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HET MILLENNIUM
Ja, het Millennium staat voor de deur wanneer U de Klaroen In Uw bus hebt gekregen.
We hebben een eeuw achter de rug, we treden een nieuw tijdperk tegemoet, al moeten
we toch laten opmerken dat de nieuwe eeuw slechts begint op 01 januari 2001. Maar de
gekte rond het jaar 2000 heeft ons allemaal In de greep.
Wat ons te wachten staat is een groot vraagteken. Maar ondanks de voorzitter, het
bestuur en ikzelf houden eraan U allen het beste toe te wensen voor het komend jaar
(eeuw) 2000, vol gezondheid en vrede en gespaard van alle tegenslagen.
Dat we de nieuwe eeuw niet zullen overleven is een feit, maar ik wens aan allen het
zolang mogelijk vol te houden opdat we gezamenlijk nog vele Klaroentjes kunnen
lezen.
Mijn beste dank gaat dan ook uit naar de vele leden welke mij een of ander artikel
hebben bezorgd, opdat ons driemaandelijks tijdschrift zich niet beperkt houdt tot het
schrijven van verslagen van vorige vergaderingen, het activiteitenprogramma enz...,
maar vooral dat we ook enig nieuws kunnen brengen over actuele of militaire thema’s.
Alle voorstellen zijn dan ook steeds welkom op het secretariaat.
Mijn beste wensen zijn ook gericht aan onze sympathisanten alsmede de adverteerders
in ons tijdschrift " De Klaroen ", zij allen dragen er toe bij dat we op tijd en stond onze
uitgave kunnen verwezenlijken.
De secretaris
§§§§§§§§§§

2.
AKTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE.
l. 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 gepaste oplossing zullen
trachten te zorgen.
- Donderdag 13 januari 2000 :
-

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

- Donderdag 10 februari 2000 :
-

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
spreekbeurt "Kustverdediging in Oostende" door dhr. ir. DE WOLF,P
koffietafel en tombola

- Donderdag 09 maart 2000 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Toekomst Belgische Spoorwegen" door dhr. ir. HARTENS
- koffietafel en tombola
- Donderdag 13 april 2000 :
-

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
spreekbeurt "Groendienst in Oostende" door dhr. Schepen LABENS, W
koffietafel en tombola

- Donderdag 11 mei 2000 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Taken van de civiele bescherming in België" door de
dhr. CLYMANS, A
- koffietafel en tombola
- Donderdag 08 juni 2000 :
-

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
bingo
koffietafel en tombola

-32. Etentjes In " Het Koninglnnehof " :
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 het
voorgerecht, hoofdschotel, nagerecht en koffie. De drank is niet inbegrepen. Na het
eetmaal is er gelegenheid om te kaarten of het bingospel. Leden worden gevraagd
om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze ontspanningsnamiddagen.
Verantwoordelijke voor de organisatie : confr. Julien VERMEYLEN. Er wordt
ter plaatse betaald aan Julien, maar men dient hem vooraf te verwittigen voor
deelname aan het eetmaal: tel. 059/70 94 09.
Datums van de samenkomsten in het jaar 2000 :
10 januari - 31 januari - 21 februari - 13 maart - 3 april - 24 april • 15 mei - 05 juni 26 juni - 17 juli - 07 augustus - 28 augustus -18 september - 09 oktober - 30 oktober
- 20 november - 11 december.
3. Koningsdag 2000 :
Op 18 november 2000 vieren wij terug het feest van Koningsdag. A.
Dagreizen :
Onze feestleider John VERPOUCKE heeft terug twee dagreizen uitgestippeld.
Eerste reis zie verder in deze Klaroen.
5. Planning jaar 2000 : 1 .
Ledenvergaderingen :
13 januari - 10 februari - 09 maart - 13 april - 11 mei - 08 juni – 14 september 12 oktober - 09 november - 14 december.
2. Bestuursvergaderingen :
05 januari - 02 februari - 01 maart - 05 april - 03 mei - 07 juni -02 augustus - 06
september - 04 oktober - 08 november - 06 december
§§§§§§§§§§§§§§§§
DAGREIS NAAR GENT OP DINSDAG 25 APRIL 2000.
Dagindeling is als volgt :
Voormiddag : Haven van Gent : film over de haven van Gent geleidbezoek aan de
haven
Middag : St Maartens Latem " t' Pompierke " Cruditeiten - hesp en frietjes.
Namiddag : Bezoek aan de Gentse Floraliën
s' Werelds grootste tuin in geuren en kleuren
Prijs : 1275 frank per persoon.
Inbegrepen : Bus - fooi chauffeur - parking bus - bezoek aan Gentse haven :
filkosten en gids - middagmaal -ingang Gentse Floraliën.
Beschikbare plaatsen : Max 74.
Uiterste datum van inschrijving : donderdag 09 maart 2000 of tot volledig* volzetting
van de bus. De datum van storting is het enige beslissende criteria bij over boeking van
de bus.
Verdere inlichtingen in de volgende Klaroen.
rekeningnummer:
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 000-0146912-54
§§§§§§§§§§
T. DEHAEMERS
Nieuwlandstraat 21
8400 Oostende
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LEDENVERGADERING VAN 09 SEPTEMBER 1999 .
87 deelnemers waren aanwezig voor deze eerste ledenvergadering na de zomerstop.
De voorzitter opende traditiegetrouw de vergadering met een ogenblik stilte ter
nagedachtenis van onze overleden leden.
Hij melde dat de spreker van de dag, op het ogenblik nog niet aanwezig, uitgenodigd
werd op 14 september 1998. Toen had niemand nog weet van de dioxinecrisis die later
de kop zou opsteken.
Enkele nieuwe leden voor het eerst aanwezig werden met dame aan allen
voorgesteld : dhr. GOYVAERTS, WILLEMS en DE CLERCK. Zij werden welkom
geheten. Na verder enkele komende activiteiten te hebben gemeld zoals :
- dagreis naar Diest
- het etentje op 20 september in ons lokaal
- de uitnodiging op de plechtigheid "Belgische Oorlogskruisen" 25 sep.
- federale vergadering van de afdelingen Ex-OOffr te Berchem - 30 sep.
- op 2 & 3 oktober "Week-end of Remembrance van de Brigade Piron".
Door onze feestleider J. Verpoucke werd rond 14.50 uur de heer Dr. Dirk
WILDEMEERSCH " Team-verantwoordelijke van de Gezondheidsinspectie van het
Vlaams Ministerie " aan ons voorgesteld.
Zijn spreekbeurt handelde over " Voedselveiligheid en infecties ".
Voorkomen van infecties is wel het hoofddoel van dit team.
Nochtans infecties komen voor en toch zijn ze grotendeels vermijdbaar als ieder van ons
zorg draagt bij het omgaan met eetwaren.
De teamverantwoordelijke gezondheidsinspectie komt meestal in werking wanneer door
de Provincies de vraag gesteld wordt een onderzoek te doen naar de oorzaak van
infecties of ziekte gevallen bij een groep mensen. In ernstige gevallen is het eerst de
taak van het ziekenhuis en dokters dit te melden aan de Provincie, die indien dit nodig
dan verder doorspeelt naar het Team in Brussel, en dit om verdere spreiding van deze
ziekte te voorkomen.
De normale werkwijze van het Team is : - ondervraging van het personeel
- vaststelling van de ziekte
- bepalen van de infectiekiem
- analyse van een proefstaal (indien dit nog beschikbaar is)
- labo-onderzoek
- IVK: Instituut voor veterinaire keuring. Van groot belang om voedselinfecties te
voorkomen zijn:
- handhygiëne (regelmatig handen wassen)
- geen rauwkost met gebraad mengen
- vermijd langdurig verblijf van voedsel in temp. van 8° tot 40°
- voedsel uit de diepvries laten ontdooien tot normale temperatuur in de frigo
vooraleer verder als eetwaar te bereiden
- eieren behoren best in de frigo
Na verder enkele vragen te hebben beantwoord werd Dr. WILDEMEERSCH met een
warm applaus bedankt en werd hem door de feestleider het traditioneel geschenk
overhandigd.
Melden we nog dat het verslag van de ledenvergadering van 10 juni werd voorgelezen
door de voorzitter, gezien onze secretaris Gilbert zich had verontschuldigd niet te
kunnen aanwezig zijn op deze ledenvergadering.

