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HET WOORD IS AAN DE VOORZITTER.
Beste Vrienden,
Het jaar 2000 loopt straks ten einde. Het jaar "Millennium" waar zoveel om te
doen was.
Wij zijn allen intussen wat ouder geworden. Meestal denkt men dat ouder
worden alleen anderen toekomt. Niets is minder waar. Wij stellen vast dat de
jaren sneller voorbij vliegen en dat we dan ook minder aankunnen dan vroeger.
Nog een goed jaar scheiden ons van het jaar 2002, het jaar dat wij Belgen
zonder Belgische franken zullen zitten, het moment waarop de Euro zijn intrede
doet.
Voor veel van onze senioren zal dit toch wel een zekere aanpassing vergen.
Wat het ook moge zijn, hoofdzaak is dat wij gezond en actief blijven en allen
ten volle verder mogen genieten van het heerlijke leven.
Betalen wij straks met franken of euro's, laat het niet aan uw hart komen en blijft
deelnemen aan onze activiteiten.
Met dank aan alle bestuursleden, leden en sympathisanten en adverteerders die
door hun steun in het voorbije jaar hebben meegeholpen aan de verdere groei en
bloei van onze Koninklijke Maatschappij.
In naam van ons bestuur wens ik U en Uw familie een zalig kerstfeest en een
gelukkig Nieuwjaar 2001, vol van blijdschap en vrede.
A. BAROEN
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§

