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DE BRUGSE ZWANEN

Hoe komt het dat er op de Brugse Reien steeds zwanen rondzwemmen.
Wat zegt de legende ?
Er was eens een prinses, die zeer geliefd was
door haar volk, Maria van Bourgondië. Ze
stierf echter toen ze pas 25 jaar was, aan de
gevolgen van een j achtongeval . Zo werd zij
opgevolgd als gravin van Vlaanderen door
haar man, de Oostenrijker Maximiliaan.
Deze vreemdeling werd niet geliefd door het
volk en deed ook niets om de volks gunst te
winnen - integendeel.
De Bruggelingen wou hij alvast volledig onderdanig maken en hij wou geen rekening
meer houden met de vrijheden en voorrechten die zij zo moeizaam hadden
verworven.
Het duurde dan ook niet lang of de Bruggelingen kwamen tegen hem in opstand.
Maximiliaan werd gevangen gezet in "Craenenburg" (x) op de Grote Markt.
Pieter Lanckhals, een Brugse burger die zijn raadsman was, werd verantwoordelijk
gesteld voor de steeds stijgende belastingen en de steeds groter wordende
verdrukking van het Brugse volk en werd ter dood veroordeeld .
Maximiliaan werd ertoe verplicht de terechtstelling van zijn vertrouwensman bij te
wonen.
Een jaar later was Maximiliaan in staat om de Bruggelingen te verslaan en te straffen.
Als vergelding voor de moord op Pieter Lanckhals, werden de Bruggelingen verplicht
om ten eeuwige dag "langhalzen" of zwanen op de reien te onderhouden. Tot daar de
legende van de Brugse zwanen.
(x) "Craenenburg" bestaat nog op de Grote Markt maar is nu een Brasserie-Taverne
op de hoek van de St Amandsstraat .
J.S.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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AFDELING OOSTENDE
1 . Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de Afdeling Oostende, vergaderen op de tweede of
derde donderdag van de maand, uitgezonderd juni, juli en augustus om 14.30 uur.
De bijeenkomsten gaan door in ons lokaal gelegen in het Maria-Hendrikapark : "Het
Koninginnehof" . Wie het moeilijk heeft om naar de vergaderingen te komen laat
zulks weten aan een der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen
trachten te zorgen.
- Donderdag 11 april 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt " De historie van het bier " door dhr. De Brabander
lid van onze vereniging.
- koffietafel en tombola
- Donderdag 16 mei 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt " Kongo " door de heer FRANCHET
- koffietafel en mededelingen
- Donderdag 12 september 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Senator D. RAMOUDT - lid van onze vereniging onderwerp zal later worden medegedeeld
- koffietafel en tombola
- Donderdag 10 oktober 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt " OCMW vroeger en nu " door dhr. F. DE BLOCK
voorzitter OCMW Oostende
- koffietafel en tombola
- Donderdag 14 november 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt " Oostende in de 21ste eeuw " door mevrouw VEULEMANS
1e Schepen Stad Oostende
- Donderdag 12 december 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- BINGO
- koffietafel en tombola
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- verwelkoming door de voorzitter - nieuwjaarswensen
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie met snacks, dans en animatie
- speciale tombola