-5Na de koffiebreak werd overgegaan naar de tombola. Het konijn werd gewonnen door
ons nieuw aangesloten lid dhr. Goyvaert. Rond 17.15 uur werd deze vergadering
besloten.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 14 OKTOBER 1999.
Met 95 leden waren we opgekomen tot het bijwonen van deze vergadering. Na de
verwelkoming door de voorzitter werd er één minuut stilte gehouden voor de overleden
leden.
De spreker van de dag had als voorwaarde gesteld dat de spreekbeurt zou plaatsvinden
in de kleine zaal. Daarop werd een kleine volksverhuizing gehouden naar deze zaal.
Onze feestleider stelde daarop de spreker voor met name de heer Professor
STROOBANDT, afdelingshoofd van de Cardiologie in het St Jozefsziekenhuis te
Oostende.
De spreker begon met een uitleg te geven over de werking van het hart, wanneer er
echter hartritmestoornissen voordoen kan de cardioloog besluiten om een pacemaker te
plaatsen. Hij gaf daarop uitleg over dit kleine elektronisch apparaatje genaamd de
pacemaker. Het gewicht van dit toestel bedraagt 30 gram, is A op A cm groot en is
minder dan 1 cm dik. Hij vervolgde met het toestel te beschrijven alsmede de
onderverdeling van de pacemakers te geven. De ingreep zelf duurt ongeveer anderhalf
uur en gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. Na de ingreep bent U voortdurend
onder controle om de werking van de pacemaker te volgen en eventueel correcties uit te
voeren. Na de eerste dag mag u normaal terug rondwandelen. Het verblijf in het
ziekenhuis is een 3 a 5 tal dagen, gedurende deze periode bent u volledig onder controle
voor het juist programmeren van de pacemaker.
Nadien werden er enkele tips gegeven in verband met eventuele schade of stoornissen
die zouden kunnen optreden.
Hij sprak o.a. over het autorijden, lichamelijke inspanning, magnetische stralen, bezoek
aan de tandarts, werkhervatting, reizen, draagbare telefoons, sexuele betrekkingen en
nog vele andere. De controle op de pacemaker gebeurt één maand na de inplanting en
later om de zes à acht maanden.
Na enkele vragen te hebben beantwoord, werd het traditioneel geschenk overhandigd en
nam de spreker afscheid met een daverend applaus. Daarop werd door de aanwezigen de
oude stamplaatsen weer ingenomen in de grote zaal. De voorzitter gaf nog enkele
inlichtingen o.a. in verband met ons Koningsfeest, het voorlezen van het verslag van de
vorige vergadering. Daarna was het tijd voor de koffiepauze.
Intussen werden de loten verkocht voor de tombola die plaats vond na de pauze. Rond
17.30 uur was alles afgelopen en kon iedereen tevreden huiswaarts keren.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 18 NOVEMBER 1999.
89 leden waren opgekomen voor deze voorlaatste vergadering van deze eeuw. De
voorzitter verwelkomt de aanwezige leden en vraagt één minuut stilte voor de overleden
leden.
Na het voorlezen van het verslag van de vorige vergadering, gaf de voorzitter nog
enkele mededelingen met onder meer de reis naar Gent van volgend jaar, een beknopte
voorstelling van de komende vergaderingen in het volgend jaar. Tevens liet hij
opmerken als dat de lidgelden contant kunnen betaald worden aan onze penningmeester.

-6Daarna volgde de Bingo, er waren 21 prijzen voorzien ( waaronder 2 boeken geschreven
door Majoor VAN CANT, een van de vorige sprekers ), alles verliep zeer vlot, behalve
een paar deelnemers die toch probeerden een prijsje in de wacht te slepen met een
onvolledige Bingokaart, goed geprobeerd maar de jury was onverbiddelijk en werden ze
terecht teruggewezen .
Na de koffiepauze werden de loten van de tombola verkocht, waarna dan ook de
tombola kon beginnen. De prijzen werden goed verdeeld en tegen 17.00 uur kon
iedereen tevreden huiswaarts keren.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
13 NOVEMBER ; KONINGSDAG.
187 deelnemers namen deel aan deze feestmaal tij d. Hoe meer volk hoe meer vreugde,
maar er zal wel eens een tijd komen dat we te weinig plaats zullen hebben, zodat we
zullen moeten dansen op het terras.
We werden verwelkomd door de Voorzitter. Na de voorlezing van de telegram aan het
Vorstenhuis werd een toast gebracht aan Z.M. de Koning, gevolgd door het spelen van
het Vaderlands lied.
Onder de aanwezigen waren er buiten de ere-genodigden ook delegaties uit Tongeren
met 22 leden, Antwerpen met 3 leden en 6 leden uit Brussel. Na de maaltijd werden de
Medailles van Ex-Onderofficier uitgereikt aan 9 leden van onze vereniging. Onze
bestuursleden PUYSTIENS en THEYS alsmede hun echtgenotes werden in de bloemen
gezet wegens hun jarenlange inzet. Tenslotte werd dan onze Voorzitter gehuldigd
wegens zijn 10 jarig voorzitterschap. Na een korte toespraak door de ondervoorzitter
VAN LOOCKE werd dan een geschenk overhandigd aan de Voorzitter en werden er
bloemen uitgereikt aan zijn echtgenote. We wensen Andre nog vele jaren te mogen
begroeten als voorzitter van onze vereniging.
Onder leiding van het orkest werd de dans ingezet en kon het feest voor goed beginnen.
Om 19-00 uur was het einde van deze prachtige feestdag en kon iedereen tevreden
huiswaarts keren met de gedachte aan volgend jaar: 18 november 2000.

i

7.