2.
AKTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE.
1. Ledenvergaderingen.

De Ex-Onderofficieren van de Afdeling Oostende, vergaderen op de tweede of
derde donderdag van de maand, uitgezonderd juli en augustus om 14. 30 uur. De
bijeenkomsten gaan door in ons lokaal gelegen in het Maria-Hendrikapark: "Het
Koninginnehof". Wie het moeilijk heeft om naar de vergaderingen te komen, laat
zulks weten aan een der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen
trachten te zorgen.
- Donderdag 11 januari 2001 :
- verwelkoming, door de voorzitter - nieuwjaarswensen
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie met snacks, dans en animatie
- speciale tombola
- Donderdag 08 februari 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Wetenswaardigheden en rare dingen" door de heer
Van Der Cruyssen
- koffietafel en tombola
- Donderdag 08 maart 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt : "Havenbedrijven - toekomst, vooruitzichten" door de Brugse Zeevaartinrichting
- koffietafel en tombola
- Donderdag 12 april 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- BINGO
- koffietafel en tombola
- Donderdag 10 mei 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt : "Toerisme in Vlaanderen" - spreker dhr. LANDUYT, R.;
minister van Werkaangelegenheid en Toerisme
- koffietafel en tombola
- Donderdag 14 juni 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- BINGO
- koffietafel en tombola
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- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt " De EURO " - productie en distributie van deze munt
naar de bevolking toe " door afgevaardigde Nationale Bank
- koffietafel en tombola
- Donderdag 11 oktober 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt " De werking en organisatie van DISTRIGAZ in de haven
van Zeebrugge " door afgevaardigde van Distrigaz
- koffietafel en tombola
2. Etentjes in "Het Koninginnehof" :
Wij komen samen vanaf _+ 12.00 uur in de kleine zaal van het "Koninginnehof".
De prijs voor het eetmaal bedraagt nu 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 09Datums van de samenkomsten in het jaar 2001 :
08 januari - 22 januari - 12 februari - 05 maart - 26 maart - 16 april 07 mei - 28 mei 18 juni - 09 juli - 30 juli - 20 augustus - 10 september - 01 oktober - 22 oktober - 12
november - 03 december.
3. Koningsdag 2001 :
Voor het jaar 2001 is dit feest gepland op 17 november.
4. Dagreizen :
Onze feestleider is reeds in volle actie voor het plannen van de
daguitstappen. Meer nieuws hierover op latere datum.
5. Planning jaar 2001 :
1. Ledenvergaderingen :
11 januari - 08 februari - 08 maart - 12 april - 10 mei - 14 juni -13 september - 11
oktober - 08 november - 13 december.
2. Bestuursvergaderingen ;
03 januari - 31 januari - 28 februari - 04 april - 02 mei - 06 juni . 01 augustus - 05
september - 03 oktober - 31 oktober - 05 december.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§
De "lessen" die het leven ons aanreikt zijn strenger
dan de lessen die op school worden onderwezen en
ze hebben dikwijls meer waarde.
Mare Cram
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Ondanks de blokkades van de wegen waren er toch nog 78 leden opgekomen naar deze
ledenvergadering. Om 14.30 uur opende de voorzitter deze vergadering en vroeg één
minuut
stilte
voor
onze
overleden
leden.
Daarop werd de spreker van de dag voorgesteld door de secretaris, dit gebeurde aan de
hand van het voorlezen van de curriculum vitea van de Geneesheer Kolonel b.d. H.
PLOVIE. Daarin kwam vooral tot uiting hoe een loopbaan kan verlopen bij het leger
zowel op menselijk als familiaal vlak.
Daarna nam de spreker zelf het woord : eerst wordt de evolutie van de NATOakkoorden inzake standaardisatie belicht, met de exponentiele groei ervan sedert de val
van de Muur van Berlijn, omwille van de noodzaak voor de NATO om met
multinationale troepenmachten aan peacekeeping te doen. Voor de Medische Dienst is
vooral van belang de omvorming van de Euromed-conferenties naar de COMEDSwerkgroepen. De akkoorden gaan soms zeer ver: de lengte van brancards tot de
kwaliteit van tonijnconserven. De spreker gaat verder met een paar vraagtekens bij de
economische en strategische achtergrond van het USA-interventionisme in de Balkan:
olie anticommunisme, mensenrechten, de Euro, de EEG.
Hij gaat verder met een
inzicht in de planningstijd van meer dan 3 jaar, alvorens de NATO in Bosnië ingreep.
Tegenover de medische ontplooiing van reddinghelikopters, 18 grote en kleine
hospitalen,
van
12
verschillende
naties,
en
een
groot
contigent
aan personeel en materieel, staan na 11 maanden IFOR (dec 95 tot nov 96) toch 52
doden, 150 zwaargewonden, 300 met permanente verminking, van miniem tot groot, en
5000 hospitalisaties.
Uit de analyse van de doodsoorzaken blijkt dat de Medische Dienst weinig kan
verweten worden, behalve misschien één geval, vermits de omstandig- heden bijna
altijd onmiddellijk fataal waren: zelfmoorden met vuurwapens, ·verkeersongevallen,
brandwonden, arbeidsongevallen enz.
Anderzijds zijn er nog teveel fouten begaan door mensen uit gebrek aan kennis, gebrek
aan inzicht, teveel nationaal denken of gedreven door pure bureaucratie, gevaarlijke
beslissingen namen voor de patiënten. Als voorbeelden :
- het weigeren van een helikopter voor een soldaat van een ander land
- het vastleggen van een RV van een heli, alhoewel de meteo het vliegen onmogelijk
maakt
- positief de gratis- en altijd klaarstaande Fransen
- vasthouden aan te verre evacuatie binnen het nationale Duitse systeem, terwijl het
Frans hospitaal vlakbij was
- de positieve samenwerking USA-Noorwegen voor een Oostenrijker de Amerikaan
die niet weet dat SPLIT een grote Kroatische stad is het sturen van een patiënt naar een
hospitaal dat niet over de specifieke behandeling beschikt voor die patiënt Er is veel
bereikt, maar er is nog veel werk aan de winkel. Vooral het bureaucratisch, niet
medisch, nationalistisch denken moet bestreden worden. Tenslotte betreurt de spreker
dat België achterop hinkt en de evolutie gemist heeft: geen ziekenwagens type MUG,
geen redding-heli’s, te weinig ervaren begeleidingspersoneel, geen stand-by
evacuatievliegtuig voor de terugkeer.
Ook op sociaal gebied valt één en ander te zeggen vooral qua uitrusting, verlofregeling
tijdens operaties, terugkeer voor familiale redenen, militaire vliegtuigen vol met
politiekers, journalisten, artiesten, kaki-shorts voor de Bosnische winters enz.
Na dit betoog werd de spreker onthaald op een welverdiend applaus waarbij hij dan het
traditioneel geschenk in ontvangst nam.
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verband met de reis naar Antwerpen, het banket van 18 november enz.
Alzo was het tijd voor de koffie, terwijl Christiane begon met de verkoop van de
tombolabiljetten.
Omstreeks 16.30 uur begon de tombola die zeer vlot verliep zodat rond 17-00 uur de
ledenvergadering voorbij was, en iedereen zich huiswaarts kon begeven in de hoop niet
op een blokkade te stuiten.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
LEDENVERGADERING VAN 12 OKTOBER 2000.
Met 84 leden waren we opgekomen naar deze ledenvergadering die wel anders
zou verlopen als gepland.
De voorzitter opende de vergadering met een welkomstwoord en vroeg daarna
één minuut stilte voor onze overleden leden.
Hij gaf dan het woord aan de secretaris die moest mededelen dat de spreker van de dag
de heer Majoor Y. VAN CANT niet kon komen. Onze Koning had de maandag
voordien beslist om onze troepen in KOSOVO te bezoeken, met als gevolg dat Majoor
VAN CANT mee moest met zijn gevolg. We kregen wel de stelligste beloft als dat hij
zeker zou komen spreken op de ledenvergadering van 14 december. We zullen maar
afwachten. Het bestuur had maar besloten om een bingo te organiseren die normaal
voorzien was voor december.
Er werd begonnen met het administratieve gedeelte waar de secretaris het verslag
voorlas van de vorige vergadering. De voorzitter nam dan het woord met enkele
mededelingen zoals o.a. het banket van 18 november, de doopplechtigheid in de School
van Zedelgem enz.
Vervolgens werd er dan maar begonnen aan de Bingo, deze verliep zeer vlot en de
prijzen werden dan ook mooi verdeeld onder de gelukkige winnaars. Daarna was het
koffietijd en nam Christiane de gelegenheid te baat om de tombolabiljetten aan de man
te brengen.
Rond 16.30 uur kon dan de tombola beginnen met de nodige humor voor diegenen
die weer met talrijke prijzen naar huis konden gaan. De vergadering werd dan
besloten rond 17.15 uur met een tot weerziens op 09 november 2000.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 09 NOVEMBER 2000.
Op deze ledenvergadering waren 75 leden komen opdagen. Wegens het belet van
onze voorzitter werd de vergadering geleid door onze ondervoorzitter Raymond VAN
LOOCKE .
Na het welkomstwoord werd één minuut stilte gevraagd voor onze overleden leden,
met in gedachte onze drie leden die in de laatste maan zijn overleden .
De secretaris stelde nadien de spreker van de dag voor namelijk de heer Eddy
DUCHESNET, welke een verzekeringskantoor en Financial Services beheerd in
Oostende bij de verzekering RVS, als aller bekend als de verzekering met het
paraplutje. Het onderwerp vandaag was de brandverzekering.
Daarop nam de spreker het woord en begon met de geschiedenis van het ontstaan van de
brandverzekering. Het begon in Duitsland in 1591 gesticht door Duitse kooplieden,
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in 1666 was Engeland aan de beurt met het oprichten in Londen van het Fire Offices. In
1819 waren onze contreien aan de beurt onder de naam Securitas.
Een brandverzekering in België is wettelijk verplicht, zowel de eigenaar als de huurder
zijn daartoe verplicht. Deze verzekering kan genomen worden rechtstreeks of via een
immobiliënkantoor. Daarop werd uitleg gegeven hoe de berekening gebeurd voor de
waarde van zowel het gebouw als de inboedel. Sedert 1995 bestaat er een standaardpolis
waarin zowel brand, hagel, storm, waterschade en glasbreuk zijn inbegrepen.
In 1990 waren er 736.000 schadegevallen voor een waarde van 20 miljard, in 1985
waren dit nauwelijks 40.500 voor een waarde van 1 miljard 200 miljoen.
Een voorstel van contract ondertekend wordt pas rechtsgeldig voor akkoord na 30
dagen,
periode
waarin
de
cliënt
de
verbintenis
kan
opzeggen.
De opzegging moet drie maanden vooraf gebeuren. Vroeger was een contract geldig
voor 10 jaar nu is dit jaarlijks opzegbaar.
In de jaren 80 was de vrijstelling 5000 frank, maar dit is intussen gestegen tot 7218
frank. Hij wist ons ook te zeggen dat er successierechten moeten betaald worden op de
helft van de inboedel bij een sterfgeval van een der beide partners. Ik denk dat velen
van ons wat opgestoken hebben van deze uitleg, het bewijs ervan waren de talrijke
vragen die nadien werden gesteld, waarop de spreker overal een vlot antwoord kon
geven.
Met een verdiend applaus en het traditioneel geschenk nam de heer Duchesnet
afscheid van ons.
Nadien was het tijd voor de administratie, na het voorlezen van het verslag van de
vorige vergadering, werd een verslag uitgebracht van de doopplechtigheid te Zedelgem
en werden de laatste puntjes gezet op ons banket.
Tijdens de koffiepauze nam Christiane de tijd om de tombolabiljetten aan de man of
vrouw te brengen.
Rond 16.15 uur was het tijd voor de tombola zodat rond 17.00 uur de vergadering was
afgelopen en iedereen nog veilig voor de donker thuis kon zijn.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
IN MEMORIUM
In de maanden oktober en november 2000 hebben wij de uitvaartplechtigheid
bijgewoond van de volgende trouwe leden :
-Dhr. Raoul MARCHAND.
Vriend, confrater en gewezen bestuurslid van onze Koninklijke Maatschappij van ExOnderofficieren.
Hij was Adjudant Onderchef Muzikanten bij de Marine, op rust.
Geboren te Maffle op 25 juli 1923, en overleden op 18 oktober 2000.
De plechtige uitvaartplechtigheid greep plaats op 21 oktober in de St. Antoniuskerk te
Oostende.
§§§§§§§§§§
-Dhr. René LEBEGUE.
Vriend en confrater en lid van onze Koninklijke Maatschappij van Ex-Onderofficieren.
Hij was Oppermeester buiten dienst bij de Marine.
Geboren te Sint-Joost-Ten-Node op 16 april 1919, en overleden op 26 oktober 2000.
De plechtige uitvaartplechtigheid greep plaats op 03 november in de St. Jozefskerk te
Oostende.
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DOOPPLECHTIGHEID IN DE KONINKLIJKE SCHOOL VOOR
ONDEROFFICIEREN Nr 2.
TRADITIEDRAGER 6 LINIE
Bij een heldere hemel werd op 31 oktober 2000 de
doopplechtigheid gehouden onder het bevel van Lt
Kol MOTMANS.
Na de opstelling der troepen, werden de genodigden verwelkomt :
de Provinciegouverneur, Provinciecommandant en Burgemeester
van Zedelgem
De plechtigheid werd voorgezeten door Kol SBH J. SANA
(Brigadecommandant) Na de schouwing der troepen werd overgegaan tot de
doopplechtigheid. Deze militaire plechtigheid sluit de militaire initiatie fase af met de
toekenning van een Peter. De nieuwe Promotie, de 55e, heet voortaan :
1 Sergeant Yannick LEROY.
Deze onderofficier verbonden aan het 2 Cdo nam deel aan een opdracht van de
vrede in RWANDA, de operatie "UNAMIR". Hij wordt gedood te KIGALI op 07
augustus 1994 tijdens de uitvoering van een opdracht ter bescherming van de Eerste
Minister van RWANDA.
Na een demonstratie van een peloton die keurdrill ten beste gaf werd deze plechtigheid
besloten met een defilé begeleid door de Muziekkapel van de Marine.
Onze vereniging was vertegenwoordigd door de secretaris G. DEWULF, welke in
principe de prijs Laureaat Lichamelijke Opvoeding en Sport moest overhandigen.
Wegens het dodelijk verkeersongeval van twee leerlingen werd deze plechtigheid
uitgesteld tot de nieuwjaarsreceptie. Een korte en sobere receptie in de turnzaal besloot
dan ook deze plechtigheid.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
IN MEMORIUM
-Dhr. Roger ZANDERS.
Vriend, confrater en lid van onze Koninklijke Maatschappij van ExOnderofficieren.
Hij was Adjudant bij de Landmacht b.d.
Geboren te Oostende op 22 mei 1930, en overleden op 02 november 2000. De
plechtige uitvaartplechtigheid greep plaats op 07 november in de H. Hartkerk te
Oostende.
Nogmaals, in naam van onze vereniging onze innige deelneming aan de
echtgenoten en familieleden.
§§§§§§§§§§
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Dat is de datum waarop de Koninklijke Maatschappij van Ex-Onderofficieren, afdeling
Tongeren haar jaarfeest vierde.
Dit greep plaats in de Ambiorixkazerne, in het mooie "Guesthouse" (mess
officieren).
Gezien de gunstige treintarieven voor senioren werd de verplaatsing uit Oostende
ondernomen via het spoor richting Tongeren. In Berchem waren we zeer attent en
oplettend op het juiste spoor te staan voor onze aansluiting naar Tongeren.
Wij hebben terug mogen genieten van een aangename namiddag onder collega's van
verschillende afdelingen van onze federatie. Een heerlijke maaltijd met aangename
dansmuziek gebracht door de plaatselijke organist bijgestaan door een charmezanger.
Onze Nationale Voorzitter heeft ons nogmaals zijn zangtalent bewezen met gekende
liedjes.
De tijd verliep zo snel, dat het plots tijd werd om de terugweg naar huis aan te vangen.
In naam van onze mensen uit Oostende, Antwerpen en Kortrijk wens ik de leden van
Tongeren te bedanken voor hun diensten, nl. het afhalen en terugbrengen met hun
wagen van het station naar de kazerne en omgekeerd Prachtig !
Intussen hebben wij vernomen dat de afdeling Tongeren toekomend jaar haar 110 jaar
bestaan zal vieren. Iets dat wij nu reeds op vooruit zien
oooooooooooooooooooo
WIST JE ............................................. dat op 07 september 2000 onze collega's
Ex-Onderofficieren uit Hasselt een bezoek brachten aan Oostende en Zeebrugge. Die
dag had onze feestleider John VERPOUCKE gezorgd voor volgend programma
- een bezoek aan de "Atlanticwall" te Raversijde
- het middagmaal in het "Koninginnehof" van Oostende
- bezoek aan de Marinebasis te Zeebrugge, een film over de Marine,
een rondleiding in de basis met bezoek aan de scheepslift en een rondvaart in de haven
met een marineboot.
Door een communicatiestoring van het Domein Raversijde met de Gidsen-kring diende
het bezoek aan de "Atlanticwall" te worden vervangen door een bezoek aan het
memoriaal en paviljoen van Prins Karel. Onze verontschuldiging hiervoor.
Tijdens het middagmaal overhandigde voorzitter Hendrik HENDRICKX van Hasselt
een mand met heerlijke streekgerechten van Limburg aan de echtgenote van onze
voorzitter, hetgeen zeker gewaardeerd werd.
Rond 17.00 uur werd door onze voorzitter en feestleider afscheid genomen te
Zeebrugge van onze collega's uit Hasselt., die hun terugweg gingen aanvangen.
Laat ons hopen tot een volgend bezoek ?
oooooooooooooooooooo
WIST JE .............................................. dat onze vereniging is aangesloten bij de
seniorenadviesraad van Oostende.
Men hoort dikwijls zeggen : "Geniet ervan terwijl het nog gaat" !
Bij ons is dit mogelijk gezien onze vele activiteiten.
Voor de nieuw op rust gestelde collega's : "Sluit aan" zeggen wij
oooooooooooooooooooo
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DONDERDAG 08 MAART 20O1 / STATUTAIRE VERGADERING.
Er wordt de leden ter kennis gebracht dat de jaarlijkse statutaire vergadering doorgaat
op 08 maart 2001. De bestuursploeg wordt gedeeltelijk herkiesbaar gesteld.
BAROEN Andre
PUYSTIENS Frans
VERMEYLEN Edward
DEWULF Gilbert
VERBANDT Charles
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 24 februari 2001 de kandidaturen te laten
geworden aan volgend adres : Slachtersstraat 2 bus 4,8400 Oostende.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
NIEUWE LEDEN 2000.
Wij heten de volgende nieuw-aangesloten Ex-Onderofficieren hartelijk welkom in onze
Koninklijke Maatschappij.
839. THOMAS
Gustaaf
ADC. b.d. L.M.
840. PEETERS
Jan
SGT . b.d. L.M.
841. DE BREE
Nico
ADJ.
b.d. L.M.
842. TETAERT
Etienne
ADJ.
b.d. L.M.
843. CASTERMANS
Marcel
OPM. b.d. Z.M.
844. PHILIPS
Michel
ADM. b.d. L.M.
845. BUYSE
Walter
ADM. b.d. L.M.
846. BAELEN
Roger
ADJ.
b.d. L.M.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
MEDAILLE VAN EX-ONDEROFFICIER.
Volgende leden komen in aanmerking voor het verkrijgen van de Medaille van ExOnderofficier in 2000.
VANDENBERGHE Wllly
DE BRABANDER Roland
MAES Georges
GRYSON Yves
PAUWELS Pierre
MEERSSEMAN Andre
SIMONS Jean-Marie
VAN BRANTEGHEM Georges
DE LANGHE Jack
VANTORRE Andre
Indien er leden zijn welke niet opgenomen zijn in deze lijst en toch denken in
aanmerking te komen voor deze Medaille, gelieve dan contact op te nemen met het
secretariaat. De bovenvermelde leden zullen nog schriftelijk verwittigd worden.
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In een vorige " Klaroen " werd het ontstaan en de kleuren van onze
Belgische vlag beschreven.
Maar hoe moet die vlag nu hangen ?
In sommige kuststeden hangt de Belgische vlag met het zwart aan de
dwarsmast, terwijl in Maaseik de 3 kleuren er aan bevestigd zijn.
Ziehier wat het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dienst Protocol voorschrijft :
Het hangen van de driekleur is inderdaad onderworpen aan bepaalde regels. Deze
laten echter verschillende mogelijkheden toe.
In principe zorgt men ervoor dat het zwart steeds links is (aan de mast indien er een
mast is).
Als een vlag aangebracht wordt aan een venster of balkon moet men er op letten dat de
vlag gestrekt is en niet samengebonden. Degene die ze aanbrengt, houdt het zwart aan
zijn rechterkant. Bij het bekijken van het gebouw heeft men dus het zwart links.
Indien men zoals in Sydney de vlag hijst tegen een vaste achtergrond(een muur of
raam), dus als er zich achter de vlag geen personen meer bevinden dan kan zij
horizontaal gehesen worden t.t.z. met het zwart links.
Hangt de vlag boven een straat waar dus de vlag bekeken wordt aan beide kanten,
hangt men ze met het zwart bovenaan.
Deze manier van aanbrengen is dus eveneens perfect mogelijk en kan ook in andere
omstandigheden toegepast worden zoals bijvoorbeeld uit ramen en aan balkons. Zelfs
aan een mast met dwarsmast mag men de vlag hangen met het zwart bovenaan.
Samengevat kan men zeggen dat er twee mogelijkheden zijn de Nationale driekleur te
hangen : horizontaal met het zwart steeds links, vertikaal met zwart in de top.
BESLUIT : Een typische Belgische oplossing !!!!
Maar wat met de Nationale vlaggen van andere landen : Duitsland Nederland - Frankrijk - Groot-Britanië enz. ????
J. SOMERS
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
GOUDKORREL
Met geld kun je alles kopen.... Relaties.... maar niet de
liefde !:Een doodkist-.... maar niet het leven ! Dokters....
maar niet de gezondheid ! Plezier.... maar niet het geluk !
Vitaminen.... maar niet de kracht ! Genot.... maar niet de
vreugde ! Medicijnen.... maar niet de genezing ! Leraars....
maar niet de intelligentie ! Advocaten.... maar niet de
gerechtigheid !
Mare Gram