2. Etentjes in het "Koninginnehof" :
Wij komen samen vanaf _+ 12.00 uur in de kleine zaal van het "Koninginnehof".
De prijs voor het eetmaal bedraagt nu 11,15 euro per persoon. De dranken zijn
niet inbegrepen. Na het eetmaal is er gelegenheid om te kaarten of het bingospel.
Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze ontspanningsnamiddagen.
Verantwoordelijke voor de organisatie : confr. Julien VERMEYLEN. Er wordt
ter plaatse betaald aan Julien, maar men dient hem vooraf te verwittigen voor
deelname aan het eetmaal. Tel : 059/ 70 94 09.
Datums van de samenkomsten in het jaar 2002 :
01 april - 22 april - 13 mei - 03 juni - 15 juli - 05 augustus -26 augustus - 16
september - 07 oktober - 28 oktober - 18 november 09 december - 30 december.
3. Koningsdag 2002 :
Voor het jaar 2002 is dit feest gepland op 16 november. k . Dagreizen
:
Er is een dagreis gepland naar Diksmuide en Koksijde op 17 september 2002.
Verdere suggesties zijn altijd welkom.
5. Planning 2002 :
1. Ledenvergaderingen :
11 april - 16 mei - 12 september - 10 oktober - 14 november – 12 december.
2. Bestuursvergaderingen :
03 april - 08 mei - 05 juni - 07 augustus - 04 september -02 oktober - 06
november - 04 december.
§§§§§§§§§§
GOUDKORREL
Wacht niet
op zorgeloze dagen
om gelukkig te zijn
want altijd zal een probleem
je bekommernis geven.
Wacht niet
op waardering van iedereen
om gelukkig te zijn
want altijd zal er iemand
kritiek op je hebben.
Wacht niet
tot iedereen vriendelijk voor je is
om gelukkig te zijn
want altijd zal er iemand
jaloers op je zijn.
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89 leden waren opgekomen voor deze ledenvergadering, weeral de laatste van het jaar,
wat gaat de tijd toch snel.
De voorzitter opende de vergadering met een welkomstwoord en vroeg dan één minuut
stilte voor de overledenen.
Wegens een gebrek aan een spreker had men maar besloten een Bingo te houden .
Vooraf werden er nog enkele mededelingen gegeven waaronder de activiteitenkalender
voor het begin van 2002. Na het lezen van het verslag van de vorige vergadering door
de secretaris kon men stilaan beginnen met het spelen van de Bingo. Zoals steeds
verliep alles vlot iedereen hield zich strikt aan de spelregels zodat de jury niet moest
tussenkomen. Na de koffie werden de loten van de tombola aan de man gebracht, ook
deze laatste leverde geen problemen op zodat elkeen tijdig terug huiswaarts kon keren
reeds denkend op de nieuwjaarsreceptie.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 10 JANUARI 2002.
Die dag was het weer van de partij, en niet tegenstaande binnenstromende vermeldingen
van zieke leden, waren we toch nog met 145 aanwezigen voor onze nieuwjaarsreceptie.
De voorzitter wenste in naam van het bestuur iedereen welkom en een gelukkig
nieuwjaar toe. Er werd die dag geen administratief gedeelte gehouden zodat de
danslustige leden van begin af aan de dansvloer konden bezetten.
De ontspanningsnamiddag werd reeds ingezet vanaf 14.00 uur. Er heerste een gezellige
sfeer en tijdens de aangename muziek werden broodjes en een nieuwjaarsdrink
aangeboden aan de aanwezigen.
Op het einde was er nog een mooie tombola, waarna het feest ten einde liep rond 19.00
uur.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 14 FEBRUARI 2002.
Met een prachtige maar toch koude aanvoelende zon werden er 82 leden verwelkomd
door de voorzitter waarbij hij dan tevens één minuut stilte vroeg voor onze overledenen.
Hierop nam de secretaris het woord om de spreker van de dag voor te stellen, het was
namelijk Geneesheer Kolonel b.d. PLOVIE. Het onderwerp was de eerste vlucht
Brussel-Leopoldstad in 1925 door E. Thieffry en de herdenkingsvlucht, waarvan hij één
der piloten was - in 1985. De spreker begon dan maar het relaas te geven van deze
eerste vlucht van "Sabena Transports Aeriens" die welgeteld 51 dagen duurde, waar tot
op heden een normale vlucht negen uur en twintig minuten doet over het traject
Brussel-Kinshasa.
Van het vorstenhuis kwam de toestemming om het toestel "Princesse Marie-José" te
noemen. De prinses werd zelf meter.
In de BSD ontsproot een idee om deze vlucht nog eens over te doen maar dan met drie
vliegtuigjes die zeker niet te vergelijken zijn met de huidige toestellen die deze
overtocht maken.
Er waren 9 piloten bereid om dit avontuur te wagen. Maar de problemen begonnen nu
pas op te dagen, er moest voldoende sponsoring komen, de visa 's moesten worden
goedgekeurd, toelating om overal te kunnen landen enz .
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Na al deze moeilijkheden te hebben overwonnen en dank zij het beschermheerschap van
Koningin Marie-José en de operationele en Logistieke steun van SABENA, kon men
van start gaan.
Op 09 november 1985 was de start in Zaventem richting Lyon met een tegenwind van
60 a 70 Km/Hr.
Bij het zien van de prachtige dia's kon men zeer goed merken welke de
moeilijkheden waren waar ze mee moesten afrekenen maar ook de mooie gebieden
waar ze overvlogen.
De spreker gaf vervolgens een beschrijving van de verschillende etapes met de nodige
commentaar vooral over anekdotes en de pannes die onvermijdelijk zijn. Enkele
voorbeelden ervan zijn in Alger een platte batterij - in In Salah is de piste niet zichtbaar
aldus landen op het uurwerk en kompas. In Garoua (Cameroen) drie dagen vastgezeten
zonder paspoort, er werd benzine geweigerd na vele tussenkomsten vanuit België kon er
eindelijk verder worden gevlogen. Op 22 november 85 werd eindelijk Kinshasa bereikt,
de vlucht van THIEFFRY is herdacht. Officiële receptie op de vliegclub een defilé voor
de 20e verjaardag van de 2de republiek Op 27 november werd dan de terugvlucht
aangevat. In Libreville was een vliegtuig zoek geraakt maar na 2 uur spanning was hij
terecht, een totale elektriciteitspanne had een landing op een Broussepiste genoodzaakt.
Er waren nog veel anekdotes en misverstanden met de lokale autoriteiten teveel om op
te noemen. Maar eind goed al goed op 15 december werd er in Brussel geland in
moeilijke weersomstandigheden.
Na nog enkele vragen te hebben beantwoord en het in ontvangst nemen van het
gebruikelijk geschenk nam de spreker afscheid van ons met een daverend applaus.
In tussen was de Schepen Torn Germonpré aangekomen, schepen die verantwoordelijk
is voor de SARO ( seniorenadvies raad van Oostende). Hij werd voorgesteld door de
voorzitter waarop de schepen zelf enkele woordjes sprak met uitleg voor zijn
aanwezigheid.
Na de koffie werd dan de tombola gehouden, verwonderlijk was dat onze spreker en
de schepen veel geluk hadden bij deze tombola. Rond 17.30 uur was dan het einde
van deze aangename namiddag.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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AFDELING OOSTENDE
WERKJAAR 2001

