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ONTSTAANGESCHIEDENIS VAN DE BRABANCONNE

Na de gevechten van september 1830 trokken enkele jongelui op een avond naar het
café "L'Aigle d'Or" in de Greepstraat in Brussel. Deze jonge patriotten namen plaats in
het salon op de eerste verdieping. De jonge vrijheidsstrijders praatten, lachten en
zongen, tot een van hen, een zekere , Jenneval, de verzen begon te declameren van een
tekst die hijzelf had opgesteld en die zijn revolutionaire aspiraties vertolkte.
Er wordt verteld dat op die manier het Belgisch volkslied in 1830 ontstond Al heeft
deze anekdote geen historische waarde, toch staat vast dat de eerste Brabançonne eind
1830 werd opgesteld door Louis-Alexandre Dechet, :: beter bekend als Jenneval. Deze
was acteur bij de Muntschouwburg waar overigens op 25 augustus 1830 de revolutie
begon die leidde tot de onafhankelijkheid van België. Jenneval nam dienst in het leger
van de revolutionairen en werd op 18 oktober 1830 in gevechten bij Lier gedood.
Naargelang van de gebeurtenissen past hij zijn tekst aan en maakte zo drie versies van
het Belgisch volkslied.
In 1860 werd het lied nogmaals aangepast. Dit gebeurde uiteraard niet door de maker
ervan, maar wel door Eerste Minister Charles Rogier die Jenneval heftige uitvallen
tegen Willem van Nassau, de Prins van Oranje, ingrijpend afzwakte. Dat is de versie die
nog steeds de tekst van het volkslied is.
De muziek van de "Brabançonne" werd tijdens de woelige septemberdagen van 1830
gecomponeerd door François Van Campenhout. De eerste openbare vertolking van het
Belgisch volkslied vond plaats in de Muntschouwburg, begin oktober 1830. De
oorspronkelijke partituur werd eveneens aangepast aan de tekst van Charles Rogier.
In feite bestaat er geen officiële versie van de "Brabançonne" . Verschillende
commissies werden belast met het bestuderen van de tekst en de melodie en met het
opstellen van een officiële versie. Deze werkzaamheden hebben echter nooit tot een
resultaat geleid. In een ministeriële rondzendbrief van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken van 8 augustus 1921 wordt wel verklaard dat enkel de vierde strofe van de tekst
van Charles Rogier, zowel in het Nederlands als in het Frans, als de officiële versie
moet worden beschouwd.
Artikel uit ASB Interim.
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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 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 oplossing zullen trachten te
zorgen.
- Donderdag 10 juni 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Humanitaire opdrachten in het Buitenland" door de
heer VAN CANT Ivan (SID-TELEVOX).
- koffietafel en tombola
- Donderdag 09 september 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Gezondheidsbeleid-eten en controle op de distributie
hiervan" door de heer Dr. Dirk WILDEMEERSCH, teamverantwoordelijke Gezondheidsinspectie.
- koffietafel en tombola
- Donderdag 14 oktober 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Hartkwalen" door de dokter specialist professor
STROOBANDT.
- koffietafel en tombola
- Donderdag 18 november 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spel "Bingo"
- koffietafel en tombola
- Donderdag 09 december 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Waterzuivering" door Dr. ir. MOERMAN Wim.
- koffietafel en tombola
- Donderdag 13 januari 2000 :
-

verwelkoming door de voorzitter, nieuwjaarswensen
verslag en mededelingen
nieuwjaarsreceptie, snacks, dans en animatie
speciale tombola

-32. 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 450 frank per persoon.
Dit omvat een voorgerecht, hoofdschotel, nagerecht en koffie. De drank is niet
inbegrepen. Na het eetmaal is er gelegenheid om te kaarten of 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 van
deelname aan het eetmaal : tel. 059/70 94 09. Datums van de samenkomsten :
14 juni - 28 juni - 19 juli - 09 augustus - 30 augustus - 20 september 11 oktober
- 08 november - 29 november - 20 december.
3. Koningsdag 1999 :
Op 13 november 1999 vieren wij terug het feest van Koningsdag.
4. Dagreizen :
Onze tweede dagreis gaat door op 16 september 1999, de uitleg over
deze reis kon U lezen in onze vorige KLAROEN.
Maar ziehier een belangrijk bericht van onze feestleider J. VERPOUCKE
Reis: 16 september 1999 naar Hasselt en Schaffen
Door organisatie omstandigheden zijn we verplicht de inschrijvingsdatum te vervroegen.
Laatste dag van inschrijving is vastgesteld op 15 juli 1999. Latere
inschrijvingen worden niet meer aanvaard. Dank voor Uw begrip.
5. Planning jaar 2000 :
1 . Ledenvergaderingen :
13 januari - 10 februari - 9 maart - 13 april - 11 mei - 8 juni 14 september - 12 oktober - 9 november - 14 december.
2 . Etentjes :
10 januari - 31 januari - 21 februari - 13 maart - 3 april 24 april - 15 mei - 5 juni - 26 juni - 17 juli - 7 augustus 28 augustus - 18 september - 9 oktober - 30 oktober - 20 november
11 december.
3. Koningsdag :
18 november.
4. Bestuursvergaderingen :
5 januari - 2 februari - 1 maart - 5 april - 3 mei - 7 juni -2 augustus 6 september - 4 oktober - 8 november - 6 december.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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LEDENVERGADERING VAN 11 FEBRUARI 1999.
Met 100 aanwezige leden werd deze vergadering geopend door onze voorzitter. Er werd
één minuut stilte gehouden voor de overleden leden met speciale attentie voor de
onlangs overleden mevrouw Nelly NAESEN echtgenote van onze vaandeldrager confr.
E. VERMEYLEN.
Door onze feestleider werd dan de spreker van de dag voorgesteld, welke voor de eerste
maal In onze geschiedenis van het vrouwelijk geslacht is. Het was namelijk mevrouw
Hilde VEULEMANS, schepen van de stad Oostende.
Zij begon onmiddellijk met de beste wensen voor het jaar 1999, en stelde zich dan voor :
ze geeft les in een school voor mentaal gehandicapten, als gemeenteraadslid welke ze
beschouwd als een grote uitdaging, heeft ze vooral de bevoegdheid over het
seniorenbeleid.
Ze sprak over de armoede in Oostende, voor de sociale projecten in de stad zijn 420
miljoen voorzien verspreid over 3 jaar. We zijn koploper in Vlaanderen wat betreft de
personen vooral de jongeren die zonder bestaansminimum zijn. Het gaat over jongeren
tussen de 19 en 25 jaar. De oorzaken zijn vooral de vervroegde meerderjarigheid en de
onzekerheid Vooral de werkloosheid is de grote oorzaak waarbij men dan veelal aangewezen zijn op het OCMW.
Ze sprak verder over de leefbaarheid, de ontvolking, verhuizingen 12 % per jaar en
vooral de kwaliteit van de woningen.
Op de huisvestingsmarkt voor de sociale woningen zijn er veel te lange lijsten, maar er
worden reeds nieuwe woningen gebouwd. Voor de leegstand worden er hoge taxaties
opgelegd en premies gegeven voor het vernieuwen van de woningen. Voor de jongeren
word gedaan aan jeugdbeleid, jeugdverenigingen worden gesteund, speelpleinen in orde
gebracht. Migrantenprobleem er zijn in Oostende 1726 migranten officieel ingeschreven
die een 100 tal nationaliteiten vertegenwoordigen, en die vooral zij gehuisvest in het
Westerkwartier.
Voor de senioren zijn er goede toekomstplannen, er zijn 15 rusthuizen en de serviceflats
zijn een groot succes. Er wordt 60 miljoen voorzien op 3 jaar voor de
thuiszorgprestaties. Er werd een seniorenadviesraad opgericht, een grote impuls voor de
stad. Onlangs werd dan ook een informatie-service voor senioren SIS en een Werkgroep
veiligheid boven de doopvont gehouden.
Niet te vergeten dat 1999 is uitgeroepen tot het internationaal senioren jaar. Onze
feestleider bedankte dan mevrouw VEULEMANS voor haar aangename toespraak en
vroeg meteen haar akkoord om volgend jaar terug te komen. Met een daverend applaus
werd dan afscheid genomen van deze zeer vlotte en aangename spreker.
Na de koffie en de pannenkoeken werd dan het administratief gedeelte aangevat met het
voorlezen van de verslagen van de 2 laatste ledenvergaderingen, de voorzitter had dan
ook nog enkele kleine mededelingen, in het bijzonder de eerstkomende reis in mei
(meer daarover in de Klaroen). Met de tombola werd dan ook deze vergadering besloten
rond 17.30 uur.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 11 MAART 1999
Na de verwelkoming van de leden door de voorzitter werd er een ogenblik stilte
gehouden ter nagedachtenis van de overleden leden. Nadien werd door onze feestleider
de spreker van de dag voorgesteld met name de heer Rudy DEVRIENDT van de
Rijkswacht die ons enige uitleg zou verschaffen over "Het gebruik van het Europees
aanrijdingsformulier".
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formulier en vooral dat bij het invullen van dit formulier er werkelijk geen sprake is van
een schuldbekentenis tegenover de tegenpartij Punt voor punt werd dan dit
aanrijdingsformulier onder de loupe genomen waarbij zeker voor velen onder ons
enkele nieuwigheden voor de dag kwamen waar wij vroeger geen aandacht hebben
besteed. Onder andere het vermelden van de werkelijke eigenaar van het voertuig (in
verband met de verzekeringen). Het formulier moet ter plaatse ingevuld worden en
ondertekend door de beide partijen. Vooral het invullen van dit formulier - goed
ingevuld • maakt het mogelijk de schaderegeling te bespoedigen.
Met al deze kleine punten werden we dan toch een beetje wijzer over het invullen van
dit belangrijk document. De feestleider bedankte de spreker en overhandigde hem het
gebruikelijke geschenk.
Na de koffiepauze kwamen dan de mededelingen met o.a. het etentje zoals jaarlijkse
gewoonte met de School van Zedelgem met de aanwezigheid van de
Schoolcommandant, de Korpsadjudant en de laureaat die vorig schooljaar onze trofee in
ontvangst mocht nemen.
Het was vandaag ook de statutaire vergadering : gewoonte getrouw werd dan
ook het jaarverslag voorgelezen door de secretaris, met vervolgens de uiteenzetting van
de financiële toestand van het verlopen jaar 1998.
Beide verslagen werden dan ook aanvaard door de aanwezige leden.
De verkiezing van de bestuursleden CUYPERS, DEHAEMERS, THEYS en DEWULF
leverde geen enkel probleem op, er waren geen tegenkandidaten en zo werden
ze door handopsteking terug verkozen, waarbij iedereen bedankt is voor
het vertrouwen in ons bestuur.
Na nog enkele kleine mededelingen zoals de Federale vergadering in Tongeren
de vergadering van VOSVAMO, dag der Zeelieden en het feest van de Royal Navy
sectie Belgium.
Een hartelijk proficiat aan Maurice DEJONCKHEERE met zijn echtgenote
Paula ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijksjubileum.
Daarop werd dan de tombola gehouden zoals steeds in de goede handen van
ons allerbekend trio.
Rond 17.30 uur werd dan afscheid genomen van de 112 aanwezige leden.
§§§§§§§§§§§§§§§
JAARVERSLAG VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE

WERKJAAR 1998
Traditiegetrouw brengt de secretaris van onze maatschappij U een overzicht van de
werking ervan gedurende het voorbije jaar. Dit gebeurt tijdens de statutaire
vergadering van 11 maart 1999. In 1998 waren er 10 ledenvergaderingen, 16
etentjes, 1 dagreis en diverse andere activiteiten.
Op 08 januari 1998 zijn we het jaar begonnen met een nieuwjaarsreceptie waarbij een
record aan aantal deelnemers was waar te nemen, namelijk 180 leden waren present.
Op 12 februari kregen we een zeer mooie spreekbeurt door de Heer DEFLOOR die
ons onderhield over het wel en wee van de MERCATOR. Er waren daarbij 92 leden
tegenwoordig.
Onze statutaire vergadering ging dan door op 12 maart 98. confr. BAROEN en
VERMEYLEN uittredend en herkiesbaar worden bij handgeklap herkozen. De Heer
SEYS, OCMW raadslid, heeft ons dan onderhouden over de Maatschappelijke
Dienstverlening van het OCMW Oostende. 102 leden aanwezig.
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luchthavencommandant heeft een spreekbeurt gehouden over de "Luchthaven van
Oostende".
Op 14 mei 1998 waren ondanks het prachtig weer 82 leden present. De alom bekende
Heer DESNERCK ging ons onderhouden over oude gezegdes en spreuken van de kust.
Het onderwerp was de dieren.
ledere maand juni wordt er steeds een bingo gehouden en dus ook dit jaar, er waren 74
leden tegenwoordig om mee te spelen.
Na het zomerverlof was de start van de vergaderingen op 10 september 98. l 120 leden
waren opgekomen om te horen hoe de spreker van de dag, namelijk! de Heer PIETERS
(directeur van de dienst BTW in de federale regering) ons het onderwerp Erfrecht en
successierechten ging uitleggen. 08 oktober 1998 was de volgende vergadering met 94
leden die de storm hebben getrotseerd. Er werd dan ook een spreekbeurt gegeven door
onze Ere-Voorzitter J. CHRISTAENS die sprak over de Grensoverschrijdende
samenwerking met Noord-Frankrijk.
Op 13 november 98 had de volgende vergadering plaats, er waren 98 leden
tegenwoordig. De spreker van de dag was de Heer Commandant VAN CANT van SID,
maar door militaire verplichtingen kon die onmogelijk komen. Men heeft daarop
besloten een bingo te laten plaatsvinden in vervanging van die voorzien in de maand
juni.
De laatste vergadering van het jaar had plaats op 10 december 98 met een opkomst van
83 leden. De gast van de dag was de Heer HEIRMAN die ons ging; spreken over de
Aktuele milieu problemen in onze maatschappij . Dank zij de hoge opkomst op onze
ledenvergaderingen werd het record van het gemiddelde van 1996 niet gebroken maar
wel geëvenaard met een aantal van 102 leden. De andere aktiviteiten :
Men kan beginnen met Koningsdag. Een overweldig succes met niet minder dan 180
deelnemers. Onze vaandeldrager werd in de bloemen gezet voor 10 jaar vaandeldrager.
Ook werd de medaille van de Ex-Onderofficier uitgereikt aan 10 leden.
Op 19 mei 98 had een reis plaats naar Brussel maar door het overgrote succes werd een
tweede reis georganiseerd op 17 juni. Het bezoek was het Kabinet van de Minister van
Binnenlandse Zaken, het Vlaams Parlement en het Centrum voor Geschiedenis en
Tradities van de Rijkswacht.
De tweede geplande dagreis op 15 september met bezoek aan de brouwerij van
HOEGAARDEN en het Trainingscentrum voor Parachutisten in Schaffen viel letterlijk
en figuurlijk in het water, door de grote wateroverlast en overstromingen in dit gebied.
Misschien volgend jaar beter.
De prijs voor de beste leerling in de Lichamelijke Opvoeding en Sport bij de
Onderofficierenschool te Zedelgem, ging dit jaar naar Sdt KBOO Pol CLAEYS, hij
kreeg zijn prijs uitgereikt door de secretaris DEWULF G.
Deze plechtigheid had plaats tijdens het schoolfeest op 23 juli 1998.
Aan de laureaat van 1997, boden wij op 27 april 98, een lunch aan in ons lokaal, samen
met de Schoolcommandant en de Korpsadjudant.
Op de vergaderingen van het Federaal Bestuur, zijn de voorzitter en de penningmeester
of een bestuurslid, steeds aanwezig om ons te vertegenwoordigen.
Op alle vaderslandlievende plechtigheden van het VOSVAMO, zijn de voorzitter,
vaandeldrager en bestuursdelegatie aanwezig.
De voorzitter gaat, meestal vergezeld van de vaandeldrager, naar de vergaderingen van
de VOSVAMO.
Wij waren vertegenwoordigd op het banket van de sectie Tongeren op 10 oktober 98
met 27 leden, op het banket sectie Gent waren we met 9 leden., Het Tijdschrift "De
Klaroen" verscheen in 1998 om de drie maanden. De secretaris kon rekenen op vele
steun van het bestuur en talrijke leden voor het verstrekken van een of ander artikel om
ons tijdschrift zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