KONINGSDAG 13 NOV 1999.

De erkenning van onze raad der wijzen voor hun jarenlange inzet als bestuurslid
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DONDERDAG 09 MAART 2000 / STATUTAIRE VERGADERING.
Er wordt de leden ter kennis gebracht dat de jaarlijkse statutaire vergadering doorgaat
op 09 maart 2000. De bestuursploeg wordt gedeeltelijk herkiesbaar gesteld :
VAN LOOCKE Raymand
VERPOUCKE John
SOMERS Jacques
Leden die hun kandidatuur voor het bestuur wensen te stellen, moeten dit doen minstens
15 dagen voor de statutaire vergadering, en dit schriftelijk aan het secretariaat (art. 15
van de statuten).
Er wordt dan ook gevraagd om tegen 25 februari 2000 de kandidaturen
te laten geworden aan volgend adres : Slachtersstraat 2 bus 4, 8400 Oostende.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§
NIEUWE LEDEN 1999Wij heten de volgende nieuw-aangesloten Ex-Onderofficieren hartelijk welkom in onze
Koninklijke Maatschappij :
826.
BEERNAERT
Robert
1MC. b.d. Z.M.
827.
LECLUYSE
Gilbert
ADC. b.d. L.M.
828.
FONTEYNE
Jean-Marie
10M. b.d. Z.M.
829.
HENDRICKX
Hendrik
ADC. b.d. Rijkswacht
830.
VIANE
Freddy
ADC. b.d. L.M.
831.
NASSEL
Ronni
ADJ. b.d. L.M.
832.
VAN DER SCHUEREN
Antoine
ADC. b.d. L.M.
833.
WILLEMS
Daniel
1 SC. b.d. L.M.
834.
DECLERCK
Eduard
ADJ. b.d. L.M.
835.
FAICT
Cyriel
ADJ. b.d. L.M.
837.
GOYVAERTS
Frans
ADJ. b.d. L.M.
838.
NYS
Andre
10M. b.d. Z.M.
839.
VAN HOUCKE
Gustaaf
ADC. b.d. L.M.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
IN MEMORIAM
Op 10 oktober 1999 is Mevrouw Paula CRITS, echtgenote van ons lid Maurice
DEJONCKHEERE, te Oostende overleden. Zij werd op 16 maart 1999 1927 te Menen
geboren. Veel te vroeg is zij van ons heen gegaan.
Geliefd en gekend, was zij steeds met haar echtgenoot aanwezig op plechtigheden
en ontspanningsnamiddagen in onze vereniging.
Vele leden van onze vereniging hadden eraan gehouden aanwezig te zijn op de
uitvaartplechtigheid die plaats greep op vrijdag 15 oktober 1999 in haar parochiekerk
Sint-Jan-Baptist te Oostende.
Aan onze vriend Maurice en familie, bieden wij nogmaals onze innige deelneming aan.
oooooooooooooo
ooooooooo

-9IN MEMORIAM
Op 27 oktober 1999 is ons lid Pieter DETAILLEUR, echtgenoot van
Mevrouw Margriet VANBIERVLIET, overleden te Brugge.
De uitvaartplechtigheid had plaats op dinsdag 02 november 1999 in de
parochiekerk St-Antonius op de Vuurtorenwijk te Oostende.
Namens de voorzitter, het bestuur en de leden bieden wij aan de familie onze
deelneming aan.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
MEDAILLE VAN EX-ONDEROFFICIER.
Volgende leden komen in aanmerking voor het verkrijgen van de Medaille van ExOnderofficier in 2000.
D'HEERE Jozef
HERTOG Edgard
ZWAENEPOEL Guy
D'HONDT Abel
D'HAENE Rik
NEUS Renaat
GOGEN José
HUBRECHTSEN Freddy
MEULEMAN Carlos
VAN ASSEL Robert
DESMADRYL Guido
VAN SLAMBROUCK Gilbert
Indien er leden zijn welke niet opgenomen zijn in deze lijst en toch denken in
aanmerking te komen voor deze Medaille, gelieve dan kontakt op te nemen met het
secretariaat. De bovenvermelde leden zullen nog schriftelijk verwittigd worden.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
DOOPPLECHTIGHEID IN DE KONINKLIJKE SCHOOL VOOR
ONDEROFFICIEREN Nr 2
TRADITIEDRAGER 6 LINIE
Onder een zwaarbewolkte hemel werd op 22 oktober 1999
de doopplechtigheid gehouden onder het bevel van Lt
Kol MOTMANS.
Onder de genodigden zagen we onder meer : de
Provinciegouverneur Provinciecommandant
Brigadecommandant Burgemeester van Zedelgem
De plechtigheid werd voorgezeten door GenMaj VAN DE WEGHE .
Deze militaire Plechtigheid sluit de militaire initiatie fase af met
de toekenning van een Peter.
De nieuwe Promotie, de 54e, heet voortaan :
1Sgt VI FRAUSSEN Jurgen
Deze onderofficier verbonden aan het Licht Vliegwezen kreeg op 15 november 1991 het
Militair Ereteken 2e Klas, en postuum werd hem het Ereteken van Ridder In de Orde