Traditie getrouw brengt de secretaris van onze. Maatschappij U een
overzicht van de werking ervan gedurende het voorbije jaar.
Dit gebeurt tijdens de statutaire vergadering van 14 maart 2002.
In 2001 waren er 10 ledenvergaderingen, 17 etentjes, 2 dagreizen en diverse
activiteiten.
Op 11 januari namen 156 leden deel aan de nieuwjaarsreceptie die zoals ieder jaar
uitgroeide tot een zeer gezellig feest met veel dans en animatie.
Op 08 februari waren er 92 leden aanwezig om naar de voordracht te luisteren gegeven
door de heer Van der Cruyssen, lid van onze vereniging. Het onderwerp zelf ging over
wetenswaardigheden en rare dingen. Onze statutaire vergadering had plaats op 08 maart
in het bijzijn van 99 leden. De verkiezing van de oude leden en tevens de herkiesbare
leverde geen enkel probleem op het waren confr. BAROEN - DEWULF G. PUYSTIENS - VERMEYLEN en VERBANDT. Door een kleine aanpassing aan de
statuten werd er een nieuw lid toegevoegd aan het bestuur namelijk confr. KIMPE P. De
spreker van de dag zelf was de heer Walter FALLEYN Public Relations voor de haven
van Zeebrugge. Hij sprak ons over het ontstaan en de uitbreiding van de huidige haven
van Zeebrugge. Voor de ledenvergadering van 12 april waren er 90 leden present. Door
allelei omstandigheden kon de voorziene voordracht niet doorgaan en werd dan maar
overgegaan tot het houden van een Bingo. Slechts 55 leden waren komen opdagen voor
de vergadering van 10 mei, de reden was ons bekend. De voordracht werd gehouden
door de heer GAUDERIS die ons onderhield over het werk van een onafhankelijke begrafenisondernemer .
Op 14 juni was onze volgende vergadering door omstandigheden kon de spreker van de
dag Minister van Toerisme dhr. LANDUYT niet komen. Daarop werd dan maar
besloten om een Bingo te spelen. Er waren 70 leden tegenwoordig.
Waar of niet of toeval maar voor de spreekbeurt van 13 september die als onderwerp
had DE EURO waren er 106 leden opgekomen. De spreker zelf was de heer Jan
SMETS, commissaris-generaal voor de Euro. 11 oktober was de volgende vergadering
gepland met 90 leden konden we luisteren naar de voordracht van de heer Francois des
Touches. Het onderwerp was het reilen en zeilen van Distrigaz.
Ondanks het rotweer waren er toch nog 65 leden komen opdagen voor deze
ledenvergadering. De spreker was de heer OOSTERLYNCK zoon van een lid van onze
vereniging. Het onderwerp waarover hij sprak was de Intensieve Zorgen in een
Ziekenhuis. Datum 08 november .
13 december was dan ook onze laatste vergadering van het jaar, wegens een gebrek aan
sprekers werd er dan maar traditiegetrouw een Bingo gespeeld met 89 leden.
Er was een behoorlijke opkomst voor de ledenvergaderingen met een gemiddelde van
91,2 maar dit is wel een van de laagste opgetekend gedurende de laatste jaren.
Misschien dit jaar een heropstanding. De andere activiteiten :
We beginnen met Koningsdag. Er waren 176 deelnemers met delegaties uit Tongeren,
Kortrijk, Hasselt, Brussel en Antwerpen. 8 leden van de vereniging bekwamen hun
onderscheiding.
Onze eerste dagreis had plaats op 24 april. Onze bestemming was deze maal de
Tulpenvelden van Keukenhof bij Lisse.
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aangekomen in Keukenhof. Het was voorlopig droog gebleven tot we rond
16.00 uur de bus namen. Maar we zaten droog en de stemming in de bus was
dan ook aangenaam. Na enkele omwegen zijn we toch veilig en wel weer thuis
geraakt, al bij al een geslaagde reis ondanks de verre afstand .
De tweede dagreis vond plaats op 25 september deze maal met bestemming Gent en
Adegem. Zonder opstoppingen werd Gent bereikt alwaar een bezoek voorzien was
aan het Gravenkasteel .' Na het middagmaal werd "dan de reis verder gezet met een
bezoek aan het CANADA War museum te Adegem, alsmede de aanpalende tuinen.
Na de koffie met pannenkoeken werd de terugreis aangevat. Voor herhaling vatbaar.
De prijs voor de beste leerling Lichamelijke Opvoeding en Sport ging dit jaar
naar Kpl KBOO Joffery STROIJ . Op 31 oktober werd de prijs overhandigd
door de secretaris. Aan de laureaat van 2000 boden wij op 05 maart een lunch
aan, samen met de Schoolcommandant en de Korps-adjudant .
Op de vergaderingen van het Federaal Bestuur, zijn de voorzitter en de
penningmeester of een bestuurslid, steeds aanwezig.
Op alle vaderlandslievende plechtigheden van het VOSVAMO, zijn de voorzitter,
vaandeldrager en bestuurs-delegatie aanwezig.
De voorzitter gaat, meestal vergezeld van de vaandeldrager, naar de vergaderingen
van het VOSVAMO.
Het tijdschrift "DE KLAROEN" verscheen in 2001 om de drie maanden, de
secretaris kon rekenen op het bestuur om ons tijdschrift zo aantrekkelijk; mogelijk
te maken.
In het jaar 2001 kregen we er 9 nieuwe leden bij, allen gewezen onder
officieren van de Krijgsmacht : 1 van de Medische Dienst en 8 van de
landmacht :
maart : VAN EECKE Edwin
oktober : SEURINCK Nolle
VAN RICKSTAL Francois
VANDEVELDE Lucie
mei : TOP Etienne
RONSMANS Jozef
VAN HOET Freddy
november : VANDERELST Philemon
SNAUWAERT Andre
Wij kenden het verlies wegens overlijden van volgende :
Willy KOOY
Jozef D'HEERE overleden op 29 juli 2001
Gustaaf MAESEN overleden op 23 juni
2001 Joseph VOORDECKER
Onze gelden zijn zoals steeds in de goede handen van onze penningmeester
Theo DEHAEMERS. Van hem krijgt U nu een overzicht van de toestand van de
kas .
Dank voor Uw aandacht.
(Zoals voorgelezen op de statutaire vergadering van donderdag 14 maart 2002
door de secretaris).
ssssssssssssssssssss
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Tijdens de doopplechtigheid en tevens 50 jaar KSOO in Zedelgem werd "de prijs van
Lichamelijke Opvoeding en Sport overhandigd door onze secretaris aan Kpl KBOO
Joffery STROIJ . (31 oktober 2001).