,

:
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de Krijgsmacht : 4 van de marine en 12 van de landmacht.
- januari : DETTAILLEUR Pieter
VAN DAELE Robert
GLIBERT Laurent
- februari : VANDEKERKHOVE Georges
COENYE Eddy
KERKHOF Lucien
- maart : BREYE William
RAMOUDT Didier
- april : VERMANT Jaak
- juni
: VAN HOUCKE Willy
VERLET François
- september : DE RYBEL Pierre
- november : WOUTERS Albert DEMEULENAERE Antoine
- december : BEERNAERT Robert LECLUYSE Gilbert
Wij kenden het verlies wegens overlijden, van volgende leden -Lucien
MUYLLE overleden op 12 april 98
-Mevrouw Madeleine TERRYN overleden op 26 juli 98 echtgenote van onze
penningmeester Theo DEHAEMERS
-Roger SIMOENS overleden op 03 juli 98
-Jozef SIMONS overleden op 03 december 98
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 onze kas.
Dank voor Uw aandacht.
(Zoals voorgelezen op de statutaire vergadering van donderdag 11 maart 1999 door
de secretaris).
§§§§§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 15 APRIL 1999
Wegens ziekte van de voorzitter werd dan deze vergadering geleid door de
ondervoorzitter VAN LOOCKE R. Hij opent de vergadering met één minuut stilte voor
de overleden leden.
Daar onze feestleider ook niet kon aanwezig zijn door ziekte, stelde de ondervoorzitter
dan maar de spreker van de dag voor. Het was namelijk Cdt VI HOLLANTS VAN
LOOCKE van het 40 ste Smaldeel SEAKING Helikopters van de basis van Koksijde.
Deze piloot heeft dan ook enige ervaring met zijn 1700 vlieguren.
Zijn vlotte spreekbeurt natuurlijk regelmatig onderbroken met de nodige stoptekens,
ging vooral over het ontstaan en de werking van de Seaking helikopters. In 1957 werd
door de Conventie van Chicago een reddingsdienst opgericht onder de landen grenzend
aan de zee.
Bij aanvang gebeurde dit door snelle vedettes reddingsboten. In 1961 kwamen dan de
eerste helikopters namelijk de Sykorskis. In 1972 werd dan het 40 ste Smaldeel gevormd.
Op 8 november 1976 kwamen dan de Seakings met een totaal van 5 stuks. Er werden tot
op heden zo een 1800 interventies gedaan met bijna een 1000 tal patiënten.
Organisatorisch zijn we solidair met de andere landen namelijk : Nederland, Frankrijk,
Duitsland en België met een stukje Noordzee. Ongevallen op zee zijn er voor 80 a 90
procent. De berichten komen via Radio Oostende - door de Luchtmacht zelf of via
Zaventem. Starten 5 a 10 minuten (opwarming) bij dag, bij nacht is dit ongeveer 30
minuten.

-8–
Er zijn 16 piloten met 220 a 230 vlieguren per jaar. Er is steeds een constante wissel van
de bemanningen. Deze bestaan,uit 2 piloten -1 boordmekanieker - 1 SARSO (navigator)
- 1 redder duiker en 1 Medic(ambulancier).
Training en opleiding gebeurt bij aanvang met simulator voor opsporen van eventuele
pannes. Basisopleiding is 2 jaar - bijna elke piloot heeft gevlogen met de F 16 Marchetti en de C 130. Daarbij komt dan nog Brasschaat voor opleiding Alouette II en
nadien de Seaking.
Bij een warm applaus werd dan het traditioneel geschenk overhandigd.
Na de koffie en de pannekoeken werd dan het verslag van de vorige vergadering
voorgelezen door de secretaris, waarna onze ondervoorzitter enkel korte mededelingen
gaf in verband met o.a. het feest in Antwerpen, de reis naar Frankrijk in mei en de reis
in september. De open deurdag in de school van Zedelgem kon niet worden
medegedeeld wegens het laattijdig ontvangen van de uitnodiging. Ook waren er
gelukwensen voor de Heer en Mevrouw SPIJSCHAERT met hun 50 jarig
huwelijksjubileum.
Met een tombola werd dan deze vergadering besloten rond 17.00 uur. Er waren 98 leden
tegenwoordig.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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LEDENVERGADERING VAN 20 MEI 1999
Er waren maar slechts 72 leden opgekomen voor deze vergadering, maar we vermoeden
wel dat er andere manifestaties plaats vonden op dezelfde dag. Na de verwelkoming
door de voorzitter werd er één minuut stilte gehouden voor de overleden leden.
Daarna werd de spreker voorgesteld namelijk de heer Didier RAMOUDT,
volksvertegenwoordiger en tevens lid van onze vereniging. Hij ging ons spreken over
een Oostends ondernemer in Sebastopol (Oekraïne), de thuishaven van de beruchte
Zwarte Zeevloot.
Het land zelf namelijk Oekraïne was vroeger 3% van de voormalige Sovjet unie en is 15
maal zo groot als België. Hoofdstad is Kiev. De bevolking is voor 75% Oekrainers en
25% russen. De taal is Russisch en hun eigen taal. Hun zeden en gebruiken zijn zeer
eigenaardig, ze hebben hun eigen moraalopvatting, ze hebben respect t.o.v. elkaar,
vooral wat betreft hun eigendomsrecht, ze leven zelf van opbouwen en afbreken (te
wijten aan de slechte bouw). De appartementen zijn gemeubileerd maar zijn over
hetzelfde, de prijzen voor 2 kamers zijn tussen de 800 a 1000 dollar (280.000 a 370.000
frank).
Levenstandaard is laag : een onderwijzer verdient 3.000 frank per maand een brood kost
9 frank en een 1/2 liter Vodka 75 frank.
De godsdienst is Orthodox maar sedert de Peristroika zijn alle godsdiensten vrij. Voor
ondernemingen is het moeilijk te beginnen, ze kunnen geen beslissingen nemen voor de
toelatingen. Ikzelf ben begonnen met 2 autocars en nadien met tweedehands
frituurkramen. Er is een zaakvoerder ter plaatse die zelf alle beslissingen neemt waar
ikzelf weinig grijp op heb. Wat betreft de Zwarte zeevloot: Sebastopol is een havenstad,
vol met oud ijzer: gaande van duikboten, fregatten en kruisers, dit alles was gewoon
misleidend voor de westerse wereld. Het was wel een strategisch uitgangspunt naar
verscheidene gebieden. Er zijn 5 militaire luchthaven allen onder de grond, er is tevens
een stad volledig onder de grond. Er was ook een trainingscentrum voor zeehonden en
dolfijnen met als doel militaire opsporingen.
Met een warm applaus namen we afscheid van deze spreker na ontvangst te hebben
genomen van het traditioneel geschenk.
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vergadering. De voorzitter had nog enkele kleine mededelingen en onze feestleider
sprak nog even over de organisatie van de reis naar Frankrijk. Met een tombola werd
dan ook deze vergadering besloten.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
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IN MEMORIAM
Wij vernamen het overlijden van Mevrouw Maria ROLLIER, echtgenote van vijlen
de Heer Louis BOEHME, op 11 mei 1999.
De overledene was jarenlang lid van onze vereniging maar verbleef de Laatste
maanden in een bejaardentehuis.
Jij bieden de familie, namens de voorzitter, het bestuur en de leden, onze
deelneming aan.
Op 15 mei 1999 overleed de Heer Georges BAES, echtgenoot van mevrouw Julienne
JONCKHEERE. De overledene was jarenlang lid van onze vereniging. )e plechtige
uitvaartmis had plaats op vrijdag 21 mei 1999 in zijn parochiekerk Sint-Catharina te
Oostende om 10.00 uur. Talrijke leden /aren hierop aanwezig.
lij bieden aan de weduwe en de familie, namens de voorzitter, het bestuur en de
leden, onze deelneming aan.
BANKET TONGEREN.
Set jaarlijks banket in Tongeren heeft plaats op zaterdag 09 oktober 99 in de zaal "
GUESTHOUSE " (mess Officieren) in de kazerne " AMBIORIX ".
Menu : Aperitief
Garnering van roze en gerookte zalm
Kampernoelievélouté
Gevogelte croustades
Eendeborst met roze en groene pepers
Dauphinéaardappelen - Fruit met airellen
Ijs taart
Koffie (déca)
Wijnen aan tafel inbegrepen (drie glazen per persoon) PRIJS :
950,- Fr per persoon
Nadien dranken aan democratische prijzen (fles wijn 185,- Fr bier 25,- Fr,
frisdranken 20,- Fr).
Een bus wordt ingelegd bij voldoende kandidaten voor het banket. De inschrijvingen
worden ten laatste afgesloten op de ledenvergadering van 09 september 1999. Het uur
van vertrek op de twee voorziene opstapplaatsen wordt dan later medegedeeld.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Zoals gewoontegetrouw bij oud-militairen was in Oostende iedereen op post om 7 uur
om de bussen te nemen. Er waren namelijk twee bussen, een met bijna alle mensen van
Oostende en omliggende, en een tweede bus die nog een ommetje moest maken langs
Loppem voor de Bruggelingen op te pikken. De bus nr. 2 Oostende vertrok onmiddellijk
naar Poperinge en de bus nr. 1 richting Brugge. Er was een koffiestop voorzien in
Poperinge om 09-00 uur, maar ik denk dat onze feestleider gedacht heeft dat de
Oostendenaars te voet gingen naar Poperinge, want met de bus kwamen we om 08.15
uur aan op de markt. Onze busleider Etienne ging onmiddellijk op zoek naar een of
ander café of koffieshop, maar in Poperinge worden ze maar wakker rond 9 uur.
Tenslotte hebben we kwart voor negen een goede ziel gevonden die haar café wilde
opendoen, ik denk dat ze op deze dag zoveel heeft verdiend als op een halve week.
Om 09-30 uur was er dan het bezoek
aan het Hoppemuseum want intussen
waren
ook
de
Bruggelingen
aangekomen. De groepen werden
verdeeld om voor de ene groep te
beginnen met een film en de andere
groep met een rondleiding het bezoek
zelf was zeker de moeite waard, en
het proeven van een streekbier werd
door ieder in dank aangenomen. De
maaltijd in de feestzaal Scherpenberg
was zeer verzorgd en lekker. Er was
meer dan voldoende eten en met onze
volle maag moesten we terug de bus
op in richting van St Omer
(Frankrijk).
In
HELFAUT
WIZERNES hebben we dan LA COUPOLE bezocht (Historisch Centrum over de
oorlog en ontwikkeling van de raketten - V1 V2). Het was wel een beetje zoeken
vooriedereen welke richting men moest nemen, maar gelukkig viel alles netjes in de
juiste plooien. Voor velen was het wel zoeken naar de uitgang (iedereen is daar in
geslaagd want we zijn voltallig terug naar huis gekomen).
Daarna was het richting ARQUES, met een bezoek aan de winkelketen AUCHAN en
ook voor een koffiestop (alweer). Na de nodige inkopen voor sommige leden was er dan
het vertrek naar Koekelare. Via Frans Vlaanderen, het Vlaamse heuvelland kwamen we
aan op onze laatste halte. We werden er vergast op een Couckelaersche Doedel, en
daarna op een schotel met hesp, groentenkrans en bruin brood.
Om 20.15 uur was de terugreis, de bus met de Bruggelingen richting Loppem maar voor
de Oostendenaars werd ons door de firma Gino Tours nog gratis een rondreisje
aangeboden via Middelkerke.
Iedereen is goed aangekomen en waren zeer tevreden met deze reis. John,
sorry, maar voor mij was het een geslaagde reis. De afwezigen hadden nogmaals
ongelijk.
Uw verslaggever.

