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WOORD VAN DE VOORZITTER.

Beste vrienden,
Voor velen is de vakantie voorbij. Wij, leden van de Koninklijke Maatschappij
starten opnieuw vanaf 12 september 2002 onze activiteiten. Deze laatste die werden
onderbroken voor een periode van rust.
Laat ons hopen dat dit zo was.
Wat betreft de goede weersomstandigheden deze zomer zullen wij maar zwijgen.
Misschien wordt het najaar toch nog beter dan vorig jaar. In 2001 was het de natste
septembermaand met 199,4 liter per vierkante meter te Ukkel. Het vorig record van
1984 was daarmee gebroken.
Niettegenstaande de spreiding van de vakantie blijven juli en augustus toch nog de ware
vakantiemaanden.
Hopelijk waren die maanden ook voor velen van ons een periode van rustig samenzijn,
ontmoetingen, bezoeken en tijd voor terugblik om wat is voorbijgegaan. Voor enkele
families was de verlofperiode minder gunstig gezind daar ze getroffen werden met het
overlijden van een familielid.
Het ledenaantal in onze vereniging blijft nagenoeg stabiel. Toetreding van nieuwe leden
in onze vereniging groeit niet meer zo snel als vroeger, dit gezien de herstructurering
van de Krijgsmacht. Wat betreft de ouderdom, di moet eigenlijk niet gezegd worden,
maar wij allen worden met de dag wat ouder.
In ons bestuur kijkt men dan ook vooruit, en doet men een oproep naar jongere leden
toe om dienstig te zijn voor onze vereniging. De laatste 115 jaar heeft onze Koninklijke
Maatschappij stand gehouden en het is de wens van ons huidig bestuur dat dit zo mag
blijven. Dus denk er eens over na.
Tot op heden, is ons programma wel gevorderd voor 2003. Nog enkele aktiviteiten
op geplande ledenvergaderingen ontbreken. Uw bijdrage is altijd welkom.
Om te eindigen, wens ik ieder van U te bedanken voor uw blijvende steun ten voordele
van onze vereniging. Blijf dit doen in de toekomst. Dank U en tot ziens.
A.
BAROEN
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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DE BESTE ERFENIS DIE WE ONZE KINDEREN KUNNEN NALATEN
IS EEN PAAR MINUTEN VAN ONZE TIJD PER DAG.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
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-2AKTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
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 14 november 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Oostende in de 21ste eeuw" door mevrouw VEULEMANS
1e Schepen van de Stad Oostende
- koffietafel en tombola
Donderdag 12 december 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- BINGO
- koffietafel en tombola
Donderdag 09 januari 2003 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie met snacks, dans en animatie
- speciale tombola
Donderdag 13 februari 2003 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Monumentenzorg" door dhr. Jeroen CORNILLY
adjunct-adviseur bij de Dienst Cultuur van de Provincie
- koffietafel en tombola
Donderdag 13 maart 2003 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Natuur rond Oostende" door dhr. VANHOECKE
- koffietafel en tombola
Donderdag 10 april 2003 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. Johan VERSTREKEN Schepen (onder voorbehoud)
- koffietafel en tombola
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- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "werking buurthuizen" door dhr. Sven GERMONPRE
- koffietafel en 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 ontspannings-namiddagen.
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 :
Jaar 2002 : 18 november - 09 december - 30 december.
Jaar 2003 : 20 januari - 10 februari - 03 maart - 24 maart - 14 april - 05 mei - 26
mei - 16 juni - 07 juli – 28 juli - 18 augustus - 08 september - 29
september – 20 oktober - 10 november - 01 december - 22 december.
3. Koningsdag 2002 :
Is gepland op 16 november.
Koningsdag 2003 :
Is gepland op 15 november.
4. Dagreizen :
Onze feestleider is druk in de weer om een gepast programma samen te
stellen.
5. Planning 2002 - 2003 :
1. Ledenvergaderingen :
Jaar 2002 : 14 november - 12 december.
Jaar 2003 : 09 januari - 13 februari - 13 maart - 10 april 08 mei - 11 september - 09 ok .ober - 13 november -11
december.
2. Bestuursvergaderingen :
Jaar 2002 : 06 november - 04 december.
Jaar 2003 : 02 januari (donderdag) - 05 februari - 05 maart - 02 april - 31
april - 04 juni - 06 augustus -03 september - 01 oktober - 05
november – 03 december.
§§§§§§§§§§§§
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Het prachtig weer, zonneschijn en een temperatuur van rond de 23°C, hadden onze
leden niet weggehouden om de eerste ledenvergadering bij te wonen na de
vakantieperiode juli en augustus. De voorzitter was dan ook zeer gelukkig de 92
aanwezigen te verwelkomen
Na de gebruikelijke minuut stilte ter nagedachtenis van onze overleden leden werd dhr.
Didier RAMOUDT, senator en Vlaamse Volksvertegenwoordiger, ook lid van onze
vereniging voorgesteld als spreker van de dag. Het onderwerp handelt over "Asiel migratie - mensenhandel".
Zoals eenieder weet een moeilijk op te lossen geval voor die landen in de wereld die
er mee geconfronteerd worden.
Onze spreker trachtte dan ook in de korte beschikbare tijd ons toch een zeker beeld te
scheppen van de asielaanvragen in de Europese Unie en ir België. Bijgaande schema's
verduidelijken de evolutie van asielaanvragen sedert 1980 tot op heden.