Op 23 oktober 2001 nam Frans PUYSTIENS ontslag als bestuurslid van onze
vereniging. Voor de laatste maal kwam het ganse bestuur samen om afscheid te
nemen. Men ziet op de foto Frans tussen zijn twaalf apostelen

-9-

Vrouwen in de kijker

De charmante ruggengraat
De Koninklijke School voor
Onderofficieren (KSOO) van Zedelgem
heeft een jeugdig clientèle. Zestien- tot
negentienjarigen worden er opgeleid om
er de ruggengraad
van de landcomponent te vormen. Een
vijfde van dit jong geweld zijn meisjes.
Hoe onbevangen kijken zij naar wat een
van de laatste mannenbastions schijnt te
zijn? Vox vroeg het aan twee onder hen.
Tekst: Bart Callens
Foto's: Marje-Rose Scbiewsky

Foto boven:
De verstandhouding met
de mannelijke kunne
verloopt uitstekend, zolang
de mannen niet te veel klop
krijgen tijdens het sporten.
Foto onder:
Piepjong, maar
vastberaden om een
militaire loopbaan uit te
bouwen

De zestienjarige Dasja
Janssens uit Mere vindt
het jammer dat de
Kadettenschool niet meer
bestaat. Wil dat zeggen
dat zij, van zodra de
mogelijkheid
zich
aanbiedt, zal proberen
om officier te worden?
"Ik weet het niet zo
goed", antwoordt Dasja.
"Ik geef graag les en ik
sta graag dicht bij de
mensen. Ik denk datje als
officier
meer
een
technische en managementfunctie bekleedt. Ik
ben hier nog maar vier
maanden maar het geheel
voldoet
aan
mijn
verwachtingen.
Toch
besef ik dat er een groot
verschil is tussen een
school en het leven in de
eenheid. De sportvereisten liggen hoog, maar
we hebben zes uur sport
per
week
en
de
begeleiding is zeer goed.
Voor vakantieperio des

krijgen we zelfs een
trainingsschema
mee.
Tijdens het weekend
waag ik mij geregeld aan

een duurloop van vijftig
minuten." En hoe is de
verhouding met het
andere geslacht? "We
komen goed overeen
maar toch voel je soms
een beetje jaloezie. Niet
vanwege het kader, die
behandelen ons op gelijke
voet maar vanwege onze
medeleerlingen.
Wij
slapen in een nieuwere
blok. En als we al eens
betere punten halen op
bepaalde
zogenaamd
meer mannelijke vakken als sport durven
bepaalde leerlingen, al
eens
kribbig
te
reageren. We liggen er
echter niet
wakker
van."
Daartegenover
houdt een loopbaan bij
de gevechtsgenie Dasja
wel eens uit haar slaap.
De Turnhoutse deerne
Hadewich Meeus heeft
haar middelbaar sociaaltechnisch wetenschappen achter de rug. Zij
weet verduiveld goed
waarom ze bij het leger

ging. "Avontuur, actie,
afwisseling, leiding geven en de mogelijkheid
om jezelf te bewijzen,
ratelt ze vlotjes af.
Intussen onder streept
Dasja dat de wil om
zichzelf te bewijzen ook
bij haar een sterke
drijfveer is. Hadewich
verblijft
maar
vier
maanden in de KSOO
(zie kader). "We hebben
redelijk veel theorie
gekregen en naar mijn
goesting
te
weinig
praktijk. Ik kijk echt uit
naar mijn verblijf in de
wapenschool. Hopelijk
die van de transmissie."
(nvdr en inderdaad, de
dag na dit interview koos
Hadewich
voor
de
transmissie). En op de
vragen
wat
met
buitenlandse opdrachten
en gezin, antwoorden
beiden
in
koor.
Buitenlandse opdrachten
Graag! Gezin? De vervan-mijn-bed-show!"
Q

De school heeft twee soorten leerlingen:
Niv 3+: de kandidaat-onderofficieren krijgen er naast een militaire opleiding een academische vorming die gelijkstaat met het 5de en 6de
middelbaar. Na die twee jaar krijgen ze nog 4 maanden bijkomende vorming en vertrekken dan voor één jaar naar hun respectieve wapenscholen. Na
één jaar opleiding aan die school, doet de kandidaat nog 8 maanden stage in een eenheid. Als alles goed verloopt, wordt hij na die periode met
terugwerkende kracht (drie jaar) tol sergeant benoemd (de aanstelling gebeurt na 4 maanden). Hij of zij is dan vier jaar in het leger.
Niv 2+: de kandidaten hebben een diploma secundair onderwijs en krijgen gedurende vier maanden een opleiding sectiecommandant te voet,
gevolgd door één jaar wapenschool. Na twee jaar en acht maanden stage in een eenheid worden ook zij benoemd tot sergeant (aanstelling na 24
maanden).
De kandidaat kan in zes wapens terechtkomen: infanterie, logistiek (bevoorrading, transport of kok), pantser, genie, transmissie of artillerie.
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Geen eenheidsstructuur bij de veteranen

De VOV op een tweesprong
Na het overlijden van Paul
Ooghe (l02 jaar) op 8
september 2001 dacht
iedereen dat er geen oudstrijders van de Eerste
Wereldoorlog meer in leven
waren. Dat was echter
zonder Emile Brichard (101
jaar) gerekend, Hij liet sindsdien weten dat hij nog altijd
gezond en wel is! Het is
moeilijk te zeggen hoeveel
veteranen België juist telt.
De koninklijke vereniging
van de verbroederingen van
oud-strijders (koninklijke
VOV) denkt dat er nog
tussen 30 en 40.000 oudstrijders van 1940-1945
leven, waarvan de jongsten
zeventigers zijn. En dan zijn
er nog de veteranen van
Korea en alle militairen die
sinds het begin van de
jaren 60 aan operaties in
Kongo en de Balkan
deelnamen. Zijn wij echter
niet allemaal toekomstige
veteranen?
Tekst: Eric Tripnaax
Vertaling: Ne/e De Broyer