- 11 In "Het Koninginnehof" .
Op 15 maart 1999 zouden de laureaat 1998, KBOO Pol CLAEYS, de schoolcommandant LtKol F. MOTMANS en ADC VAN EECKE welkom werden geheten in
ons midden, en dit voor een lunch ter attentie van onze laureaat. Maar het noodlot heeft
voor die jongen nogmaals toegeslagen, hij werd dezelfde morgen opgenomen in het
ziekenhuis. De dag waarop hij zijn prijs moest ontvangen zat zijn voet in de plaaster,
van ongeluk gesproken. Nu met de tegenwoordigheid van de Schoolcommandant en de
Korpsadjudant heeft deze lunch toch plaatsgevonden, daarbij waren talrijke leden met
hun dames aanwezig. Een kleine toespraak werd gehouden door de voorzitter A.
Baroen. Nadien volgde een smakelijke lunch, uitstekend georganiseerd door onze
vaandeldrager, merci Julien.
Tijdens de koffiepauze sprak de Schoolcommandant nog enkele woordjes voor
bedanking voor ons initiatief van het schenken van de trofee, hopend j dat dit nog
lange tijd mag doorgaan, gezien de huidige politiek in verband met onze Krijgsmacht.
Een groepsfoto was de afsluiting van deze dag.

Voor de heren,
wie herkent zich
op deze foto.

Voor de dames,
wie is de mooiste van
het ganse land.
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SARO
-WERKGROEP
VEILIGHEID

i

De enthousiaste groep mensen die zich, onder de banier van
SARO-Werkgroep Veiligheid, met heel veel inzet het veiligheidsgevoel in elke wijk willen vergroten, (Foto Lysiane)
Het was voorzitter René Boehme die in de schoot van de
Seniorenadviesraad Oostende een Werkgroep Veiligheid op
richtte, waarvan Cyrille Vanden Bossche vandaag bet
voorzitterschap waarneemt.
De veiligheidsafdeling is ingedeeld in negen wijken met elk
zijn aparte verantwoordelijke : Cyrille Vanden Bossche
(80.60.22) voor F. Orbanstraat vanaf Vlaams Plein tot Gistelsesteenweg plus zijstraten tussen Letïingestraat en Elisabethlaan ; Gilbert Dewulf (50.78.48) voor Sint-Jan en Stenedorp ; Urbain Questier (80.19.22) voor Petit-Paris ; Henri
Cordier (50.45.67) voor Centrum binnenstad ; Christiaan
Hollebeke (70.83.76) voor Mariakerke ; Eddy Block
i (70.70.77)
voor
Stene-Conterdam ;
Maurice
Strubbe | (26.89.13) voor Zandvoorde ; Josée Peeters
(80.61.92) voor Raversijde ; Rachel Salliau (32.35.33) voor
Vuurtoren wijk.
Blijf waakzaam
Het begrip veiligheid reikt verder dan op het eerste zicht
wordt vermoed. Aarzel zeker niet bij bovenstaande verantwoordelijken aan te kloppen wanneer zich wantoestanden
voordoen als onvoldoende straatverlichting, te smal of hobbelig voetpad, geen zebrapad bij gevaarlijke oversteekplaat-|
sen. geen snelheidsbeperking in drukke straat, elke vorm van j
vandalisme waarbij de brave burger zich onveilig gaat voelen.
Op 21 april vindt een academische zitting ter gelegenheid van
het Internationaal Jaar van de Ouderen, waarop de SA- ROWerkgroep Veiligheid heel zeker zal aanwezig zijn. Een
gelegenheid om nog meer inlichtingen te verwerven over wat
voor jou en eenieders veiligheid noodzakelijk is.
(ET) :

- 13 –

DE KONINKLIJKE SCHOOL VOOR ONDEROFFICIEREN
HEET U VAN HARTE WELKOM OP HAAR

Op bovenvermelde datum had een OPEN DEUR plaats In Zedelgem, we werden
ongelukkig zeer laat op de hoogte gesteld van deze manifestatie. Gelukkig hadden we
onze reporter ter plaatse met name Leon CLAEYS, die voor ons de volgende reportage
maakte :
In het kader van de actie "Het Belgisch Leger, de nieuwe stijl" gevoerd in TV, radio,
tijdschriften, folders, bioscoop en affiches, om het gebrek aan jonge militairen op te
vangen, werd in de 2 KSOO (Zedelgem) op 14 april een groots "OPEN DEUR"
gehouden.
Dat bij de drie kleinere die er ook elk jaar plaats vinden maar dit ten
behoeve van de aanwerving van eigen leerlingen.
Voor deze unieke dag waren dan ook de wapenscholen aanwezig met hun specifiek
materieel, voertuigen en wapens.
Op enkele regendruppels na waren de voorspelde regenbuien gelukkig afwezig, wat
resulteerde in een grote belangstelling. Enkel te schatten met 1000 -tot 1500, wel
hebben er 650 personen het middagmaal genomen (150 Bf). De massa persoonlijke
voertuigen moest men parkeren in de gewezen munitiedepot. Verspreid over de kazerne
en het sportplein stonden :
a) Burgers tanden : brandweer met demonstraties van blussen branden en de
mogelijkheid de kazerne te bekijken van uit de hoogte (lift-arm _+ 20m).
De civiele bescherming toonde de verschillende voertuigen. Politie en
Rijkswacht benadrukte de inbraak preventie.
b) Militaire standen : met de nieuwe kleine wapens, ATK wapens, nachtzicht-apparaten, pantservoertuigen (mogelijkheid om mee te rijden).
Houwitser SP, Leopard Tank, Genie werktuigen, duikersaquarium, diverse
radars, helikopters, Infosermi, mobiel hospitaal, de koksschool met
mobiele keuken (snacks te krijgen).
c) De School : opende de lokalen, slaapkamers, museum 6 Linie en School,
computerleszaal. Gaf een demonstratie dril en nabije gevecht zonder
wapen. Een mini hindernisbaan «as te gebruiken.
De TV ploeg van FOCUS legde alles vast op film en de kleine burger soldaatjes,
eens verschenen in het TV programma "Droompaleis" waren er natuurlijk ook .
De club KBOO had een zeer drukke dag.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