Een dertigtal jaren geleden was België nog vragende partij voor buitenlandse
arbeidskrachten. Nu worden onze Ministers er op uit gestuurd om in andere landen de
migratie, voornamelijk de illegale migratie , naar ons land te ontraden.
Asiel, migratie en mensenhandel zijn niet van elkaar los te koppelen. Zo is migratie de
algemene verzamelterm van personen die hun land van oorsprong verlaten om zich
elders te willen vestigen. Dit kan zijn om economische, politieke, religieuze of t.g.v.
van oorlog. Heden ten dage is dit wel om 90% om economische redenen.
Het verdrag van Schengen en de Conventie van Dublin hebben er toe geleid dat de
binnengrenzen tussen de Benelux, Frankrijk en Duitsland weg vielen en dat het principe
introduceerde van " het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk was voor de
afhandeling van het asielverzoek". Voor België betekent dit dat wij alleen normaal
asielverzoekhandelingen kunnen hebben van overzee of per luchtvaart. Wel kent men in
België de stroom vluchtelingen naar Groot-Brittannië .
Goed om te weten, de regering heeft eind 2000 besloten geen financiële steun meer te
verstrekken. Via het OCMW krijgen asielzoekers nog materiële steun dit om
asielaanvragen te remmen.
Dhr. RAMOUDT vertelde nog meer. Hierover misschien meer in de volgende
tijdschriften.
Ka het beantwoorden van nog enkele vragen, en het overhandigen van het gebruikelijk
geschenk, nam onze spreker afscheid onder een daverend applaus. Wij hadden terug
genoten.
De koffiepauze werd nog voorafgegaan door de volgende mededeling van de voorzitter
" Er is een tijd van komen en gaan. Mevrouw CUYPERS Christianne en haar
echtgenoot Fernand hebben besloten dat na 18 jaar de tombola verzorgd te hebben
voor onze vereniging, de tijd gekomen is om er mee te stoppen ".
In naam van onze vereniging danken wij hen.
Dhr. Eddy COENYE en zijn dame Rita hebben zich spontaan akkoord verklaard, na
vraag van het bestuur, deze taak verder te zetten en dit ten voordele van onze
vereniging. Wij danken hen ten zeerste.
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op 17 september, het banket te Tongeren van de afdeling Ex-Onderofficieren, de
uitreiking van onze trofee te Zedelgem enz...
De tombola volgde en rond 17.20 uur kwam er een einde aan deze terug een
aangename namiddag onder vrienden.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
In bijlage volgen dan de schema's die reeds werden vermeld in het verslag
ONZE DAGREIS NAAR DIKSMUIDE EN KOKSIJDE .
17 september 08.30 uur : het weer - bewolkte hemel, geen zon, maar droog en windstil.
Wij vertrokken uit Oostende vanaf de gekende opstapplaats nr. 1 richting Loppem om
nog enkele van onze leden op te halen. Onze feestleider John wenste ons een
aangename dag toe.
Rond 09-25 uur toegekomen aan Westoria-gebouw werden wij verdeeld in twee
groepen en de gidsen gaven ons de nodige uitleg gedurende de rondgang in de torens.
In de Graantoren ging het van verdiep tot verdiep waarbij wij achtereenvolgens uitleg
kregen over :
- kennismaking over windmolens, watermolens en de kunst van het malen
- een 3D-animatiefilm over de werking in de industriële maalderij
- het volgen van het leven van een graankorrel in een spectaculaire AD-film.
Suis in virtuele realiteit mee met het graan doorheen de wirwar van buizen en
machines
- na het malen, het ziften, hoe fijner de bloem, hoe witter het brood
- de vele soorten graangewassen, ook omgetoverd tot de lekkerste pasta's en zachte
koekebrood
- zo kon men zien graansoorten zoals : gerst, haver, rogge, maïs, spelt,
boekweit, gewone en harde tarwe
De overgang langs een passerelle van de Graantoren naar de Westhoek-toren zorgde
voor een prachtig uitzicht over Diksmuide en de Westhoek.
In de Westhoektoren ging het over een magische reis over 10.000 jaar bestaan in de
Westhoek. De nederzetting van de Kelten, gevolgd door de Romeinen en de
verdediging tegen de Noormannen werden in beeld vertoond.
Verder de groei en bloei in de Westhoeksteden van de lakennijverheid, de
godsdienstoorlogen, de drooglegging van de Westhoek kwamen aan bod.
Om 11.30 uur was het richting naar het nabijgelegen St. Jan restaurant waar wij genoten
van een heerlijk middagmaal met de nodige drank.
Te 14.05 uur toegekomen op de luchtmachtbasis van Koksijde werden wij
opgewacht door Adj. J.P. DEBLIECK die de rondleiding verzorgde.
Een brok geschiedenis over de basis en dan de richting onderhoudswerk-plaats waar
zich een Sea King helikopter bevond. De technische uitleg over de werking en het
onderhoud was zeer interessant maar voor sommige toch ingewikkeld en moeilijk te
begrijpen. Wat het ook moge zijn, wij kunnen er nu toch van meespreken.
Wanneer een Sea King helikopter uitrukt voor een reddingsoperatie dan zijn er altijd
zes bemanningsleden aan boord. Deze zijn : de piloot en copiloot, de
boordwerktuigkundige, de navigator, een redder-duiker en een ambulancier.
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Sea King helikopters, waarvan er twee operationeel moeten zijn. De training van de
bemanning is zeer zwaar.
Het bezoek ten einde konden wij in de kantine nog genieten van een verfrissend drankje.
Onze dank voor onze feestleider John Verpoucke, die deze uitstap had georganiseerd.
Om 17.30 uur werd dan de terugreis aangevat.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

(Het origineel hiervan is in bezit van schipper Piet
van Embden, te Vlaardingen).