Foto boven:
Zijn wij niet allemaal
toekomstige veteranen
In 1997 onderscheidde prins
Filip militairen die een
VN-opdracht uitvoerden.
Foto: Marie-Rose Schiemsky

Hiernaast:
Paul Ooghe verdedigde tot
zijn laatste snik de morele
rechten van zijn oorlogskamaraden.
Foto: Christian Louis

Van zodra drie Belgen met
gemeenschappelijke motivatie
of belangen elkaar ontmoeten,
voelen zij zich genoodzaakt
om een vereniging op te
richten.
Deze
nationale
neiging is altijd nefast
geweest voor de organisaties
van oud-strijders in ons land."
Aan het woord is kolonel op
rust Roland Van Onsem,
voorzitter van de koninklijke
VOV. Hij betreurt dat er in
België geen eenheidsstructuur bestaat zoals het Royal
British Legion, het American
Legion of de Nederlandse
Wapenbroeders.

Gebrek aan
inschrijvingen
Niet alle veteranen zijn
beroepsmilitairen. Denk maar aan
de
oorlogsvrijwilligers
en
verzetsstrijders, al dan niet gewapend.
Majoor
MAB
Deneubourg, directeur van het
centrale inschrijvingsbureau, probeert een evaluatie te geven:
"Volgens het verslag van de
nationale kas van oorlogspensioenen waren op 31 december
2000 130.000 pensioenen en
rentes
uitbetaald.
Sommige
personen
ontvangen
waarschijnlijk tegelijkertijd rente
en vergoedings-pensioen. Bij
een controle binnen de vaderlandslievende verenigingen in
januari 2000 werden 43.000
oud-strijders aanvaard die het
militaire statuut voor nationale
erkenning genieten. Na de
heropening van de statuten voor
nationale erkenning in 1999
werden nog eens een 5.000
individuele
aanvragen
ingediend. We gaan ervan uit
dat ongeveer 100.000 oud-strijders
nog leven. De officiële gegevens
omvatten niet de mensen die geen
enkele aanvraag hebben ingediend of diegenen die dat te laat
deden. Zo kregen van de 3.587
vrijwilligers voor Korea slechts
790 het statuut voor nationale
erkenning."

Het is niet gemakkelijk om
een duidelijk onderscheid te
maken tussen de verenigingen
van
oud-strijders
en
de
vaderlandslievende verenigin-

gen. Het VOV, waarvan de
oorsprong in de Eerste Wereldoorlog ligt, werd omgedoopt tot
de VOV 40-45 als tegemoetkoming
naar
de
militairen
en

De verdediging van de gemeenschappelijke
belangen
Het gebrek aan een eenheidsstructuur bij de Belgische veteranen
betekent niet dat hun rechten niet worden verdedigd. De wet van 8
augustus 1981, die op 1 januari 1982 in werking trad, richtte de
hoge raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en
oorlogsslachtoffers op. De raad moet worden geraadpleegd over
elk ontwerp of voorstel tot wettelijke en reglementaire schikkingen
dat de voltallige of een gedeelte van de gemeenschap van
oorlogsslachtoffers aanbelangt. Hij kan ook op eigen initiatief
voorstellen of raadgevingen formuleren. De raad bestaat uit de 24
meest eminente personen van de grote erkende
vaderlandslievende verenigingen van België. Hij werkt als een
comité van wijzen die de praktische kennis en ervaring hebben met
alle oorlogsaangelegenheden waarover beslisingen kunnen of
moeten worden genomen. Het kan op die manier spijtige
verwarringen, vergissin- [ i gen en misschien onvrijwillige
onrechtvaardigheden vermijden. i De raad komt bijeen wanneer
dat nodig is en minstens driemaal per j jaar. Wanneer de raad om
advies wordt gevraagd, moet hij dat binnen de zestig dagen na de
aanvraag geven

j
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rijkswachters die in de oorlog
1940-1945 dienden. Sommigen
verkozen echter om zich bij
andere verenigingen aan te
sluiten. De YOV is bij elk 21:juli
defilé verantwoordelijk voor
hel onderdeel oud-strijders. De
organisatie telt heel MI leden die,
hoewel zij voormalige militairen
of rijkswachters zijn, geen enkel
conflict of militaire operatie
meemaakten. Michel Serra is
één
van hen:
"Ik was
reserveluitenant in de artillerie en
vervulde mijn dienst in 19521954. Ik ben lid van fe
verbroedering van het 1ste artillerieregiment van Bastenaken.
Deze verbroedering, zoals 92
andere, is bij de VOV
aangesloten. Ik werd vervolgens
beheerder
en
penningmeester van de VOV. Hiermee
bewijs ik dat het mogelijk is om
deel uit te maken van de
verbroedering van een nog
altijd actief regiment en
tegelijkertijd binnen een veteranenorganisatie te werken."
Oproep aan de jongsten
Op 24 april 2001 deed kolonel
lm Onsem een plechtige oproep
tot de militairen die hij de
jongeren noemt, opdat zij zich
bij de VOV-verbroederingen en
secties zouden aansluiten. Wat
is nu de betekenis van en de
reden voor deze boodschap?