- 10 van Leopold II toegekend met de vermelding :
" Toegekend ingevolge overlijden tijdens de
uitvoering van een verkenningsopdracht in de
JUBA VALLEY, 20 km ten noordoosten van
KISMAYO ".
Onze vereniging vertegenwoordigd door ons bestuurslid Charles VERBANDT
overhandigde de prijs Laureaat Lichamelijke Opvoeding en Sport aan Kpl BOO
MOREELS Mike.
Deze plechtigheid werd dan besloten met een receptie in de turnzaal van de
school.
VERBANDT Charles
§§§§§§§§§§§§§§§§
ALLERLEI NIEUWS
- Een van onze leden namelijk Denise LENAERS uit Oostende, één van de
weinige vrouwelijke oud-strijders die ons land rijk is, kreeg onlangs
de " Eisenhouwer Medaille " opgespeld. Net als Queen Elisabeth
maakte ze tijdens de oorlogsjaren deel uit van het Army Territorial
Service.
- Luitenant-kolonel S tafbrevethouder R. DE BRANDT heeft op 09 september
1999 heeft het bevel als Korpscommandant van het 99 Bataljon Logistiek
overgedragen aan Luitenant-kolonel J. SIEMONS . Waarom we dit bericht
vermelden is dat deze Officier de zoon is van ons lid DEBRANDT Armand,
§§§§§§§§§§§§§§§§
DE VLAAMSE PIONIERS.
Een herinnering van de " Tour de France " . Als eerste Belg
presteerde Odiel Defraeye om de ronde van Frankrijk te
winnen in het jaar 1912. Stel U voor dat hij vanaf de tweede
rit tot de vijftiende rit te Parijs in de leiderstrui rondreed. De
totale afstand bedroeg 5319 km en dit met een gemiddelde
snelheid van 27,894 km, en dit met een fiets die maar liefst
twaalf kilo woog.
Hij won bij deze ronde de som van 7.750 frank zonder zijn
premies, maar als werknemer bij de firma Van de
Kerkhove-Laleman verdiende hij 3 frank per dag. Als
Rumbekenaar verbleef hij het meest in Izegem waar hij
door enige industriëlen zoals Arseen Wybo, de gebroeders Vandenmoortele en Josef
Bral sterk aangemoedigd werd. Alios Strobbe met zijn weekblad " Sportvriend " en zijn
hoofdopsteller Karel Vanwijnendaele, waren toen al roundmanagers voor * Defraeye
in de sportmiddens van Brussel en Parijs. Op te merken was dat de eerste tourwinnaar
de fransman Maurice Garin was in het jaar 1903.
Dit is afgeschreven van een Almanakbriefje uit het jaar 1984 - 12 juli.
VERMEYLEN Edward
§§§§§§§§§§§§§§§