Uit het boek "Brood uit het water" door Fenand van den Oever

7.
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Johan Verstreken
Schepen
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
T 059/80 55 00
F 059/51 4575

johan.verstrieken@tijd.com

De heer A. Baroen
Ex-Onderofficieren van de
Krijgsmacht Hendrik
Conscienceplein 1 8400
Oostende
Uw kenmerk: Ons kenmerk: 107/2002/394/BA
Bijlage: Contactpersoon: Beünda Adarn

18 september 2002
Geachte,
Als schepen van Cultuur ben ik verheugd een nieuw initiatief van de Cultuurdienst
aan te kondigen nl. Cultuur-Café.
Bedoeling hiervan is een aangename namiddag door te brengen in een muzikale sfeer
gebracht door bekende artiesten van vroeger en nu. Met heel veel plezier zal ik
presentator van dienst zijn.
Verschillende artiesten met een 'Oostendse link' werden hiervoor aangesproken.
Onder voorbehoud kan ik u nu reeds melden dat Christoff, Schatteman en
Couvreur, Vanessa Chinitor en La Esterella hun medewerking hebben beloofd.
Tevens werden enkele praatgasten uitgenodigd die de aandacht van de aanwezigen
ongetwijfeld zullen trekken met hun verschillende anekdotes en verhalen. Zo hopen we o.a.
Ro Burms, Jessie De Caluwé en andere mediafiguren te kunnen ontvangen.
Uiteraard zijn wij nog volop bezig met de organisatie van deze evenementen
en zijn overtuigd dat wij met een gevarieerd programma zullen uitpakken.
Noteer dus alvast dinsdag 22 oktober. 19 november en 17 december
van 14.00 - 16.00 uur in uw agenda en aarzel niet om familie, vrienden en kennissen mee
te brengen naar het Feest- en Kultuurpaleis.
Iedereen is welkom en de toegang is gratis.
Mocht u echter met een groep komen dan durven wij u te vragen ons het aantal personen
mede te delen via het bovenstaand telefoonnummer.
Een definitief programma zal u nog worden toegestuurd en zal tevens via de lokale
persverdeeld worden.
Ik hoop alvast u te mogen begroeten op één van deze namiddagen.
Met vriendelijke groet.

