconfituur en daarbij een St. Bernardus Abt,
een Kasteelbier, een Westvleteren Abt of een Rochefort 10. Een
subliem einde.
Misschien zal het nodig zijn "Bob" uit te nodigen om veilig thuis te
geraken.
Doe het ! Succes verzekerd.
(Uit Strict Tempo/ J. SOMERS)
-o-o-o-o-o-oLID WORDEN.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps-, toegevoegd-of
dienstplichtig), kunnen lid worden van onze vereniging. Ook de
officieren gesproten uit het kader der onderofficieren zijn welkom.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, of bij een van onze leden.
-o-o-o-o-
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HET MILITAIR DETACHEMENT VAN HET PALEIS DER NATIE.
Een vijftigtal militairen staan in voor de veiligheid van het Paleis
der Natie. Een parlementaire eis bepaalt dat militairen uit
verschillende windstreken het detachement moeten vormen.
De MP's arriveerden in de jaren '50 in het parlementair tehuis. Het
detachement bestond voornamelijk uit dienstplichtigen. Dat was een
mooi symbool : de kinderen van de natie beschermden de hoogste
politieke instelling van het land.
Na de opschorting van de legerdienst namen actieve militairen de
taken van de dienstplichtigen over aan het Paleis der Natie.
Voornamelijk onderofficieren boden zich aan voor de job. Zij komen
uit verschillende machten, maar om de uniformiteit te handhaven
dragen ze allemaal dezelfde tenue. Enkel aan hun naamplaatje kan je
nog zien of iemand tot de Land- of Luchtmacht behoort .
Iedereen haalde het brevet van militair politieagent voor hij in
dienst kwam bij het detachement. Alle kandidaten worden getest op
hun kennis van de tweede landstaal. Dat zal hen in de toekomst een
tweetaligheispremie opleveren.
Het detachement levert onder meer de wacht aan de buitenmuren van
het Paleis der Natie. Het handhaaft ook de orde in de publieke
tribunes van het politieke halfrond. De militaire politieagenten
werken op basis van de wet van 2 maart 1954 op de vrije uitoefening
van de in de grondwet vastgelegde soevereine macht. Rondom het
Koninklijke Paleis en het Paleis der Natie ligt er een neutrale
zone. Alle samenscholingen en manifestaties zijn er verboden. Het
gebied wordt afgebakend door de Hertogstraat, de Leuvense straat,
de Koningsstraat, de Paleizenstraat, de Troonstraat en de
Brederodestraat. Om de parlementairen niet te storen, sluit de
Rijkswacht de toegang tot dit gebied af bij manifestaties. De
militairen staan klaar om te helpen bij de beveiliging van de
toegang tot het Paleis der Natie.
Op l april 1996 zagen de MP's hun bevoegdheden aanzienlijk uitbreiden. Die zijn nu inzake verkeersregeling gelijkgeschakeld met
die van gekwalificeerde politieagenten.
Oorspronkelijk was het Paleis der Natie voorzien om de twee Kamers
van de wetgevende macht in onder te brengen. Maar het gebouw
huisvest sinds de federalisering ook enkele kersverse raden. Het
Vlaams en Waals Parlement, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de
Franstalige en Duitstalige Gemeenschapsraad brachten het totale
aantal wettelijke raden in ons land op zeven. De MP's handhaven de
orde in de publieke tribunes van de Senaat en van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers maar ook bij de zittingen van de Raden van
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en van de Franstalige
Gemeenschap. De Vlaamse Raad die, tot voor kort, nog zetelde in het
halfrond van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, riep ook de
hulp in van de militaire politie. De MP's zetten hun opdrachten
gewoon verder in de nieuwe lokalen een honderdtal meter verder op.
De Waalse parlementairen zijn principieel akkoord om de bewaking van
hun installaties in Namen aan militairen toe te vertrouwen.
Om die nieuwe opdrachten tot een goed einde te brengen moet het
detachement echter uitbreiden. U ziet beste lezer, niet alles bij
onze Krijgsmacht moet afslanken!
(naar VOX nr. 9616)
-o-o-o-o-o-o-oKONINGSDAG : Zaterdag

16 november 1996 !
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Eindhoven 15 JUL 1996.
Op maandag 15 juli '96 stortte een Belgische C-130 neer op de
militaire luchthaven van Eindhoven (NL). De crash eiste een zware
tol aan mensenlevens. De vier Belgische bemanningsleden en 28
Nederlandse passagiers kwamen om het leven. Enkele dagen na het
ongeval overleden nog twee slachtoffers aan hun verwondingen .
Luitenant-generaal vlieger VAN HECKE , stafchef van de Luchtmacht
beklemtoonde de moed van de bemanningsleden die alles in het werk
hebben gesteld, wat menselijk mogelijk was, om de passagiers te
redden en de brand te blussen. Het werd hen ook noodlottig. Wij
wensen hulde te brengen aan :
KPN.-Vlieger Gigi GIELEN;
LTN.-Vlieger Dimitri VANDEREYKEN;
1SM.-Vlieger Horst VOMBERG;
1SC.-Vlieger Guy VERDONCKT.
Aan de getroffen families onze innige deelneming.
Walter DEBROCK.
Wij gedenken de nagedachtenis van de heer Walter DEBROCK, dokter in
de Klassieke Filologie, Luitenant-ter-Zee van Ie KI. b.d. en gewezen
Luitenant-kolonel van de Weerstand.
Aan de h. DEBROCK hebben wij vele uren luistergenot te danken. Hij
bracht ons verschillende boeiende voordrachten, waarvan de meest
recente zijn : "Vlamingen, Slaven in NoordAfrika" en "Over Vrouwen en Heksen".
Walter DEBROCK hield regelmatig spreekbeurten,
o.m. voor de heemkundige kring "De Plate".
Maritieme onderwerpen en de Oostendse geschiedenis, behoorden tot zijn specialiteit.
Hij werd tijdens de 2e wereldoorlog als verzetsstrijder gevangen genomen en mishandeld door de
Nazi's.
Deze boeiende man heeft verschillende
publicaties op zijn naam staan. Hij was trouwens
Docent-Emer.
van de Vrije Universiteit te Brussel.
•
Walter DEBROCK, geboren te Oostende op 13 februari 1911, is te Jette
overleden maar werd in zijn geboortestad, op 24 juli 1996, begraven
met een vrijzinnige plechtigheid in het funerarium van het Prinses
Clementinaplein.
De ondervoorzitter betuigde namens de Koninklijke Maatschappij der
Ex-onderofficieren van Oostende, zijn rouwbeklag aan mevrouw
DEBROCK-KOOY en de familie.
Elisabeth MANGODT.
Op 2 augustus 1996 is te Brugge ons lid (weduwe) Mev. Elisabeth
MANGODT overleden. Zij werd te Gistel geboren op 3 september 1911
Mev. MANGODT was de echtgenote van wijlen Franciscus VANMAELE,
onderofficier bij de Zeemacht.
Zij woonde dikwijls onze vergaderingen bij want zij was graag
onder de mensen.
De uitvaart had plaats in de S t.-Jozefskerk te Oostende. Leden van
onze vereniging en enkele bestuursmensen waren aanwezig op de
begrafenis.
Wij bieden aan de familie onze innige deelneming.

