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Onze Agenda 

 

 

Datum 
 

Uur Activiteit 

Din 30 jun 07.15u Frans-Belgische huldebetoon aan Koning Albert I te Parijs 

Za 11 jul 11.00u Belgian day – Cenotaph –Whitehall- London - Datum is veranderd!!! 

Zon 12 juli 10.00u Bezoek Mout en Brouwhuis De Snoek Fortem Alveringem en 
brouwerijtocht met treintje 

Din 21 jul 10.20u Nationale Feestdag – Te Deum in de Sint Salvatorskathedraal gevolgd 
door receptie op het Stadhuis te Brugge 

Woe 19 aug 11.00u 
 
14.30u 

Belgische-Franse-Canadese en Amerikaanse plechtigheden te 
Diksmuide n.a.v. 4-daagse van de IJzer 
Nationale plechtigheid aan het Onze Lieve Vrouwehoekje  
te Oud Stuivekenskerke - Diksmuide 

Zon 30 aug 14.00u Familiedag te Rampskapelle – Bezoek Museum For Freedom + BBQ 

Vrij 25 sep 10.00u Bezoek aan de Albert I tentoonstelling in het kasteel van Rumbeke 

Don 17 sep  18.00u Vergadering Economeet te Gent 

Zat 17 okt 08.30u Nationale Dag Mars & Mercurius te Bastogne 

Woe 21 okt 12.00u Rijsttafel gevolgd door een causerie van Marc Van de Voorde in de 
zaal Beaufort van de Marinekazerne te Sint Kruis 

Woe 25 nov 19.45u Voordracht “De onbegrijpelijke nederlaag” door Bruno Comer in de 
aula van het groot Seminarie 

Zat 12 dec 11.00u Jaarlijkse academische zitting in het Provinciaal Hof met receptie en 
lunch in het Hotel Scandic Crown op de Burg 

Eigen activiteiten M&M Brugge W.VL. staan in vetjes. 
Raadpleeg ook onze website http://mmbrugge.be voor eventuele wijzigingen en foto’s van de 
voorbije activiteiten. 

 

http://mmbrugge.be/
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Woordje van de Voorzitter 
 

Waarde Mars & Mercurius vrienden, 

Wanneer u deze M&M Contact openslaat, is het jaar alweer halfweg. De lente wilde misschien niet altijd 
mee, maar binnen M&M Brugge/West-Vlaanderen kunnen we alvast op een geslaagd voorjaar 
terugblikken. Met twee avondconferenties waarop we een verder toenemend aantal leden en 
belangstellenden mochten verwelkomen, maar ook met twee bijzonder boeiende en hoogstaande 
bezoeken – eerst aan de bibliotheek van het Grootseminarie met een aansluitende rondleiding in de 
voormalige Ten Duinenabdij en onlangs aan de Koninklijke Hoofdgilde Sint-Sebastiaan te Brugge – is ons 
programma voor dit jaar op kruissnelheid gekomen. Naar gewoonte kunt u dit allemaal nog eens 
nalezen verderop in ons tijdschrift. 

We mochten de afgelopen maanden ook 5 nieuwe effectieve leden opnemen in onze Kring. Met veel  
genoegen verwelkom ik Frank Goegebuer, Hans Goossens, Didier Pype, Marc Van de Voorde en Paul van 
Neste. Ik hoop dat ze zich meteen thuis zullen voelen in onze Kring en stel ze graag nader aan u voor op 
één van de komende activiteiten.  

Maar we mogen uiteraard niet rusten en moeten ook naar de toekomst kijken. Er wordt volop gewerkt 
aan de voorbereiding van enkele uitstappen, de familie-BBQ en nieuwe conferenties, maar ook aan de 
academische zitting, waarmee we naar traditie ons werkjaar afsluiten. Samen met de vele 
herdenkingsactiviteiten waaraan we traditioneel deelnemen, is er dus weer voor elk wat wils. Dit jaar 
proberen we niet alleen aanwezig te zijn op de Belgische plechtigheid aan de Cenotaph te Londen, maar 
ook op het eerbetoon aan Koning Albert I en zijn leger, dat dit jaar op 30 juni voor de eerste maal wordt 
georganiseerd in Parijs. Het beloven dus drukke zomermaanden te worden. 

Maar diezelfde blik op de toekomst geeft ons misschien ook een zeker onbehagen. Dagelijks worden we 
geconfronteerd met oprukkende onrust en onstabiliteit, niet alleen in Afrika en het Midden-Oosten, 
maar ook aan de grenzen van Europa, in Oekraïne en de Middellandse zee. Dat deze onrust een nooit 
geziene stroom vluchtelingen op gang brengt, zou wel eens kunnen leiden tot migratiegolven die het 
democratisch en socio-economisch model van Europa ernstig op de proef stellen. Dat criminele bendes 
dit gebruiken om grof geld te winnen met mensensmokkel, én de schrijnende omstandigheden waarin 
dit gebeurt, stelt Europa bovendien voor ernstige ethische vragen, die bedreigend kunnen zijn voor het 
multicultureel samenleven waaraan we zo moeizaam werken. Europa is de voorbije financiële en 
economische crises dan wel grotendeels te boven gekomen, maar haar interne cohesie heeft daarbij 
ongetwijfeld geleden onder de economische ongelijkheid tussen Noord- en Zuid-Europa.  

Het toekomstbeeld is dus niet onverdeeld gunstig, zonder dan nog te spreken over de 
machtsverschuivingen in de gebieden rond de Stille Oceaan, de rol die China zal spelen op wereldvlak en 
de evolutie in de verhoudingen tussen Europa en Rusland. Bovendien doen uitdagingen op het vlak van 
energievoorziening en klimaatverandering de roep naar meer duurzame ontwikkeling urgenter klinken. 
We denken er dan ook aan om de komende academische zitting in het teken van deze uitdagingen en 
toekomstverkenning op lange termijn te stellen. 

Maar dit mag ons niet beletten om van de komende zomermaanden te genieten. Ons programma is dan 
traditioneel iets luchtiger, met een uitstap naar Nieuwpoort, een bezoek aan de brouwerij de Snoek in 
Fortem met brouwerijtocht per trein en onze familie BBQ. Een gelegenheid dus om in een ontspannen 
sfeer samen te komen. Ik hoop dan ook jullie talrijk op deze activiteiten te mogen begroeten. 

 Zeer genegen, 
 Jan De Vos 
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Terugblik op onze voorbije activiteiten 
 

 
Vrijdag 27 maart - Bezoek aan Abdij ter Duinen en Archief van het Groot Seminarie te Brugge. 

Op 27 maart 2015 tekenden 50 leden present voor een geleid bezoek aan de Abdij ter duinen en de 
archieven van het Groot Seminarie te Brugge. Na een uitgebreide historische toelichting rond de 
waardevolle manuscripten die in het archief bewaard worden, werd nader kennis gemaakt met de 
geschiedenis van de Abdij en latere Groot Seminarie onder leiding van een deskundige gids. 

    

De geschiedenis van de archieven start met de oprichting van de Abdij Onze-Lieve-Vrouw Ten Duinen 
nabij het huidige Koksijde. Oorspronkelijk ging het om een kleine kloostergemeenschap rond de 
kluizenaar Ligerius, die zeer vlug een grote aanhang kende en zich in 1138 aansloot bij de orde der 
Cisterciënzers. De abdij kende een hoge bloei, onder andere door het droogleggen en winnen van 
poldergebied op de zee. De abten kregen zitting in de Raad van Vlaanderen en werden in de vijftiende 
eeuw persoonlijke raadsheren van de hertogen van Bourgondië. In die periode werden belangrijke 
bezittingen in de ons omringende landen verworven, naast de  zogenaamde abdijhoeven als Ten 
Bogaerde, Ter Doest en Te Zande in onze streken. 

Overstromingen, plunderingen en godsdienstoorlogen slepen die eens zo machtige broederge-
meenschap langzaam naar de ondergang.  

   
Eerst kregen de broeders nog onderdak in Ten Bogaerde en in 1628  wordt gestart met de bouw van een 
nieuwe abdij aan de Potterierei te Brugge. Gedurende de volgende anderhalve eeuw vormt die nieuwe 
abdij een oase van vrede en rust, maar tijdens de Franse overheersing worden alle kerkelijke bezittingen 
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verbeurd verklaard. De monniken sluiten zich aan bij het bisdom Gent, maar de gemeenschap sterft 
langzaam uit en de laatste monnik, Nicolaas de Roover (ᵻ 1833) zorgt er voor dat de verluchte 
handschriften van zowel Ter Doest als Ten Duinen in handen komen van het pas opgerichte bisdom 
Brugge (1834) en zo opgenomen worden in het archief van het Grootseminarie. 

Na afloop van het bezoek werd een lunch gebruikt in het historisch indrukwekkend restaurant van het 
Groot Seminarie.  (Zie ook gedetailleerd geschiedkundig overzicht op blz 39) 

JDV 

Woensdag 22 april - Voordracht “Arabische revolutie: van Tahrir tot IS” – Professor Lesaffer 

 Curriculum Vitae  

Professor Randall Lesaffer is een Bruggeling geboren in 1968. Hij liep er klassieke humaniora aan het 
Onze Lieve Vrouw college te Assebroek. Hij studeerde vervolgens rechten en geschiedenis te Gent en te 
Leuven alwaar hij in 1998 zijn doctoraat in de rechten behaalde samen met de baccalaureaatsgraad 

wijsbegeerte. 
Sedert 1999 is professor Lesaffer hoogleraar rechtsgeschiedenis aan de 
universiteit van Tilburg en was hij er van 2008 tot 2012 decaan aan de 
faculteit rechten. 
Hij is stichtend voorzitter van de ‘Laws Global League’ een associatie van 
leidende rechtsfaculteiten in de wereld die werkt rond het thema 
‘globalisering’. Aan de KU Leuven is hij buitengewoon hoogleraar 
Internationaal en Europese rechtsgeschiedenis. Doceerde van 1999 tot 
2010 aan het KHID voor de vorming van Militair Administrateur en later 
eveneens aan de KMS met de vakken: Inleiding tot het Recht en 
Internationaal Publiekrecht. 
Onderzoekt, publiceert en doceert vooral over geschiedenis 
(rechtsgeschiedenis en cultuurgeschiedenis) en recente ontwikkeling van 
internationaal recht in zijn politieke context, werkt aan publicatie over 
het internationaal recht tussen einde Koude Oorlog en 9/11. 

Hij ontving in 2013 aan de RUG de Sartonmedaille (prestigieuze internationale wetenschappelijke prijs 
voor wetenschapsgeschiedenis). 
Was actief in de Brugse politieke en sociaaleconomische sector, was gemeenteraadslid 2011-2012 en 
jarenlang (1999-2013) bestuurder van de MBZ. 
Als RO diende hij bij de LuM (92-93) – PR bij 10° Wing Kleine Brogel – VSP/Prg Verdragen en Contracten. 

De voordracht 

‘Islamitische Staat’ is het aspect van de politiek van het Midden-Oosten dat vandaag het meest in de 
belangstelling staat, maar spreker plaatst dit onderwerp in een ruimer kader, meer bepaald in de 
context van de Arabische revolutie die begonnen is in Tunesië begin 2011, vervolgens in Egypte.  
Als historicus is het aangewezen nog verder in de tijd te gaan zo’n 200 jaar geleden naar een lentedag in 
1803, meer bepaald naar de heilige stad Mekka. Op een bepaalde dag – de juiste datum wordt betwist- 
worden de inwoners van die tamelijke rustige provinciestad opgeschrikt door een bende waaronder 
honderden ruiters die van uit de woestijn de stad binnendrongen, zelfs de Kaäba het grootste heiligdom 
van de Islam wisten te veroveren, te bezetten en te plunderen. Een jaar later komt dezelfde bende terug 
en stoten door naar Medina waar ze het graf van de Profeet plunderden. Ze waren niet aan hun 
proefstuk toe want een jaar eerder hadden ze hetzelfde gedaan met het graf van de schoonzoon, neef, 
opvolger van Mohammed, vierde kalief, stamvader van de Sjiieten, met name Ali. Wie was die bende? 
Het was niet zomaar een groep bedoeïenen-plunderaars uit de woestijn maar een groep onder leiding 
van Emir Abdalaziz Ibn Saoud, de zoon van Saoud (Mohammed bin Saoud) de stichter van het koninklijk 
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huis Saoud waarvan het land Saudi-Arabië zijn naam ontleend heeft. Zij waren de politieke en militaire 
leiders – tot op heden zijn ze dit nog – van de stroming binnen de islam die bekend is onder de naam 
wahabisme. De plunderingen deden zij niet in een opwelling  maar heel bewust want in hun opvatting 
van het wahabisme mag niks behalve Allah worden vereerd, zelfs niet de profeet. 
Dit verhaal in de context van 'Islamitische Staat’ die diepe wortels heeft in de geschiedenis en het 
Midden-Oosten, die teruggaat op een ideologie die niet rechtstreeks afstamt van het wahabisme maar 
er op steunt en leidde tot de plunderingen van Mekka in 1803. Sinds de 18e - 19e eeuw, maar ook reeds 
sinds de late Middeleeuwen zijn er altijd groepen  geweest op het Arabische schiereiland met uitlopers 
naar onherbergzame gebieden, zoals de bergen van de  Hindoekoesji  of ten Zuiden ervan  met name 
Afghanistan, in ’t Zuiden van het schiereiland  Jemen, in gebieden in het Noorden van Irak en Syrië, die 
een radicale fundamentalistische opvatting van de Islam hebben gehad en dit hebben gemengd met een 
bepaalde vorm van geweld die primair gericht is tegen andersdenkenden in de Islam – wij zouden in de 
katholieke godsdienst spreken van ketters - mensen die een andere opvatting hebben van de Islam, de 
‘andersgelovigen in de Islam’ die meer nog dan de ongelovigen moeten bestreden worden door hen te 
doden. 
De boodschap luidt:  ‘doorheen de geschiedenis is er altijd een ‘Islamitische Staat’ onder een of andere 
naam geweest’. 
Deze groeperingen zijn doorgaans altijd klein, komen van tijd tot tijd op, maar blijven onder de radar 
van de media, tenzij de laatste tijd op de radar van het Westen vooral wanneer ze botsen met dat 
Westen. 
Wat we vandaag zien is de zoveelste episode in het terugkerend verhaal. Maar bijzonder vandaag is dat 
de Islamitische Staat erin is geslaagd, zonder voorgaande, ten eerste een groot grondgebied te claimen 
door zich te verspreiden over twee belangrijke staten Syrië en Irak. Ten tweede aldaar een relatieve 
vorm van controle te houden over een relatief grote tijdspanne (dit is nu toch al een jaar, wat in de 
geschiedenis van de beweging lang is met uitzondering van Afghanistan.) Ten derde meer aandacht te 
krijgen in de wereld, wat vroeger niet het geval was.  
Met andere woorden het duiveltje dat vandaag uit zijn doosje is gesprongen geraakt er moeilijk weer in. 
De grote vraag is: hoe komt het dat IS op heden een groter ampleur, een groter financiële machtsbasis, 
aandacht en aantrekkelijkheid krijgt die ze in ’t verleden minder heeft gehad? 
Spreker wil het antwoord op deze vraag benaderen vanuit drie hoeken. 