Johan Verstreken
Schepen
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Weer komt het hoogtepunt van ons activiteltenprogramma eraan !!!!
Wij vieren Koningsdag op zaterdag 16 november 2002.
Zo zetten de Ex-Onderofficieren van Oostende hun 116-jarig bestaan in.
Het programma is als volgt :
- 12.30 uur : onthaal in "Het Koninginnehof"
- 13.00 uur : banket :
- aperitief aangeboden door het "Koninginnehof"
- Vélouté met garnituur van aspergepunten
- Kabeljauwfilet "florentine"
- Varkenshaasje met gestoofde appeltjes en Brussels lof
- Biscuittaart
- Mokka naar believen
De dranken zijn niet inbegrepen, maar aangepaste wijnen worden aan democratische
prijzen beschikbaar gesteld.
- Fles wijn = 9 euro
- Glas wijn = 1,60 euro
Er wordt ten dans geleid door de DJ Disco Pacific.
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs vastgelegd op 28 euro per persoon.
De meerwaarde van het banket wordt bijgelegd door de vereniging.
Er wordt gevraagd om tijdig in te schrijven door storting, overschrijving of contante
betaling bij de penningmeester.
Uiterste datum van betaling : 30 oktober 2002.
Het rekeningnummer van onze vereniging : 000-0146912-54 Nieuwlandstraat nr. 21 8400 Oostende.
Penningmeester T. DEHAEMERS of C. VERBAND! zullen op de komende ledenvergadering ter beschikking zijn voor diegene die contant betalen.
Welke ook de wijze van betaling weze, gelieve bij de inschrijving te melden met
wie U graag aan tafel wil zitten.
De rechthebbende die hun aanvraag hebben ingediend voor het ereteken van de
Federatie (Medaille van de Ex-Onderofficier) zullen die ontvangen tijdens het banket.
Wij wens allen die deelnemen een aangename dag toe onder vrienden.
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Wist je ...................... dat monumentenwachters tijdens hun inspecties van gebouwen
bloot staan aan talloze veiligheids- en gezondheidsrisico's.
Ze klimmen op torens en daken die soms gevaarlijk hoog zijn, ze werken in zolders
waar nog zelden iemand komt en waar mogelijke schadelijke stoffen aanwezig zijn....
Zijn de monumenten bovendien toegankelijk, dan verhoogt dat aanzienlijk de kans op
een val.
De monumentenwacht is dan ook verplicht om preventieve maatregelen te nemen. Zo
krijgen de monumentenwachters continu opleiding en bijscholing in hoogtewerk met
touwtechnieken en hebben ze alle nodige beschermingsmiddelen bij zich. Toch volstaat
dat niet. Want in het gebouw zelf moeten ook voorzieningen aanwezig zijn om
bijvoorbeeld die persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.
Deze onderhoudstip geeft een overzicht van de ingrepen die de toegankelijkheid en de
bereikbaarheid van een gebouw verbeteren en zelfs optimaliseren. Als werkgever gaat
de eerste bekommernis naar de veiligheid van de monumentenwachters. Ze moeten de
inspectie en eventuele kleine noodherstellingen zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren.
Maar ook eigenaars-beheerders hebben er alleen belang bij dat ze hun gebouw veilig
kunnen betreden. Bovendien kan een gebouw dat toegankelijk is, efficiënter
onderhouden worden. Courante onderhoudswerken kunnen immers eenvoudig en
goedkoper uitgevoerd worden.
Ingrepen voor een betere en veilige toegankelijkheid kunnen divers van aard zijn. De
meest voor de hand liggende maatregelen zijn het aanbrengen van klimhaken,
ladderhaken en ankerpunten op daken en gevels, het plaatsen en verbeteren van luiken
om daken en goten beter toegankelijk te maken, het aanbrengen van goede verlichting
van trappen, ladders en loopbruggen om zolders veiliger bereikbaar te maken. Wanneer
dit alles na overleg en met zorg gebeurt, hoeft bovendien nauwelijks of niets te worden
geraakt aan de authenticiteit van een historisch gebouw.
Gebouwen zijn pas op een veilige manier bereikbaar als monumentenwachters zich
steeds kunnen vastmaken wanneer ze hun werk uitvoeren in dakgoten, op dakvlakken,
aan nokken en aan torens. Daarbij spelen ladder-klimhaken en ankerpunten een
essentiële rol. Zijn zij adequaat aangebracht, dan worden ook de meest kwetsbare
punten vlot bereikbaar. De ervaringen van de monumentenwachters in Vlaanderen zijn
op dat vlak nog steeds erg teleurstellend. Veelal zijn er geen of onvoldoende haken
aanwezig en waar er zijn, zitten ze vaak niet op de juiste plaatsen. Bovendien kan
zelden gecontroleerd worden of ze betrouwbaar zijn.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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GOUDKORREL
Ga nooit heen . ..
Ga nooit heen zonder groeten,
ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten,
kan het morgen niet meer doen.
Ga nooit heen zonder praten,
want je doet een hart zo'n pijn,
wat je 's morgens hebt verlaten,
kan er 's avonds niet meer zijn.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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PARACHUTE MEE ?
Daarvoor zijn meerdere redenen. Ten eerste Is de kans dat er mensenlevens mee gered
worden uiterst klein. Vijftig procent van de ongelukken gebeurt tijdens start en landing
en dan helpt een parachute niet. In de overige delen van de vlucht is de snelheid van een
verkeersvliegtuig zo hoog, dat het vrijwel onmogelijk is om de deur te openen, het
vliegtuig te verlaten en de parachute te bedienen. En de ongelukken vinden vrijwel
altijd zo snel plaats, dat er geen tijd is voor ontsnapping. Stel je voor, 400 passagiers in
de rij, netjes wachten op hun beurt....
Hiertegenover staat dat alle benodigde extra voorzieningen aan de deuren en al die
parachutes aan boord, het vliegtuig onder normale operaties gecompliceerder en
daardoor onveiliger maken. Er kunnen allerlei complicaties optreden, zoals deuren of
parachutes die per ongeluk geactiveerd worden. Verder is er vanuit de cabine geen
snelle toegang mogelijk tot het bagageruim, zodat de parachutes bij de passagiers
opgenorgen moeten worden.
Dat betekent ook direct ruimteverlies in de cabine, met minder passagiers als gevolg,
wat het vliegen aanzienlijk duurder zal maken. Al met al lijken er geen uitzichten op het
redden van levens te zijn, en alleen maar onkosten en extra risico's. Tenslotte moet je je
afvragen of er geen betere bestedingen zijn om verkeer veiliger te maken. Sinds de
intrede van het straalverkeersvliegtuig 48 jaar geleden zijn er wereldwijd 20.000
mensen omgekomen in het geregeld luchtverkeer. Dat is evenveel als op de
Amerikaanse snelwegen alleen al in zes maanden tijd'. En voor zover ik weet krijgen
ook staatshoofden geen parachute, dat is alleen voorbehouden aan James Bond.
Ronald Slingerland
Universitair docent vliegtuigontwerp

Artikel uit De Telegraaf.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

-13ENIGE TOELICHTING OVER DE VOLGENDE PAGINA'S.
Oradour - sur - Glane Frankrij k.
Onlangs verscheen in het tijdschrift "DIRECT" nr. 2002/15 een tekst: "Een
levende herinnering" over een stadje "ORADOUR".
Bij het lezen van dit artikel ging ik gaan opzoeken wanneer wij dit stadje destijds
bezocht hebben.
Het was in 1998 tijdens een reis van 06 juni tot 15 juni, gepland en georganiseerd
door twee van onze leden : dhr. Dejonckheere en onze feestleider dhr. J. Verpoucke.
Tijden deze reis naar PAYRAC en Lourdes met leden van de vereniging Royal Navy en
vrienden van de Royal Navy nl. Ex-Onderofficieren, vertrok de bus reeds vroeg in de
morgen richting Frankrijk. Een groot aantal leden van onze vereniging had
ingeschreven voor deze mooie reis.
A. Baroen
Belgische-Luxemburgse militaire samenwerking.
Op 13 juni 2001 tekende België en Luxemburg een conventie over militaire
samenwerking .
Het eerste blad handelt over normale uitwisseling en ook over de opleiding die de
Luxemburgers kunnen genieten in onze Militaire Scholen.
Het tweede blad gaat over samen in zee. Rond 2006 zou er voor de Belgische kust
een nieuw militair schip liggen. Het betreft een strategisch transportschip.
Het derde blad gaat over de luchtmacht. Het gaat over de aankoop van een nieuw
tranportvliegtuig de A400M de acht toestellen zullen vanaf 2014 in Melsbroek ter
beschikking staan voor deze gemeenschappelijke pool waar België en Luxemburg
samen gebruik van zullen maken.
Wereldkaart.
Op deze kaart kan U zien hoeveel militairen van de Krijgsmacht verdeeld zijn over de
ganse wereld, deze gegevens zijn wel op datum van 28 mei 2002. Dus we zien dat er
ongeveer 920 militairen in het buitenland verblijven.
Wegens technische problemen zal deze blz verschijnen in de volgende KLAROEN