- 11 OP DE CULINAIRE TOUR.
WIJN CULTUUR : VAN WIJNSTOK TOT HET PLUKKEN VAN DE DRUIF.
Vooraleer de wetenschap zijn bestanddelen definieerde, was wijn een godheid, hij
laafde, genas en troostte de mensen. Hij verwekte een roes en goede wijn streelde de
zinnen.
Een ware wijncultus is omstreeks 2000 v Chr in Griekenland ontstaan, de verering van
de wijn was zo groot dat men hem een goddelijke gestalte wilde geven : DIONSYOS de
Griekse wijngod, in Italië bekend onder de naam BACCUS.
De oudste vondsten inzake wijnbereiding werden gedaan in het huidige Syrië, de eerste
afbeeldingen over wijnbereiding komen uit Egypte.
Om klimatologische redenen wordt er slechts op twee smalle gordels ter wereld wijn
verbouwd.
De breedste daarvan bevindt zich op het noordelijk halfrond tussen de 40ste en de 50ste
breedtegraad, daar vindt men de grootste Europese en Noord-Amerikaanse wijnbouwzones, de smallere gordel op het zuidelijk halfrond, Chili, Argentinië, Zuid Afrika,
Australië en Nieuw Zeeland.
Tussen de beide gordels in is er bijna geen wijnbouw.
Wijnstokken werden door teelt methoden gekweekt tot wat ze nu zijn.
De meeste productieve, resistente, vroegste planten werden uitgekozen.
Veel wijnstokrassen gingen verloren maar ook de wijngaardluisravage die Europa in
1850 overviel en in sommige streken duurde tot in 1930, waren er de oorzaak van. Alle
soorten opnoemen zou onbegonnen werk zijn maar dan toch hier enkele bekende :
Voor rode wijn :
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Gamay, Syrach, Pinot Noir, Malbec,
Nebbiolo, Sangiovese.
Voor witte wijn :
Chardonnay, Aligoté, Riesling, Sauvignon blanc, Sylvaner, Muscat, Pinot blanc,
Gewürtstraminer .
Voor zoete wijnen :
Chenin blanc, Semillon.
Elk ras levert een wijn op met andere geur en smaak, een zelfde ras in
verschillende streken en op andere bodem verbouwd levert telkens een eigen
typische wijn op.
Van snoei tot oogst :
De wijnstok zou zonder ingreep van de mens uitgroeien tot een slingerende liaan of een
bossige struik met kleine zure bessen. Door oordeelkundige snoei en verzorging
gedurende het productieproces zorgt de wijnbouwer voor evenwicht tussen kwaliteit en
kwantiteit van de druiven in functie van de wijnen die hij wil produceren, het snoeien
gebeurt in de wintermaanden en heeft tot doel de levensduur (tot 50 jaar en soms langer)
en de groeikracht van de plant te bevorderen. In de lente wordt er geploegd, waterloten,
ongewenste scheuten verwijderd, soms bemest, het aantal trossen beperkt. Oude stokken
worden goed verzorgt niet tegenstaande hun lagere opbrengst toch betere kwaliteit
geven, in de zomer worden de druiven regelmatig preventief behandeld tegen parasieten
en wilde scheuten worden verwijderd om uitputting van de plant te vermijden Druiven
hebben geen rijke bodem nodig het tegendeel is soms waar, arme en rotsige gronden
geven soms schitterende wijnen, toch zijn er elementen die onmisbaar zijn zoals
miniralen, oligo-elementen. De beste wijngaarden liggen op de flanken van hellingen en
bergen. Het weer, regen, zon is belangrijk, het ideale seizoen : een koude en
regenachtige winter, een lente zonder vorst een mooie zomer met af en toe regen vooral
in september en oktober.
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Europa drukke maanden.
En om te besluiten volgende gezegde : hoe geringer de oogst des te beter de wijn.
De oogst :
De oogst of pluk gebeurt manueel, de rijpe trossen worden met een snoeimes of
snoeischaar van de stengel gesneden en in manden verzameld en zo vlug mogelijk naar
de pers gebracht.
De manuele oogst is echter duur maar maakt een preciezere pluk, per wijnstok met de
hand wordt een selectie gemaakt, de machinale oogst is een alternatief, sneller,
goedkoper maar rijpe en onrijpe vruchten worden ter zelfde tijd geplukt, dit dan ook met
de rotte, overigens kunnen oogstmachines alleen op bijna vlak terrein gebruikt worden.
Het houten vat is meer dan een recipiënt :
Het houten vat of fust is tot op heden de belangrijkste recipiënt voor de rijping van de
wijn gebleven, het bestaat uit twee bodems en de repen die convex gebogen zijn
waardoor ze een karakteristieke buikige vorm krijgen, de repen worden bij elkaar
gehouden met gegalvaniseerde metalen hoepels .
Vroeger had men grote vaten, tegenwoordig zijn die kleiner daar men de wijn vroeger
rijp en drinkbaar wil hebben, dit gaat beter in kleine vaten. VB. de Bourgondische vaten
hebben een inhoud van 228 L. die van Bordeaux 225 L., beiden worden gebruikt voor
de rijping van de rode wijn. De soorten hout die men gebruikt : Franse eik, Limousine
eik, Allier eik, Nerver eik, alle soorten zijn tanninerijk en geven bijzondere smaak aan
de wijn.
Bewaring ; de wijnkelder of wijnkoelkast :
De ideale wijnkelder moet : koel, vochtig, donker en trilvrij zijn. Temperatuur : hoe
hoger de temperatuur hoe sneller de wijn veroudert dus hoe meer de kans dat er iets
mis loopt.
De beste temperaturen ongeveer 12°, in de zomer mag dat iets stijgen en in de
winter dalen.
Aanvaarbare schommelingen zijn 4° tot 5° in elke richting, maar de schommelingen
moeten geleidelijk gebeuren.
De min of meer ideale temperaturen zijn min 70 en max 17°. Licht : zon en neonlicht
moeten absoluut gemeden worden, onrechtstreeks en gedempt licht is aangewezen.
Vochtigheid : voldoende vochtigheid is gewenst, een hygrometer is ideaal
60° a 70° mag als zeer goed worden beschouwd, te droge lucht is ook niet goed,
kurken kunnen afsterven, een beetje water in een recipiënt doet soms wonderen.
Geuren : sterke geuren in de onmiddellijke omgeving van de wijn zijn af te raden
hebben een nefaste invloed.
VB. brandstoffen, aardappelen, verse groenten, chemische producten. Wijnkoelkasten :
zijn de laatste jaren in trek, toch nog steeds duur, de _, wijn wordt vertroeteld want in de
kasten is de temperatuur en de vochtigheid perfect.
Bereiding van rode wijn (vinificatie) :
Rode wijn wint men uit blauwe druiven. Meestal verwijdert men de steeltjes (looizuur is
enkel goed voor lange bewaring).
Vervolgens worden de druiven gekneusd, een mengsel van pitten, schillen, sap en
eventueel steeltjes, vroeger met de voeten nu alles machinaal. De gekneusde druiven
(most genoemd) gaat in de gistkuipen om te gisten en om te zetten in wijn, de gisting
kan op natuurlijke wijze in gang komen of door toevoeging van reeds bestaande gisting
(most), bij de gisting wordt de suiker van de druiven omgezet in alcohol en koolzuur,
het volledig gistproces duurt dagen tot weken naargelang bewaar of primeurwijn.
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omgezet tot alcohol, sterven de gistcellen af, de gisten worden geneutraliseerd, soms
voegt men suiker toe (chaptallsatie genoemd) na de alcoholgisting wordt de most, nu
wijn overgezet in een andere kuip (vin de goutte ) .
De resterende koek wordt soms tot driemaal geperst en dat geeft (vin de presse), uit de
achter gebleven droesem of mare kan men alcohol distilleren VB. Mare de Bourgogne.
Naar gelang het bewaar potentieel dat men aan de wijn wil geven en ook rekening
houdend met de smaakfactoren zal men aan de wijn Vin de goutte, min of meer Vin de
presse toevoegen.
De wijn wordt vervolgens in kuipen opgeslagen om een tweede gisting te ondergaan: de
Malolactische gisting, bacteriën zetten het appelzuur om in melkzuur en koolgas.
Wijnen die geen verdere rijping vereisen gaan in afwachting op roestvrije stalen kuipen.
Wijn opgeslagen in eiken vaten oude of nieuwe (belangrijk) nemen looistoffen en
aroma's op door een tijd op vaten te blijven.
Voor het op flessen trekken wordt de wijn geklaard en ontdaan van onzuiverheden, dit
gebeurt door toevoegen van eiwit of vislijm die de onzuiverheden mee naar de bodem
van het vat nemen, andere methodes zijn filteren of centrifugeren.
Bereiding van witte wijn:
Witte wijn bekomt men uit witte druiven, blauwe of een mengeling van de twee.
De vinificatiemethode verschilt overigens volgens het type wijn droog zoet of
schuimend. Als de wijn uitsluitend afkomstig is van witte druiven spreekt men van
Blanc de Blanc.
Het basisprincipe is hetzelfde voor alle soorten witte wijn : de steeltjes worden
verwijderd , de druiven worden gekneusd en geperst om kleuring te vermijden worden
velletjes en pitten zo snel mogelijk verwijderd, de gezuiverde most komt dan in een
kuip terecht voor gisting met dit onderscheid echter : bij zoete wijnen wordt de gisting
stopgezet terwijl een aanzienlijk gedeelte van de suiker nog niet omgezet is in alcohol,
bij sommige wijnen vb. sauternes valt de gisting van zelf stil door te hoge alcohol
gehalte, bij de meeste wijnen doet men het zelf door afkoeling, filtering of toevoeging