"Wij zijn bereid om de legitieme
rechten van alle actieve of
gepensioneerde
militairen,
reserve militairen of ex-miliciens
te verdedigen zoals wij dat voor
de oud-strijders doen", waarborgt
hij. "Vroeg of laat zal elke
veteraan problemen hebben. Dat
kan gaan van de pensioenen, de
eenvoudige
erkenning
van
verdiensten tot de medische verzorging. De actie van het VOV is
ook op het morele vlak gericht.
Het is een aanvulling van de
syndicaten die zich vooral om de
onmiddellijke rechten bekommeren. Opdat zij onze oproep
horen, moeten wij de jongeren
contacteren en onze rangen
openstellen. Ik wens dat zij verantwoordelijkheden
krijgen
binnen onze verbroederingen en
secties. Er mag geen verschil zijn
tussen de oud-strijders van '40, dje
van het verzet, de oorlogsvrijwilligers, die van Korea,
Afrika en de allerjongsten. Rond
de kern van de militairen van
1940-1945 moet je die van de
humanitaire operaties groeperen, de actieve, gepensioneerde,
reserveof
gelijkgestelde militairen."
Een unie van alle
veteranen
Moet de VOV van gezicht veranderen? Is de connotatie van

landmacht niet te uitdrukkelijk
aanwezig? De kolonel is duidelijk:
"In 1978 fusioneerden we na
verschillende pogingen met onze
evenknieën van de VOV 14-18.
Wij gaven hen echter niet de
gewenste aandacht. Ik zou niet
willen dat de oud-strijders van
1940-1945 hetzelfde overkomt
wanneer zij hun verbroederingen niet langer kunnen
bezielen. De VOV moet naar
een intermachtenvereniging van
veteranen
evolueren.
Wij
veranderden onlangs onze
naam waarbij wij elke verwijzing
naar de Tweede Wereldoorlog
weglieten. Indien het voor de
samenhang nodig zon blijken,
zouden wij zelfs radicaal van
naam veranderen. Het is tijd dat
anderen de fakkel overnemen, dat
de man die zijn weg heeft
afgelegd hem overdraagt aan
diegene die de opdracht heeft
om hem verder te dragen."
En het is hoog tijd! Sommige verbroederingen, behorend tot het
overkoepelend VOV, storten
alleen de bijdragen van hun
eigen leden die oud-strijder zijn
door naar de VOV. De
bijdragen van de andere leden
houden ze voor zich. Ver van de
twisten en protocollen is er niettemin
sprake
van
een
gemeenschappelijk erfgoed dat
niet verloren mag gaan, namelijk
dat van de vaderlandsliefde, de
burgerzin, de herinnering en de
verdediging van de vrijheid. Zou
het een utopie zijn om alle
vaderlandslievende machten te
bundelen en zo vertrouwen en
hoop te geven aan al diegenen die
de toekomst voorbereiden?
_____

Vroeg of laai kent elke
veteraan problemen...
Foto: Jiïrgcti Rrackevellt
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Het achtste
wereldwonder
MILLAU - Men noemt het nu al het achtste wereldwonder. Onlangs word bij de
Franse stad Mlllau de eerste steen gelegd van s' werelds hoogste en langste viaduct.
De enorme constructie van staal en beton, met pijlers die boven de Eifeltoren
uittorenen, moet in de zomer van 200A klaar zijn.
Vanaf die datum zal er een einde komen aan de kilometerslange files die steevast
tijdens de vakantiedrukte ontstaan op de autosnelweg A75 van Clermont-Ferrand
naar het Zuid-Franse Narbonne. In de toekomst omzeilt autoverkeer, op 270 meter
boven de rivier de Tarn, de traditionele bottleeck bij Millau. Aan de zijkanten van
het,5 kilometer lange en 26 meter brede viaduct komen hoge glazen windschermen
om te voorkomen dat auto's door rukwinden van de weg worden geblazen.
"Dit wordt een van Europa 's belangrijkste bouwwerken van de 21e eeuw", zegt
minister Jean-Claude Gayssot van Transport, die het startschot gaf voor de bouw van
het 320 miljoen euro kostend project. "Het is vergelijkbaar met het aquaduct Pont du
Gard uit de Romeinse tijd".