Soms is het goed om bepaalde raadgevingen in de wind te slaan. Zo
vroeg men ooit een aan een Chinees of er in China goede dokters waren.
- Héél goede doktels, zei hij.
China de beste doktels van de hele weleld.
Hang Chang hele goede doktel! Hij mijn leven geled.
- Werkelijk.
- Ja. Ik heel elg ziek, ik bellen doktel Sing Kon.
Hij mij geven medecijn. Ik nog ziekel.
Ik doktel opnieuw opbellen.
Hij mij andele medicijnen geven.
Ik nog véél ziekel. Bijn a dood.
Ik doktel Hang Chang gebeld.
Hij geen tijd en te veel welk. Hij niet kunnen komen.
Hij mijn leven geled.
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herinnering
10 juni 1944. Vier dagen geleden landden de geallieerden op de
kusten van Normandië. De Duitse troepen worden in de
verdediging gedwongen en beginnen zich terug te trekken. Het
verzet doet alles om de terugtrekking te vertragen of te
verhinderen. Om zich te wreken op de 'terroristen' kiest de SS
een stadje zonder banden met de ondergrondse of het verzet...

ETwintigtal kilometers ten westen van

het Franse Limoges ligt Oradour-surGlane, het stadje in kwestie. Op 10 juni
1944 vermoordde een eenheid van de SSdivisie Das Reich er 642 mannen, vrouwen en kinderen. Daarna plunderden ze
de huizen en staken ze in brand.
Onmiddellijk na de oorlog werden de
resten van het stadje erkend als
historisch monument, als blijvende
herinnering aan de onbegrijpelijke
gruwel van WO II. Sinds enkele jaren
vervolledigt een ge-denkcentrum dit
levende museum.

Minutieus
Niet alleen de bewaarde resten van het
stadje kan je nog steeds bezoeken. Sinds
1999 reconstrueert het nabijgelegen
Centre de la memoire minutieus de noodlottige gebeurtenissen in en rond Oradour.
Niet alleen de fatale dag zelf, maar ook de
aanloop en de afloop ervan worden uitgebreid belicht.
Het gebouw waarin het centrum is gevestigd, is een opmerkelijk staaltje architectuur.
Half onder de grond, weerspiegelt de glazen
facade de rivier de Glane en de omliggende
weilanden. In het dal tussen de oude en de
nieuwe stadskern maakt het centrum naadloos de overgang tussen heden en verleden.

Binnenin

het

centrum

is

de

tentoonstelling opgesteld in twee
soorten zalen. De rood-zwarte zalen
tonen de opkomst van het nazisme en
de komst van de divisie Das reich naar
Oradour. Zalen in heldere kleuren geven
een beeld van het stadje en van haar
bewoners vóór de slachting.

Reconstructie van een drama
In het eerste onderdeel van de
tentoonstelling ontdek je aan de hand
van affiches, krantenartikels en ander
bronnen hoe de nazi's in de jaren dertig
steeds meer facetten van het dagelijkse
leven begonnen te controleren; hoe het
Duitse rijk zich herbewapende en haar
territorium begon uit te breiden; hoe de
oorlog begon en het Vichy-regime tot
stand kwam.
In een tweede onderdeel kan je je aan
de hand van uitvergrote foto's een beeld
vormen hoe het alledaagse leven in het
stadje eraan toe moet zijn gegaan.
Daarna beland je in de dagen vlak vóór
de 10de juni: de uitvoerders van het
drama
en
de
voorbereiding ervan.
Een twaalf minuten
durende film, beg.:leid
door
getuigenissen
van
ontsnapten,
reconstrueert het volledige
gebeuren.
Langs een tunnel
vanuit het centrum sta
je
onmiddellijk
middenin
de
restanten van het
oude stadje. Je hoeft

de tentoonstelling niet
gezien te hebben om het
stadje te bezoeken, maar
het helpt wel te vatten wat er hier
gebeurd is. Als je de troosteloze
straatjes verkent, valt je oog op de
bordjes. Een bakker, een garage, een
kledingszaak,... bij elk huis is aangeduid
wat er vroeger was. Ook de oude
spoorwegbedding en de laadkade aan het
postkantoor getuigen dat dit ooit een
levendig stadje was.
Na de oorlog zijn de bewoners niet bij de
pakken blijven zitten. Naast het oude
centrum is een nieuw stadje verrezen. De
gebouwen
zijn
opgetrokken
in
uiteenlopende stijlen, maar alle in het
grijs kleur van de rouw.UMI