- 11 DAGREIS NAAR ANTWERPEN OP 03 OKTOBER 2000.
Onze tweede dagreis van het jaar ging richting Antwerpen. Weinig hinder op de
snelweg met resultaat dat de dubbeldekker van Gino Tours vroegtijdig kon parkeren op
de parking niet veraf van het Steen te Antwerpen.
Nog voldoende beschikbare tijd om rustig te genieten van een warme kop koffie,
vooraleer te verzamelen aan de ingang van het Scheepsvaartmuseum. Rond 10.00 uur
gaf onze John het signaal dat we het museum mochten binnen treden. Sommige van ons
hadden reeds vroeger het museum bezocht maar waren toch terug ingenomen door de
tentoongestelde scheepsmodellen. Men kon er de geschiedkundige evolutie in de
scheepsbouw bewonderen. Een echt kunstwerk waar het aantal uren aan gewerkt werd
niet te schatten is.
Rond de middag ging onze reis verder naar het "Zeemanshuls"", een prachtig gebouw
waar we genoten van een heerlijke maaltijd. Toeval of niet, voor onze Oostendenaars
een vismenu die dag van goede kwaliteit en smaak. Om 13.45 uur ongeveer dan maar
verder per bus naar het Provinciehuis van Antwerpen. In de grote ontvangstzaal werden
we toe gesproken door een provincieraadslid, ook een gewezen onderofficier. Nog een
kop koffie of frisdrank aangeboden werden we daarna in drie groepen verdeeld om
onder begeleiding van een erkende gids het gebouw te bezoeken.
Dit gebouw sedert 1972 in gebruik genomen door het personeel, ligt aan de Koningin
Elisabethlei. In de Bestendige Deputatiezaal geeft onze gids een duidelijke uitleg over
de politieke structuur van deze provinciale instelling.
In de kleine zalen vinden voortdurend werkvergaderingen plaats van de provinciale
diensten. De grote zalen kunnen ter beschikking gesteld worden aan diverse
wetenschappelijke, sociale of culturele verenigingen, bedrijven en instellingen, dit tegen
een redelijk tarief.
Alle ruimte, zalen en gangen waren versierd met mooie kunstwerken en lusters .
Bij het verlaten van het Provinciehuis ontvingen we nog een boek "In
goede handen" aangeboden door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad
van Antwerpen.
Het Provinciehuis staat dagelijks open - ook voor U.
Maak een afspraak, algemeen telefoonnummer van de Onthaaldienst:03/240513S
Nog even naar het "Pompierke" te St. Hartens Latem voor het gebruikelijk avondmaal
en dan richting Oostende.
Onze John Verpoucke had terug gezorgd voor een interessante dagreis. Onze dank
hiervoor.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
KONINGSDAG TE KORTRIJK.
De Ex-Onderofficieren van Kortrijk vierden hun 108 jarig bestaan en 20 leden van
Oostende waren ingeschreven voor het jaarlijks banket. Onze voorzitter verkoos de reis
te ondernemen met de auto, maar de rest voor het openbaar vervoer.
Confrater Charles was geveld door een lumbago en Simonne moest "Florence
Nightingale" vervangen, zodat beiden verstek moesten geven. Met de "open stations"
liep het in Kortrijk even uit de hand, eer onze chauffeurs ons vonden.
Maar na enig weg en weer kwam alles terecht en werden wij in recordtempo naar de
Hostellerie KLOKHOF de MARKE gebracht.
Wij werden verwelkomd door de Kortrijkse voorzitter, getooid met de driekleurige
schoudersjerpeigen aan zijn functie. VOORZITTER !!! !