1.  De theologie: de ideologische-religieuze opvatting. 
Waar liggen de  religieuze wortels van die mensen: hoe denken zij, wat willen zij, wat is hun 
bedoeling. 

2. De politieke context 
Meer bepaald van het Midden-Oosten met een stapje in de tijd namelijk tot 9/11. Met de Arabische 
lente. Vanuit het oogpunt van het Westen meer bepaald de USA. Factoren die een grote invloed 
hebben op de gebeurtenissen in het M.O. 

3. De Islamitische Staat 
Een vrij verwarrend verhaal: wie zijn die mensen, door wie worden ze gesteund, tegen wie treden zij 
op en wat mogen wij verwachten. 
 

N.v.d.r. : omwille van de omvangrijkheid van de uiteenzetting van de professor beperken we ons in deze 
M&M-Contact tot het eerste deel.  
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Eerste deel: de ideologie: het ‘salafisme’ 

Alvorens de ideologisch context aan te vatten worden de twee dominante stromingen in de Islam in 
beeld gebracht: het soennisme dat op wereldvlak 85% van de Islam uitmaakt en het sjiïsme met zijn 10 à 
15%.  

Sinds de 16e eeuw is de sjiitische godsdienst de staatsgodsdienst in Iran, toen nog Perzië genoemd. Dit is 
het enige land dat met een overgrote meerderheid sinds lang onder controle is van de sjiïeten. Ook naar 
Irak spreidde het sjiïsme zich uit waar 60 à 65% van de bevolking behoort tot de sjiïtische godsdienst. 
Het spreidt zich verder uit naar het vruchtbare Zuiden tussen Koeweit en de kust en ook in Bagdad. Deze 
minderheid in Irak sluit nauw aan bij de sjiïtische minderheid de Alawieten in Syrië waartoe de huidige 
president en zijn voorganger zijn vader Hafiz Al Assad behoren en waarop hun regime steunt. Steunen 
op de minderheid is veelal klassiek voor dictatoriale regime’s, zoals het regime van Saddam Hussein in 
Irak steunde op de Soenitische minderheid. In Libanon is ongeveer 60% van de bevolking islamitisch 
waarvan meer dan de helft ook sjiïtisch is. Vanuit Iran strekt zich een sjiïtische kracht uit over Irak, Syrië, 
Libanon met zijn politieke Hizbollah,  die militair gesticht is door Iran en aangestuurd wordt door dat 
land. In de Perzische golf hebben we ook een aantal sjiïtische gebieden met een voornaam gebied in 
Saoedie-Arabië waar de Sjiïten 10% van de bevolking uitmaken maar wel boven op de olie wonen, een  
belangrijk aspect dus. Er is ook een gebied in  Jemen. 
Alvorens te komen tot de ideologische wortels van de radicale Islam is het aangewezen enkele 
belangrijke terminologie terzake uit te leggen, met name het wahabisme en salafisme.  
Wahabisten zouden we kunnen vergelijken met de lutheranen en de salafisten met de protestanten. 
Salafisten is eigenlijk een  verzamelnaam – vooral vanuit westerse definitie - die verwijst naar radicale 
islamisten: de fundamentalisten. Met andere woorden zij die letterlijk de Koran en de traditionele 
teksten van Mohammed aanhangen: het fundamentalisme van het ‘woord’. Zij menen daarenboven de 
wijsheid in pacht te hebben, de enige juiste interpretatie van de islam te bezitten, om te streven naar 
een islamistisch politiek regime met de sharia als rechtsbasis. 
Spreker heeft het over drie personen die samen in feite verantwoordelijk zijn voor de ideologie die de 
kern uitmaakt voor de leiders van ‘Islamitische Staat’ maar eigenlijk ook van ‘Al Qaida’ want eigenlijk 
steekt daar niet zoveel verschil in. 

De eerste figuur: Ibn Taymiyyah. Hij leefde in de regio wat nu Irak-Iran is na de val van Bagdad in 1258, 
een essentiële datum voor de Islamitische geschiedschrijving. Bagdad de hoofstad van het kalifaat, het 
intellectuele, politiek en economisch centrum werd in dat jaar geplunderd en  volledig verwoest door de  

Mongolen. Het zal eeuwen duren vooraleer Bagdad weer zal worden opgebouwd. Er 
komt dan na 1258 een nieuw regime die sjiistisch en soefistisch is: in het hart van de 
Arabische wereld rond Bagdad krijgen we een regime die meer tot de 
meerderheidsreligie  behoort, waar tegen Ibn Taymiyyah reageert. 

Wat zijn z’n stellingen?  
Vooreerst gaat hij kenmerkend voor fundamentalisten in  tegen het pluralisme, 
tegen de veelheid van opvattingen die eigen zijn aan de geloofsinterpretatie van de 
Koraân. Er bestaat  in de Hadith, de traditie waarop de Koraân gebouwd is, een vers 
die zegt: ‘Niemand kan de wil van Allah kennen zoals de profeet die kende’  Wat  

betekent dat iedereen recht heeft op een mening en iedereen recht heeft om zich te vergissen. Dit is in 
wezen de basis voor een inherent democratisch pluralisme binnen de Islam: elke persoon heeft het 
recht zijn eigen interpretatie binnen bepaalde grenzen van de Koraân te maken. De fundamentalist 
ontkent dit want hij neemt de  tekst van de Koraân letterlijk.  
Een tweede stelling gaat over de ‘heilige oorlog’ . Nadat de profeet een veldslag had gewonnen zei hij: 
“Nu is de heilige oorlog tegen de uitwendige vijand voorbij, nu is het tijd voor een oorlog tegen onze 
inwendige zonden...” Ibn Taymiyyah verwerpt dit, volgens hem is de enige letterlijke interpretatie: de 
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heilige oorlog tegen de andersgelovigen. Hij sommeert in vier categorieën de mensen die moeten 
worden bestreden: ten eerste de ongelovigen die volgens hem de atheïsten, de christenen en de Joden 
zijn. Dit is een open breuk met Mohammed want de profeet vond dat Joden en christenen recht hebben 
op een eigen godsdienst en de vrijheid om die keuze te handhaven. 
Ten tweede: moslims die heidense gewoonten en  ketterse opvattingen  aannemen en weigeren terug 
te keren naar de ware islam. 
Ten derde: moslims die de basiswetten overtreden – zoals het drinken van alcohol. 
Ten vierde: mensen die beweren moslim te zijn maar dit in feite niet meer zijn omdat ze fundamenteel 
andere opvattingen aankleven zoals de sjiïten en de soefisten... 
Voor deze laatste categorie is er maar één oplossing: onthoofden. 

De tweede figuur: de grondlegger van het wahabisme met name Mohammed ibn Abdul Wahab.  
Hij leefde in de 18e eeuw in de Nejad in het midden van de Arabische woestijn, heeft gestudeerd op 
verscheidene plaatsen waaronder Irak en Afghanistan. De grondlegger van een voortdurende band 
tussen families van islamitische rechtsgeleerden-theologen uit Saoedi en Afghanistan.  
Wahabisme is de hoofdstroming binnen de radicale Islam. Wahab roept eigenlijk op tot eenheid. Hij zegt 
dat alles wat een moslim afleidt van het vereren van  en het gehoorzamen aan Allah, het leren kennen 

van de wil van Allah, slecht en verwerpelijk is. Alles is terug te vinden in de 
Koraân die de woorden van God zijn die aan de profeet door de aartsengel 
Gabriël werden gedicteerd. Gans het leven van een moslim moet opgebouwd 
worden naar de woorden van de Koraân en de tradities - de levensverhalen 
van de profeet, die opgetekend werden.  Alles wat daar van afwijkt is zonde, 
is strafbaar en moet worden vermeden. Hij is tegen elke vorm van 
vernieuwing en verandering m.a.w. een zeer conservatieve opvatting. Wat 
heel bijzonder is aan het Wahabisme is dat het pleit voor een soort scheiding 
tussen kerk en staat, tussen geloof en politiek. Hij ziet zich zelf als de 
religieuze leider van het wahabisme omdat hij als geen andere de Koraân 

kent en dus de juiste interpretatie heeft. Maar de politieke leiding laat hij over aan de Emir, het lokale 
stamhoofd, de lokale bedoeïnenleider. Er wordt een alliantie gesloten: de koningen van Saoedi-Arabië 
zijnde de nakomelingen van Saoud – een belangrijk plunderende bedoeïnenleider - kunnen met elkaar 
trouwen en kinderen krijgen... Maar de belangrijkste religieuze leiders van de ulema, dit is de 
godsdienstige gemeenschap in Saoedi-Arabië, de rectoren aan de universiteiten in Saoedi-Arabië  zijn 
nakomelingen van Wahab. Deze alliantie bestaat tot op heden. Die taakverdeling volgens dewelke de 
koningen moeten regeren volgens de Soenna, de Sharia, volgens het islamitische recht en waarbij zij  op 
de vingers kunnen worden getikt door de rechtsgeleerden, zit tot op vandaag in de constitutie van 
Saoedi-Arabië en een aantal anderen Golfstaten zoals Oman en Qatar. Een spanning tussen koning en 
religie   
Vooraleer over te gaan naar de derde figuur is het belangrijk aspecten van de  politieke geschiedenis van 
de  Arabische wereld te belichten. In de 19e eeuw is dit wahabisme een nevenattractie in de Arabische 
wereld. Mekka en Medina zijn heilige plaatsen maar politiek-economisch staan ze in de marge. Ze 
interesseren zelfs op het einde van de 19e eeuw de westerse kolonisators niet, ze zijn zelfs minder 
belangrijk dan Kenia of Somalië. Echter op het einde van de 19e eeuw is er in de Arabische wereld - bij 
uitstek een islamitische wereld - een moderniseringsdrang. Het grote Ottomaanse Rijk is in crisis, het 
verliest oorlog na oorlog, o.a. tegen Rusland, tegen het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Verliest de controle 
over Egypte aan Frankrijk en vervolgens aan Groot-Brittannië. Het Midden-Oosten is in crisis en men wil 
die overwinnen door het westerse model te volgen. Er ontstaan op het einde van de 19e en begin 20e 
eeuw in de Arabische wereld politieke allianties die streven naar modernisering, naar verwestering: een 
gans verhaal dat echter mislukt. Het Sykes-Picot verdrag van 1916 wordt in de Arabische geschiedenis 
gezien als het grote verraad. De door Groot-Brittannië min of meer beloofde eengemaakte Arabische 
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staat na de opstand tegen de Turkse overheerser kwam er niet en het Sykes-Picot verdrag was er één 
grote ontkenning van. Dit verdrag verdeelde de Arabische wereld: de interessante gebieden als Syrië, 
Irak, Libanon, Palestina-Israël, onder Frankrijk en Groot-Brittannië, aanvankelijk als kolonies. Later 
worden het mandaatgebieden van de Volkerenbond. Een tweede beweging – naast de 
moderniseringsdrang – is dat tijdens de Koude Oorlog menige Arabische staten doorgaans kiezen voor 
een seculier regime naar westers model maar bij bepaalde met een socialistisch links tintje: denk aan 
Nasser van Egypte, Sadam Hussein in Irak, Assad in Syrië en daarenboven worden ze bondgenoten van 
de Sovjet-Unie. 
Dit politiek socialistisch model mislukt eveneens.  
Ten gevolge van de constante vernederingen van de Arabische wereld door zijn verliezen in de oorlogen 
met Israël, door zijn economisch falen, door het aan de macht blijven van brutale dictators, door zich de 
speelbal te voelen in de wereldpolitiek van de grote westerse wereldmachten als USA, EU en SU, krijgen 
we in de jaren 1960-70 een heropleving van de politieke Islam in gematigde vorm, maar ook in radicale 
vorm. Voor dit laatste de heropleving van het wahabisme. 

De derde figuur: Sayid Al Qutb  
Said Qutb was een belangrijk ideoloog van de Egyptische Moslimbroederschap. Het MB is opgericht in 
Egypte in 1928 en behoort in wezen tot de ideologie van het wahabisme. Hij heeft in USA gestudeerd. 
Heeft een 30-tal jaren van zijn leven, tot hij is opgehangen doorgebracht in de gevangenis in Kairo. Is 

bekend in het Westen van een aantal pamfletten waarin hij de aanval 
op het Westen inzet en in de islamitische wereld van een 33-volumes 
tellende boekwerk van duizenden bladzijden: ‘In de schaduw van de 
Koraân’. Heden is dit boekenvolume voor de radicale islam, dé 
interpretatie van de Koraân. Zijn opvatting kan omschreven worden 
als een zeer ver doorgedreven interpretatie van het monotheïsme: er 
is alleen Allah en alleen Allah mag centraal staan, Allah zoals gekend 
via de boodschap van zijn profeet Mohamed. De ideologie van de 
Koraân moet gans uw leven bepalen. In het Westen wordt dit vaak 

geïnterpreteerd als zich afzetten tegen het modernisme, tegen technologische vernieuwing, tegen de 
scheiding van kerk en staat, tegen het rationele denken, tegen de  wetenschap van de westerse wereld. 
Dit is niet helemaal juist: Al Qutb was een grote bewonderaar van westerse technologie. Maar jammer 
genoeg voor ons zijn de wahabisten niet tegen het gebruik van technologie zoals het gebruik van  
modern wapens.   
Het wahabisme zegt dat alles wat de mens vervreemdt van Allah, de mens afhoudt van Allah, slecht is. 
Het is goed als je het kunt inpassen in de juiste interpretatie van de Koraân. Een belangrijke breuk met 
het wahabisme is dat Al Qutb opkomt voor de heroprichting van het kalifaat.  
Met het kalifaat komen we bij ‘Islamitische Staat.’ Het kalifaat wordt geleid door de kalief, de opvolger 
van Mohamed, hij is leider van de ulema – de islamitische gemeenschap zowel op religieus als op 
politiek vlak. De duidelijke scheiding tussen kerk en staat zoals in Saoedië Arabië wil Al Qutb niet. Dit 
wijst er op dat IS meer dan Al Qaeda duidelijk een erfgenaam van Al Qutb en niet van het wahabisme. 
Scheiding tussen geloof en politiek is eigenlijk het enige grote punt van gebrek aan overeenstemming 
tussen IS en Al Qaeda. 
In een citaat zegt Al Qutb dat hij zeer gelukkig is – alhoewel hij meer dan 30-jaar in de gevangenis heeft 
doorgebracht – te mogen leven in de schaduw van de Koraân. Uiteindelijk wordt hij opgehangen... 
Dit brengt ons bij een ander belangrijk element: het martelaarschap, de verering van het vechtend 
levend ten onder gaan, m.a.w. in de meest extreme vorm de ‘zelfmoordterrorist’. 
Deze gedachte zit ook in de geschiedenis van  de westerse cultuur – denk aan de legende van Siegfried 
en de draak, denk aan de nibelungen – het vereren van de held die vechtend ten onder gaat. Maar 
eveneens in de geschiedenis van de Islam is die gedachte zeer belangrijk en krijgt ze een aantal extra 
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impulsen in de 20e eeuw. Voorbeeld wanneer de Palestijnen in opstand komen tegen het Britse regime 
gaan ze heel nauw aanleunen bij het Hitler- en Musoliniregime. Ze gaan daar in feite de mosterd halen: 
een van de dingen die zij daar leren is de verering van de tragische held – denk aan Hitler die liever  
Duitsland ten onder liet gaan dan zich over te geven. Altijd doorgaan tot de dood en natuurlijk met het 
sausje van het religieuze martelaarschap er boven op. Dat verklaart ook de aantrekkingskracht van Al 
Qutb die uiteindelijk zijn leven heeft gegeven voor zijn opvatting. Hij is blijven vechten vanuit de 
gevangenis: heeft pamfletten naar buiten gebracht, heeft zijn volumes geschreven, wat uiteindelijk 
geleid heeft naar zijn dood. 
Dit is de cocktail die we moeten samenbrengen om ‘Islamitische Staat’ te begrijpen: het is een beweging 
die vanuit een traditie pleit voor een eenduidige letterlijke interpretatie van de Koraân. Alles wat de 
mens afbrengt van het leven volgens de Koraân is slecht en verwerpelijk. Men is niet tegen het 
wetenschappelijke denken van het westen, niet tegen rationaliteit, maar men is tegen het rationele die 
tegengesteld is aan religie. Wij maken voorbeeld de tegenstelling tussen geloof en staat, tussen geloof 
en wetenschap, het is juist die tegenstelling die verworpen wordt, het is niet noodzakelijk de 
wetenschap die verworpen wordt, maar de wetenschap moet  onderworpen zijn aan de religie. Met 
andere woorden men heeft naar christelijke normen een vroegchristelijke middeleeuwse opvatting van 
wetenschap en van de verhouding tussen kerk en staat. 
Maar de grote vijand is niet het Westen, maar zijn de islamieten die van die normen afwijken, die zich 
vervreemden van zichzelf omdat ze zich vervreemden van hun religie, ze zijn als het ware rotte appels in 
de mand die moeten worden bestreden en desnoods vernietigd. 