Het centrum is geopend in:
•februari, november tot
half december: van 9 tot 17 u
• maart tot half mei: van 9 tot 18 u
• van half mei tot half september:
van 9 tot 19 u
• van half september tot eind oktober:
van 9 tot 18 u
Tarief.
€ 6 - € 4 voor werklozen, studenten en
kinderen van 10 tot 18 jaar
Groepstarieven vanaf 20 pers

Meer inlichtingen:
Centre de la memoire d'Oradour,
87520 Oradour-sur-Glane
© 32 (0) 555 430 430
fax 32 (0) 555 430 431
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De Belgisch-Luxemburgse militaire samenwerking

"Wij zijn vertrouwd met alles wat Belgisch is"
Voor Luxemburg, dat
economisch en sociaal erg
ontwikkeld is, heeft het weinig
zin om het aandeel van het
BNP voor Defensie zonder
meer te verhogen.
Investeringen moeten enkel in
verhouding staan tot de
omvang van de krijgsmacht
die aan de eisen van de Navo
en de Europese Unie (EU) is
aangepast. Deze omvang heeft
nu evenwel bijna haar
grenzen bereikt. Meer uitrusting
zou ironisch genoeg
betekenen dat elke militair
over twee voertuigen zou
beschikken, één voor tijdens
de week en één voor in het
weekend! De enige juiste
benadering bestaat uit een
daadwerkelijke Luxemburgse
bijdrage aan de grote militaire
programma's van de Navo of
de Europese Unie (EU). Wat
ook belangrijk is, is de verdere
verdeling van de risico's die
aan de militaire operaties zijn
verbonden. Er moet absoluut
een mentaliteitswijziging komen.
Het politiek-militaire debat is
helemaal geopend voor
Luxemburg.
Tekst: Ene Tripnattx
Vertaling: Neie De Broyer

Hiernaast:
De Luxemburgse ambassadeur op
bezoek in de koninklijke militaire
school voor onderofficieren nr. l in
Dinant. De Luxemburgse
onderofficieren krijgen er m deel van
hun opleiding.

Jean jacques Kasel is de
ambassadeur
van
het
groothertogdom Luxemburg
bij het Belgisch koninkrijk en
permanent vertegenwoordiger
bij de Navo. "Bij onze
Belgische collega's weten wij
wat we kunnen doen met de
l % van ons BNP dat naar
defensie gaat: een krijgsmacht
van 1.400 militairen in plaats
van de huidige 1.000
onderhouden
met
een

het BNP aan ontwikkelingssamenwerking besteedt.
Dat komt neer op meer dan
200 miljoen euro. Ik herinner
mijn Navocollega's daar graag
aan."
Geen
"grenzenkrijgsmacht"

veertigtal verkenningsvoertuigen (waarvan sommigen
met een slagveldbewakingsradar zijn uitgerust) , over een
Airbus A400M voor luchttransport beschikken en deelnemen aan de aankoop en
het beheer van een BelgischLuxemburgs transportschip
(BLTS)."

en om aan alle criteria
tegemoet te komen. De drie
grote dossiers (verkenningsvoertuigen, A400M en BLTS)
waarover we momenteel met
België onderhandelen, zijn
het bewijs van deze nieuwe
verbintenis. Deze land-, lucht
en zee-triade is een première
hoewel de Awacs-vliegtuigen
van de Navo, die allemaal in
Luxemburg zijn ingeschreDe Europese motor
ven, ons daartoe al de
theoretische toegang verleen"Dankzij België kon de den."
Luxemburgse
krijgsmacht
naar buiten treden. Behalve in Luxemburg onderscheidde
Afrika waren wij overal zich ook door samen met
samen met jullie aanwezig. België meer humanitaire acDit beïnvloedt de mening ties op het getouw te zetten.
van de publieke opinie over Het is niet alleen betrokken
de
krijgsmacht
enorm", bij de burgermilitaire samenvervolgt Jean-Jacques Kasel. werking (Cimic) in Kosovo,
"De gebeurtenissen van 11 maar maakt eveneens deel uit
september 2001 hielpen ons van grootschalige ontmijook. Onze defensieinspan- ningsprogramma's in Zuidning krijgt vandaag minder oost-Azië. "Luxemburg is
kritiek. De stuwende kracht is wereldwijd één van de vijf
Europees. De Navo lijkt landen die meer dan 0,7 % van
voortaan minder te mobiliseren. Het groothertogdom
wil geloofwaardig blijven en
een degelijke vertegenwoordiging hebben in alle EUinstanties. Het moet dus ook
een aandeel in de militaire
risico's hebben. De volgende
uitbreiding van de EU en de
Navo zal ons de concurrentie
opleveren van landen van een
gelijkwaardige omvang. Zo
doen de Baltische staten en
Slovenië, om er maar twee te
noemen, ernstige inspanning-

In een land waar het
militaire beroep de jeugd
nauwelijks motiveerde, stelt
zich vandaag een dringend
rekruterings probleem. Het
imago van de Luxemburgse
krijgsmacht, die ten dienste
van de vrede in Europa en de
veiligheid in de wereld staat,
helpt om twijfels de kop in te
drukken. Privéfirma's zullen
de
diensttaken
(wacht,
schoon maken, keuken, ...) op
zich nemen. De uitrusting zal
worden verbeterd. Dat zal
echter niet volstaan. De deuren
van het militaire centrum van
Diekirch zullen zich clan ook
waarschijnlijk
openstellen
voor EU staatsburgers die al
minstens drie jaar in
Luxemburg wonen. Hierdoor zullen zij sneller de
Luxemburgse nationaliteit
kunnen krijgen. Het is dus
perfect mogelijk dat zich
morgen aan boord van het
Belgisch-Luxemburgse transportschip ex-Portugezen bevinden of dat Belgen met het
Luxemburgse uniform met de
eerste A400M zullen vliegen
die zich vanaf 2013 in Meisbroek zal bevinden.
O
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De Belgisch-Luxemburgse militaire samenwerking

Samen in zee
Rond 2006 zou er voor de Belgische kust een
nieuw militair schip liggen. Het strategische
transportschip is het resultaat van een BelgischLuxemburgse samenwerking en betrekt
Luxemburg nu ook actief in de Admiraal
Benelux.