:
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Baancontroles van de militaire voertuigen, hun gebruikers en de lading en dit op
verschillende plaatsen. Hierbij worden gecontroleerd - identiteit en documenten van
zowel de chauffeur, begeleider als inzittende, lading, boorddocumenten - opdracht.
Wettelijke uitrusting van het voertuig. Bij kleine defecten kreeg de chauffeur het bevel
zich aan te bieden in het dichts bij zijnde kwartier waar de herstelling moest worden
uitgevoerd. Dit werd dan ook telefonisch gecontroleerd. Het naleven van de bepalingen
van de wegcode – onbewaakt achterlaten van niet afsluitbare voertuigen - alsook het
controleren valt de snelheid - waren ook taken waarmede de MP belast was.
Wat betreft het vaststellen van het onder invloed rijden door alcoholische dranken was
de MP niet bevoegd. Dit behoorde toe aan de Det Pro. Eventueel kon er beroep worden
gedaan op de DP als de inbreuk werd vastgesteld op de openbare weg. Deze was dus
bevoegd voor alles wat zich voordeed op de openbare weg, ook met betrekking tot de
militaire voertuigen. De Duitse wet voorzag veel meer mogelijkheden dan de Belgische
wet, wat betreft de rechten van de Politie. Zo kon een bloedproef desnoods met geweld
worden afgenomen.
Het begeleiden en laten uitvoeren van een depannage :
Het 1 (BE) Korps had beslist de Belgische sector te verdelen in verschillende zones. In,
iedere zone werd een MP permanentie aangeduid welke verantwoorden ik was voor
deze zone en absolute bevelsmacht had over alles wat met een depannage te doen had.
ledere chauffeur had in zijn boorddocumenten meerdere "depannagefiches".
Deze meertalige lijst bevatte buiten de burgertelefoons van de MP permanenties ook
verschillende vragen welke dienden om ingevuld te worden zo als standplaats - eenheid
- soort voertuig - lading - soort panne enz.
Ofwel telefoneerde de chauffeur of zijn begeleider deze gegevens door aan de MP
permanentie ofwel gaf hij deze fiche mee aan een voorbijganger met de vraag deze
gegevens door te bellen naar het opgegeven telefoonnummer.!
De fiche was ook opgesteld in het Duits. Vanaf dit ogenblik had de chauffeur de
verplichting ter plaatse te blijven, ook als de panne door hem hersteld was geworden.
De MP met dienst met de ontvangen
inlichtingen besliste wie de depannage
moest uitvoeren (eigen eenheid, Cie
Mat of andere eenheid). Buiten de
diensturen ook WE was in de Cie Mat
een depannage dienst met voertuig
beschikbaar.
De depannagedienst had als op dracht
vertrek en aankomst te melden alsook
de genomen maatregelen. Hierdoor
kon de depannage "stap per stap"
gevolgd worden. Door deze werkwijze
bleven in panne liggende voertuigen
slechts een beperkte tijd op de plaats
staan en bleven de gevolgen beperkt.
Meerdere verslagen werden opgesteld
voor niet naleving van de gegeven
onderrichtingen, (plaats van de panne
verlaten - zonder brand stof -niet
aangepaste depannagemiddelen enz.).
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Medische hulpverlening:
Daar de MP permanentie 24 op 24 HR bezet is door bekwame mensen werd deze
centrale ook gebruikt voor medische hulpoproepen. De werking werd als volgt geregeld:
Daar buiten de militairen zelf, deze ook vrouw en kinderen hadden, moesten zij indien
beroep moest gedaan worden op een geneesheer gedurende de diensturen contact
opnemen met de eenheidsgeneesheer welke instond voor de medische zorgen. Men kon
zich ook naar het Medisch Huis begeven, waar een actieve geneesheer de consultaties
verzekerde.
Buiten de diensturen en in de WE werd contact opgenomen met de permanentie MP
welke dus over een buitenlijn beschikte en welke bereikbaar was voor ieder apparaat
ook van een openbare telefooncel.
Buiten het adres en de naam van de patiënt werd door de MP de mogelijke symptomen
gevraagd en de graad van dringendheid.
Al naar gelang de opgegeven dringendheidsgraad werd de chauffeur dokter met
wachtdienst en de geneesheer verwittigd, door middel van de ontworpen fiche
verwittigd. Deze procedure werkte zeer goed dat praktisch geen enkele oproeper
misbruik maakte van de dringendheidsgraad. Bij een oproep SOS vb hartproblemen of
melding van een verkeersongeval met gekwetsten werd de volledige uitgeruste
ziekenwagen met als begeleider een MP naar de plaats van de interventie gestuurd. De
MP had een uitgebreide kennis van E.H.B.O. en had kennis van de woonwijken en de
omgeving. De ziekenwagen had buiten de normale medische uitrusting ook een
verzegeld geneesherentas bevattend alle nodige medische onderzoeksinstrumenten. Plus
een verzegelde koffer bevattende de eerste noodzakelijke geneesmiddelen (injecties infusen enz.). Deze laatste twee koffers mochten door gelijk welke geneesheer geopend
en gebruikt worden zelfs indien nodig door een Duitse arts. Deze verzegelde koffers
werden samengesteld en regelmatig gecontroleerd en de inhoud vervangen door de
CMed van het garnizoen.
Bijkomende bevoegdheden:
Tot 1968 had de MP ook de bevoegdheid om alle private personenvoertuigen van de
militairen en de leden van het gevolg (onderwijzers - werklieden -verkopers M.H.K.) te
controleren. Dit werd veranderd door een spijtig incident zich had voorgedaan bij een
controle van een personenvoertuig door een Ooffr van de patrouille, de eigenaar in
kwestie een officier weigerde de controle met alle gevolgen van dien. Door een vonnis
van het Krijgshof te Brussel werden deze controles toen voor de MP verboden. De Ooffr
in kwestie werd volledig vrijgesproken.
Wat echter wel de bevoegdheid bleef van de MP was het vaststellen van de
verkeersongevallen waarbij de BZ voertuigen in de militaire kwartieren en
oefenterreinen betrokken waren. Op vraag van de Kwartiercommandanten kon ook
worden overgegaan tot de controle van deze voertuigen aan de uitgang van de
kwartieren.
Door bepaalde overeenkomsten tussen de beide regeringen (B en D) hadden de
beroepsmilitairen bepaalde voordelen zoals goedkopere benzine - geen BTW op
aangekochte goederen - op aankoop van een nieuwe wagen enz. . Daardoor werd beslist
grenscontroles te laten uitvoeren en dit op bepaalde tijdstippen bepaald door het 1 (BE)
Korps.
Gevolg: het grootste gedeelte van de opgestelde verslagen waren ten laste van Ooffr het was vooral het overschrijden van de grens zonder geldige verlofbrief of marsbevel onregelmatig verblijf van de echtgenotes in België -die de oorzaken waren. Daarop
besliste men deze controle te la ten uitvoeren door de Det Pro. Gevolg: geen controles
meer.
(laatste deel van deze reportage in onze volgende Klaroen).

- 16 –
Artikel genomen uit het jaarboek NATO - 50 jarig Jubileum

HET TRANSATLANTISCH
BONDGENOOTSCHAP IN DE 21STE EEUW
door Helmut Schmidt
De voormalige West-Duitse kanselier Helmut Schmidt heeft als
staatsman, wetgever, minister, leraar en commentator een
belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het
Bondgenootschap gedurende het grootste deel van zijn vijftig jaar
lange geschiedenis. In dit essay laat kanselier Schmidt ons delen in
zijn persoonlijke gedachten, zijn lof en kritiek op dit
Bondgenootschap en de uitdagingen waarvoor het in de toekomst zal
komen te staan.

De oprichting van de NAVO, een
halve eeuw geleden, vond op
hetzelfde moment plaats als mijn
eerste bezoek aan de Verenigde
Staten. Van het begin af aan was
ik diep onder de indruk van
Amerika 's vitaliteit en haar
bereidheid te helpen en dat beeld
is mij sindsdien altijd bijgebleven. Als de Amerikanen er
niet waren geweest en als zij zich
niet politiek en militair betrokken
hadden gevoeld bij Europa,
zouden Stalin en Chroesjtsjov
misschien wel het hele continent
onderworpen hebben. Als de
Amerikanen er niet waren
geweest, zouden de landen in het
oostelijk deel van Europa nooit
de kans hebben gehad hun
vrijheid terug te winnen en zou
Duitsland nooit de kans gehad
hebben zich te herenigen. Alle
Europeanen hebben een groot
aantal redenen om het Atlantisch
Bond- genootschap en zijn
Amerikaanse leiders dankbaar te
zijn.