- 12 De "Hostellerie" was de naam waardig.
Mooie grote zaal (wij kunnen hier in Oostende er enkel van dromen) -afzonderlijke
ruimte voor de staande receptie - waar een Kirr Royal of fruitsap a gogo als aperitief
werd ingeschonken.
Iedereen kon kennismaken, alleen onze feestleider had het genoegen een vroegere
wapenbroeder - konijnenfokker - te ontmoeten.
Daarna werd iedereen zijn plaats aangewezen - met 8 aan een ronde tafel gezellig. Na
de toast aan de Koning en het spelen van het Nationaal lied werd de menu opgediend.
Eten en drank waren lekker en zeer verzorgd. De bediend uitstekend.
Bij de gratis tombola waren er verscheidene van onze leden die prijs hadden. Rond
18.00 uur einde. De chauffeurs werden opgetrommeld om ons te richting station te
voeren.
Algemene consternatie. De regenmantel van Diane was verdwenen. Vragen links en
rechts. Zonder resultaat. Gelukkig had ze nog haar vest en schoenen en heeft ze er geen
verkoudheid aan overgehouden.
Op de trein was het een gezellige boel, bij zover dat de treinwachter bij het uitstappen
ons uitgeleide deed.
"De regen in Oostende" deed ons uit elkaar vliegen lijk een bende mussen naar de bus,
tram of auto.
Wij hadden een stijlvolle Koningsdag, een Kortrijkzaan waardig, beleefd
J. SOMERS
NB: de regenmantel is achteraf terecht gekomen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
18 NOVEMBER : KONINGSDAG.
160 deelnemers namen deel aan deze feestmaaltijd. Eindelijk eens minder deelnemers
vooral dat er geen deelname was van Tongeren wegens het forfait van onze Nationale
Voorzitter.
We werden verwelkomd door onze 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 eregenodigden ook delegaties uit Brussel,
Kortrijk, Hasselt en Antwerpen.
De receptie kon beginnen en reeds waren de eerste dansers op de dansvloer spijtig
genoeg had men geen rekening gehouden dat in de grote zaal achteraan ook personen
waren die wensten te dansen, maar de muziek was alleen maar voorzien voor de
dansvloer zelf. Achteraf is dat wel geregeld maar voor volgend feest moet men er
rekening mee houden.
De maaltijd was zoals steeds uitstekend. Na de hoofdschotel hield onze ere-Voorzitter
een kleine toespraak met de aankondiging dat hij in het vervolg afziet van het EreVoorzitterschap wegens zijn leeftijd en ook langzaam af te bouwen met zijn
bezigheden.
Na de maaltijd werden de Medailles van Ex-Onderofficieren uitgereikt aan 8 leden van
onze vereniging. Tenslotte werd dan onze feestleider en dan gehuldigd voor zijn
tienjarige inzet ten dienste van de vereniging.
Onder leiding van de DJ werd er dan gedanst met een kleine onderbreking voor het
houden van de tombola. Om 19-00 uur was dan het einde van deze prachtige feestdag
en kon iedereen tevreden huiswaarts keren met de gedachte aan volgend jaar : 17
november 2001.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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SUSAN TRAVERS
Het Franse Vreemdelingenlegioen neemt voortaan ook
vrouwen in dienst, zo maakte het Franse ministerie van
Defensie onlangs bekend. De leiding van het 8.000 man
tellende internationale leger staat echter niet te trappelen.
Want de uiterst gedisciplineerde macho's, die bij zeer
risicovolle operaties in het buitenland worden ingezet,
vinden het legioen maar niets voor vrouwen.
Ongetwijfeld is er bij het horen van dit nieuws even een
glimlach verschenen op het gerimpeld gezicht van Susan
Travers (91). In 1940 werd ze immers als enige vrouw
toegelaten tot het Franse vreemdelingenlegioen. De eerste in
167 jaar. De Britse bohémienne, die zich uit pure verveling
bij het legioen had aangesloten toen de Tweede
Wereldoorlog uitbrak, werd de de persoonlijke chauffeuse
van generaal Marie-Pierre KOENIG, de latere minister van
Defensie. Tegen de achtergrond van vuurlinies en veldslagen
bloeide er tussen "La Miss" en "Le General" een
hartstochtelijke relatie op.
Pas na zijn dood, en die van haar man, besloot de
hoogbejaarde avonturierster haar levensverhaal naar buiten
te brengen. Dat resulteerde in de meeslepende biografie
"Een liefde in Afrika".
Uit de Telegraaf
28 oktobert 2000
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Handleiding voor Biergebruik
Symptoom
Het drinken geeft geen
voldoening en heeft geen
smaak; het overhemd is
nat.