RVE 
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Dinsdag 19 mei 2015 - Bezoek Koninklijke Hoofdgilde Sint-Sebastiaan 

De historiek : 
De Koninklijke Hoofdgilde van Sint-Sebastiaan te Brugge is een van de oudste nog bestaande 
schuttersgilde. Het oudste schriftelijke spoor is een Gildeproef van 13 juni 1396, waarin staat dat de 
gilde haar missen organiseert in haar kapel van het klooster van de Minderbroeders-Franciscanen op de 
Braamberg.  
Zij moet ergens ontstaan zijn tussen 1379 en 1396, datum van haar eerste naamvermelding en is 

ontsproten uit de stadsmilities. Deze 
stadsmilities konden opgeroepen worden 
bij oproer (kleine mobilisatie) of bij 
veldslagen (grote mobilisatie). Vóór een 
veldslag was het de taak van de 
handboogschutters om de vijand met een 
regen van pijlen te bestoken. 
In 1454 schonk de Genuees Pieter Adornes 
(stichter van de Jeruzalemkerk te Brugge 
in 1472) een ommuurd perceel met 
bebouwing, de Snallaertheester genaamd, 
aan zijn broer Jacob die hoofdman was 
van de Sint-Sebastiaans-gilde en aldus 
verhuisde de gilde nu van Sint-Kruis naar 
hier (nu Guido Gezelle museum). 
In 1573 werd de Lombaertsheester 
gelegen aan de Carmerstraat gekocht van 
Cornelius Dubois, stadsontvanger van 

Brugge. Het aanwezige zomerhuisje werd later omgebouwd tot doelhuisje. 
De oudste vleugel is een prachtvoorbeeld van de laatgotische Brugse baksteen architectuur, maar de   
achtzijdige toren valt vooral in het oog. 
In de heester bemerken we de staande pers met een hoogte van 32 m, die  wordt gebruikt in de zomer. 
Hier stonden vroeger tenten opgesteld maar werden na de val van Napoleon vervangen door “het 
theater” in zuivere empirestijl. 
We hebben hier ook twee doellijnen : 

- Het doel staat op 60 m en bevindt zich in het doelhuisje. 
- Bij de overdekte galerij staan er ciebels op 25 meter en de liggende wip staat op 19m. 

Om vroeger gildebroeder te worden moest je Brugse poorter zijn, een eed van trouw afleggen, lidgeld 
betalen en ook nog een doodschuld betalen (tegenwoordig wordt door het lid de doodsschuld reeds op 
voorhand betaald om later alle problemen te vermijden). 

Door wie werd de koningszaal bekostigd? Hiervoor een beetje geschiedenis.  

In 1649 werd de vader van Karel II, namelijk Karel I,  door Oliver Cromwell onthoofd. Karel II kwam na 
een omzwerving via Schotland en Frankrijk in Brugge terecht. In 1656 nam hij zijn intrek in het huis de 
“Zeven Torens” en dit met de toestemming van de Spaanse koning  Philips IV zo hij er niet officieel 
resideerde maar wel incognito verbleef. Hij bracht zowat 200 volgelingen mee naar Brugge. 
Zo wel zijn broer Henry II, hertog van Glousester, als  hijzelf werden lid van de Sint-Sebastiaansgilde en 
waren akkoord om later een doodschuld te betalen. 
Vanaf mei 1656 begint de Engelse koning, in samenspraak met de Spanjaarden, een nieuw leger te 
rekruteren onder de Engelse vluchtelingen, namelijk The Royal Regiment of Foot Guards.  Na de slag 
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van Waterloo in 1815 krijgt het de naam The Grenadier Guards. Op 15 maart 1659 verliet Charles II 
definitief Brugge en op 8 mei 1660 erkende het Engels parlement hem als hun koning. 

Deze zaal werd in 1662 uitgebreid en volledig heringericht in stijl Louis XV. 
De verbouwing en inrichting van de zaal werd in grote mate betaald door de 500 ponden gr. die door 
Karel II, koning van Engeland, werden betaald als dank voor de ontvangst en het lidmaatschap van de 
gilde toen hij tussen 1656 en 1658 in ballingschap te Brugge leefde. Sedert deze gebeurtenis is de relatie 

met het Engels 
koningshuis steeds 
bijzonder hecht 
gebleven. (De Engelse 
en Belgische koningen 
zijn automatisch lid van 
de gilde. Koningin 
Victoria  van Engeland 
bezocht  in 1843 de 
gilde en Elizabeth II was 
reeds tweemaal en 
koning Filip eenmaal op 
bezoek) 
Karel II gaf 1666 ook  
een privilege aan de 
Zeebrugse vissers om in 
de territoriale wateren 
van Engeland te mogen 
vissen, maar deze gunst 

werd nietig verklaard door het Engels parlement  rond 1967. 
Tijdens de Franse periode werden de gilden afgeschaft maar de gilde werd opgekocht door de 
hoofdman Petrus Vinck.  

Kunstwerken in de Koningszaal : 
 
De  portretbuste van koning Charles II  uit 1662 vinden we boven de monumentale schouw. 
Portret van de Hertog van Gloucester door Jan Boeckhorst (leerling van Rubens). 
Reeks schuttersportretten (17-20e  Eeuw) van eminente Brugse burgers. 
Schilderij “ De vergadering van de gilde commissarissen” door Mathias de Visch in 1751, ter gelegenheid 
van de loterij om de financiën op te krikken. Was toegestaan door Maria Theresia. 
Twee schilderijen van feesten van de Haakbusschutters afkomstig van Gruuthuse  omdat Karel II en zijn 
broer de hertog van Glousester er op afgebeeld zijn. 
Gildezilver met o.a. pronkbekers, trofeeën, gildetekens en ceremoniestaven. 
 
De Kapellenkamer : 
In deze kamer staat nog een Boogschutter kast gedateerd 1697. 
 
Het Bestuur : 
De Grote Ede : dagelijks bestuur( cfr parlement) met 11 leden 

- Hoofdman : 1ste in bevel 
- Stadhouder : 2de in bevel 
- Sire (koning)  
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- Twee Dekens 
- Drie Hofmeesters 
- Tresorier 
- Griffier 
- Baljuw : tucht en orde 

Al deze bestuursleden worden verkozen door de leden behalve de Sire en de Baljuw (aangeduid door de 
Sire) 
 
De Kleine Ede : is een soort parlement, die beslissingen van de Grote Ede kan aanvechten.  

- 13 Zorgers aangeduid door de leden 

De gilde telt ongeveer 115 leden waarvan regelmatig 45 komen schieten. 
Ieder jaar is er een koningin Elisabeth schieting waarbij de winnaar naar Engeland uitgenodigd wordt om 
daar een bepaalde  festiviteit bij te wonen. 
 
Het bezoek werd beëindigd  met een gezellige babbel overgoten  met een natje en een droogje. 
 

JDV 
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Wat komen zal  
 

 

Bezoek Mout en Brouwhuis De Snoek Fortem Alveringem en brouwerijtocht met treintje – 

zondag 12/07/2015 

Een tocht met een toeristentreintje (max. 50 personen) met gids voor een unieke exploratie achter het 

IJzerfront langsheen maar liefst 20 oorlogsbrouwerijen. Het Mout- & Brouwhuis de Snoek in Alveringem 

laat de herdenking van de 1ste Wereldoorlog immers niet zomaar voorbijgaan. Langsheen een parkoers 

van 37 km maakt de actieve cultuurtoerist kennis met de bierbrouwers in Fortem, Lo, Pollinkhove, 

Gijverinkhove, Izenberge, Bulskamp, Wulveringem, Vinkem en Alveringem. Zij zullen u het 

oorlogsverhaal vertellen. Verdienden ze een mooie penning aan de oorlog, toch was het door de grond 

schaarste, de inmenging van de legeroverheid… niet allemaal koek en ei. Hoe ze dit met een West-

Vlaamse vindingrijkheid oplosten verneemt u tijdens deze exploratietocht. 

Iedereen zorgt zelf voor de eigen picknick voor de middag. Hier en daar wordt ook halte gehouden voor 

een drankje onderweg 

Om 10.00u samenkomst aan Brouwerij De Snoek met bezoek aan het museum 

ABI 

 

Zondag 30 augustus – Jaarlijks familiedag te Ramskapelle (Knokke) met BBQ 

Dit jaar brengt de familiedag ons op zondag 30 augustus naar het “Museum For Freedom” te 

Ramskapelle (Knokke) waar we onder leiding van bevoegde gidsen een inzicht zullen krijgen in de vaak 

ten onrechte vergeten “Slag om de Scheldemonding” van 

1944 met de operaties Infatuate, Vitality en Switchback. 

We komen samen om 14.15u in de koffiebar van het 

museum. 

Van 14.45u tot 16.15u krijgen we een deskundige 

rondleiding waarbij de achtergrond en belangrijkheid van 

deze operatie met zijn twee landingen op Walcheren, nl. 

Flushing 1 and 2. 

Voor de liefhebbers, om hun heemkundige honger te 

stillen, zal er gelegenheid zijn even de benen te strekken 

vanaf 1615Hr gedurende een halfuurtje met een kleine wandeling door dit polderdorpje en mogelijks 

een bezoekje binnen in de St.-Vincentiuskerk.  

Vanaf 1630Hr verwachten we dan ook onze leden en sympathisanten die uitsluitend aan de barbecue 

willen deelnemen en nemen wij het aperitief om omstreeks 1730Hr “operatie BBQ” aan te vatten. Wij 

vergeten ook niet de traditionele Quizz voor jong en minder jong, met de geanimeerd prijsuitreiking... 

RVE 
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Mars rubriek 
 

 
Toespraak V day 2015 door LtKol (b.d.) Maurice Debruyne Maurice – Voorzitter A.V.B.O.S* 
 
Dames en heren, 

V day, Victory day, het gekende gebaar van Winston Churchill, vandaag, 70 jaar geleden staat 
wereldwijd symbool voor de overwinning van de democratie over het barbaarse nazi regime van de 
psychopaat Adolf Hitler in Europa. Miljoenen mensen werden vermoord omdat zij anders waren dan 
wat het zuivere Arische ras moest zijn. Wie niet over dat profiel beschikte was in de ogen van de nazi’s 
gedoemd om te verdwijnen. De “Endlösung” betekende de oprichting van de vele uitroeiingskampen, 
verspreid over het ganse Duitse imperium dat in hun propaganda een duizendjarig rijk was. Joden, 
zigeuners, homo’s, verzetslieden, werden er massaal vermoord. De gaskamers en verbrandingsovens 
werkten onophoudelijk. Uit alle bezette gebieden werden mensen voor verplichte tewerkstelling naar 
Duitsland gedeporteerd om er de oorlogsindustrie op volle rendement uit te baten en aldus meer 
Duitsers naar het front te kunnen sturen en dat zelfs nog wanneer het voor iedereen duidelijk was dat 
Duitsland, totaal verwoest de oorlog had verloren. Dachau, in Beieren was het symbool bij uitstek voor 
de Holocaust. Het kamp was het opleidingskamp voor personeel dat in andere concentratiekampen 
werd tewerkgesteld. Daarom is het voor Duitsland de nationale herdenkingssite van de Holocaust. Op 
29 april, verjaardag van de bevrijding van het Kamp door de Amerikanen, was bondskanselier Merkel er 
voor een grootse herdenking. Asse uit de verbrandingsovens van Dachau berust in de crypte van onze 
Militaire kapel. 

V dag, voor ons staat de V ook voor vrede. Het is een symbool van de hoop. Vrede is meer dan de 
afwezigheid van oorlog. Vrede is vrijheid voor ieder mens om te mogen mens zijn, om voor zijn ideeën 
te mogen uitkomen, om zich te kunnen verenigen rondom de waarden die men koestert, om te kunnen 
genieten van alle kunstvormen, om zich veilig te kunnen begeven waar men wil. Vrede is genieten van 
de vrijheden die in onze grondwet aan alle Belgen verzekerd worden.  
Die vrede is echter nog steeds ver te zoeken. Wereldwijd zijn fanatieke groeperingen actief om 
onschuldigen te vermoorden. Aanslagen tegen andersdenkenden zijn in alle continenten dagelijkse kost. 
De gruwel van een sluimerende oorlog zien wij dagelijks op TV of op internet. De beelden van 
gewapende soldaten in de straten van Antwerpen, Brussel en Luik zijn de spijtige gevolgen van de 
onzekerheid en de dreiging die ook ons land ten dele valt.  

Ons kleine land levert een bescheiden maar symbolisch waardevolle bijdrage tot het bestrijden van IS. 
Onze piloten worden door hun partners gewaardeerd voor de succesvolle tussenkomsten in het 
Midden-Oosten. Defensie is aanwezig op het land, de zee en de lucht in de strijd voor de wereldvrede. 
Bij deze gedenksteen voor de weggevoerden en werkweigeraars moet onze gedachte en erkentelijkheid 
eveneens gaan naar allen die bijgedragen hebben tot de strijd voor vrede en vrijheid in de tweede 
wereldoorlog. De herinnering aan onze oud-strijders, weerstanders, oorlogsvrijwilligers en politieke 
gevangenen  moet levendig gehouden worden zodat hun offers niet vruchteloos waren.  