Bondgenootschappelijke
solidariteit
Natuurlijk, het valt niet te ontkennen dat het Bondgenootschap
gedurende de 50 jaar van zijn
bestaan ook een groot aantal
interne conflicten heeft gekend.
Het is verdeeld geweest over
vraagstukken als de militaire
bevelsstructuur en de bewapening
en over vraagstukken betreffende
het militair beleid en de algehele
strategie die moest worden
gevolgd om de Sovjetunie aan te
pakken en de dreiging die
daarvan uitging, eerst alleen voor
Europa, maar later ook voor de
Verenigde Staten. Er waren
conflicten tussen Washington en
Charles de Gaulle, tussen Ronald
Reagan en de Europese bondgenoten en tussen de Europeanen
onderling.
Hoewel
er
altijd
een
compromis werd gevonden om
deze geschillen op te lossen,
klinken de meningsverschillen
tussen Amerika en Frankrijk over
bepaalde vraagstukken nog door
tot vandaag de dag en is GrootBrittannië nog altijd even bereid
zich haast onvoorwaardelijk aan

de zijde van de Verenigde Staten
te scharen — iets dat wij
recentelijk weer hebben gemerkt
bij het bombardement van
Bagdad.
En
binnen
het
Bondgenootschap zijn ook weer
meningsverschillen opgedoken
over de rol van de kernwapens en
de voorwaarden waaronder, zij
gebruikt zouden kunnen worden.
Toch" is geen van deze
meningsverschillen zo groot
geweest dat het niet kon worden
overbrugd; geen ervan heeft ooit
de politieke samenhorigheid of
de militaire kracht van het
Bondgenootschap werkelijk in
gevaar gebracht.
De staten die tezamen het
Bondgenootschap
vormen,
hebben natuurlijk ook buiten de
NAVO om dikwijls ernstige
meningsverschillen gehad —
geschillen over de handel en
embargoproblemen, over de landbouw, de energievoorziening of
het monetair beleid. Maar deze
geschillen hebben, evenmin ooit
de solidariteit van het Bondgenootschap ernstig in gevaar
gebracht. De Sovjetdreiging
zorgde ervoor dat het Atlantisch
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TAKEN VAN HET
BONDGENOOTSCHAP ZIJN?"

Bondgenootschap zo hoog werd
gewaardeerd dat het niet kon
worden ondermijnd.
De vereniging van Europa
De Verenigde Staten hebben zich
over het algemeen positief
opgesteld
tegenover
de
ontwikkeling van de Europese
gemeenschap en de geleidelijke
integratie van bijna al hun
Europese bondgenoten gedurende
de laatste 50 jaar, van het Plan
Schumann voor de Europese Kolen
en Staal Gemeenschap tot de
huidige Europese Unie. Deze
constructieve houding betreft zelfs
de gemeenschappelijke Europese
munt, de euro, ondanks de
Amerikaanse bezorgdheid over wat
die voor de dollar zou kunnen
betekenen.
Zowel de EU als de NAVO
oefenen vandaag de dag een sterke
aantrekkingskracht uit. Een groot
aantal landen rond de Baltische
Zee, in het oostelijk deel van
Midden-Europa en op de Balkan
wil graag toetreden Drie van deze
landen, de Tsjechische Republiek,
Hongarije en Polen, zijn nu lid van
het Bondgenootschap geworden —
tot ontzetting van de Russen — en
zij staan evenals een groot aantal
andere landen in de rij om de
komende jaren ook toe te treden tot
de EU. Maar er bestaat een
verschil
tussen
de
twee
organisaties: de toekomstige taken
van de EU zijn voor het grootste
deel vastgesteld, iets dat wij van de
NAVO niet kunnen zeggen.
De toekomstige taken van de
NAVO
Er is veel gesproken over een
"nieuwe NAVO" of over "nieuwe
taken" voor de NAVO, een idee
dat hoofdzakelijk door de *
''Verenigde Staten naar voren is
gebracht mar dat nog nader moet
worden omschreven. Het project is
ontstaan uit de ineenstorting van de
Sovjetunie en het Warschau Pact
aan het begin van de jaren '90,
waarmee de vroegere vijand van de
NAVO weg viel. Rusland vormt
niet langer een bedreiging voor het
Bondgenootschap en zal dat
vermoedelijk voorlopig ook niet
zijn. Toch is geen van de
bondgenoten bereid de conclusie te
trekken dat de NAVO haar werk

gedaan heeft en niet langer nodig
is. Alle bondgenoten geven er de
voorkeur aan de banden die de
Verenigde Staten en Canada met
Europa verbinden in stand te
houden. Toch zijn zij het niet eens
kunnen worden over de vraag: Wat
moeten de toekomstige taken van
het Bondgenootschap zijn? Om
een antwoord op deze vraag te
vinden,
moeten
wij
eerst
analyseren hoe de situatie in de
wereld zich de komende decennia
vermoedelijk
zal
gaan
ontwikkelen.
In de eerste plaats, de machtscentra
zijn bezig te verschuiven. China
wordt reeds door velen als een
wereldmacht beschouwd. India is
de volgende, wellicht gevolgd door
Brazilië. Rusland met zijn enorme
grondgebied, zijn bodemschatten
en zijn kernwapens, zal altijd een
wereldmacht blijven ook al duurt
zijn huidige verzwakte toestand
twee generaties lang. Ook Japan
zal ondanks de huidige crisis
waarin
het
verkeert
een
economische en financiële wereldmacht blijven. Wij zullen moeten

afwachten of de Europese Unie in
de toekomst ook een supermacht
wordt, maar de euro en de verdere
politieke
en
institutionele
consolidatie die zij met zich
meebrengt, maken het zeer
waarschijnlijk dat de EU op zijn
minst een economische en
financiële
wereldmacht
zal
worden.
Dit toekomstbeeld, van een wereld
met een aantal grote mogendheden
en supermogendheden, zal zowel
de Europeanen als de Amerikanen
doen
concluderen
dat
het
Atlantisch Bondgenootschap en de
nauwe banden die het legt tussen
Europa en Noord-Amerika in stand
gehouden moet worden. Toch
levert
deze
conclusie
nog
geenszins
een
bevredigende
definitie op van de toekomstige
taken en rol van het Bondgenootschap.
In de tweede plaats, de aard en
de omvang van de problemen
waarvoor deze machten zullen
komen te staan, zijn ook aan het
veranderen. Van het grootste
belang is natuurlijk het bezit en de
proliferatie van massavernietigingswapens. De wereld wordt niet
langer bepaald door de vijf
traditionele kernmachten — de
Verenigde Staten, Rusland, China,
Groot-Brittannië en Frankrijk —
die ieder het absolute vetorecht
hebben in de VN-Veiligheidsraad.
Er zijn nu andere landen die ook
kernwapens bezitten — India,
Pakistan en Israël — en niemand
kan hen dwingen die wapens op te
geven. En dat niet alleen, maar er
zijn nog een aantal andere staten
waarvan vermoed wordt dat zij
streven
naar
een
nucleair
vermogen.
Komende uitdagingen
Maar als de verspreiding van
kernwapens
en
andere
massavernietigingswapens
een
groeiend gevaar vormt, dan
kwijten de nucleaire staten die lid
zijn van het Non-Proliferatie
Verdrag zich niet van hun taak. Zij
geven de wereld niet het goede
voorbeeld door verder te gaan met
de nucleaire ontwapening; in plaats
daarvan zijn zij hun nucleaire
arsenalen aan het moderniseren.
Het is in het belang van het
Bondgenootschap zich opnieuw
energiek in te spannen
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voor de vermindering van de
nucleaire wapenvoorraden en niet
alleen te vechten tegen proliferatie
in andere delen van de wereld.
Naast
de
verspreiding
van
massavernietigingswapens zijn er
nog andere bedreigingen voor de
wereldvrede waartegen wij in de
komende eeuw zullen moeten
strijden, waaronder etnische en
religieuze
wedijver,
extreem
nationalisme en terrorisme. Deze
bedreigingen
zullen
worden
verergerd door een combinatie van
omstandigheden: in toenemende
mate mondiale financiële en
goederenmarkten,
wereldwijde
technologische vooruitgang en de
aanhoudende bevolkingsexplosie in
de meeste delen van de wereld.
Misschien zal de 21ste eeuw
regionale oorlogen brengen en
burgeroorlogen veroorzaakt door
etnische of religieuze conflicten.
We hebben daar al een heel aantal
van gezien: tussen India en
Pakistan, tussen Iran en Irak, tussen
Israël en zijn Arabische buurlanden,
in Afghanistan, Somalië, Soedan,
Burundi en elders. Alleen al de
afgelopen
tien
jaar
hebben
verspreid over de wereld een
twintigtal oorlogen gewoed, van
Irak en Tsjetsjenië tot Bosnië,
Kosovo en Zaïre. Al deze oorlogen
bevonden
zich
vanuit
het
Bondgenootschap bekeken "out of
area", hetgeen betekent buiten het
grondgebied van de partijen bij het
Noord Atlantisch Verdrag, zoals
omschreven in Artikel 6, het enige
gebied dat onder de bescherming
van het Bondgenootschap valt. Partijen bij het Verdrag hebben zich in
enkele van deze oorlogen gemengd,
hoewel het Bondgenootschap als
geheel alleen op het grondgebied
van het voormalige Joegoslavië
betrokken is geraakt.
Gezamenlijke oplossingen vereist
Omdat de aard en de omvang van
de problemen die ons in de
eenentwintigste eeuw te wachten
staan vermoedelijk de krachten van
een individuele staat te boven
zullen gaan, zullen gezamenlijke
oplossingen
moeten
worden
gevonden. Geen enkele staat kan op
eigen kracht de verwoestende
gevolgen van een chaos op de
financiële
en
valutamarkten
afwenden. Geen supermogendheid
kan op eigen kracht de groeiende