Conclusie
De mond is niet open tijdens het
drinken of het glas is naar het
verkeerde ge deel ie van het
gezicht gebracht.

Te ondernemen actie s
Haal een ander biertje en oefen
voor de spiegel; oefen dit met net
zo veel bier als nodig is tot de
techniek geperfectioneerd is.

Het drinken geeft geen voldoening
en smaak; het bier ziet ongewoon
bleek.
Voeten voelen koud en nat aan.

Glas is leeg.

Vind iemand die u een ander glas
bier aanbiedt.

Het glas wordt onder een
incorrecte hoek vastgehouden.

Voeten voelen warm en nat aan.

Incorrecte blaascontrole.

Houd het glas zo vast. dat het
open eind nu aan de bovenkant
komt.
Ga direct naast de dichtstbijzijnde
hondenbezitter staan en beklaagt
u tegenover de eigenaar over het
gebrek aan training van de hond;
eis een biertje als compensatie.

Bar ziet wazig.

U kijkt door de bodem van
het glas.
Lucht turbulentie ongewoon
hoog; waarschijnlijk
veroorzaakt door het
biljartspel.
U wordt naar buiten
gedragen.

Bar schommelt.

De bar beweegt.

U bemerkt plotseling dat de muur
aan de overkant dezelfde decoratie
heeft als het plafond.
Alles ziet plotseling wat donker en
u heeft een mond vol met losse
tanden.
Alles is donker geworden.
U wordt wakker en ondervindt dat
het bed koud, nat en hard aanvoelt;
de slaapkamer heeft geen plafond
of muren.

U bent achterover gevallen.

U bent voorover gevallen.

De bar is gesloten.
U heeft de nacht in de goot
door gebracht.

- Zeg eens, Woutertje, wat denk je
van die seksuele voorlichting op
school?
- Oervervelend, pa, theorie, niets
anders dan theorie.

Zoek iemand die u een ander glas
aanbiedt.
Stut de zaak door het plaatsen
van een keu onder uw jas.

Probeer vast te stellen of u naar
een andere bar wordt gedragen; is
dit niet het geval, schreeuw dan
dat u wordt ontvoerd door het
Leger des Heils.
Als het glas nog vol is en er
niemand op uw drink-arm is gaan
staan, rustig blijven waar u bent.
Handel als beschreven bij het
achterover vallen.
Paniek!!!
Check de tijd om te zien of de bar
al open is; zoniet, verwen uzelf
en slaap uit.
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INLICHTINGEN VOOR AANSLUITING
BIJ ONZE MAATSCHAPPIJ ...
********************************************

Bij de méér dan 100 jaar-oude Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren
Oostende, sluit men zich spontaan, vrij en ongedwongen aan. Hetzij als effectief lid, als
weduwe of als sympathiserend lid ...
Effectief lid, zijn zij die als onderofficier bij de Landmacht, Luchtmacht, Zeemacht,
Medische Dienst of Rijkswacht hebben gediend. Hetzij als beroepsmilitair of als
dienstplichtige. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom . . .
Sympathiserend lid, zijn zij die begaan zijn met onze maatschappij.
Haar beleid en aktiviteiten op prijs stellen ...
HET LIDMAATSCHAP BEDRAAGT
300 f r voor effectieve leden,
300 fr voor sympathiserende leden,
275 f r voor weduwen of alleenstaande leden.
Ieder lid ontvangt dan regelmatig en gratis ons tijdschrift "de Klaroen" dat om de 3
maanden verschijnt, en alle nodige inlichtingen bevat omtrent datgene wat in de
volgende trimester in de vereniging plaatsvindt, met bovendien nog wat interessante
artikels over alles en nog wat ...
Wij durven rekenen op de welwillendheid en inzet van al onze trouwe lede: opdat zijin
de familie, vriendenkring of omgeving, met de mensen zouden willen praten, die
vatbaar zijn om deel uit te maken van onze grote en mooie familie . Let op: eventuele
aansluiting moet ongedwongen gebeuren, zonder druk !!
Hierbij zult U een model van aansluiting vinden, dat kan gebruikt worden om iemand
aan te sluiten. Wil het na zorgvuldige invulling, bezorgen aan ons secretariaat of
overhandigen aan één van onze bestuursleden.
Sekretariaat : G. DEWULF Slachtersstraat 2/4 8400 Oostende Dank bij
voorbaat !!!!