MEGABRUG OVER DE TARN
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heeft verdiend met onder meer het vliegveld van Hongkong en de restauratie van de
Reichstag in Berlijn. Foster heeft berekend dat er 205.000 ton aan beton en 36.000
ton aan staal nodig is voor de constructie.
Twee van de zeven pijlers die het viaduct moeten dragen zijn 40 meter hoger dan de
Eifeltoren. De uitvoerders van het viaduct van Millau is overigens het bedrijf Eiffage,
wiens voorloper verantwoordelijk was voor de bouw van Parijs' grootste trekpleister. Aan
de oevers van de Tarn, waar inmiddels een gigantische bouwput is afgegraven, heeft Eiffage momenteel 500 mensen werken.
"Het wordt een huzarenstuk", zegt directeur Mare Legrand. "Niet zozeer de hoogte
is een probleem, als wel de korte bouwtijd van 2,5 jaar. Dat vereist van iedereen
een uiterste inspanning".
Behalve de bouw, heeft Eiffage ook de order voor de exploitatie van het viaduct in de
wacht gesleept.
Voor 305 miljoen euro mag het bedrijf gedurende 75 jaar een tol heffen van 6 euro per
auto (s' winters 4,5 euro). Vrachtwagens moeten 19 euro betalen voor de overtocht.
Volgens directeur Legrand valt de prijs wel mee. Voor mensen die vanuit NoordFrankrijk, België en Nederland naar het Zuiden willen reizen wordt de A75 een snellere
en goedkopere route dan autosnelweg via Lyon door het Rhónedal, waar aanzienlijk meer
tolgeld moet worden betaald. Niet de A7 maar wij worden de nieuwe "Autoroute du
Soleil".
Uiteraard kent het imposante bouwwerk ook tegenstanders. Milieuactivisten uit Millau
hebben de afgelopen jaren echter tevergeefs geprotesteerd tegen het viaduct, dat in hun
ogen het prachtige landschap van de Causse du Larzac aantasten.
Loco-burgemeester Jacques Godfrain van het 28.000 inwoners tellende stadje is in ieder
geval blij dat de kogel door de kerk is. Hij verwacht dat Millau eindelijk op de
toeristische kaart zal worden gezet met een toestroom van honderdduizenden extra
automobilisten.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
GEZOCHT.
Wij zoeken voor een niet gesubsidieerd eenheidsmusea oud militair materiaal (van gamel
tot wapens), oude of hedendaagse militaire kledij (nieuw of versleten) van gelijk welke
graad of stand of wapen, oude medailles enz... in feite alle militair materiaal waar U in
feite vanaf wil zijn, ook van buitenlandse legers.
Zeer dringend zoeken wij om een etalagepop op te zetten : een vest, rok, bloes en strikje
van een stadstenue van een dame van de marine (DAMAR) van gelijk welke graad.
Gezien deze kleine musea niet gesubsidieerd zijn, kunnen zij niets kopen en moet alles
komen door omwisseling of giften van milde schenkers, zoals U. Niets van hetgene U
ons schenkt komt in de commerciële sector terecht.
Hebt U zoiets waarnaar wij zoeken bel ons : 059/503789 en wij komen het afhalen,
waarvoor nu reeds dank bij voorbaat.
Een lid.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
- Hoe lang waren Adam en Eva in het paradijs ? vraagt de onderwijzer.
- Tot in de herfst, antwoordt Jan.
- Hoe komt U daarbij? vraagt de onderwijzer
- Omdat de appels pas rijp zijn in de herfst.
§§§§§§§§§
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In ons geburen woonde er vroeger een grote boer.
Hij had een dozijn koeien, een stier en enkele
kalveren. De koeien liepen vrij rond in een grote
wei die afgespannen was prikkeldraad. Geen
schrikdraad, nee... die kende men nog niet, want
de elektriek was nog maar pas uitgevonden. De
stier stond steeds, stevig vast gebonden aan een
ketting in de stal. Als hij moe was ging hij wel
eens liggen, lui, lekker op het warme stro.
De stier had een ijzeren ring in zijn neus. Toen ik
dit voor de eerste maal zag vroeg ik aan de boerin
waarom hij die droeg.
Dat is zijn trouwring! ' zei het vertrouw mens... '
Hij is de koevader van heel de stal!
'Maar een trouwzing draag je toch niet in de neus!'
merkte ik op.
-'Mensen niet... Maar stieren hebben geen vingers
, Jefke..."
Ik wou haar nog vragen met welke koe hij dan wel getrouwd was, maar ik liet dit maar.
Marie had het veel te druk op de boerderij. Ze liep naar hem toe. Boer Jan hield een jonge
koe met een touw vast. Eens uit de weide zei hij :
'Hier Marie, pak es aan... dan kan ik de stier losmaken.' En dat deed de vrouw. Zij ging
met de koe naar een plaats op het geleeg waar een houten mik stond. Die mik was een
dubbele stam van een afgezaagde boom. Ik had me al dikwijls afgevraagd waarvoor die
wel dienen moest. En nu ging ik dit te weten komen. De boerin trok de koe tot deze met
haar kop als 't ware in die mik hing. 'Waarom doe je dat, Marie?' vroeg ik, nieuwsgierig.
'Nu gaat ze niet lopen...' zei ze. Ik kreeg het plots benauwd. 'Gaat de boer die koe dood
doen?' vroeg ik. 'Ba neen, jongen!' Zij moest erom lachen.
Boer Jan kwam met de stier uit de stal. Het beest beulkte en snoof. Dan stormde hij op de
koe af. Het was net of hij 'haasje over' wou spelen. Maar het was geen avans. De koe was
veel kleiner en lichter. Ik had schrik dat ze onder het gewicht van die reuze-stier door
haar poten zou zakken. Maar het liep gelukkig nog goed af.
'Die is voor de eerste maal gedekt!' hoorde ik de boer zeggen. ' 't is te hopen dat ze niet
miskalft!' zei Marie.
Het werd al laat en ik liep op een drafje naar huis. Ik was nog een snotneus en het woord
'gedekt' galmde nog na in mijn kopje. Soms hoorde ik vader wel eens zeggen: 'Het dak
van de schuur lekt... 't Wordt tijd dat het opnieuw gedekt wordt'.
Toen ik dievelings langs de achterdeur binnensloop keef moeder : 'Zo laat? Weer in
school moeten blijven? De tafel staat al een half uur gedekt!' Daar had je 't weer... gedekt,
verdekke!
Verleden week ben ik nog eens op die grote boerderij geweest. Jan is al jaren dood. Zijn
kleinzoon - en die heet Jan - leidt nu het bedrijf. Wat is het er veranderd.
Stallingen werden vergroot en het oude huis helemaal vernieuwd. Er liepen een 100-tal
koeien in de aanpalende weide. In de stal was er geen stier te zien. Wel een kat. Er kwam
net een veearts aan huis. Hij was blijkbaar op ronde om te ontvangen. 'Hoeveel moet ik je
betalen?' hoorde ik de jonge boer vragen.
De beestendoctor zei de prijs. Jean nam een boekje uit zijn binnenzak
en schreef een cheque.
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'Daar kan je op rekenen, meneer de vitrinair!'
Ja, tegenwoordig gaat alles langs de bank. De weinige stieren die er nog zijn kunnen er
van meepraten.

Uit STRICT TEMPO.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
BSD nieuws van de Duitse Nationale Dienst voor Toerisme.
Het succes van de eerste uitgave van de brochure "Nostalgiereizen voor gewezen
Belgische militairen in Duitsland" was overrompelend. Duizenden aanvragen van
gewezen militairen, beroepssoldaten die jarenlang met hun familie in Duitsland woonden
en de ontelbare "miliciens" die er hun dienstplicht vervulden, waren een aangename
verassing.
Het heimwee-gevoel naar de legertijd van toen blijkt diep ingeworteld te zijn. Logisch
wanneer men bedenkt, dat er tussen 1946 en 1995 alleen al meer dan 45.000
beroepssoldaten in Duitsland gestationeerd waren en honderdduizenden jonge Belgen er
onder de wapens waren.
Een vervolg kon dus niet uitblijven, en wij zijn verheugd U de nieuwe editie van
"Nostalgiereizen" te presenteren.
Met vriendelijke groeten.
Duitse Nationale Dienst voor Toerisme
"Val d'Or" - Gulledelle 92
1200 Brussel.