van zwaveldioyde .
Bij droge witte wijnen wordt alle suiker vergist tot alcohol, de temperatuur moet daarbij
zoveel mogelijk onder 20° C gehouden worden om het verlies van aroma's tegen te
gaan, wil men frisse droge wijn, dan zal men de secundaire of malolactische gisting
verhinderen door toevoeging van zwaveldioyde of door snelle botteling, wil men zure
wijnen dan is een tweede gisting vereist.
Bereiding van roséwijn :
Roséwijnen zijn in tegenstelling tot wat velen denken geen mengeling van witte en rode
wijnen, dit is bijna overal verboden.
De bereiding van rosé wijn gebeurt volgens een techniek die zo wat het midden houdt
tussen die voor de witte en de rode wijn.
Men laat na de kneuzing de most van de blauwe druiven samen met de pitten en schillen
gisten en op regelmatige tijdstippen (om het uur) controleert men de verkleuring, als de
gewenste kleur bereikt is, wordt de gekleurde most afgetapt en verder vergist als witte
wijn.
Herkomst - benaming - visitekaartje - etiketten leren lezen :
Wanneer men de titel leest vraagt men zich af waar ben ik mee bezig, hou het op enkele
gegevens en proef de wijn die men koopt voor je eventueel je kelder opvult, je zou het
etiket ook kunnen zien als een belofte, maar vaak wordt die belofte niet waar gemaakt.
De waarheid zit in de fles, dus proef en Uw smaak telt en niet die van een ander.
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De Frans wijn wordt door de Franse wetgeving ingedeeld in 4 categorieën ;
Appellation d'origine contrôlée ; AC of AOC :
Wordt beschouwd als een herkenning van de hoogste kwaliteit en wordt toegekend
aan wijnen die een aantal criteria voldoen.
Druivenrassen - productiemethode - alcoholpercentage - ligging wijngaard naam of
firmanaam - adres wijnen bestemd voor het buitenland (vermeld produit de France), de
term appellation contrôlée moet op het etiket vermeldt worden.
Soms heb je een rug-etiket daar staan aanbevelingen op : toch is dit geen verplichting.
Vin délimité de qualité supérieur : VDQS :
Soms geeft dit verwarring met AOC, toch de laatste tijd worden veel van
die wijnen overgeheveld naar AOC maar dit na een verplichte degustatieproef.
VB. de Chablis : deze wijn mag uitsluitend afkomstig zijn uit een streng
beperkt gebied, rond het stadje Chablis in Noord-Bourgondië en mag slecht:
van Chardonnay wijnstokken van dit gebied geteeld worden, hij krijgt dan
op het etiket de benaming :
Appellation Chablis contrôlée. Een speciaal aspect van A.C. Chablis is de
Classificatie per eigendom VB. Grand Cru.
Gezien de vele eigenschappen en dezelfde normen die ze vertonen worden deze wijnen
kort genoemd A.O.C.
Vin de pays : streekwijnen .
Er zijn drie soorten :
De regionale : komen uit gebieden die diverse departementen omvatten tot deze groep
behoren : Vin de pays du jardin de la France; Vin de pays d'oc, Vin de pays des comtés
rhodaniens, Vin de pays du comté tolosan.
De departementale: wijnen genoemd naar het departement VB. Vin de pays de
l'Hérault.
De zonale : soms kan een zone zich uitstrekken over twee departementen toch zal dit
steeds aangeduid worden, vin de pays kan soms gemaakt worden van niet autochtone
rassen onder ander in de Languedoc waar steeds meer druivensoorten uit Bordeaux en
Bourgogne worden gebruikt VB. Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay welke
verbluffende wijnen geven.
Vin de table: tafelwljn.
Hier gelden geen afkomst noch herkomst, kwaliteitsnormen, meestal veel
mengelingen eventueel met buitenlandse wijnen.
Wanneer het echter Franse wijnen zijn moet op het etiket "FRANCE" staan want een
Franse merknaam is daarom steeds geen Franse wijn.
Dus nogmaals eerst proeven en dan beraden, want als er een God bestaat leeft hij in
Frankrijk, dat staat voor de wijndrinkers als een paal boven water.
§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§
Deze reeks wordt vervolgd in onze volgende Klaroen.
J. VERPOUCKE
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Onze dagreis naar Hasselt en Diest op 16 september 1999.
Reeds vroeg in de morgen was het appel geblazen. Te 06.45 uur op het voorzien
tijdstip vertrokken we richting Hasselt voor het bezoek aan de Japanse tuin. Via
Antwerpen geraakten we in de dagelijkse file. Alles viel nog mee gezien om 09-25
uur wij konden genieten van een kopje koffie in het cultureel centrum te Hasselt.
Rond 10.10 uur aangekomen aan de tuin werd onze voorzitter begroet door de
voorzitter van de vereniging Ex-Onderofficieren van Hasselt. Een eerste ontmoeting
tussen beiden.
De Hasseltse tuin is met een oppervlakte van 25.000 m2 de grootste Japanse tuin in
Europa. Hij weerspiegelt het Japanse landschap en is aangelegd in 1992 naar het model
van de 17de-eeuwse theetuinen. Rondwandelen in deze tuin is zich open stellen voor
een andere cultuur, zich onderdompelen in een sfeer-scheppende omgeving waarin de
zintuigen worden aangesproken. De tuin is ingedeeld in drie delen : - een overgangsgebied tussen het Westerse park Kapermolen en de centrale authentieke Japanse
tuin - de centrale tuin met ceremoniehuis, theehuis, klaterende waterpartijen en
behoorlijke beplanting en - een park met niet minder dan 250 Japanse kerselaars, (dit
volgens info blad 99 Hasselt).
De 50 bezoekers werden ingedeeld in twee groepen. Onze groep had de heer Jos
NEUTELEERS als gids, een oud gediende van de Koninklijke school voor
Onderofficieren te Zedelgem.
Aan de ingang van de tuin gekomen werden we de volgende vraag gesteld door onze
gids : " Wat is het doel van het toegangspoortje ? ". Het antwoord luidde van hem : "
Om het te openen en daarna te sluiten ". Rustig bewegen en handelen om van het leven
meer te genieten. Een Japanse tuin is een plekje natuur dat voornamelijk RUST
uitspreekt. Na een dag van werken, is het een plaats om zich terug te trekken voor
bezinning over het leven.
In een Japanse tuin vindt men weinig bloemen, wél grote rotsblokken van alle formaat
en vorm, stromend water en planten.
Zo stellen de grote stenen hoge bergen voor, puntige stenen vuur en lage vlakke stenen
de heuvels.
Het stromend water geeft verschillende geluiden weer, en betekend de bron van het
leven.
De weg die men in deze tuin volgt is zo, dat ieder stap die men zet een bijzondere
betekenis heeft. Loodrechte paden, oversteekbruggetjes en stenen in paden verdrijven in
de Japanse cultuur de boze geesten. Bij het binnengaan van een theehuis staat vermeld :
" One time - One moment ". Dit doet ons terug nadenken.
Het opdienen en theedrinken is een omslachtige ceremonie. Om hier alles te vertellen
dat wij te horen kregen van onze gids zou te lang duren. Daarom voor diegene die er
niet bij waren zeggen we : " Bezoek eens een Japanse tuin ". Het is de moeite waard,
maar dan met gids. Misschien in de toekomst ook te Oostende.
Te 11.45 uur dankten wij onze gids voor de rondleiding en prachtige uitleg. De bus
voerde ons naar het cultureel centrum van Hasselt voor ons middagmaal.
Het tweede deel van onze dagreis was het bezoek aan het parachutistencentrum te
Schaffen. In 1991 hadden sommigen van ons daar reeds een bezoek gebracht, anderen
hadden er dienst gedaan. Voor allen was het toch interessant door het centrum te
wandelen.
Het was Adjudant AERTS die de volledige groep rondleidde. Eerst en vooral werd een
videofilm afgedraaid die ons de activiteiten in het centrum aantoonde zoals :
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- het springen uit de ballonbak van op een zekere hoogte, waarbij de kandidaat tot op
de grond begeleidt wordt
- het springen uit een vliegtuig
- het gebruik van een parachute en de cyclus die het doorloopt het drogen, soms
wassen, het plooien, soms herstellen, het verpakken en de controle en nazicht door
inspecteurs
Wij werden vervolgens rondgeleid doorheen de verschillende werkplaatsen die ons de
praktische kant toonde.
Zo worden er maximum 15 parachutes verpakt per dag door specialisten. De levensduur
van een parachute is 2 jaar. Het drogen na gebruik duurt 48 uren.
De ballon die gebruikt wordt is gevuld met heliumgas. Zo een 1520 m3 gas. Ze heeft
een lengte van 28,42 meter en een hoogt van 10,25 meter en weegt 500 kg. Grote zorg
wordt besteed aan het onderhoud daar de ballon een slordige 3.500.000 frank gekost
heeft. Ook het heliumgas draagt bij in de globale onkost.
Onze groep, op het einde van het bezoek kon nog genieten van de gastvrijheid in de
militaire kantine.
Onze terugreis naar Oostende ging langs St. Martens Latem (t' Pompierke) voor de
gebruikelijke koude schotel met frietjes en de daarbij horende verfrissende drank.