-

Oostende,

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

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP
lk, ondergetekende ...........................................
Geboren te ................................... op...............
vraag om toegelaten te worden als lid van de Vereniging Koninklijke
Maatschappij Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht te Oostende.
* Naam van de echtgenote ..............................................
"Weduwe van. .............................................................
Adres..........................................................................
te ................................ postn0 ............... Tel......................
*Militaire stand:B.O.O.
Toegevoegd onderofficier
Tijdelijk onderofficier
Dienstplichtig onderofficier
Graad: ..........................................
Stamnummer: ...............................
Krijgsmacht afdeling:......................
In geval van aanvaarding, onderwerp ik mij aan de statuten van de
Koninklijke Maatschappij van Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht te
Oostende.
Handtekening
(* = schrappen wat niet past)
Toegelaten in de zitting van .....................
Handtekening van 2 introducerende leden - penningmeester - voorzitter
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Ma het ongelukkig ongeval aan boord van de onderzeeër "KOERSK" die na een
explosie zonk naar de bodem van de Barentszee, zo'n 100 km bulten de Noorse kust.
Waarbij na talloze reddingpogingen met miniduikboten ten spijt de Russen geen
enkele opvarende konden redden uit de onderzeeër, die 108 meter diep ligt, wil ik in
het hieronder volgend artikel het kleine leven beschrijven aan boord van zo een
duikboot. (De Telegraaf).
Het leven aan boord van de Walrus, één van de vier hightech diesel elektrische
onderzeeërs van de Koninklijke Marine is zwaar en sober. De vijftig mannen vrouwen worden niet toegelaten - werken zes uur op en zes uur af. En 'af' betekent
niet altijd slaap, want in die uren moet er ook worden gegeten en gestudeerd. Alcohol
is taboe.
Saillant detail : vooral voor geëmancipeerde vrouwen die menen dat ook zij op een
onderzeeër zouden moeten kunnen dienen : gedoucht wordt er amper. Om water te
besparen en uit strategische overwegingen - vuil water moet worden afgevoerd en dat
is dan weer te detecteren - mag er tijdens operaties éénmaal wekelijks vijf liter per
bemanningslid worden gebruikt. "Je gaat steeds meer stinken" aldus de hofmeester,
maar omdat iedereen dat overkomt, merk je het niet. Sterker, als het luik na weken
opengaat, denk je "bah" wat een smerige vislucht buiten. Terwijl het dus omgekeerd
is.... Pas als de loods aan boord komt en een vies gezicht trekt, begrijp je dat het
allemaal erg onfris is.
Iets over de onderzeeër zelf : de bewapening : het wapenarsenaal van de Walrus is
als volgt : naast Harpoonraketten en mijnen, zijn het Mark 48-torpedo's die van de
boot een levensgevaarlijke sluipmoordenaar maken-. Via een ingenieuze lift worden
de projectielen in de vier lanceerbuizen getakeld. Deze torpedo is "state-of-the-art".
Ruim 1500 kilo zwaar, bijna zes meter lang en dankzij een beer van een motor in staat
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ongelooflijke snelheden te bereiken. Er zit een draad
aan, waardoor we vanuit de centrale de tientallen
kilometers lange 'reis' op video kunnen volgen. Als er
onderweg iets misgaat, grijpen we in.
Nu iets voor de dames : culinaire prestaties. We
spreken hier over de kok 'Pino'. Zijn culinaire prestaties
vormen het enig verzetje voor de mannen. In het
piepkleine kombuis maakt hij driemaal daags voor
vijftig mensen eten. "Frites met biefstuk en nasi zijn het
populairst' Gekankerd wordt er altijd, hij zou niet anders
willen. Uit ervaring weet hij dat het na zes weken onder
water precair wordt. Dan raakt iedereen geïrriteerd, wil
de buitenlucht in, de zon zien. Hij zorgt dan op die
momenten voor bijzondere braadjes of een extra
uitgebreide rijsttafel. Na veertig dagen "onder" hou ik
mijn gehaktballen maar beter in de diepvries. We zijn
maanden op pad. Big Brother en de Bus??? mag ik even
lachen .
Slapen doen de mannen in piepkleine bedjes. Sommigen
zoals de speciale gasten aan boord, Kapitein van het Korps Mariniers
en stafofficier dommelen zelfs weg in een soort torpedohuis. Een
voorzichtig uitgedrukt, ongemakkelijk leven, reden dat officieren tot
hun 35e bij de onderzeedienst dienen, de andere bemanningsleden
worden op hun veertigste overgeplaatst .
Rond de klok zijn er ontploffings- en lekkage-oefeningen, er brandt
24 uur per etmaal licht, tijdens oefeningen is er voort- durend het
schroef geluid van de "vijand", bemanningsleden hollen door de boot
op weg naar hun posten.
De laatste reis van een onderzeecommandant voer op bijna alle
NAVO-schepen, hij verklaarde dat de Fransen heel exotisch zijn,
elke onderzeeër heeft twintig ton water aan boord, behalve de boten
van de Franse marine die hebben veertien ton, zodat ze 6000 liter
rode wijn kunnen meevoeren.

Piepkleine
bedjes;zes
uur op, zes
uur af Met
alle herrie
in de boot
geen plek
voorlichte
slapers...

-
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EVDI: "scheidbaar maar niet afgescheiden"?
Dr Peter Schmidt
Hoofd Europese en Atlantische Veiligheid, Stiftung
Wissenschaft und Politik, Ebenhausen, Duitsland
De ontwikkeling van een Europese Veiligheids- en Defensie-identiteit
die "scheidbaar, maar niet afgescheiden" is van de NAVO
kreeg tijdens de Topconferentie van de Europese Unie in Helsinki, in
december 1999, een geheel nieuwe wending. Peter Schmidt
betoogt echter dat de plannen van de EU om de WEU spoedig te
absorberen en uiterlijk 2003 een snelle reactiestrijdmacht
op te zetten, hebben geleid tot een hele reeks netelige
lidmaatschapsvraagstukken, en vragen van meer fundamentele aard.

D

e besluiten die tijdens de Topconferentie van de
EU in Helsinki in december 1999 zijn genomen,
markeren een significante verandering in de
ontwikkeling
van
de
Europese
veiligheidsvoorzieningen. Het plan van de EU om in de
nabije toekomst de WEU te absorberen, een Europese
snelle reactiestrijdmacht op te zetten van 50.000 a
60.000 man die in 2003 gereed zou moeten zijn voor
vredeshandhavingsoperaties en regionale crisisbeheersing, en de benodigde besluitvormingsstructuren
op te zetten (inclusief een Permanent Comité Politieke
en Veiligheidszaken, een Militair Comité en een
militaire staf) wijzen er op dat de EU vast besloten is uit
te
groeien
tot
een
serieuze,
zelfstandige
veiligheidsorganisatie.

Met deze besluiten gaat de EU niet alleen verder dan
eerdere verklaringen over de Europese veiligheid en
defensie, zij gaat ook aanzienlijk verder dan het model
voor het trans-Atlantische partnerschap dat tijdens de
ministeriële vergadering van de NAVO in Berlijn van
1996 was overeengekomen. Het doel van de in Berlijn
genomen besluiten was te komen tot een "scheidbare,
maar niet afgescheiden" Europese Veiligheids- en
Defensie-identiteit (EVDI) binnen de NAVO. De WEU
zou moeten dienen als brug tussen de EU en de NAVO
en tegelijkertijd zou zij de twee organisaties op afstand
van elkaar houden. Dit was belangrijk omdat vier van de
15 EU-leden (Oostenrijk, Finland, Ierland en Zweden)
geen lid zijn van de NAVO, terwijl alle WEU-leden ook
NAVO-lid zijn.
Als de WEU inderdaad zou opgaan in de EU, dan
geldt deze regeling niet meer, aangezien de EU dan de
taken van de WEU zou overnemen. Veel waarnemers
verwelkomen deze ontwikkelingen wellicht als een
logische stap — een hoogst noodzakelijke "opruimactie"
in het zo gecompliceerde Europese institutionele
landschap. Die stap is echter ook aanleiding tot vragen
van institutionele, en fundamentele aard.
De institutionele vragen die voortvloeien uit de eventuele fusie tussen de WEU en de EU liggen nogal voor de
hand: bijvoorbeeld, wat moet er gebeuren met de officiële WEU-organen en verdragswetgeving? In het
bijzonder, zal de clausule over wederzijdse hulp uit het
WEU-Verdrag worden opgenomen in het EU-Verdrag?
En, als dat zo is, hoe moet dat dan gaan, met vier landen
in de EU die van oudsher niet gebonden zijn?