-18DAGREIS naar DIKSMUIDE en KOKSIJDE - DINDSDAG 17 SEPTEMBER 2002.
OPSTAPPLAATSEN
Nr. 1 Oostende Visserij school J.
Bauwens
Nr. 2 Brugge E40 afrit Loppem
(nummer van de opstapplaats
vermelden bij inschrijving).

DAGINDELING :
08.30 uur : vertrek aan de opstapplaats nr . 1
09.30 uur : bezoek Museum Westoria : een magische kijk op de Westhoek,
virtuele realiteit, interactiviteit en 3D animatie
zullen voor de bezoekers geen geheimen meer
hebben.
12.00 uur : middagmaal restaurant - St Jan Diksmuide
soep van de dag
het fijnste van het konijn in Oerbier met groene boontjes
aardappelkroket
ijs met chocoladesaus
13.30 uur : vertrek richting Koksijde
14.00 uur : bezoek basis Koksijde : 40e smaldeel - maintenance –algemene rond toer
16.30 uur : einde bezoek aan de basis
napraten in de bar O/Offrn met een lekker ......................................
17.15 uur : vertrek huiswaarts
DEELNAME IN DE KOSTEN : 27 euro - inbegrepen : autobus – drinkgeld
chauffeur - toegangprijs museum middagmaal (dranken niet inbegrepen)
Uiterste datum van inschrijving : 12 SEPTEMBER 2002
Aantal plaatsen : 50. of tot volledige bezetting van de bus
De betaling moet op de rekening van de penningmeester : dhr. DEHAEMERS Theo Nieuwlandstraat 21 - 8400 Oostende worden gestort.
Rekeningnummer : 000-0146912-54
Inschrijvingen zijn slechts geldig na storting of contante betaling. Per persoon
familienaam + identiteitsnummer vermelden op overschrijving.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

-19UNION ROYALE DES FRATERNELLES DE L'ARMÉE SECRÈTE (U.R.F.A.S)
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF

KONINKLIJKE UNIE DER VERBROEDERINGEN VAN HET GEHEIM LEGER (K.U.V.G.L
VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

COMMUNIQUÉ

De Beheerraad van de Koninklijke unie der Verbroederingen van het Geheim Leger, (die nog
steeds duizenden verzetslieden telt, Vlamingen en walen, en 4000
oorlogsslachtoffers betreurt),
samengekomen in buitengewone vergadering:
• stelt tot haar verontwaardiging vast, dat sommige politieke mandatarissen en
bepaalde commentatoren uit pers, radio en TV de functie van de Koning willen
degraderen tot een zuivere karikaturale rol
• is met alle rechtschapen Belgen overtuigd dat een overkoepelend en objectief
staatshoofd noodzakelijk is voor het functioneren van de democratische instellingen in
ons land
• vraagt verzet tegen alle suggesties die worden gedaan in het nadeel van de
Koninklijke prerogatieven
• doet daarom dringend beroep op:
- alle Belgen, leden van vaderlandslievende verenigingen die in hun rangen zoals de KUVGL
zware offers hebben gebracht voor Vorst en Vaderland,
- alle verenigingen die zich met fierheid Koninklijk noemen,
-alle mandatarissen die Eed en Trouw gezworen hebben aan de Koning,
,-alle Belgen die weten dat de monarchie hun enige waarborg is
• drukt de wens uit dat alle ernstige politieke partijen, zoals sommigen reeds hebben
gedaan, zich
zouden distantiëren van alle onaanvaardbare voorstellen in dit verband.
De KUVGL bevestigt haar onvoorwaardelijke trouw aan de Koning.

Avenue du Bois de la cambre 98 B/13 Ter Kamerenboslaan - Bruxelles 1050 Brussel - TEL 02/675 00 67 - FAX 02/675 19 09
BBL310-0145620- 12
DEXIA 068 - 2120602 – 15
CCP 000 - 0713726 – 97
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HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, of
dienstplichtigen) kunnen lid worden van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren afdeling Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, of
bij een der bestuursleden.
Lidgeld dient gestort op het rek. nr. 000-0146912-54 , bij DEHAEMERS, T
Nieuwlandstraat 21 te 8400 Oostende. Het lidmaatschap bedraagt :
8 Euro voor effectieve leden –
8 euro voor sympathiserende leden 7 euro voor weduwen en alleenstaande leden.

Oostende,
Sekretariaat: Slachtersstraat 2 bus 4
8400 Oostende. Tel 059/507848

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP
lk, ondergetekende ...........................................
Geboren te.................................... op...............
vraag om toegelaten te worden als lid van de Vereniging
Koninklijke Maatschappij Ex-Onderofficieren van de
Krijgsmacht te Oostende.
*Naam van de echtgenote ............................................
*Weduwe van .............................................................................
Adres .........................................................................
te................................ postn0 ............... Tel ......................
*Militairestand:B.O.O.
Toegevoegd onderofficier
Tijdelijk onderofficier
Dienstplichtig onderofficier
Graad:..........................................
Stamnummer: ...............................
Krijgsmachtafdeling: ......................
In geval van aanvaarding, onderwerp ik mij aan de statuten van de
Koninklijke Maatschappij van Ex-Onderofficieren van de
Krijgsmacht te Oostende.
Handtekening
(* = schrappen wat niet past)
Toegelaten in de zitting van .....................
Handtekening van 2 introducerende leden - penningmeester - voorzitter