Dank aan onze feestleider John, die ons nogmaals een prachtige dagreis had voorbereid.
Tot de volgende uitstap in het jaar 2000.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
PHILA NEWS 4/99.
1e postzegel in EURO en BEF.
Met de definitieve vastlegging van de omrekeningskoersen werd op 01 januari 1999 de
EURO, de Europese eenheidsmunt, van kracht. Meteen ging de overgangsperiode die de
Europeanen moet laten wennen aan de nieuwe munt, van start. De overheid en de
banken gingen hun verrichtingen zowel in Belgische frank als in euro uitvoeren.
Ook de Post verleent haar volle medewerking aan deze kolossale financiële
omwenteling. De postzegel is een van de pionnen in de voorhoede van haar eurooperatie en moet daadwerkelijk bijdragen tot het familiariseren van
de kersverse munteenheid.
De gedroomde kans om een nieuwe collectie te starten
Dit betekent echter niet dat de sinds 1849 uitgegeven zegels met de
nominale waarde-aanduiding in BEF minder gegeerd zullen zijn bij
de verzamelaars op hun zoektocht naar de vervolledigen van hun
collectie.
Integendeel !!
Tot 31 december 2001 dragen alle gewone en speciale zegels de
dubbele indicatie van de frankeerwaarde.
Ze blijven in gebruik ook wanneer na deze datum de waarden uitsluitend in euro
uitgedrukt worden.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§
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Lange Nelle wordt mooie Nelle.
Lange Nelle was lange tijd verwaarloosd geweest en begon
evenwichtsstoornissen te vertonen. Haar vroegere schoonheid
was getaand en elke dag kon ze de man met de hamer op
bezoek krijgen.
De vuurtoren van Oostende werd met afbraak bedreigd
Een groepje welmenende sympathisanten onder leiding van
Dominiek Vervaecke wou zich echter daar niet bij neerleggen
en begon een actie voor het behoud van Oude Lange Nelle.
Als eerste resultaat van de actie om de oude " Lichtekooi " te
redden, werd de Royale Beige bereid gevonden te sponsoren.
De bejaarde dame kreeg een betonnen korset, een
strakzittende koker, die haar het vallen zou verhinderen. Een
stevig korset, dat wel, maar behoor lijk lelijk.
De Knokse kunstenaar Ignace Van Isacker werd aangesproken en deze ontwierp een blauw-geel-witte combinatie
voor Nelle.
Het schilderen ervan, geen sinecure, werd aan de
Ardicorploeg overgelaten.
Zij voerden het ontwerp van de kunstenaar uit met
beschermende verf (Herbol Betonsysteem), zodat Lange
Nelle niet zomaar een jas kreeg, maar een fleurige regenjas
met bijhorende make-up.
Mooie Nelle kijkt nu weer mooi rechtop naar de golven.
Lang en mooi.
Decor-News een uitgave van
Ardicor n.v.
Wezestraat 1
8850 Ardooie
DE VUURPROEF.
Vraag aan 20 verschillende mensen waaraan ze denken als ze
het woord "verf" horen, en je zult 20 verschillende
antwoorden krijgen. De een zal het hebben over de
schoonheid van het resultaat, de andere over de finesses van
het vak, nog een ander zal de specifieke geur van verf voor de
geest halen maar de kans dat iemand het over veiligheid heeft
, is bijzonder klein. En toch kan verf uw leven redden. Nee,
het gaat hier inderdaad ever niet over een fijne afwerking,
maar over brandwerende verf.
Waar de vlam bleef stille staan
Vuur grijpt vraatzuchtig om zich heen, dat is bekend.
Wanneer een brandhaard eenmaal vaste voet heeft gekregen is het vaak maar een
kwestie van minuten eer de andere vertrekken en zelfs etages vlam hebben gevat. En
wanneer de brandweer uiteindelijk arriveert, is het kwaad dan ook vaak al geschied.
Tenzij er brandvertragende elementen zijn ingebouwd, zoals branddeuren,
brandwerende wanden en brandwerende verf.
Hier komen de verfkenners van ARDICOR op de proppen. Zij weten met speciale
verven: constructies, wanden en trappen tot één uur langer brandbestendig te maken.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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DE MUZIEKKAPEL VAN DE BELGISCHE MARINE.
Op 01 juli 1947 werd te Oostende de
"Muziekkapel van de Belgische
Zeemacht" officieel opgericht uit
verschillende muziekkorpsen van de
Landmacht.
De eerste kapelmeester, Luitenant
Louis Gasia, componeerde de
beroemde "Mars van de Zeemacht"
op folkloristische thema's, zoals
"Het loze vissertje" en "Maman les
petit bateaux".
In 1949 wordt hij opgevolgd door
Luitenant Jos Haniken. Onder zijn
leiding worden zowel de
orkestbezetting als repertorium
uitgebreid.
Van 1963 tot 1978 heeft KapiteinCommandant Guy Duyck, zelf oudmuzlkant van de kapel, het roer in
handen. Als bekwaam dirigent en
talent vol componist van goede
blaasmuziek, gaat onder zijn leiding
de reputatie van de kapel steeds
cresendo, en dit zowel in binnen als
in buitenland.
Met haar typisch repertorium, de inmiddels traditionele garnizoens- en
kursaalconcerten en talrijke opnames van verplichte en andere tornooiwerken vervult
deze formatie een belangrijke rol als referentie-orkest voor vele amateur- blaasorkesten.
__ Van 1978 tot 1987 wordt de kapel geleid door Oppermeester Jozef Wauters en van
september 1987 tot juli 1889 door Oppermeester Dirk Acquet. Zij waken erover dat het
schip de juiste koers blijft varen.
De huidige leiding van de muziekapel ligt in handen van Luitenant-ter-zee Peter
Snellinckx. Samen met zijn adjuncten Dirk Acquet en Michel Dumont en TambourMajor Hans Moreels, loodst hij dit ensemble doorheen de even talrijke als diverse
prestaties : CD, radio-televisieprogrammas, ontelbare militaire en andere plechtigheden,
internationale optredens van Amerika tot Polen, van Nederland tot Italië, concerten in
binnen- en buitenland , enz . . .
Bij de afschaffing van de dienstplicht verdwijnt het vermaarde Tambour-korps en in
1995 wordt de Zeemacht omgedoopt tot Marine, hetgeen ook voor de muziekkapel een
naamwijziging tot gevolg heeft.
Momenteel bestaat de "Muziekkapel van de Belgische Marine" uit 70 professionele
musici die door het ten dienste stellen van hun talenten, zowel binnen als buiten de
muziekkapel hun steentje bijdragen tot het culturele gebeuren in ons land.
Sedert 01 juli 1997 is ze nu "De Koninklijke Muziekkapel van de Marine".
(Uitgever NEPTUNUS vzw Oostende)
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Een Bondgenootschap klaar voor de 21ste eeuw.
Dit wordt mijn laatste brief aan de lezers van de NAVO Kroniek. Na vier jaar als
secretaris-generaal van de NAVO, zal ik binnenkort aantreden als secretaris-generaal
van de Raad van de Europese Unie en hoge
vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid van de
EU. Gezien het grote belang dat thans wordt
gehecht aan het ontstaan van de Europese
Veiligheids-en Defensie-identiteit binnen de
NAVO, zie ik mijn nieuwe taak als een logische voortzetting van de oude. Door te
werken aan een Europa dat in
veiligheidszaken steeds meer een eenheid
vormt, zal ik op velerlei wijze ook bijdragen
aan de verdere ontwikkeling van een meer
volwassen trans-Atlantische relatie.
De trans-Atlantische relatie blijft centraal staan in de NAVO en in de gehele EuroAtlantische veiligheid. Tijdens de afgelopen vier jaar dat ik secretaris-generaal ben
geweest, is de dynamiek van onze trans-atlantische gemeenschap alleen maar
toegenomen. Als gevolg daarvan heeft de NAVO het aanpassingsproces kunnen
versnellen dat zij na het einde van de Koude Oorlog in gang had gezet. In de afgelopen
vier jaar hebben wij het aangezicht van de NAVO en Europa veranderd:
O Wij hebben drie nieuwe leden opgenomen en houden de deur open voor nieuwe
toetredingen.
O Wij hebben een bilaterale relatie aangegaan met Rusland en Oekraïne, teneinde deze
belangrijke naties te betrekken bij de nieuwe veiligheidsarchitectuur.
O Wij hebben de Euro-Atlantische Partnerschapsraad (EAPR) opgericht, om onze
Partners volledig te laten participeren aan de opbouw van onze toekomstige
veiligheid en wij hebben het politiek overleg met hen geïntensiveerd .
O Wij hebben het Partnerschap voor de Vrede voortdurend versterkt en het
operationeler gemaakt.
O Wij hebben een nieuwe bevelsstructuur opgezet -- waaraan Spanje volledig
deelneemt -- om onze crisisbeheersingsvermogens te verbeteren, de rol van de
Europese bondgenoten te versterken en daarmee de weg te banen voor een
volwassener trans-Atlantische relatie.
O Wij hebben een nieuw Strategisch Concept aangenomen, dat een evenwicht treft
tussen de traditionele NAVO-taak -- de collectieve verdediging --en haar nieuwe
crisisbeheersingstaken.
O En, wellicht het belangrijkste van alles, wij hebben de veeleisende taak op ons
genomen om blijvende stabiliteit en vrede op de Balkan te brengen, eerst in Bosnië
en nu ook in Kosovo.
Vandaag op haar 50ste verjaardag, kunnen wij met trots zeggen dat de NAVO goed
is voorbereid op de 21ste eeuw.