Ik wil hier graag ook hulde brengen aan onze Korea strijders en aan alle veteranen die na de oorlog voor 
vrede streden ver buiten onze grenzen. De veiligheid van het land is in de huidige situatie echt niet meer 
gebonden aan onze landsgrenzen, maar maakt deel uit van een internationale verdediging tegen een 
sluimerende derde wereldoorlog die op meer dan veertig plaatsen in de wereld aan gang is. 
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Dames en heren, de laatste getuigen van de tweede wereldoorlog worden stilaan een verdwijnende 
generatie die wij moeten blijven koesteren. Daarom ook heeft A.V.B.O.S. de taak op zich genomen om 
de ontbonden vereniging van weggevoerden en werkweigeraars met een bloemenkrans te 
vertegenwoordigen op deze jaarlijkse plechtigheid. 

Tot slot wens ik iedereen te bedanken die deze herdenking mogelijk maakt, het stadsbestuur en de 
stadsdiensten, maar ook de hotel en toerismeschool  Spermalie, die met hun leerkrachten en leerlingen 
hier jaarlijks een zeer gewaardeerde bijdrage brengen, U allen, aanwezigen wens ik te bedanken om 
mee te gedenken en herdenken en last but not least onze vaandeldragers die weer trouw op post zijn 
om deze hulde meer luister te verschaffen. 

Ik dank U voor uw aandacht. 
 
*A.V.B.O.S.: Het Algemeen Verbond der Brugse Oud-strijders en Vaderlandslievende Verenigingen VZW 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Plechtigheid “Artic Star’ in het Koninklijk Legermuseum (KLM) te Brussel 
 
Op 18 mei 2015 werd tijdens een plechtigheid in de Marine zaal van het Koninklijk Legermuseum te 
Brussel postuum eer betoond aan drie Belgische zeelui, voor hun verdiensten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog aan boord van de geallieerde maritieme konvooien in het poolgebied. 
 
Mevrouw Alison Rose, ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk, verleende aan de families de Gley, 
Pesch en Vergauwe de “Artic Star”, een prestigieuze en eervolle onderscheiding voor militairen die in de 
Tweede Wereldoorlog gestreden hebben aan boord van de maritieme konvooien met bestemming 
Rusland. De plechtigheid vond plaats in aanwezigheid van een delegatie van de Britse ambassade, een 
delegatie van de Belgische Marine onder leiding van viceadmiraal Marc Ectors, naast divisieadmiraal 
Michel Hofman en meerdere voormalige stafchefs van de Belgische Marine. 
 
Pierre De Giey, Jean-Pierre “John” Pesh en Albert “Piet” Vergauwe namen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog dienst als vrijwilliger bij de Royal Navy Section Belge en maakten meerdere reizen mee 
aan boord van Britse escortevaartuigen die als opdracht hadden de konvooien naar het noorden van 
Rusland te begeleiden. De bevoorrading van dat land was cruciaal voor de geallieerde overwinning. Op 
voorstel van de voorzitter van de Koninklijke verbroedering der Oud-strijders van de Royal Navy Section 
Belge werd hulde gebracht aan de moed en opoffering van deze drie zeelui, maar ook aan de 
inspanningen die al onze zeelui hebben geleverd voor het herwinnen van de vrede.  
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De families vergauwe, Pesch en De Giey ontvangen de Artic Star medaille uit handen van 

ambassadeur Alison Rose  
 

In zijn gelegenheidstoespraak onderstreepte vice-admiraal Marc Ectors het belang van deze konvooien: 
ongeveer 4 miljoen ton goederen werden aangevoerd naar Rusland, waaronder 5.000 tanks en 7.000 
gevechtsvliegtuigen. Dat van de 811 koopvaardijschepen die tijdens de oorlog vertrokken naar 
Moermansk en Arkhangelsk er slechts 58 tot zinken gebracht werden door de Duitse vliegtuigen en 
onderzeeërs, was uiteraard te danken aan de verbeten strijd die de bemanningen van de 
escortevaartuigen voerden in vaak bittere arctische omstandigheden. De admiraal dankte dan ook 
uitdrukkelijk de drie families en wees er op dat wij ons amper kunnen voorstellen welke opoffering hun 
familielid moet gebracht hebben in een gewapend treffen midden in de mist, de sneeuw en het ijs, die 
nergens anders in een klassiek maritiem operatietheater terug te vinden zijn.  
 

 

Voorzitter RNSB Ludo de Vleeschauwer en ambassadeur Allison Rose 

Voorzitter Ludo Baron de Vleeschauwer van de Koninklijke verbroedering der Oud-strijders van de Royal 
Navy Section Belge schetste op zijn beurt hoe onze zeevarenden in harde omstandigheden dienden op 
de Belgische koopvaardij- en visserijvloot op de Atlantische Oceaan en met de gewelddadigheid en 
wreedheid van de Battle of the Atlantic werden geconfronteerd. Hij gaf ook weer hoe vele jonge Belgen 
vrijwillig dienst namen bij de Britse strijdkrachten, waaronder de drie vereremerkte zeelui. Hij wees op 
de plicht om hen vandaag te gedenken en prees de gastvrijheid die het Verenigd Koninkrijk tijdens de 
oorlog betoonde aan deze vele Belgische vrijwilligers.   

        JDV 

Foto’s bij dit artikel ons overgemaakt door Dominique Henrard KLM-MRA 
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Wij zijn in Oorlog 
 
Het Westen is in oorlog en die oorlog zal lang duren. De vijand is vooreerst buiten onze grenzen. Hij 
stichtte onder meer het Islamitisch Kalifaat in het Midden Oosten en is ook actief op de zuidkust van de 
Middellandse Zee. Ruim 50.000 mannen, bewapend door de VS en destijds door Frankrijk, leveren er 
een bloedige, strijd tegen de 'ongelovigen' en rukken stilaan naar het noorden op. 

Maar het gevaar schuilt ook binnen onze grenzen. De recente terroristische aanslagen in Frankrijk, 
België en Denemarken, bewijzen het op afdoende wijze. We zitten opgescheept met het paard van Troje 
en dat is bijzonder onheilspellend. 

Het gaat hier wel degelijk over een oorlog. Een ideologische oorlog die met terreur en bloedige 
aanslagen het Islamitische fundamentalisme wil verspreiden. WO I was een statische oorlog gevoerd in 
loopgraven; WO II een mobiele 'Blitzkrieg' gevoerd door pantsereenheden; WO III een nieuwe, venijnige 
godsdienstoorlog die in heel het Westen onverwacht toeslaat. 

Aan onze kant heerst dan ook de grootste onzekerheid. Wij willen beschermd worden en daarom 
moeten wij over de politieke en militaire middelen beschikken om deze oorlog te bestrijden en te 
winnen. Ons leger en onze Marine moeten op efficiënte wijze samen met hun EU- en NAVO-partners 
kunnen opereren op de buitenlandse strijdtonelen. Maar ook in eigen land, moeten wij ervoor zorgen 
dat Defensie en de andere federale departementen de latente dreiging zoveel mogelijk kunnen neu-
traliseren alsook de sociale netwerken die jongeren aanzetten naar Syrië te trekken. Wij moeten 
waakzaam blijven, efficiënt in ons optreden en krachtdadig in onze acties zijn. 

De toekomst van Europa ligt niet alleen binnen haar grenzen. De 'maritimisatie' van de wereld is in 
opgang. De XXIste eeuw wordt een maritieme wereld en via deze weg sluipt het oorlogsgevaar overal 
binnen. Wij moeten dan ook beseffen dat we in een nieuw tijdperk beland zijn  en ons dan ook in die 
context moeten gedragen en ons leven aanpassen en vernieuwen. Wij moeten dan ook meer naar de 
zee kijken en onze maritieme strijdkrachten de gepaste verweermiddelen geven. Dat is nu zeker niet 
gemakkelijk, want wij, Belgen, zijn zoals veel anderen traditionalistisch en schuiven de nieuwe ideeën en 
concepten steeds verder op. Dat immobilisme kan ons fataal worden, want met rasse schreden stormt 
het jihadisme op ons toe. 

Wij zijn in oorlog en daarom moeten wij ons als strijders gedragen en de gepaste maatregelen treffen 
om ons in die situatie te kunnen verdedigen. Het is noodzakelijk en bijzonder dringend! 

 
H.P. ROGIE 

 
 

De Godetia snelt ter hulp op de Middellandse Zee op zoek naar 
drenkelingen van Afrikaanse en Midden-Oosten oorsprong. 
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Napoleon en de krijgsgeneeskunde - Lentesymposium vzw Montanus – 09 mei 2015 VIVES 

  
1ste inleidend deel:  Napoleon als politiek leider ( naar Johan Op de Beeck*) 
 
Op zaterdag 09 mei 2015 organiseerde de vzw Montanus hun lentesymposium met als titel “Napoleon 
en de krijgsgeneeskunde”. En dit in de aanloop naar 200 jaar slag bij Waterloo. 
Het werd een symposium dat ons alles openbaarde over de fascinerende figuur Napoleon Bonaparte. 

Het Collegium Medico – Historicum Brugense is er zo weer in geslaagd – dankzij de presentaties van 
nationaal-en internationaal vermaarde Napoleonkenners en geneesheren  een interessant symposium 
aan te bieden. Heel wat mythes rond Napoleon werden ontrafeld. Vele taboes werden doorbroken. 

In 1804 kroonde Napoleon zichzelf tot “Keizer van de Republiek” in de Notre-Dame te Parijs. “Keizer van 
de Republiek “ : eigenlijk een contradictie … geen president zoals we vandaag kennen. 

Ongelijkheid primeerde tijdens de Middeleeuwen. Een ongelijkheid die voornamelijk werd bepaald door 
de kerk,  die een verstikkende invloed had op het maatschappelijk leven. Napoleon wenste een nieuwe 
maatschappelijke orde creëren, vanaf nu bepaald zou worden door het volk. 

De Middeleeuwen waren trouwens ook eeuwen van verstarring. 

Op 21 januari 1793 werd de Franse koning Lodewijk XVI onthoofd en ontstond er een spiraal van geweld 
en chaos. Ook van buitenaf was er druk op het Frans staatsbestel. Er werd beroep gedaan op generaal 
Napoleon. 
Generaal Napoleon pleegt in 1799 een staatsgreep die ECHT nodig was om een einde te maken aan de 
wetteloosheid in Frankrijk. Een staatsgreep die plaatsvond zonder 1 druppel bloedvergieten … 

Napoleon bestendigde de rechten van de mens, zorgde voor een soliede wetgeving. Hij zorgde voor de 
scheiding der machten en scheiding van kerk en staat. Het neutrale was heel belangrijk en geen enkele 
levensbeschouwing zou nog totale invloed hebben op de maatschappij: godsdienst werd een 
privéaangelegenheid. Napoleon zorgde voor godsdienstvrijheid en sloot een concordaat met de paus. 
Napoleon zorgde ook voor de emancipatie van de Joden. Hij was ook de 1e die homoseksualiteit uit het 
strafboek haalde! Het feit dat zijn rechterhand jurist Candaceresse homo was bepaalde wellicht mede 
deze visie. 

Napoleon zou nooit een vriend worden en zijn van de royalisten. Later joeg hij ook de republikeinen 
tegen zich in het harnas. 

Napoleon was een voorbeeld van unitair denken en zou een nieuwe adel creëren. Een adel op basis van 
verdiensten voor de maatschappij en de keizer. 

Vrijheid : vrijheid zolang de maatschappelijke orde niet verstoord werd. Joseph Fouchez, de 
politieminister van Napoleon spoorde opposanten op. Want het was voornamelijk zo dat Groot-
Brittannië complotten tegen Napoleon financierde. Geregeld kwam Napoleon tussen en verleende 
gratie aan moordenaars … Napoleon zelf omzeilde regelmatig de wetten … 
Over zelfmoord mocht niet geschreven worden. Iedereen zou gelukkig zijn in deze nieuwe vorm van 
maatschappelijk denken. 

Was Napoleon een dictator ? 

Napoleon was een geleerd en zeer belezen iemand. Hij is niet te vergelijken met Hitler, Stalin of Mao! 
Hitler leed aan waanideeën en stortte Duitsland in de totale vernieling. Napoleon was geen racist en kan 
nooit verantwoordelijk worden gesteld voor een  of andere genocide. 
Napoleon was echter wel dominant en vergeleek zich met president Washington van de USA.  
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Hij was echter geen manager. Hij droomde om van EUROPA één grote natie te maken. Vandaar het 
sluiten van  confederaties met GB, Duitsland, België, 
Nederland. Zijn vredesideaal was echter wel “vaag” te 
noemen. In 1812 creëerde hij een 1e maal een Frans-
Duitse as met een hoger doel in zijn achterhoofd van 
een “economische wereldmacht”. 

Groot-Brittannië demoniseerde Napoleon echter. Dit 
resulteerde  in een embargo van Frankrijk tegen Groot-
Brittannië. Jammer genoeg behandelde Napoleon 
Duitsland niet als een gelijke. De Frans-Duitse as bleef 
steken in een verloving. Het huwelijk zou nooit 
doorgaan. 

Napoleon was geweldig bezig met geld. Hij hield de 
beurzen en de banken onder controle, echter  met het 
gevolg dat het geld naar Engeland stroomde … 

In 1803 wilde Napoleon Engeland binnenvallen. Een 
oorlog die geld zou kosten. Hij sloot een deal met de 
Amerikaanse president Jefferson. Vandaar dat hij 38% 
van het Frans grondgebied in de USA verkocht. Verder 
leende hij geld bij de Barings bank. 

Ondertussen weten we hoe het afliep met Napoleon. 

Na de val van Napoleon kregen we in Europa een dominant reactionair Pruisen. Dit resulteerde in de 
Frans-Duitse oorlog van 1870, WO-I en WO-II. 

Na 1815 beslisten parlementen mee en kregen we een parlementaire democratie. 

Napoleon was een groot strateeg, een groot staatsman en een geweldige politicus. 
Een man die de taal sprak van de gewone soldaat, de gewone mens. Hij werkte 18u/dag  en heeft zich 
als dusdanig opgeofferd. Dit was het besluit na deze interessante studiedag. 
 
Wordt vervolgd … 

Stefaan Vergaerde 
 
(*) Johan Op de Beeck is een toegewijde Napoleonkenner en auteur van verscheidene werken over het 
napoleontische tijdperk en de Franse Revolutie. 

 
Montanus - Collegium Medico-Historicum Brugense  

 
De Brugse medisch-historische werkgroep ‘Montanus’ werd opgericht in 
1992. De doelstelling van de vereniging is een actieve bijdrage te leveren 
aan de studie van de geschiedenis van de geneeskunde en de 
geneeskundige wetenschappen, van het hospitaalwezen, de ziekenzorg en 
de farmacie. Daartoe worden symposia en andere activiteiten 
georganiseerd. 

http://www.montanusbrugge.be/ 

http://www.montanusbrugge.be/
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Leger - Natie 
 

Studiedag verpleegkundigen bij defensie - Oostende 25 maart 2015 

 De verpleegkundige als instructeur 

Op woensdag 25 maart – tijdens de 41ste week van verpleegkundigen en vroedvrouwen -verzamelden 
wij met een 100-tal verpleegkundigen uit binnen- en buitenland en allen werkzaam bij defensie voor de 
jaarlijkse studiedag verpleegkundigen bij defensie. 