Tekst: Johan Van Henk

Foto:Patrick Bouillon

Foto boven:
De hier afgebeelde
Nederlandse Hr. Ms.
Rotterdam voert
gelijkaardige taken uit ah
het toekomstige BelgischLuxemburgse
transportschip: een bataljon
transporteren en voor de
kust ontschepen. Daarnaast
verleent het steun bij
crisisbeheersingsoperaties,
natuurrampen en evacuaties.
Foto: Christüin Theys

Foto onder:
Luitenant-kolonel
Nurenberg:
"Luxemburg
levert een vierde van de
bemanning, misschien ooit
ook de kapitein?"

Luxemburg neemt 25% van de
kosten van het schip op zich, en
mag dus ook een vierde van de
bemanning leveren, de kapitein
inbegrepen. "Omdat onze krijgsmacht momenteel niet beschikt
over zeelieden en omdat de functies op een schip nogal gespecialiseerd zijn, zal dat eerst nog tien
tot vijftien jaar opleiding vergen.
Ondertussen moeten we het doen
met andere functies: medisch personeel of keukenpersoneel." Aan
het woord is luitenant-kolonel
(LtKol) Jean-Louis Nurenberg,
hoofdofficier budget en financiën
aan de Luxemburgse generale
staf. Als Luxemburg ooit de
kapitein levert, moet het schip wel
in
Luxemburg
geregistreerd
worden. In tegenstelling tot de
burgerzeevaart moet een militair
schip immers de nationaliteit
dragen van haar kapitein.

Als het schip onder Belgische
vlag vaart, gelden er de Belgische
wetten, ook voor de Luxemburgse
militairen. "Daar moeten we
vooraf goede afspraken over
maken, want als je op zee werkt,
kan je beter meteen rekening
houden met de meest extreme
gevallen",
meent
LtKol
Nurenberg.

Co-investeerder
"Maar we moeten ook mensen
\inden die het willen doen. Het is
immers niet evident om vanuit het
Groot-Hertogdom naar Zeebrugge
te pendelen. En als Luxemburgse
militairen in Zeebrugge willen
gaan wonen, zullen ze daar geen
Franstalige scholen vinden voor
hun kinderen."
Van bij de start van het
aankoopdossier heeft Luxemburg
zijn noden voor het transportschip
kunnen inbrengen: het moet één

verkenningscompagnie
kunnen
vervoeren om een KFOR-bataljon
zoals Belurokos te versterken en
het moet kunnen deelnemen aan
humanitaire
hulpopdrachten.
Noodhulp wordt per vliegtuig ter
plaatse gebracht, maar voertuigen,
communicatie- en geniematerieel
en hulpgoederen kunnen door het
transportschip vervoerd worden.
"Op basis van onze en hun
noden heeft de Belgische projectploeg het lastenboek samengesteld", vervolgt LtKol Nurenberg,
"Voor de neutraliteit en omwille
van de Belgische regels inzake
openbare aanbestedingen vertrouwen we volledig op België om de
aankoop af te handelen. Pas nu,
om de opdracht toe te wijzen,
overleggen
onze
kabinetten
opnieuw met elkaar. Uiteindelijk
beslist België echter, want het is
een Belgische aanbesteding."
De voorstellen zijn inmiddels
getest en onderzocht en de beundingen zijn doorgegeven aan het
Belgische kabinet van Defensie.
Dat zal vermoedelijk in de
tweede helft van het jaar de
aankoop definitief toewijzen,
waarna het Luxemburgse parlement via eenwet de budgetten
voor de aankoop vrijmaakt. "Dat
Luxemburg het schip mee
bekostigt staat vast", aldus nog
luitenant-kolonel
Nurenberg,
"maar als de prijs verandert kan
onze deelname eventueel ook
aangepast worden."
J
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Grensoverschrijdend
Op 13 juni 2001 tekenden België en Luxemburg een
conventie over militaire samenwerking. Die regelt de
toekomstige aankoopprogramma's en het gemeenschappelijk gebruik van uitrusting en materieel. Dit kader
kent intussen al een aantal concrete invullingen. Een
nieuw transportvliegtuig, een transportschip en een
verkenningsvoertuig zijn momenteel de belangrijkste
gemeenschappelijke aankoopdossiers voor beide krijgsmachten.