- 20 Het is onmogelijk alle fascinerende ontwikkelingen op te noemen die ik heb mogen
meemaken, maar de belangrijkste lessen die ik uit de afgelopen periode heb getrokken
zijn wellicht de volgende :
In de eerste plaats, de veiligheid in de 21ste eeuw is, wat wij ervan maken. Wij kunnen
zelfbepalen hoe de toekomst eruit ziet, als we over een gezamenlijke visie, de
noodzakelijke middelen en de solidariteit beschikken om die visie te realiseren.
Ten tweede, het veiligheidsbeleid moet, net als ieder ander beleid, op waarden berusten.
Een beleid waarin humanitaire belangen geen rol spelen en dat de rechten van het
individu niet beschermt, mist zijn doel. In Kosovo waar onze waarden werden bedreigd,
zijn wij tot actie overgegaan en daardoor hebben wij de overhand behaald.
Ten derde, de Atlantische veiligheidsbenadering biedt ons de beste kansen om gestalte
te geven aan de toekomst. Kosovo heeft dit overduidelijk aangetoond. Samen kunnen
Europa en Amerika iedere uitdaging aan.
Een laatste opmerking is hier nog aan de orde : De dynamiek van de NAVO wordt niet
gegeneerd door abstracte politieke processen of militaire structuren. Die wordt
gegenereerd door de mensen die in de NAVO werken. Daarom gaat mijn dank vooral
uit naar de mensen verbonden aan het NAVO-hoofdkwartier, aan SHAPE en aan
SACLANT en naar eenieder in de NAVO-en de Partnerlanden. Mijn zeer bijzondere
dank gaat uit naar onze mannen en vrouwen in Bosnië en Kosovo. Zij bouwen aan een
betere toekomst VOO-P ons en voor de generaties die na ons komen.
Javier SOLANA
§§§§§§§§§§§§§§§§§
HOE EEN KLEIN LANDJE EEN STEM HEEFT IN HET HALFROND
Gevolgmachtigde van een klein landje:
Waarde conferentieleden, het is mijn plicht ...
Europa :
U moet zwijgen tot U iets gevraagd wordt
Gevolgmachtigde :
Ik mag niet nalaten ...
Europa :
Te gaan zitten en rustig te wachten.
Gevolgmachtigde :
Men behandelt mij hier werkelijk ...
Europa :
Beter dan U verdient
Gevolgmachtigde :
De waardigheid van mijn land vordert ...
Europa :
Bescheidenheid.
Gevolgmachtigde :
Er blijft voor mij niets over dan...
Europa :
Buiten te wachten tot men U roept.
Gevolgmachtigde :
Neen, maar dat is toch ...
Europa :
Het verstandigste wat U kunt doen.