bevolkingsexplosie
een
halt
toeroepen.
Geen
enkele
mogendheid kan op eigen kracht de
wereldwijde verwoesting van het

milieu of het broeikaseffect
tegengaan. Niemand kan op eigen
kracht de verdere verspreiding van
kernwapens
of
andere
massavernietigingswapens
voorkomen. Niemand kan op eigen
kracht wereldwijd ontwapening tot
stand brengen. Geen staat kan op
eigen kracht voorkomen dat
verschillende culturen met elkaar in
botsing komen.
Er
bestaan
verschillende
samenwerkingsorganisaties:
de
Verenigde Naties, de Wereld
Handelsorganisatie, UNESCO, en
vele
andere
internationale
organisaties
waarin
nationale
regeringen
samenwerken,
waaronder
het
Internationaal
Monetair Fonds, de Wereldbank, en
de
mondiale
economische
topconferenties (China en Rusland
moeten
zo
snel
mogelijk
uitgenodigd worden hier als
volwaardig lid aan deel te nemen).
De ervaringen uit het verleden
maken duidelijk dat al deze taken
niet
door
een
militair
bondgenootschap kunnen worden
vervuld; en dat hebben wij de
afgelopen 50 jaar dan ook niet
geprobeerd.
In tegendeel, de kern van de NoordAtlantische
Verdragsorganisatie
was — en is nog steeds de belofte
van de leden, volgens Artikel 5 van
het Verdrag van Washington uit
1949, een gewapende aanval tegen
een van hen te beschouwen als een
aanval tegen hen allen en actie te
ondernemen "inclusief het gebruik
van gewapende macht om de
veiligheid van het Noord-Atlantisch
gebied te herstellen en te handhaven". Het grondgebied dat onder
deze verplichting valt, wordt
precies omschreven in Artikel 6;
het omvat niet, zo zult u opmerken,
de Balkan, het Midden-Oosten, of
Noord-Afrika. Dat moge zo zijn,
maar het Verdrag is nadrukkelijk
gebaseerd op het Handvest van de
Verenigde Naties en Artikel 5
omvat verplichtingen aan de VNVeiligheidsraad.
Het Joegoslavische voorbeeld
Het huidige debat over de
toekomstige
taken
van
het
Bondgenootschap gaat dus in het
bijzonder wat de Amerikanen
betreft verder dan de grenzen die in
het verdrag zijn neergelegd. Het is
zeer goed denkbaar, al is het niet
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uitdrukkelijk in het Verdrag
bepaald, dat het Bondgenootschap,
indien ; alle bondgenoten het er
over eens zijn, zou interveniëren of
in actie zou komen om oorlogen in
het buitenland te voorkomen die de
bondgenoten direct of indirect
bedreigen. Dit was in feite het geval
in het voormalige Joegoslavië, waar
de interventie van de NAVO allerlei
voorbeelden oplevert van de
problemen
waarmee
het
Bondgenootschap
wordt
geconfronteerd wanneer het militair
in actie komt buiten het grondgebied dat door het Noord-Atlantisch
Verdrag ' wordt beschermd.
VN-resolutie — aangezien China
Al in 1980 concludeerden en Rusland gedreigd hadden hun
verscheidene Europese leiders, die veto uit te spreken. De wettigheid
bijeen waren voor de | begrafenis van het gebruik van geweld jegens
van maarschalk Tito, dat deze een soevereine natie zonder een
samengestelde
staat,
een mandaat van de VN is thans het
samenraapsel van op zijn minst acht onderwerp van heftig debat.
naties en etnische minderheden dat Tegelijkertijd is het een feit dat
bijeen gehouden werd door de geen NAVO-lid door een verdrag
begaafde dictator en zijn brute verplicht wordt deel te nemen. Hoe
methoden, binnen vijf of op zijn het ook zij, iedereen die de
hoogst tien jaar uiteen zou vallen. geschiedenis van de Balkan door
Niemand suggereerde toen dat het de eeuwen heen kent, zal sceptisch
Westen tussenbeide zou moeten staan tegenover de mogelijkheid
komen, hoewel er wel gevreesd om in dat gebied een duurzame
werd voor militaire actie van de vrede tot stand te brengen met
Sovjets. Uiteindelijk stortten de behulp van welke militaire .
Sovjetunie en Joegoslavië ongeveer interventie dan ook.
tegelijkertijd in.
In Joegoslavië brak vervolgens
een hevige oorlog uit tussen de
verschillende etnische en religieuze
partijen, waarin veel burgers het
leven lieten en stromen vluchtelingen ontstonden. De Westerse
mogendheden namen politieke actie
en stuurden militaire missies om
een einde te maken aan de moorden
en de vervolgingen — in eerste
instantie via de Verenigde Naties of
met de steun van VN-resoluties. De
Westerse mogendheden slaagden er
uiteindelijk in 1995 in, met de
militaire hulp van de NAVO, een
eind te maken aan de moordpartijen
in Bosnië en Herzegovina en sindsdien bewaakt de NAVO de vrede
daar met de door de VN
gemandateerde
IFOR/SFORvredesmacht.
Zoals echter te verwachten viel,
vlamt als het ene vuur gedoofd is
het volgende op. Dit keer in de
Servische provincie Kosovo. De
NAVO heeft ultimatums gesteld
aan Belgrado en
gedreigd bommen te gooien ook
Het "out-of-area"
zonder de expliciete steun van een
vraagstuk