De dag begon met een verwelkoming door Luitenant-Generaal Med Geert Laire. De generaal maakte – 
zoals wij hem kennen – weer heel interessante bedenkingen.  

“Welk type verpleegkundigen wilt defensie ?”  
“Wat zijn de taken van de verpleegkundigen binnen defensie ?”  
“ Taken uit te voeren in eigen land of in een operationele context ?” 

Zoals ikzelf aan de lijve kon ondervinden was het in het verleden soms een probleem om de juiste 
persoon op de juiste plaats te krijgen … 

Generaal Laire stond stil bij de belangrijke taak van defensie, de medische component om als 
organisatie een goede omkadering te geven aan zijn verpleegkundigen. Verpleegkundigen helpen ook 
mee de visie bepalen en spelen een belangrijke taak in de vorming en training. Het is goed om een 
competentiescan te maken van het verpleegkundig personeel. 
De generaal kon het feit dat verpleegkundigen officier kunnen worden alleen maar toejuichen. Hij stond 
stil bij het huidig beleid en maakte de afweging tussen Offr Vpk en OOffr Vpk. Voor het ogenblik zijn er 
maar een beperkt aantal plaatsen voorzien voor Offr Vpk in de organisatietabel. Offr Vpk kan men 
trouwens maar worden na een rendementsperiode van 14 jaar vanaf rekrutering binnen defensie. 
 
Na de verwelkoming stond Kapitein Dasja Janssens stil bij de definitie en taken van een instructeur. 

Een instructeur is iemand die communicatief vaardig is, flexibel, zelfstandig kan werken maar die ook 
een teamplayer is, taken verdeelt en initiatief neemt … 

De taken van de Vpk als instructeur is titularis zijn van cursussen, medisch onderricht geven, cursussen 
voorbereiden, controle hebben over de inhoud van de cursussen, het vormen en begeleiden van 
collega-instructeurs en daarbij de eigen medische en militaire competenties onderhouden. 

Een verpleegkundige als instructeur biedt een absolute meerwaarde en is de perfecte schakel tussen 
Ambulancier-instructeur en  Arts-instructeur. Daarnaast is hij een bruggenbouwer en is hij noodzakelijk 
voor het aanvullen van de nodige hiaten. Hij is een ervaringsdeskundige en naast het geven van 
instructie is overdracht van kennis heel belangrijk. De klemtoon ligt op het Pre-Hospitaal gebeuren en is 
hij dusdanig in het bezit van de Bijzondere Beroeps Titel Intensieve Zorgen en Spoedgevallen. 

Adjudant-Chef Johan Bancken had het over de militair verpleegkundige in functie van 
Observer/Trainer/Evaluator (OTE) : “Horen, zien en … laten spreken” 

“See no evil, hear no evil en speak no evil… “ 
De taak van een OTE is het leiden van een AAR (After Action Review) : een terugblik van de actie waarbij 
de militairen zelf ontdekken hoe de actie is verlopen en waarom het zo is gegaan, teneinde het goede te 
bepalen. 
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Adjudant-Chef Conny Deleu had het over de continue betrokkenheid van de verpleegkundige 
instructeur in de medico-militaire vorming van de hulpverlener-ambulancier. Defensie telt ongeveer 420 
militaire ambulanciers 
 
Defensie heeft ook de Special Forces onder haar geledingen. Zo stond Adjudant Chef Peter Verleyen stil 
bij de rol van de verpleegkundige-instructeur in de opleiding Aidman-Speciale Operaties. 
 
Jan Vaes, Adjudant Chef had het over High Secure Infectious Disease Transport Capacity, gaps between 
nurse education and operational needs. Formidabel te horen dat defensie de garantie is aangezien de 
standaard “civiele” opleidingen niet voldoen aan vb. het transport van Ebola-patiënten … 
 
“Learn and train as you fight …” of hoe onze Nederlandse collega’s stilstonden bij de opleiding van de 
militair verpleegkundigen binnen de ‘Nederlandse Krijgsmacht’. Aan de hand van de parabel van de 
dolfijn stonden zij op een luchtige manier stil bij de visie op leren. “Ik kan en ik vergeet” – “Ik zie en ik 
onthou” – “Ik doe en ik begrijp”. 

Mijn gedachten staan nu stil bij verpleegkundige Kapitein Mylle die op dit ogenblik  voor 2 maand aan 
boord is van de Godetia binnen het kader van opvang bootvluchtelingen op de Middellandse zee. Ik ben 
ervan overtuigd dat Franky een zeer waardige ambassadeur zal zijn van België, defensie, de medische 
component en de militaire verpleegkunde. 
 
Het was ook een genoegen om samen met Kol Med(Res) Paul Verrelst, Maj(Res) Stijn Segers, Adjudant-
Majoor (Res) Didier Vanhoecke en Sgt(Res) Marc Leniere deze interessante studiedag te kunnen 
bijwonen. Jammer dat onze collega’s – verpleegkundigen uit het ziekenhuis te “oud” of is het te mooi 
waren ? om tot de reserve te kunnen toetreden … 

Stefaan Vergaerde 
 Cdt(Res) MOTK 

 Mil Vpk-1EMI 
 
 

  

 
 

 
 

 

Vlnr: Stefaan Vergaerde (PZE-SFX) samen met  Stijn Segers(OCMW Gent) - Tine Vanhee(VE 

060 AZ Sint-Jan AV) - Didier Vanhoecke (VIVES)- Afgyeraka(hematologie AZ St-Jan) –  
Marc Leniere (verpleegkundige IMBO – Oostende) 
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Onze helden 1914-1918 
 

 
François Saelens 
 
François Saelens werd geboren in Ichtegem op 12 april 1894 als jongste kind van 11 ( 7 zonen en 4 
dochters) in het gezin van Joannes Saelens en Coleta Ramon. Toen in 1914 de eerste wereldoorlog 
uitbrak had François als 20-jarige reeds zijn oproeping 
gekregen om zijn militaire dienstplicht te vervullen. 
Op 25 september 1914 werd hij ingelijfd als milicien in 
actieve dienst bij het 1ste regiment grenadiers. Hij werd 
onmiddellijk naar het Centre d’instruction n°6 van de 6de 
Legerafdeling in Valognes ( Contentin – Basse Normandie) 
gestuurd, waar hij op 1 oktober 1914 aankwam. 
 
Een akkoord tussen de Belgische en Franse regering 
voorzag in de opleiding van de Belgische militairen van de 
klassen 1899 – 1915 in Frankrijk. 
Vanaf half oktober 1914 lopen de effectieven van deze 
klassen op tot 40.000 man. De manschappen werden 
zonder opleiding in allerijl verzameld en verdeeld over 
verschillende plaatsen waarvoor het 3ème en 10ème 
région militaire1 van het Franse leger de verdeling moesten 
organiseren in de grote steden in groepen van 1000 man. 
Wat de 10ème région militaire betrof werden de 9000 
rekruten als volgt verdeelt: 2600 man in Cherbourg, 1200 in 
Saint-Lô, 1200 in Granville, 3000 in Valognes en 1000 in 
Carteret. 
 
Deze “heroïsche” periode werd gekenmerkt door 
zelfredzaamheid en tekorten; van reglement tot kledij, van voeding tot officieren. Niettegenstaande 
vertrokken in januari 1915 reeds 15.000 opgeleide soldaten uit hun opleidingskampen. 
 
Na zijn opleiding in Valognes werd François op 23 februari 1915 naar het front gestuurd bij het 1ste 
Regiment Grenadiers 4deBataljon 1ste Compagnie. Hij maakte er op 22 april 1915 de slag van 
Steenstraete mee waarbij voor het eerst gifgas werd gebruikt. Het gebruik van gas gebeurde vanaf die 
datum zeer regelmatig. De troepen waren er niet op voorbereid en ook voor de medische diensten aan 
het front waren de symptomen nieuw en ongekend. Waarschijnlijk was een gasvergiftiging de oorzaak 
dat François op 10 mei 1915 ziek werd (embarras gastrique = maagklachten) en afgevoerd naar de 
Ambulance Franklin in Calais. 

                                                 
1 3ème région militaire (Quartier Générale à Rouen Normandie) -  10ème région militaire (Quartier Générale à 
Rennes Bretagne) – Info over de militaire regio’s in Frankrijk in 1914  1918 is te vinden op 
http://www.fortiffsere.fr/armee1914/index_fichiers/Page920.htm 

http://www.fortiffsere.fr/armee1914/index_fichiers/Page920.htm
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Zijn toestand verbeterde niet snel en hij werd op 23 juni 1915 met hoge koorts geëvacueerd naar het 
Hôpital Communal 82 in Avranches (nabij de Mont Saint Michel). Het hospitaal bevond zich in het 
Collège Municipal aan de Place Petit Palet vlakbij de kerk Notre Dame des Champs. 
 
Vanaf 15 juli 1915 was hij aan de beterhand en werd naar het centrum voor herstellenden in Saint Pair 
sur Mer (Contentin) gestuurd. 
 

 
 
Hij mocht op 29 juli 1915 Saint Pair verlaten en keerde terug naar het front bij de grenadiers. 
 
Nog maar een goede maand terug aan het front werd hij begin september 1915 zwaar gekwetst in de 
sector Diksmuide. Bij het inslaan van een obus op de schuilplaats, waar hij verbleef tijdens een zwaar 
bombardement, werd hij bedolven onder de brokstukken en met een verbrijzelt rechter been 
bovengehaald. Een verklaring van korporaal Messine en grenadier Van Roos hierover werd in een 
rapport opgemaakt door de commandant van de 5de compagnie. Zodoende kwam hij op 10 
september1915 terecht in het hospitaal van Bourbourg nabij Duinkerke.  
 
Op 4 januari 1916 verlaat hij het hospitaal in Bourbourg en werd naar het Kamp van Auvours gestuurd . 
Hij is voor 30% invalide en werd tijdelijk ongeschikt verklaard voor het front als gevolg van zijn 
opgelopen verwondingen. Hij werd aangeduid voor een zittende taken uit te voeren.  
 
Op 23 juni 1916 kwam hij dan eindelijk terecht in het IMIO (Institut Militaire des Malades et Orphelins 
de Guerre) te Port Villez aan de Seine. Ongeveer midden 1915 boog de Belgische regering zich over het 
vraagstuk van de toekomst van de oorlogsinvaliden. Doel was om de oorlogsinvaliden op te leiden zodat 
ze een economisch nuttige activiteit konden uitoefenen. Uit deze studie ontstond het IMIO. 
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Op 21 augustus 1915 kwamen de eerste 50 
oorlogsinvaliden aan te Port Villez op het domein van 
Baron Baeyens. Deze had dit domein ter beschikking 
gesteld van de Belgische regering. De capaciteit van 
het instituut was voorzien op 200. Na de eerste 50 
volgenden nog vele oorlogsinvaliden. Ze werden er 
overgebracht vanuit heel Frankrijk, maar ook vanuit 
Groot-Brittannië.  
De doelstelling van het instituut was, conform aan de 
wens van de regering, aan alle oorlogsinvaliden de 
mogelijkheid te geven om zich aan te passen aan hun 
vroeger beroep of indien dit niet mogelijk was, om 
een nieuw beroep, aangepast aan hun handicap, aan 
te leren.  
Er waren zes grote afdelingen : 
- een technische afdeling/school  
- landbouw  
- pedagogisch 
- genie (verantwoordelijk voor de gebouwen van het 
instituut)  
- bevoorrading (een molen, bakkerij, beenhouwerij)  
- medische afdeling  
Het IMIO werd opgeheven op 15 maart 1919. 

 
 

 
Ingang van het kamp te Port Villez 

François Saelens tijdens zijn herstelperiode na zijn 
verwondingen te Diksmuide 
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François Saelens in Port Villez met pijltje boven het hoofd 

 

 
François Saelens volgde in Port Villez de opleiding bouwkunde Dit kwam hem in zijn latere loopbaan 
goed van pas. Na de oorlog werd hij als burger tewerkgesteld in het munitiedepot van Houthulst en 
bleef er zijn ganse carrière met uitzondering van de periode tijdens WOII. Hij overleed op 17 december 
1970 op 76 jarige leeftijd. François Saelens was de vader van Mevr. Magda Billiet- Saelens 

ABI 
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Herinneringseducatie 
 

Studiedag van de  “vzw Auschwitz in gedachtenis” 
 

Het Nazi-vernietigingsproces: een technische benadering 
 
Als herinnerings-, herdenkings- en vredeseducator had ik het genoegen om door de vzw Auschwitz in 
gedachtenis uitgenodigd te worden op een studiedag met als thema : “Het Nazi-vernietigingsproces, een 
technische benadering”. 
Deze studiedag ging door op woensdag 11 maart  2015 in de pianofabriek te Brussel. 
Frédéric Crahay en Johan Puttemans benaderden de Shoah¹ met een factuele visie, didactisch sterk 
ondersteund en op een hoogstaand wetenschappelijke basis.  
De laatste getuigen verdwijnen : “l’ère du témoin “ loopt ten einde … 
Om een duidelijk antwoord te geven aan de (negatieve) revisionisten, negationisten verdiepten zij zich 
als wetenschapper - met verschillende masterdiploma’s op zak – in deze onnoemelijk gruwelijke periode 
uit onze geschiedenis en dit met een meer technische benadering. Met veel respect voor de getuigen 
van deze gruwel die na de bevrijding  een morele visie hadden, een politieke boodschap brachten 
proberen zij op deze manier duidelijkheid te scheppen … 
Lang werd aangenomen dat er in Auschwitz 4 miljoen doden te betreuren vielen. Na grondig 

wetenschappelijk onderzoek blijken 
ongeveer 1,1 miljoen mensen uitgeroeid 
te zijn in Auschwitz. Dit maakt de gruwel 
echter niet minder verschrikkelijk ! 
Ondanks de veronderstelling dat 
“iedereen de Shoah kent “ blijkt specifieke 
kennis heel schaars te zijn en blijkt alles 
nog niet duidelijk te zijn. Men vindt 
ontelbaar veel informatie over de Shoah 
maar “Auschwitz  is geen synoniem van 
de Shoah” en “de Shoah is geen synoniem 
van Auschwitz”. Veel zaken zijn aan 
Auschwitz voorafgegaan … 
Ook de terminologie bleek door de Nazi’s 

verbloemd te zijn : Voorbeeld  : “ Euthanasie bleek regelrechte moord te zijn … “. 