Onder deze institutionele vragen ligt echter een
serie veel fundamentelere problemen op de loer, die
nog moeten worden opgelost. Een vraag betreft de
uitbreiding processen van de EU en de NAVO: hoe
kunnen deze instellingen verder gaan met de
uitvoering
van
hun
nog
niet
afgeronde
uitbreidingsagenda en tegelijkertijd effectief blijven
functioneren? De volgende vraag rijst op met
betrekking tot het trans-Atlantische partnerschap: hoe
moet dat worden geherdefinieerd in het licht van de
Helsinki-besluiten om Europa in staat te stellen
onafhankelijker op te treden?

Europa stabiliseren: integratie en samenwerking
Zowel het Atlantisch Bondgenootschap als de EU
hanteren een duale strategie om de stabiliteit in het
bredere Europa te bevorderen: de integratie van
nieuwe leden in combinatie met het aanbod van
samenwerking op allerlei terrein met staten voor wie het
lidmaatschap (nog) niet mogelijk is. Deze duale
strategie komt voort uit de behoefte aan verdere
uitbreiding, zonder dat daardoor het intern functioneren
van de instellingen in gevaar wordt gebracht.

De NAVO
De
NAVO
heeft
met
deze
strategie
geëxperimenteerd in het Partnerschap voor de Vredeprogramma, de Euro-Atlantische Partnerschapsraad
(EAPR) en de speciale regelingen voor overleg met
Rusland en Oekraïne.
In 1999 traden de Tsjechische Republiek, Hongarije
en Polen toe tot het Bondgenootschap. Zelfs deze
bescheiden uitbreiding deed de vraag rijzen, of een
sterk uitgebreid Bondgenootschap nog wel goed zou
kunnen functioneren. Bovendien werd het NAVOuitbreidingsproces van het begin af aan gekweld door
tegenstrijdige belangen: enerzijds de integratie van
midden en oost Europa en anderzijds de wens een
constructieve relatie op te bouwen met Rusland.
Ondanks de Russische kritiek op de NAVO-uitbreiding, was het mogelijk een relatie tussen de NAVO
en Rusland te ontwikkelen, die tot uitdrukking kwam in
de Stichtingsakte van 1997, en de Permanente Gezamenlijke Raad (PGR). Dit doet vermoeden dat het
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mogelijk moet zijn een evenwicht tussen deze tegenstrijdige belangen te vinden, zolang Rusland niet kiest
voor een strategie van confrontatie met het Westen en
de NAVO een beleid van terughoudendheid blijft volgen.
EO/WEI
De WEU heeft een beleid gevoerd dat veel weg
had van de NAVO-outreachstrategie. Zij heeft geleidelijk een gedifferentieerd en verreikend systeem ontwikkeld van participatie in de besluitvormingsprocessen van staten die geen volledig lid zijn (zie diagram
rechts). Als gevolg daarvan heeft zij zich ontwikkeld
tot een alomvattend forum voor dialoog.
Met de aanstaande fusie tussen de WEU en de EU
zou dit netwerk van betrekkingen wel eerder een probleem, dan een aanwinst kunnen betekenen. Aangezien het voor het functioneren van de EU nodig is dat
er een duidelijk onderscheid bewaard blijft tussen
leden en niet-leden, is het gedifferentieerde participatiesysteem van de WEU misschien niet meer van toepassing. Als gevolg daarvan zouden de rechten van
niet-EU-leden om deel te nemen aan de EU-besluitvorming wel eens beperkt kunnen zijn. Dit is een bijzonder probleem voor die NAVO-leden die geen deel
uitmaken van de EU, omdat zij netto een verlies zullen lijden in vergelijking met de status-quo. Deze staten dringen daarom aan op een alomvattende participatieregeling. De beslissingen die de EU in Helsinki
heeft genomen, dragen niet veel bij aan de verwezenlijking van deze wens.
De EU is zich bewust dat deze situatie voor de
betrokken staten teleurstellend is en tracht er kennelijk een mouw aan te passen. De verzekering dat de
EU al in 2002 nieuwe leden zal accepteren, en het
besluit het aantal kandidaten voor het EU-lidmaatschap uit te breiden tot 13, inclusief Turkije, zou
bedoeld kunnen zijn om de teleurstelling enigszins te
verzachten. Dat lukt ook wel voor kandidaten die het
vooruitzicht hebben zeer binnenkort te kunnen toetreden, maar Turkije bijvoorbeeld komt daarvoor niet in
aanmerking. Eén van de redenen is dat voor toetreding opnieuw de "criteria van Kopenhagen"01 gelden.
Klaarblijkelijk moet de EU zeer voorzichtig manoeuvreren om het evenwicht te bewaren tussen de wens
Europa te stabiliseren door de Unie te vergroten en de
noodzaak om zijn eigen vermogen om handelend op
te treden in stand te houden of te verbeteren.
Wat Rusland betreft is het beter dat de EU wordt
uitgebreid dan de NAVO. Tot op heden heeft Moskou
geen grote bezwaren geuit tegen de EU-uitbreiding.
De kritiek van Moskou is — zoals blijkt uit de nieuwe
militaire doctrine — vooral gericht tegen de gepercipieerde "dominante positie" van de Verenigde Staten
in het internationale systeem. Alleen de tijd zal leren

Lidmaatschapsvraagstukken
WEU _____
Naast geassocieerde
leden, (de Tsjechische
Republiek, Hongarije,
Iisland, Noorwegen,
Polen, en Turkije, die
alle ook lid van de
NAVO zijn) zijn er ook
geassocieerde
partners (Bulgarije,
Estland, Letland,
Litouwen, Roemenië,
Slowakije, en
Slovenië) en
waarnemen
(Denemarken, dot ook
WEU is, en
Oostenrijk, Finland,
Ierland en Zweden

W _______

De "Kopenhoogse
criteria": a) stabiliteit
van democratische
instellingen,
rechtsorde,
bescherming van
minderheden; b) het
bestaan van een
goedfunctionerende
markteconomie en het
vermogen te
concurreren binnen de
interne Europese
markt; c) het
vermogen re voldoen
aan de verplichtingen
van het
lidmaatschap, inclusief het
lidmaatschap van de
politieke, economische
en monetaire unie.
Daarnaast moeten
nieuwe leden een
administratief
apparaat hebben
opgezet om te zorgen
dat het Europees recht
effectief kan worden
omgezet in de
nationale wetgeving.
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of Rusland's houding ten opzichte van de meest recente
EU-besluiten zal veranderen. Het is echter waarschijnlijk
dat naarmate het potentieel van de EU groeit, ook de
afkeuring van Rusland zal toenemen.