Tekst: Joban Van Henk

Foto boven:
De acht toestellen die vanaf 2014
in Melsbroek zullen staan, vormen
een gemeenschappelijke pool waar
België en Luxemburg samen
gebruik van zullen maken.
Foto: www.airbusmilitary.com

Hiernaast:
Ook voor Luxemburg is de
deelname aan humanitaire
hulpopdrachten een belangrijke
taak van de toekomstige Airbus.
Foto: Archief DG-1PR

"Voor
het
transportvliegtuig
A400M
hebben we geen eigen eisen
gesteld", vertelt luitenantkolonel (LtKol) Jean-Louis
Nurenberg. Hij is hoofdofficier
budget en financiën bij de
Luxemburgse generale staf.
"Het ging er ons enkel om mee
over een transporttoestel te
kunnen
beschikken.
De
A400M willen we gebruiken
voor zendingen naar de
Balkan en humanitaire hulpopdrachten, maar kan daarnaast
ook voor puur Luxemburgse
opdrachten gebruikt worden:
ministeriële
bezoeken en
dergelijke."
Met de aankoop helpt
Luxemburg mee aan het
uitbreiden
van
de
strategische EU- en Navomid-delen. Momenteel kan de
Navo zonder de Amerikaanse
bijdrage haar opdrachten
niet voldoende efficiënt
uitvoeren. Door de militaire
inbreng te verhogen, herstelt
Europa dat evenwicht. Het
toestel zal in Melsbroek gestationeerd zijn, met een
bijkomende
basis
in

Luxemburg. "Al zijn nog niet
alle details besproken, we willen uiteindelijk één BelgischLuxemburgse vloot samenstellen",
vertelt
LtKol
Nurenberg. Die vloot zal
bestaan uit acht toestellen met
een
gemengde
ploeg
personeel, zonder onderscheid
tussen de twee nationaliteiten.
Een
volledig
Belgische
bemanning zou dus een
Luxemburgs toestel kunnen
vliegen,
en
omgekeerd;
behalve als het gaat om puur
Luxemburgse opdrachten. "De
gesprekken over het opleiden
van
de
Luxemburgse
bemanning staan evenwel
nog in hun kinderschoenen",
aldus de officier. Er zou één
personeelspool komen voor
piloten, mechaniciens en
loadmasters,
waar
uit
naargelang de behoeften
de bemanningen samengesteld worden.
Luxemburg zal ook een
kleine
onderhoudsploeg
hebben
om
kleine
controles uit te voeren. De
Luxemburgse luchtmachters zullen waarschijnlijk
het
Belgische
uniform

dragen
met
een
Luxemburgs insigne. Ze
blijven echter wel deel
uitmaken
van
de
Luxemburgse landmacht.
Een Luxemburgse luchtmacht komt er immers
niet. "Het personeel blijft
waarschijnlijk beperkt tot
een twintigtal militairen, die
na afloop terug naar de
burger-sector zullen willen
overstappen."
Het zal makkelijker zijn
om loadmasters te vinden
dan
de
andere
boordspecialisten.
De
loadmasters kunnen we
makkelijk recruteren uit
onze onderofficieren. Na
een opleiding van zes
maanden zijn ze klaar voor
de taak. De piloten kunnen
we recruteren uit de
burgersector. We kunnen
geïnteresseerden, zoals in
België, een tijdelijk contract
aanbieden van vijf tot zes
jaar opleiding en vijf jaar
als piloot. Na afloop kunnen ze bijtekenen of een job
zoeken in de burgerluchtvaart. De huidige piloten bij
Luxair of Cargolux gaan
hun job immers niet
zomaar opgeven om met
een A400M te komen
vliegen. Maar omgekeerd
heb je na dit tijdelijke
contract wel voldoende
ervaring om onmiddellijk
bij een burgermaatschappij
te beginnen.
Als alles volgers plan
verloopt, wordt de A400M
in 2013 of 2014 geleverd..
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Dhr. Eduard DE CLERCK.
Vriend, confrater en lid van onze Koninklijke Maatschappij van Ex-Onderofficieren.
Geboren te Oostende op 17 maart 1935 en overleden te Brugge op 28 juli 2002. De
plechtige uitvaartplechtigheid greep plaats op 02 augustus in de St.-Thomas Van
Kantelbergkerk te Brugge (Male).
Dhr. Wllly VANHOUCKE .
Vriend, confrater en lid van onze Koninklijke Maatschappij van Ex-Onderofficieren.
Geboren te Oostende op 14 oktober 1936 en er overleden in het Henri-Serruys
ziekenhuis op 15 augustus 2002.
Dhr. LUC LAURENS.
Geboren te Oostende op 19 mei 1953 en er vroom overleden in het a.z. Damiaan op 18
juli 2002.
Genaamde was de schoonzoon van Mevrouw Hinde M.
Mevr. Catharlna BOSTELAAR .
Weduwe van dhr. Albert De Wever. Overleden te Oostende op 22 juli 2002. Zij was de
moeder van dhr. Frans De Wever lid van onze vereniging.
Namens de voorzitter, het bestuur en de leden bieden wij aan de families onze
oprechte deelneming aan.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
Ter inlichting :
Er wordt aan de leden gevraagd bij het vernemen van een overlijden hetzij een lid van
de vereniging of een naaste familielid, dit te melden aan de voorzitter, de secretaris of
aan een der bestuursleden.
Voor een lid wordt er gevraagd of een eerbetoon met vaandel wenselijk is.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
GOUDKORREL
Een lief woord
een warme blik
een steun
een luisterend oor
een enig gebaar
het gevoel van
je bent er ook
je telt mee
je bent ook iemand
al is het maar even
toch ben je er nodig
het doet wonderen
het maakt me gelukkig
het kost niets
maar... 't is meer' dan ... iets
mijn beste vriend
F. VANDERMEERSCH
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-20Oostende.

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 ......................
'Militaire stand: 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