Eerst stonden Frédéric en Johan stil  bij het probleem van de terminologie. Er bestaat een wereld van 
verschil tussen vernietigings-, concentratie-, doden-, gevangen-, doorgangs- en interneringskampen. Al 
deze termen worden te vaak door elkaar gehaald. 
Dankzij deze studiedag werd opheldering gegeven rond al deze verschillende soorten kampen … 
We stonden stil bij het mechanisme dat geleid heeft tot het ontstaan van deze moord- en 
vernietigingscentra. Dit aan de hand van rassenleer en rashygiëne of hoe negatieve eugenetica 
evolueert naar “euthanasie”, de “Gnadetodt”, Aktion T4, de Nazistische genadedood … 
Vervolgens kwamen de Einsatzgruppen aan bod : mobiele ideologisch geïnspireerde  groepen die 
staatsvijanden elimineerden met een nekschot. 
Chelmno Nad Nerem bleek het 1e vernietigingscentrum te zijn. Later kwamen in het Oosten nog 3 
moordcentra bij : Belzec, Sobobor en Treblinka. Een voor een werden deze moordcentra 
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wetenschappelijk en technisch toegelicht. Belzec, het laboratorium. Sobibor, de frustratie en Treblinka, 
het primitieve moordcentrum. 
Dit alles om uiteindelijk te komen tot de perfekte moordfabriek : Birkenau of Auschwitz II. 
De vernietiging van de Joden in het General Gouvernement (Polen)  werd ideologisch en economisch 
ook toegelicht. 
Na de val van de Berlijnse muur – en zo het openstellen van o.a. Nazi-archieven in Moskou –, uitgebreid 
archeologisch onderzoek op de verschillende sites en het veelbelovend werk van wetenschappers zoals 
Frédéric en Johan zullen we meer en meer verrast worden met informatie over de Shoah. 
Ik wens Frédéric en Johan en de vzw Auschwitz in gedachtenis alvast veel succes toe. Hopelijk kunnen 
wij hen binnenkort eens in onze contreien horen spreken … 
 
Bibliografie : 
“Het boek der kampen” : Ludo van Eck, Sis van Eeckhout  ISBN 978 90 223 3078 4 
“Auschwitz” : Laurence Rees ISBN978 90 263 3120 6 
“De gewone mens als oorlogsmisdadiger “ : Antoine Weijzen ISBN 978 90 5826 957 7 
www.Auschwitzingedachtenis.be 
 

(1) Het woord Shoah is het Hebreeuws voor "ramp", dat in de Franstalige wereld enige vorm van 
belang heeft gekregen sinds de film van Claude Lanzmann. 
Het woord holocaust (dat uit het Grieks komt en "volledige verbranding" betekent) wordt in de 
Engelstalige wereld alom gebruikt. Echter heeft het woord 'holocaust' een religieuze connotatie 
(m.n. verwijzend naar de offers die gebracht werden in de Tempel van Jeruzalem). 
 

SVE 

 

EASIER1418.EU – Facing the Great War 

Slotconferentie Brugge, 29 april 2015 

Op woensdag 29 april 2015 verzamelden wij met een 80-tal mensen in het provinciaal hof te Brugge 
voor de slotconferentie van het project ”Facing the great war – EASIER”. Naast vertegenwoordigers van 
de provincie West-Vlaanderen, Kent County council, the University of Kent – School of History – waren 
ook heel wat actoren op het vlak van herinnerings-, herdenkings- en vredeseducatie aanwezig. 

EASIER staat voor – Educational Adaptive Script for Interactive Exchange on Remembrance – en is een 
educatief draaiboek voor een grensoverschrijdend project rond herinneringseducatie. 

Het is het resultaat van een Europees Comenius Regio-project tussen de provincie West-Vlaanderen en 
het graafschap Kent. In 2012 besloten de plaatselijke overheden van beide regio’s om in de aanloop  
naar de herdenking van de Groote Oorlog samen te werken aan de opmaak van een “Educatief 
draaiboek voor een grensoverschrijdend project rond herinneringseducatie””. Het is geschreven voor 
leerkrachten in het middelbaar onderwijs die een schooluitstap/uitwisselingsproject plannen naar West-
Vlaanderen en/of Kent. 

Met dit project wil men leerkrachten aanmoedigen om iets nieuws te doen en om het thema van de 
Groote Oorlog op een creatieve en interessante manier aan te pakken met hun leerlingen. 

Leerlingen van alle leeftijden kunnen deelnemen aan deze projecten die aanzetten tot kritisch 
nadenken. De projecten kunnen handelen over zeer diverse thema’s. 

http://www.auschwitzingedachtenis.be/
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Na een verwelkoming door Myriam van Lerberghe, gedeputeerde voor Cultuur en Welzijn, provincie 
West-Vlaanderen volgden er 2 Key Note Speeches. 

Annelies Beck, VRT-journalist bracht een persoonlijk verhaal – Belgische vluchtelingen tijdens WO-I. 
250.000 ! Belgen vluchtten in de maanden augustus, september, oktober 1914 - soms in gammele 
sloepjes  - naar Groot-Britannië. 250000 ! 
Stel je eens voor dat Europa over 3 maanden zou overstelpt worden met 250000 bootvluchtelingen in 
de Middellandse zee … 

Professor Marc Connelly, professor Moderne Britse Geschiedenis, University of Kent had het over de 
wederopbouw van Ieper. Rebuilding Ieper/Ypres: The people come home. 
In 1919: 6000 mensen verblijven in Ieper. Vanaf de beginjaren 20 moeten 45000 gezinnen gehuisvest 
worden. Er rijzen ook heelwat problemen rond eigendom … 
In 1921 begint het oorlogstoerisme zich te manifesteren. 

Na deze boeiende uiteenzettingen volgde dan een presentatie van de resultaten en tools ontwikkeld in 
het Easier-project.  Westvlaamse en Britse leerkrachten getuigden over hun ervaringen met het project. 
Tijdens een netwerkmoment en speed dating maakten we kennis met het educatief aanbod over WO-I 
door de educatieve partners of musea in Kent en West-Vlaanderen. 
Ik was dan ook opgetogen om als herinnerings-, herdenkings- en vredeseducator EN als lid van M&M 
Brugge – West-Vlaanderen en als bestuurslid van GRWV aanwezig te kunnen zijn op deze 
slotconferentie. 

Ik ben ervan overtuigd dat wij als organisatie ons steentje kunnen bijdragen tot het welslagen van 
dergelijke projecten. Niet alleen als organisatie maar ook als papa, mama, opa en oma van opgroeiende 
kinderen : “Nooit meer oorlog “. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We herkennen in het midden Stefaan Vergaerde. Eerste van rechts professor Marc 
Connelly (university of Kent) met naast zich Annelies Beck(VRT-journaliste) 
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ODE AAN DE “LAST POST” 
Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo Brugge 
8 juli 2015 om 19.00 uur | BURG – BRUGGE 

Op 9 juli 2015 wordt voor de 30.000ste maal onder de Menenpoort te Ieper de Last Post geblazen. Acteur 

Wim Opbrouck wil die gelegenheid wereldwijd markeren met een minuut stilte in de 

brandweerkazernes, als eerbetoon aan de trompetters van de Ieperse brandweer. 

De Scoutsgroep en Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo Brugge zal hieraan meewerken door een oproep 

te formuleren om daar massaal aan deel te nemen en zal op 8 juli 2015 om 19.00 uur op de Burg te 

Brugge een publiek en kosteloos toegankelijk multimediaal themaconcert aanbieden, waarin rond het 

thema “Last Post” met muziek, woord en beeld hulde gebracht wordt aan de gesneuvelden van de 

Eerste Wereldoorlog en de trompetters van de Ieperse Brandweer. Tijdens dit concert wordt met een 

plechtig Last Post signaal om 20 uur een oproep gedaan om op 9 juli massaal het herdenkingsmoment 

bij te wonen.  

Het concert wordt opgebouwd met muziek uit de periode van de Eerste Wereldoorlog, alsook poëzie die 

gebaseerd is op dagboekfragmenten van soldaten en oorlogsgedichten, naast projectie van historische 

beelden. Drie historische elementen worden in het concert verwerkt: de oorlogsgeschiedenis, de 

ontwikkeling van het Last Post signaal in verschillende landen en de geschiedenis van de Menenpoort en 

de Last Post ceremonie te Ieper.  

TOEGANG GRATIS 

ALLE LEDEN VAN MARS & MERCURIUS WORDEN HARTELIJK UITGENODIGD 

 

 
De klaroenblazers van de Koninklijke Scoutsharmonie Sint Leo Brugge. 

We herkennen  onze voorzitter uiterst links. 
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Mercurius rubriek 
 

 
Provincies na 1 januari 2017 

Eind juli 2014 is het Vlaams regeerakkoord bekend gemaakt. Dit akkoord bevat een plan om de 
provincies af te slanken. De overdracht zou tegen 1 januari 2017 volledig afgerond moeten zijn. 
Provinciegriffier  West-Vlaanderen Geert Anthierens gaf toelichting op onze vragen en een vooruitblik 
op de toekomst. 
 
In het regeerakkoord is sprake van een afslanking van de provincies. Hoe zal de Vlaamse overheid dit 
realiseren ? 
Het afslanken gebeurt op 3 manieren. Eerst en vooral door minder middelen ter beschikking te stellen. 
Vanaf 1 januari 2015 is er geen provinciefonds meer. Dit betekent in 2015 een verlies voor West-
Vlaanderen van 6 miljoen Euro. Over het volledige meerjarenplan 2015-2019 betekent dit ongeveer 32 
miljoen euro minder inkomsten. Later volgt nog een besparing op de middelen die de provincie nu int 
als provinciebelasting via opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hoe groot die extra besparing zal 
worden, kan momenteel nog niet gezegd worden. 
Ten tweede krijgt de provincie minder bevoegdheden, geen persoonsgebonden en culturele 
bevoegdheden meer. Deze bevoegdheden worden overgeheveld naar de gemeenten (eventueel in een 
samenwerkingsverband) en naar de Vlaamse overheid. Voor de provincies Oost-Vlaanderen en 
Antwerpen komt daar ook nog het verlies van grondgebonden bevoegdheden in de steden Gent en 
Antwerpen bovenop. Bij de overdracht van die bevoegdheden is het de bedoeling dat 
werkingsmiddelen, personeel, patrimonium en de rechten en verplichtingen de bevoegdheid volgen. 
Het is ook de bedoeling dat die overdracht geleidelijk gebeurt. Eerst waren er geruchten dat die 
overdracht al tegen 1 januari 2016 uitgevoerd zou worden, maar nu zegt N-VA minister Homans dat de 
overdracht in alle geval tegen 1 januari 2017 volledig afgerond moet zijn. Zij wil dat gefaseerd uitvoeren. 
De eerste fase is het inventariseren  van persoonsgebonden en culturele bevoegdheden en taken. De 
tweede fase zou gekozen worden welk bestuursniveau de bevoegdheden en taken zal overnemen en de 
derde fase is een concreet transitieplan.  
Tot slot wordt vanaf de volgende verkiezingen in 2018 het aantal provincieraadsleden gehalveerd en 
zullen er voor West-Vlaanderen nog 4 gedeputeerden zijn. 
 
Hoe moeten de provinciebesturen dit aanpakken ? 
Alle provincies staan voor grote uitdagingen. Het doet denken aan ondernemingen in tijden van 
economische crisis. De bedrijven schakelen dan eerst over op een overlevingsstrategie. Alle aandacht 
gaat naar de dagdagelijkse operaties. Men probeert de kosten te beheren, want de ontvangsten moeten 
groter blijven dan de uitgaven. Dat zullen de provincies  ook moeten doen. Vanaf dit jaar(2015) 
verminderen de ontvangsten omdat het provinciefonds afgeschaft wordt en vanaf 2016 dient zich nog 
een bijkomende besparing aan. De provincies moeten in eerste instantie proberen de kosten te 
analyseren en goedkoper te werken. Dit is de enige manier om met minder middelen evenveel te 
kunnen doen voor de lokale besturen, de organisaties en de burgers. Ook West-Vlaanderen moet in 
eerste instantie aandacht geven aan de dagdagelijkse operaties. West-Vlaanderen wil zijn 
meerjarenplan uitvoeren zoals het is goedgekeurd, voor de grondgebonden bevoegdheden, en zolang 
de provincie bevoegd blijft, en eveneens voor de persoonsgebonden en culturele bevoegdheden. 
 



 

___________________________________________ 

M&M Contact nr. 03/2014 

- 32 - 

Een meerjarenplan uitvoeren met minder middelen. Welke weg moet er hiervoor worden afgelegd ? 
De provincie moet enerzijds nog beter, realistischer en transparanter plannen. Wat wil ze bereiken, met 
welke acties, met welke financiële middelen en met hoeveel personeel ? De Beleids- en Beheerscyclus 
(BBC) is daarvoor het instrument. Anderzijds nog meer en beter uitvoeren wat er gepland was en de 
processen efficiënter maken. Streven naar een grotere realisatiegraad van het budget. 
 
Is die overlevingsstrategie alleen voldoende ? 
Bedrijven stoppen zeker niet na een overlevingsstrategie. In crisistijd zoeken goede bedrijven naar 
herpositionering. Ook dat zal de provincie moeten doen. Dat geldt zowel voor de beleidsdomeinen die 
bij de provincie blijven als voor de beleidsdomeinen die overgeheveld worden. Voor de 
beleidsdomeinen die overgeheveld worden moet de provincie nagaan wat haar sterkste punten zijn die 
waardevol zijn voor wie de taken overneemt. Voor de beleidsdomeinen die bij de provincie blijven is er 
een vernieuwde visie en strategie nodig. Die visie en die strategie zijn het kompas om een grondig 
aangepast meerjarenplan voor te bereiden met focus op de grondgebonden bevoegdheden die 
provinciaal blijven. 
 
In welke mate moet er bij een nieuw meerjarenplan rekening gehouden worden met de beslissingen 
van het Vlaams bestuursniveau ?   
Herpositioneren wordt best niet blind gedaan. Ze moeten oog hebben voor de andere ontwikkelingen in 
het Vlaams bestuur. Een eerste ontwikkeling is dat niet enkel de provincies moeten afslanken, maar dat 
de Vlaamse regering ook zelf kiest voor een slankere Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid maakt 
voor zichzelf een “ kerntakenplan” op. Vlaamse departementen en agentschappen stellen lijsten op met 
hun activiteiten en geven aan welke meer en minder essentieel zijn om de beleidsdoelstellingen te 
bereiken. Sommige activiteiten zullen afgebouwd worden. 
Een tweede ontwikkeling is een decentralisatie naar de gemeenten. Vlaanderen zal een onderscheid 
maken tussen de grote steden ( meer dan 100.000 inwoners), de middelgrote gemeenten (tussen de 
25.000 en100.000 inwoners) en de andere gemeenten. Het is de bedoeling na te gaan op welke 
terreinen de autonomie van de steden en gemeenten kan verhoogd worden. Het lijkt alvast 
vanzelfsprekend dat samenwerking, ook met de provincies, in zo’n veranderde omgeving nuttig zal zijn 
zowel voor Vlaanderen als voor die steden en gemeenten. 
 