Het trans Atlantische
partnerschap herdefiniëren
Het vinden van een evenwicht tussen de
strategische noodzaak voor de uitbreiding en de
noodzaak de institutionele effectiviteit te bewaren,
is niet het enige probleem voor de NAVO en de
EU na Helsinki. Een andere uitdaging is de impact
van een groeiende EVDI op de transatlantische
relatie. Slechts weinigen betwisten dat een Europa
dat een grotere verantwoordelijkheid draagt voor
de veiligheid uiteindelijk beter is voor een
evenwichtiger transatlantische relatie. De officiële
redenering dat een krachtiger Europa uiteindelijk
leidt tot een sterkere transatlantische relatie is
echter al te simplistisch. Er moet een antwoord
komen op een aantal fundamentele vragen:
Welke
relevante
taken
zal
het
Bondgenootschap in de toekomst vervullen, als de
EU een significant sterkere medespeler wordt in
het veiligheidsbeleid?
+ De collectieve verdediging wordt, hoewel die in
de huidige veiligheidssituatie niet van primair
belang is, nog steeds omschreven als een van de
elementaire
veiligheidstaken
van
het
Bondgenootschap. Daar staat de regionale
crisisbeheersing tegenover, die,
zoals de in april 1999 gehouden Top in

Op 14 december 1999
bracht Xavier Solana-hoge
vertegenwoordiger van de
EU voor het
gemeenschappelijk
buitenland en
veiligheidsbeleid en
secretaris generaal van de
WEU een bezoek aan het
hoofdkwartier van het
Eurocorps in Straatsburg.
Bij deze gelegenheid zei hij
dat de Europese
interventiemacht nog voor
de in december
afgesproken datum van
2003operationeel zou
kunnen zijn. Het
Eurocorps zal de kern
vormen van het KFORhoofdkwartier vanaf april
2000 vermeerderd met
personeel van
troepenbijdragende landen

Washington duidelijk maakte, slechts op caseby-case basis zal plaatsvinden. Voor de EU
daarentegen is de crisisbeheersing in Europa een
permanente taak. ledere werkverdeling tussen de
NAVO en de EU die het Bondgenootschap zou
beperken tot de collectieve verdediging terwijl
de crisisbeheersing voor de EU is weggelegd, zou
het Bondgenootschap en zijn niet tot de EU
behorende leden marginaliseren.
4- Wat het lidmaatschap aangaat, de EU heeft 13
landen in de groep kandidaatlanden opgenomen.
De NAVO heeft een Actieplan voor Aspirantleden gelanceerd om kandidaatlanden te helpen
bij de voorbereiding van hun kandidatuur en zal
zich
in
2002
opnieuw
over
het
uitbreidingsvraagstuk beraden. We mogen echter
wel aannemen dat het aantal EU-leden dat niet tot
de NAVO behoort, zal blijven stijgen,
waardoor het gebrek aan convergentie tussen de
twee organisaties alleen maar groter wordt.
Hoe kan de transatlantische dialoog met succes
worden geregeld als de WEU niet meer bestaat?
Tijdens de Top van Washington in april 1999 hebben
de bondgenootschappelijke leiders de vraag
opgeworpen hoe men zou kunnen komen tot een
formele relatie tussen de NAVO en de EU. Zo'n
relatie werpt de nodige problemen op. De
bureaucratische problemen zullen aanzienlijk zijn en
evenmin zal het eenvoudig zijn een EU-standpunt te
wijzigen
wanneer
dit
na
een
complex
onderhandelingsproces uiteindelijk tot stand is
gekomen. Bovendien zijn vier van de 15 EU-leden
geen NAVO-lid. Er zijn dus sterke argumenten om het
aan de EU-staten die wel lid van de
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NATO secretaris generaal

lord Robertson in gesprek met
zijn voorganger Javier Solana
thans hoge vertegenwoordiger
van de EU voor
gemeenschappelijk buitenlands
en veiligheidsbeleid
en secretyaris generaal vazn de
WEU-vooe de raadsvergadering
van de NAVO-ministers van
buitenlandse zaken in Brussel
op 16 december 1999, waar
plannen werden
besproken om de Europese
defebtievermogens te
versterken
©Reuters

NAVO zijn over te laten om de Europese belangen binnen
het bondgenootschap te blijven vertegenwoordigen.
Tegelijkertijd moeten wij op de een of andere manier zorgen dat de noodzakelijke strategische dialoog over regionale risicogebieden voorspoedig en snel verloopt. Op dit
terrein is er ruimte voor een directe dialoog tussen de EU en
de NAVO: de hoge EU-vertegenwoordiger voor het
gezamenlijk buitenlands en veiligheidsbeleid, Javier Solana
(die ook secretaris-generaal van de WEU is) en, indien
mogelijk, de EU-commissaris voor externe betrekkingen,
Chris Patten, zouden regelmatig met de NAVO-secretarisgeneraal, Lord Robertsen, moeten overleggen. Er moeten
gezamenlijke zittingen worden georganiseerd van de
NAVO- en de EU-Raad, die om de beurt door de NAVO en
de EU worden voorgezeten.
Hoe zal de verhouding tussen de NAVO en de onderdelen
van een militaire structuur van de EU zich verder
ontwikkelen?
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de EU
reeds nationale commandocentra aangeboden. Om politieke en economische redenen lijkt het raadzaam een zo
nauw mogelijke band te scheppen, of te onderhouden tussen
deze centra en de NAVO-structuren. Dit zal de strategische
banden tussen Europa en Noord-Amerika beklemtonen en
een al te grote duplicatie van structuren voorkomen.
Het idee is dat deze Europese structuren ook beschikbaar
blijven voor operaties onder leiding van de NAVO.
Men moet niet proberen vooraf voorwaarden te formuleren op grond waarvan het bondgenootschap zijn
middelen ter beschikking van de EU zou stellen. Die
besluiten moeten op politiek niveau worden genomen en
rekening houden met de omstandigheden van dat

moment. Het is belangrijker dat er een "strategisch klimaat" ontstaat tussen de EU en de Verenigde Staten waarin
dit vraagstuk een minimum aan problemen opwerpt.
Hoe moet de EU zijn defensievermogens opbouwen,
gezien de aanhoudende bezuinigingen op de defensiebudgetten in de meeste staten?
De EU-staten zijn van plan zo spoedig mogelijk collectieve vermogens op te zetten in de kerngebieden, bijvoorbeeld op het terrein van commando en controle over
operaties, verkenning en strategisch transport. Maar
ondanks deze ambitieuze doelen die zij zich hebben
gesteld, vertonen de geplande budgetten van de belangrijkste EU-staten, voor de middellange termijn verdere
bezuinigingen op defensie. Of de Helsinki-besluiten dus
echt zullen kunnen worden gerealiseerd, hangt af van de
vraag of er verandering komt in die tendens. Een andere
kritische factor is de koppeling tussen de inspanningen
van Europa en de plannen van de NAVO om haar
kernvermogens te versterken via het Initiatief betreffende
de Defensievermogens (DCI).

EVDl een balanceer-act
Voor de NAVO en de EU worden de komende jaren
een balanceer-act. Beide instellingen moeten de twee fundamentele problemen aan gaan pakken die voor ons liggen: de stabilisering van het Europese continent en de
herdefiniëring van het trans-Atlantisch partnerschap. Deze
twee doelen zijn in wezen strijdig met elkaar — tenzij
beide organisaties gericht blijven op hun gemeenschappelijke strategische doelen en zich niet laten verleiden tot
rivaliserend gedrag. •