De Amerikaanse regering lijkt
deze gebeurtenissen te beschouwen
als een precedent voor eventuele
volgende interventies in andere
gebieden zonder resolutie van de
VN-Veiligheidsraad. Maar niet alle
bondgenoten zijn het erover eens
dat het Noord-Atlantisch Verdrag
inderdaad voorziet in acties buiten
het grondgebied van de NAVOlidstaten zonder de specifieke steun
van de VN. Indien de Verenigde
Staten of andere partijen bij het
Verdrag de taken van het
Bondgenootschap en de plichten
van de bondgenoten zodanig willen
uitbreiden dat zij ook de
gezamenlijke gewapende verdediging omvatten van hun belangen
in "out-of-area" gebieden, dan zal
een protocol moeten worden
toegevoegd aan het NoordAtlantisch Verdrag, dat door alle
leden wordt geratificeerd.
Tot nu toe is er nog weinig
publiek debat geweest over de
toekomst van out-of-area taken. Het
nieuwe Combined Joint Task
Forces-concept (CJTF) van de
NAVO, een belangrijk aspect van
de nieuwe militaire structuur,
voorziet in eventuele out-of-area
plaatsingen voor vredeondersteunende missies. Het Bondgenootschap is echter onvoldoende
duidelijk over dit vraagstuk,
hetgeen het voor de media, de
parlementen en de publieke opinie
in de NAVO-landen buitengewoon
moeilijk
maakt
een
goed
geïnformeerde discussie over dit
onderwerp te voeren. Uit democratisch oogpunt is een diepgaand
publiek debat echter een dringende
noodzaak — een debat zoals dat de
afgelopen jaren in heel Europa over
de euro is gevoerd — voordat de
doelstellingen
van
het
Bondgenootschap
ingrijpend
worden verdiept of veranderd.
Bij iedere uitbreiding van de
inhoudelijke
of
geografische
reikwijdte van het Noord-Atlantisch
Verdrag zal moeten worden
gezorgd dat die veranderingen
accuraat worden omschreven. Bij
iedere verbreding van de taken van
het Bondgenootschap en zijn leden
moet worden erkend dat het VNHandvest precedeert, en met name
Artikel 51 dat de Veiligheidsraad
het eindelijk besluitrecht geeft zelfs
in gevallen waar de bondgenoten
hun recht op zelfverdediging uitoefenen
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Amerikaanse
politici
staan
tegenwoordig
enigszins
tweeslachtig tegenover de VN. De
brede
consensus
over
het
buitenlands beleid die wij vroeger
van hen gewend waren, is
afgezwakt. Sommige invloedrijke
politici en hun adviseurs zien de
NAVO als een nuttig instrument
om de mondiale belangen van
Amerika op de lange termijn zeker
te stellen. Anderen echter hebben
een
behoedzamer
standpunt.
Hoewel Amerika nog steeds zijn
gebruikelijke vitaliteit toont, lijkt
het
minder
voorzichtig
en
consequent wat het buitenlandse
beleid en zijn strategie betreft dan
in vorige decennia.
Iedereen die een beeld propageert
van
Amerika
als
enige
supermogendheid, die als mondiaal
scheidsrechter en vredestichter
optreedt om met behulp van de
NAVO de orde in de wereld te
handhaven, moet nog maar eens
denken aan de ervaringen in Korea
en Vietnam, aan Desert Storm en
andere vredesprocessen die werden
ondersteund door de dreiging van
gewapend geweld. De Amerikaanse
natie ziet zijn eigen waarden en de
Amerikaanse manier van leven
misschien als iets wat goed voor de
hele wereld zou zijn. Maar het land
zou alleen in uiterst dramatische en
uitzonderlijke gevallen, waarin de
cruciale belangen van Amerika zelf
op het spel staan, bereid zijn een
oorlog op buitenlandse bodem te
voeren en te accepteren dat daarbij
grote hoeveelheden Amerikanen
zouden sneuvelen. De Verenigde
Staten geven er verreweg de
voorkeur aan vanaf grote afstand
hun militaire super-technologie te
gebruiken, terwijl ze het aan de
bondgenoten overlaten de troepen
in het veld brengen.
De transatlantische pijlers versterken
De Europeanen roepen graag het
beeld van John F. Kennedy in
herinnering van de "twee pijlers",
Noord-Amerika en Europa, waarop
het N oord-Atlantisch Bondgenootschap zou komen te rusten. De
integratie van Europa is echter nog
niet zo ver gevorderd dat men de
Europese pijler ook maar enigszins
de gelijke van de Amerikaanse zou
kunnen noemen. Noch de Europese

Unie (EU), noch het "doornroosje"
de West-Europese Unie (WEU) zijn
op dit moment zo ver dat zij een
eigen buitenlands beleid zouden
kunnen voeren of strategische actie
zouden kunnen ondernemen. De
EU, met zijn huidige 15 lidstaten,
gaat echter wel die kant op.
Toch is er nog een lange weg te
gaan en gezien de neiging van de
EU om intern alles uit te stellen,
valt een versnelling van het proces
nauwelijks te verwachten. De
wereldgeschiedenis biedt tenslotte
geen enkel model, geen parallel,
voor de vrijwillige politieke en
economische samensmelting van
talrijke onafhankelijke staten, ieder
met een of meer eigen talen en zijn
eigen eeuwenoude cultuur en
erfgoed. De weg naar de Europese
integratie is — en zal dat in de
21ste eeuw ook blijven — een weg
die alleen stap voor stap, soms
klein soms groot, kan worden
afgelegd.

Een nuchtere analyse is nodig
Intussen bestaat er nog steeds een
dringende behoefte aan een
partnerschap tussen Europa en
Noord-Amerika. Maar de vijftigste
verjaardag van ons succesvolle
Bondgenootschap mag er niet toe
leiden dat een overvloed aan
emoties een nuchtere analyse in de
weg staat van onze toekomstige
taken | en vermogens. De emoties
dwingen ons zeker niet het NoordAtlantisch Verdrag te wijzigen en
de Europese Unie moet geen,
strategische satelliet worden van de
Verenigde Staten.
Toch is het heel goed mogelijk dat
out- ; of- area-problemen in de
toekomst gezamenlijke actie van de
bondgenoten vereisen. Er bestaat
geen automatisch contractueel
apparaat
om
dit
soort
eventualiteiten te dekken. Ieder
individueel geval zal overleg en
consensus tussen de bondgenoten
vereisen. De een of andere
goedkeuring op voorhand, in
algemene en abstracte termen, voor
het ondernemen van out-of-areaactiviteiten
zou
niet
in
overeenstemming zijn met het
Verdrag; het zou ook niet in het
belang zijn van de Europese of de
Amerikaanse hoge contracterende
partijen.
In
het
conventioneel
internationaal recht zijn alle
soevereine staten gelijk. Het is
echter een feit dat de vijf
permanente leden van de VNVeiligheidsraad gelijker zijn dan
andere; het is een feit dat alle staten
die kernwapens bezitten gelijker
zijn dan andere; het is een feit dat
de Verenigde Staten op dit moment
militair superieur zijn aan alle
andere staten — de VS alleen zou
zijn strijdkrachten op iedere plek
waar ook ter wereld kunnen
stationeren. Voor Europeanen en
Canadezen is het een bemoedigend
voordeel
om
naast
deze
supermogendheid te kunnen staan
in een bondgenootschap voor de
wederzijdse
verdediging.
Dat
bondgenootschap kan echter niet de
vrede in de hele wereld handhaven,
en evenmin kan het de enorme nietmilitaire
problemen
oplossen
waarmee de mensheid in de 21ste
eeuw geconfronteerd wordt. •
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OP DE CULINAIRE TOER.
Hieronder een recept van eend met whisky-saus.
Bij het lezen van het recept moet U niet denken dat de secretaris te diep in het glas heeft
gekeken, of dat zijn schrijfmachine defect is, of eventueel dat U nodig aan een nieuwe
bril toe bent.
Lees aandachtig en zelfs indien nodig meerdere malen.
1.) Koop een eend van ongeveer 5 Kg voor 6 personen, twee grote flessen scotch
whisky, spekreepjes en een fles olijfolie.
2.) De eend larderen met het spek en de binnenkant inwrijven net zout en peper.
3.) De oven voorverwarmen op 180 graden voor 10 minuten.
4.) Een long-drink glas voor de helft vullen met whisky.
5.) De whisky opdrinken gedurende het opwarmen van de oven.
6.) De eend op de muur...vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whisky
uitschenken.
7.) Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven plaatsen.
8.) Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en twee blazen bullen
met whisky.
9.) De glazen opdrinken en de scherven van het ielste klas oplaapen.
10.) Nog een aalff klas insjenke en opdlinke.
11.) Na en nalff uul de hoven opedoen om deent te sjekke.
12.) Blantwondezalf in de padkamer ganaale en oep de povekand van de
rinkeland doen.
13.) Denove nesjot geve.
14.) Twi glose insjenke ven de twie flesse biski en tmiddeste glas
opsoope.
15.) De nove opedoen na dieste bles bieskie leegis, en de sjotel
vastpakke.
16.) De blandwondesalf op de binnekand van de twiejande doen en deent
oeprape.
17.) Dander glase bisski oepdrinke.
18.) Deent nogis oeprape en met nen nantdoek de blantwondzalf van
deentvege.
19.) Zen ande ontvette me bissky en den tuup salf twee kier oeprape.
20.) Tkapot glas opvege en deent terug inden ove zetten.
21.) Deent oprape en den ove opedoen.
22.) De twiede fles biskie opendoen en oeprape van de keukebloor.
23.) Opstaan van de bloer entvettig spek onder dekas vege.
24.) Nogis oepstan van de bloer en dan tochma blave zitte.
25.) De bles op de grond sette.
26.) Ban de teut drinke, de klase zen oep of kapot.
27.) Den ove afzette, doege toedoen en deniele nacht roenke.
28.) De volgende late voormiddag de eend aansnijden met het zilveren
feestbestek en degusteren met citroen mayonaise.
29.) De ganse namiddag en vroege avond de rotzooi in de keuken
opruimen en muren en plafond afwassen.
30.)De twee lege flessen naar de glasbol brengen en op de terugweg
perdolan en malox kopen.
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