Wat na de overlevingsstrategie en herpositionering ? 
Het zal dan tijd zijn voor een nieuwe groeistrategie. Groei naar een sterker provinciaal profiel. Binnen 
het nieuwe profiel moet er geïnvesteerd worden in gespecialiseerd personeel. In medewerkers die 
overal erkend en gewaardeerd worden als expert. Er moet ook geïnvesteerd worden in innovatie van de 
dienstverlening. En waarom niet : nieuwe inkomsten zoeken. Als de dienstverlening echt waardevol is, 
waarom zou men daar dan niet willen voor betalen. Ze komen dan misschien wel wat in concurrentie 
met andere overheden en organisaties, maar dat kan helemaal niet erg zijn. Concurrentie houdt 
iedereen scherp en dan moet er maar getoond worden wie de beste zijn. 
Aldus de mening van onze provinciegriffier over de toekomst van de provincies 
 

Leplae Rudolf 
 
Voor meer informatie kan men zich wenden tot: 
Dienst Communicatie van de Provincie West-Vlaanderen 
Koning Leopold III laan 41 8200 Sint Andries Brugge tel 050 40 35 53 

 



 

___________________________________________ 

M&M Contact nr. 03/2014 

- 33 - 

West-Vlaamse Economie in goede doen ! 

Volgens Jan-Bart Van In,  hoofdredacteur van “West-Vlaanderen Werkt”, is er verrassend goed nieuws 
uit de West-Vlaamse economie. Als West-Vlamingen kunnen wij daar fier over zijn. Maar hoe komt men 
tot deze conclusie ? 
 
Als we voortgaan op vele commentaren en op de gefragmenteerde berichtgeving in de media, dan zit 
onze economie sinds 2008 ononderbroken in een aanslepende crisis. Maar die perceptie klopt niet 
volgens de cijfers. Als we de moment gebonden onheilsbulletins toetsen aan de nuchtere cijfers dan 
krijgen we een veel genuanceerder en positiever beeld. 
Onder andere de werkgelegenheid is daar een markant voorbeeld van. Er zijn vandaag in West-
Vlaanderen – maar ook in heel België – meer mensen aan het werk dan 10 jaar geleden. Er zijn er ook 
meer dan in 2007, het jaar voor de bankcrisis uitbrak. De beroepsactieve bevolking bedroeg in West-
Vlaanderen begin 2013 circa 505.000 personen, zelfstandigen en werknemers in loondienst 
samengeteld. Dat waren er 19.000 meer dan in 2005. 
Het aantal werkende West-Vlamingen is dus blijven stijgen doorheen de hele zogenaamde crisisperiode 
en dat ondanks de toename van de werkloosheid in dezelfde periode. Maar ook de werkloosheid ligt 
nog altijd lager dan in 2006. Wij moeten daaruit concluderen dat er in de jongste 10 jaar meer West-
Vlaamse banen bijgekomen zijn dan er werden verloren. 
 
Nog een markante vaststelling is de evolutie van het Bruto Binnenlandse Product en van het 
beschikbaar inkomen van de West-Vlaamse inwoners. Deze cijfers zijn een belangrijke maatstaf voor 
het meten van de geproduceerde (BBP) en van de verdiende welvaart (beschikbaar inkomen) van de 
inwoners van een regio. In beide gevallen is er sprake van een continue verhoging over de jongste 10 
jaar. Het BBP klom met 30,1 % en het beschikbaar inkomen nam toe met 24,5 %. 
 
Ook de lust om te investeren blijft hoog. 
We mogen uitpakken met bvb een aantal positieve ondernemingsverhalen en met markante 
investeringen hier in West-Vlaanderen, met als  resultaat een selectie van opbeurende operaties die 
getuigen van en niet aflatende “goesting” om te ondernemen binnen West-Vlaanderen. 
We mogen fier zijn dat we het indrukwekkende nieuwe hoofdkwartier van ons West-Vlaams 
wereldbedrijf Barco kunnen aanhalen. Het gaat om een mega-investering van  50 miljoen Euro in een 
regionale verankering. 
Maar ook de recente investeringsoperaties van sommige voedingsbedrijven (zoals Crop’s) en van 
diverse ziekenhuisgroepen, herscheppen ons socio-economische en architecturale landschap. 
We mogen evenwel niet verhullen dat sommige economische sectoren het zeer lastig hebben en dat 
diverse omstandigheden waarin de bedrijven en de overheid dienen te opereren zeer precair blijven. 
De kracht van de West-Vlaamse economie blijft volgens de experts echter zijn grote verscheidenheid en 
heterogeniteit aan sectoren en de grote flexibiliteit en inventiviteit die de stuwende ondernemingen 
(zowel klein als groot) blijven realiseren. Deze is gekoppeld aan het vermogen van onze bedrijven om 
zaken te veranderen en door te groeien. 
Maar diverse signalen wijzen er op dat ook in 2015 het investeringsritme van de West-Vlaamse 
economie levendig blijft. 
Volgens Jan-Bart Van In en vele economisten die optimistisch zijn, wordt 2015 een schitterend 
economisch jaar want West-Vlaanderen gelooft er in. 
 

Rudolf Leplae 
PS : Voor meer informatie kunt U steeds terecht op de website  www.westvlaanderenwerkt.be 
 

http://www.westvlaanderenwerkt.be/
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Maatschappelijke  rubriek 
 

Help! Ik ben gelukkig 

Nieuw boek van Mark Van de Voorde 

Mark Van de Voorde, nieuw lid van Mars & Mercurius, publiceerde bij uitgeverij Pelckmans een nieuw 
boek. In Help! Ik ben gelukkig – schizofrenie van een samenleving  analyseert hij de paradoxale situatie 
van onze West-Europese samenleving die beweert gelukkig te zijn (en vooral op jacht gaat naar geluk) 
maar die tegelijk in de greep is van angst. 

Het boek opent met een humoristische maar ten gronde filosofische zedenschets van zijn generatie, die 
"van na de oorlog", zoals de auteur haar noemt. De auteur is een kind van de babyboomgeneratie die 
vol bewondering de samenleving zag veranderen en vol verwachting de vooruitgang meemaakte. Maar 

tevens een generatie die na al die jaren van vooruitgang en groei de 
eerste is die denkt dat de generaties na haar het niet goed zullen 
hebben als zij. 

Dat eerste hoofdstuk kreeg de titel “Niet-geautoriseerde 
autobiografie”, omdat werkelijkheid en fantasie door elkaar lopen.  
Het is een lange monoloog over het jongetje dat in 1958 op de Expo 
en de student die  in 1968 op de barricades stond, de jonge vader die 
met zijn peuter naar de "letter van de kapstok" (het vraagteken) en 
de ouder wordende vader die naar de vragen van zijn vrouwen 
geworden meiden keek, de journalist die in 1989 de Berlijnse Muur 
en de spaarder die in 2009 de beurs zag instorten. 

In de daarop volgende hoofdstukken staat Mark Van de Voorde 
essayistisch stil bij de maatschappelijk en geestelijke toestand van 
vandaag. De hoofdstukken kregen de mysterieuze titels: “Van pêle-
mêle tot selfie” – “Tuk op onszelf en boos op de rest” – “De 
schamelheid van het verloren ik” – “De verleiding van de mooie 
nieuwe koestal” – “Moreel is wat goed voelt” – “Godsgemis is groter 

dan godsverlies”. 

Mark Van de Voorde legt in zijn nieuwste boek Help! Ik ben gelukkig de vinger op de pols van de 
haperende tijd. Het boek is een stevige bundel geworden van diepzinnige en rake overpeinzingen 
omtrent de staat van onze binnenkant, zorgvuldig verstopt achter een klatergouden buitenkant . 
Bovenal fileert de auteur de schizofrenie van deze tijd: we hebben het met zijn allen nog nooit zo goed 
gehad, nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid kunnen we tot voorbij de 80 gezond blijven en 
toch zijn we allemaal bang, boos en ongelukkig. Wie of wat missen we? Wat is er onder die pruttelende 
bovenlaag van de waan van de dag in de diepte aan de hand? 

De conclusie van de auteur luidt: we jagen het geluk na, maar zijn nog nooit zo ontevreden geweest. We 
willen voortdurend beluisterd worden en tegelijk worden we hard voor anderen. Aan eigen fouten 
hebben we nooit schuld, maar over anderen denken we: eigen schuld dikke bult. Die gespletenheid 
maakt ons bang. Omdat we bang zijn, willen we getroost worden. Maar ook omdat we bang zijn, 
worden we brutaal. De echte, diepe en ware reden van onze angst is dat we niet meer weten wie we 
zijn. Onze samenleving en onze cultuur zijn hun identiteit kwijt. Hét drama van onze tijd. 

* Help! Ik ben gelukkig – schizofrenie van een samenleving' van Mark Van de Voorde verscheen bij 
uitgeverij Pelckmans (ISBN: 978-90-289-8091-4) en is verkrijgbaar in elke goede boekhandel. 
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Hervorming van de brandweer 

Op 1 januari 2015 werd de brandweer van een gemeentelijke organisatie in een zonesysteem 
omgevormd. Het koninklijk besluit betreffende de hulpverleningszones hergroepeert de 250 huidige 
brandweerdiensten in 34 geïntegreerde hulpverleningszones voor het hele land.  

Dit wordt de organisatorische structuur van de nieuwe brandweer. 

Integratie van de brandweerdiensten in de hulpverleningszones. Waarover gaat het? 

Op 1 januari 2015 worden alle operationele pre zones officieel hulpverleningszones. Vanaf die datum 
stapt de brandweer over van een gemeentelijke structuur naar een systeem van hulpverleningszones. 
Deze zones krijgen volwaardige rechtspersoonlijkheid en moeten onder meer hun eigen begrotingen 
en rekeningen opmaken. 

Wat is de impact? Waarom die hervorming? 

 De hervorming, in voege sinds 2007, beoogt de interventies van de brandweer beter te 

coördineren, de opleiding en het wettelijk statuut van het personeel te verbeteren en toe te 

zien op een billijkere verdeling van de middelen en financiering van de 

hulpverleningsdiensten. 

 In 2010 werd de gemeentelijke brandweer in operationele pre zones (OPZ) herschikt, die de 

overstap naar 34 hulpverleningszones moesten mogelijk maken.  

 Vervolgens heeft de wet van 3 augustus 2012 de hervorming van de brandweer nieuw leven 

ingeblazen door toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de OPZ, de overschakeling naar een 

stelsel van terugkerende federale dotaties en het formuleren van specifieke eisen inzake 

organisatie en werking. 

 Onlangs hebben een aantal koninklijke besluiten verscheidene normen vastgelegd die onder 

meer betrekking hebben op de vereiste financiële middelen, alsook op het personeelsstatuut en 

de boekhouding van de hulpverleningszones. 

Wat is er concreet veranderd?  

 Op 1 januari 2015 wordt het personeel en het materieel van de huidige brandweerdiensten 

volledig naar de 34 nieuwe hulpverleningszones overgeheveld. De goederen van de bestaande 

pre zones (PZO) worden bovendien van rechtswege aan de nieuwe hulpverleningszones 

overgedragen.  

 De hulpverleningszones worden door een zoneraad en een zonecollege bestuurd, waarvan de 

leden door de zoneraad worden aangewezen. Het college benoemt onder zijn leden een 

voorzitter, alsook een zonecommandant, belast met de organisatie en het beheer van de zone, 

een secretaris en een bijzonder rekenplichtige, verantwoordelijk voor het financieel beheer van 

de zone.  

 Het hele brandweerpersoneel krijgt een nieuw eenvormig statuut, dat hetzelfde voor alle 

hulpverleningszones in België zal zijn 

Financiële impact 

 In 2013 kwam het totale budget dat voor de brandweerdiensten bestemd was, voor 90 % ten 

laste van de gemeenten en voor 10 % ten laste van de federale overheid. De wet wil het 

evenwicht herstellen en streeft naar een pariteit 50/50 tussen beide niveaus.  

 De hulpverleningszones worden enerzijds gefinancierd door de dotaties van de gemeenten die 
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tot de zone behoren, en anderzijds door de federale basisdotaties en de federale aanvullende 

dotaties. De hulpverleningszones blijven bovendien onrechtstreekse financiële steun ontvangen 

in de vorm van opleidingstoelagen en subsidies voor de aankoop van materieel.  

 De gemeenten moeten voor hun bijdrage aan de zone waartoe ze behoren een verdeelsleutel 

afspreken. Indien ze hier niet in slagen, wordt de dotatie van elke gemeente door de 

provinciegouverneur op basis van wettelijke criteria vastgelegd. De verdeelsleutels voor de 

federale aanvullende en basisdotaties tussen zones worden daarentegen bij koninklijk besluit 

bepaald 

Brandweerzones in West-Vlaanderen 

Hieronder vindt u het overzicht van de 4 West-Vlaamse hulpverleningszones en de gemeentes die er 
deel van uitmaken. 

Zone 1 (W-Vl.) 

  Zonecdt: Filiep Dekiere 

Gemeentes: Blankenberge, Beernem, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, 
Knokke-Heist, Middelkerke, Oostkamp, Oostende, Oudenburg, Torhout, Zedelgem, Zuienkerke 

Fluvia (W-Vl.) 

  Zonecdt: Frank Maertens 

Gemeentes: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, 
Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke, Zwevegem 

Midwest (W-Vl.) 

  Zonecdt.: Donald Withouck 

Gemeentes: Ardooie, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Meulebeke, 
Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruislede, Staden, Tielt, Wingene 

Westhoek (W-Vl.) 

  Zonecdt: Robert Van Praet 

Gemeentes: Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Koksijde, 
Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, 
Wervik, Zonnebeke 

Zie ook http://vlaamsebrandweer.be/west-vlaanderen 

Kentekens en rangen 

Net zoals in het leger, maakt men bij de brandweer gebruik van kentekens en rangen om op die manier 
een onderscheid te maken tussen leidinggevende en niet-leidinggevende.  In een brandweerkazerne en 
bij een brand is het steeds zo dat de aanwezige met de hoogste rang het voor het zeggen heeft, al is dit 

http://www.hvzfluvia.be/
http://www.zonemidwest.be/nl/home-1.htm
http://www.hvwesthoek.be/
http://vlaamsebrandweer.be/west-vlaanderen
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een korporaal of zelfs een brandweerman. Indien er meerdere personen zijn met dezelfde rang, dan 
heeft de persoon met het meeste aantal dienstjaren het voor het zeggen. 

In totaal zijn er elf verschillende rangen binnen de brandweer, na de brandweerhervorming in 2015 zal 
dit veranderen en zullen er nog maar tien verschillende rangen zijn. De rang "eerste sergeant" valt vanaf 
dan weg. Onderofficieren die al reeds beschikken over deze rang blijven de rang behouden, maar het is 
voor andere brandweerlieden vanaf dan onmogelijk om deze rang nog te verkrijgen. 

We delen de brandweerlieden in drie categorieën: 

Basis: Brandweerman en Korporaal 

Onderofficieren (middelklasse): Sergeant, (Eerste-Sergeant), Sergeant-Majoor, Adjudant en 
Opperadjudant 

Officieren: Onderluitenant, Luitenant, Kapitein, Kapitein-Commandant, Majoor en Luitenant-kolonel 

Op de uitgangskledij van een brandweerman vinden we vaak ook een gekleurde driehoek terug, de kleur 
van deze driehoek hangt af van het statuut van de brandweerman.  

 Rode driehoek voor de beroepsbrandweermannen en –vrouwen 

 Blauwe driehoek voor de vrijwillige brandweerlieden 

 Groene driehoek voor de brandweerlieden die deel uitmaken van een bedrijfsbrandweer 

Ere Luitenant-Kolonel van de Brandweer Brugge 
Eddie Anthierens 
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Historicum 
 

 
De geschiedenis van het ontstaan van het Grootseminarie 
 
a. De voorgeschiedenis alvorens de monniken(cisterciënzers) in Brugge belanden. 

In 1098 sticht Robertus (abt) van Molesmes de abdij van Citeaux  nabij Dyon samen met 21 
Benedictijnen(volgen regel H. Benedictus : 480-556 na Chr.). 
In 1128 kreeg de abdij vaste vorm en onder de abt Stefanus Harding (Engelsman) werden vier 
nieuwe stichtingen gesticht waaronder Clairvaux met als eerste abt Sint Bernardus. 
In het begin van de 12de eeuw ontstond Ter Duinen als onderkomen van  een Franse kluizenaar  
Ligerius en zijn volgelingen, deze kwamen in contact met een Cisterciënzer  Falco die er een abdij  
sticht in 1128 (Beginjaar Diederik van den Elzas). Kort daarna sluit de abdij zich aan bij de orde van 
de Cisterciënzers.  
 
De derde abt was Sint Idesbaldus( was vroeger Cantor van Kapittel van Veurne). 
De oprichting van de zusterstichting Ter Doest gebeurde op aandringen van de bisschop van 
Doornik, en deze abdij had zijn toevluchtsoord aan de Potterierei. 
In de 13de Eeuw kent de abdij een grote bloei(120 monniken en 248 lekenbroeders) en hun 
toevluchtsoord was toen in Brugge langs de Spiegelrei): 
- de monniken deden aan inpoldering in Vlaanderen en Zeeland 
- de abdij had ook bezittingen in Engeland 
- de monniken hadden ook inkomsten uit de wolhandel(waren geïntegreerd in het stedelijk 

weefsel) 
 
Tijdens de bewogen 16de Eeuw was het aantal monniken geslonken tot 25, en door het opstijgend 
grondwater, de natuurlijke verstuiving(onder meer de progressie van  duinen zoals de Hoge Blekker), 
en daar bijkomend de rondtrekkende geuzenbenden was het zeer moeilijk de abdij te onderhouden. 
In 1561 wordt Ter Doest opgeheven en komen de bezittingen in handen van de bisschop van Brugge ( 
Brugge sinds 1559 bisdom), die ze gebruikt om zijn nieuw bisdom in te richten. 
Tijdens het calvinistisch bewind(1578-1584) werd de abdij geconfisqueerd en grotendeels gesloopt, 
waarop de monniken eerst hun toevlucht zochten in Nieuwpoort en later in de abdijhoeve Ten 
Bogaarde in Koksijde. 
 
In het begin van de 17de Eeuw kwam de gemeenschap wederom tot economische en intellectuele 
bloei dank zij de in Douai  geboren abt Bernard Campmans. Het boekenbestand en de handschriften 
verzameling werden hersamengesteld. 
Monniken van de abdij ontdekten in 1623 een loden kist onder de puinen van de kapittelzaal van de 
inmiddels verwoeste abdij, met daarin het ongeschonden lichaam van Idesbald. De kist werd eerst in 
de abdijhoeve Ten Bogaarde verborgen (Aartshertogin Isabella kwam zijn stoffelijk overschot 
begroeten) om tenslotte, na de vlucht van de Duinheren uit Koksijde via Nieuwpoort, in 1627 naar 
Brugge te worden overgebracht( hij werd definitief begraven in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-
Potteriekerk te Brugge op 6 april 1831). 
In 1624 maakte de Bisschop van Brugge het vermogencomplex Ter Doest over aan de abdij Ter 
Duinen waaronder ook het toevluchtsoord aan de Potterie (in tussentijd had de abdij Ter Duinen zijn 
vroeger toevluchtsoord verkocht). 
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De  hervatting van de vijandelijkheden na het Twaalfjarig Bestand (van 1609 tot 1621 tussen de  
Nederlanden en Spanje ) werd Koksijde heel onveilig en Campmans besloot in 1927 naar Brugge te 
verhuizen. 
 

b. Verblijf van de Cisterciënzers in Brugge 
 

Voortdurend werden huizen( in de volgende decennia niet minder dan negentig) aangekocht door de 
Cisterciënzers om zoals de Jezuïeten, die toen reeds een groot deel van hun Brugs klooster hadden 
gebouwd, een even groot complex met een prestigieuze kerk te kunnen bouwen. 
Reeds in 1628 werd gestart met de bouw van een nieuwe abdij. De dynamische Capmans was toen 
47 jaar oud en reeds 4 jaar abt.  
De eigenlijke bouwgeschiedenis van de nieuwe abdij blijft een onmogelijke opdracht omdat de 
bouwrekeningen uit deze periode van abt Capmans  niet bewaard zijn(1623-1642).We mogen 
aannemen dat de afbeelding van de abdij zoals A. Sanderus die weerheeft in zijn Flandria Illustrata 
van 1641 berust op reële ontwerpen of goed gekeurde bouwplannen. 
 

  
 

 
Abt Capmans kon hiervan enkel een gedeelte realiseren voor hij stierf, namelijk : 

- de volledige grote kruisgang (of grote pandgang) met abtskapel 
- de oost – en zuid vleugel, elk met twee verdiepingen 
- de beiaardtoren 
- de refter met er boven de bibliotheek 
-  de noordvleugel (kerkzijde) met één verdieping 

De westvleugel (voorgebouw) bleef oningevuld en de oude refuge van Ter Doest werd aangepast tot 
de zuidvleugel van de kleine pandgang(het zou bij die ene vleugel blijven).  

N Z W 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fvp.ferraton.be%2Ffr%2Farchive%2Fview%2F1564%2Fsanderus-a%2F46%2F&ei=fRNGVaOcNoi1Ua2ggJAM&bvm=bv.92291466,d.d24&psig=AFQjCNFV76edPx6rQcEM9G-g3SSCjgz3LQ&ust=1430742237012246
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Na Abt Capmans bouwde men op de rooilijn van de Potterierei een eenvoudige, voorlopige kerk, die 
later zou verdwijnen bij de bouw van de huidige abdijkerk. 
Tussen 1775 en 1788 werd de huidige abdijkerk gebouwd in opdracht van abt Van Severen, het was 
een vereenvoudigde  versie van de oorspronkelijk geplande(A. Sanderus), de kerk werd minder diep. 
Wellicht was er gewoon de noodzaak niet meer aanwezig om een dergelijke grote kerk te bouwen. 
Tijdens de Franse Revolutie volgde in 1796 de opheffing van de abdij en de monniken werden 
verdreven. Daarna hadden  de gebouwen verschillende functies : Ecole centrale, militair hospitaal, 
keizerlijk lyceum, militaire opslagplaats  en atheneum(tot 1932). 
Na 1833 werden de gebouwen omgevormd tot seminarie. 
In 19 37 werd een nieuwe voorgevel opgetrokken aan de opengebleven westzijde. 
De verbouwingen van 1949 – 1951  van het gebouw aan de westzijde in pseudo barokstijl bepalen nu 
Het uitzicht van deze vleugel(men volgde in grote lijnen de plannen van abt  Capmans). 
Het is het Provinciebestuur van West-Vlaanderen dat sinds de 19de eeuw zorg draagt voor het 
architecturaal patrimonium. 

 

c. De gebouwen. 
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De kerk : 
Ze is een vereenvoudigde neoklassieke versie van de oorspronkelijke in barokstijl geplande abdijkerk.   
In de rechter zijbeuk is het altaar toegewijd aan de zalige Idesbald. Hier rustte vroeger zijn lichaam. 
Een medaillon op de sarcofaag toont hoe aartshertogin Isabella (dochter Filips II van Spanje) het in  
ten Bogaerde vereerde in 1625. In de muur naast het altaar wordt Idesbald’s linkerarm  
bewaard. 
In de linker zijbeuk staat het altaar van Sint Bernardus. Een medaillon geeft de miraculeuze lactatie 
weer. Maria verschijnt aan Bernardus en voedt hem met melk. 

 
De grote pandgang : 
Ze bestaat uit 4 overwelfde galarijen van 50 m elk. 
Een harmonische trap leidde vroeger naar de slaapzaal van de monniken, nu verdeeld in 
studentenkamers. 
In de nissen tegenover de vensterbogen zijn grote landschappen op doek aangebracht. 
In de abtskapel bevindt zich een altaarshrijn, deze bevat een  wassenbeeld met daarin het gebeente 
van een Romeinse martelaar  Leo uit de catacombe van Priscilla(Rome), geschonken in 1844 door 
paus Gregorius XVI aan het seminarie. In het midden een vloersteen die toegang gaf naar de 
grafkelder van de abten. 
Bij het verlaten van de kapel gaan we links af een bemerken we een wandschilderij. De abt met staf 
rechts  is de heilige Bernardus. De andere abt links is ofwel Robertus van Brugge(de eerste 
cisterciënzer  abt van ter Duinen) of de heilige Robertus van Molesme(Stichter van de orde). 
Bemerk ook de smeedijzeren wandarm uit 1707. 

 
In het oude abtskwartier namelijk in het “Groot Salon” bevindt zich een 15de-eeuws Vlaams primitief  
drieluik “Het laatste avondmaal” met Bijbelse illustraties van de Eucharistie.  Het drieluik wordt 
toegeschreven aan de meester van de Catharinalegende, een navolger van Rogier van der Weyden. 
De iconografie is geïnspireerd op het gelijknamig werk van Dirk Bouts in de Sint-Pieterskerk te 
Leuven(1464).   
Het middenpaneel : het Laatste Avondmaal. 
Het linkerzijluik : Joden eten het Paaslam. 
Het rechterzijluik : De vlucht van de profeet Elias voor de wraak van Jezabel(vrouw van Israëlitische  
koning Achab  die de afgoden dient) naar de woestijn van Juda. Elias wil slapen en sterven, maar god 
zendt hem iedere dag een engel met brood zo kan hij 40 dagen overleven en zijn reis voortzetten om 
uiteindelijk God te ontmoeten op de berg Horeb. 
In de abtsrefter  is de blikvanger het panoramisch zicht op Antwerpen en de Schelde van op 
het”Vlaams Hoofd” uit 1656. Op de voorgrond tafereeltjes, die ons een idee geven van het dagelijkse 
leven in de 17de eeuw. 
De kapittelzaal : 
Hierin bevinden zich 17 merkwaardige panelen in grauwverf of grisailleschildering die zowel de 
graven van Vlaanderen(vanaf hun legendarische voorvader Liederic, omstreeks 800, tot en met de 
keizerin Maria Theresia) als de 53 abten van de Duinenabdij  te Koksijde en te Brugge weergeven. 
Waarschijnlijk zijn de oudste panelen gebruikt als kasdeuren voor de bibliotheek, gezien er sporen 
zijn van sleutelgaten. 

 
d. De manuscripten. 

Het grootste gedeelte van de manuscripten van de geconfisqueerde Duinenbiliotheek(ongeveer 600 
in totaal van zowel Ter Duinen als Ter Doest)  bleef ter plaatse en werd in 1804 overgenomen door 
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de stad. Ze werden in het stadhuis vanaf 1819 als onderdeel van de stadsbibliotheek ter inzage 
gesteld en zo zijn ze later in de stadsbibliotheek terecht gekomen. 
De overige ( ongeveer 100), vooral de preciosa werden in 1796 meegenomen door Nikolaas de 
Rover(gestorven 1833) de laatste overlevende monnik van ter Duinen. Zijn erfgenamen droegen ze 
over aan de Bisschop, die ze terug schonk aan het Grootseminarie. 
We konden onder andere enkele mooie exemplaren bewonderen waar vooral de miniaturen, 
randversieringen en de initialen met gestileerde bloemen onze aandacht trokken.  

 
e. De laatste Duinheer 
 In de eetzaal hangen de portretten van verscheidene abten van de Duinenabdij te Brugge en van de 

laatste Duinheer, Nikolaas de Roover. Hij stierf op 82-jarige leeftijd en zijn grafsteen bevindt zich aan 
een buitenmuur van de kerk van Sint-Kruis. 

 
AHO 

 
 

Dit artikel werd geschreven door ons medebestuurslid en stadsgids André Hoef naar aanleiding van ons 
bezoek aan het Groot Seminarie op vrijdag 27 maart 
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Het leven in onze Club 
 

 
Mededelingen 

 

Tijdens de maaltijd van 23 november 2014  t.g.v. de spreekbeurten van de gouverneur Decaluwé en 
divisie admiraal Hofman werden de volgende nieuwe leden hun n respectievelijke peter(s) het M & M-
kenteken opgespeld. 

 

 
 
 

  

 

 

 

Danny De Ruytter ontvangt het speldje van zijn 
peters Jacques Litière en Sylveer Debeucker 

Nicolay Jean Paul krijgt het speldje opgestoken door 
zijn peter penningmeester Ivan Loncke 

 

Verhasselt Larry ontvangt het speldje van zijn peters 
Jacques Litière en Isidoor Keldermans 



 

___________________________________________ 

M&M Contact nr. 03/2014 

- 46 - 

Zij die ons verlieten 
 

 
Op 23 april 2015 overleed in Oostende omringd door haar 
dierbaren Mevr. Anne-Marie De Coen echtgenote van ons 
medelid Henri Pierre Rogie. Zij werd geboren in Rekkem op 29 
september 1937. De uitvaartdienst vond plaats in de aula van 
Uitvaartcentrum Marote in Oostende op zaterdag 2 mei. 
We bieden aan Henri en familie onze oprechte blijken van 
deelneming aan. 
 
 

 
 
 
Diploma 
 
 
Ons lid van de raad van bestuur Eddie Van Raemdonck behaalde op 27 
maart de graad van Ph D in Business Administration aan de SMC university 
in Zwitserland. 
We feliciteren hem van harte. 
 
 
 

 
Ridder in de Beuterwaeghe 
Op pinkstermaandag werd onze past voorzitter François Crepain in Diksmuide tot Ridder geslagen in de 
orde van de Beuterwaeghe. Dit ritueel gebeurt nog geheel op de ouderwetse wijze met smaakproeven, 
een knieval, een ridderslag en het wegen van de kandidaten in het openbaar. Daarna trekken de nieuwe 
ridders een blauw pak aan met bijhorende sjaal en muts en doen ze hun rondgang op de markt. 
Proficiat!!! 
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Wekelijks Trefpunt 
 
Iedere vrijdag tussen 16.00 en 18.00u komen onze leden 
samen in Café-Restaurant ’t Zand op het Zand in Brugge.  
 
Aarzel niet en kom ook eens voor een babbel met vrienden 
met een koffie een gezellig pintje of een glas wijn.  
 
 
 

 
 

Verkoop van attributen M&M 

Voor de nieuwe leden is het interessant om te weten dat volgende M&M attributen kunnen besteld 
worden: 

Kenteken M&M         €3,50 
Das M&M (marineblauw of bordeaux)       €13 
Geel veiligheidshesje met het logo van het project “Van Schelde naar IJzer”  €5. 

 

 
 
Leden kunnen voor het kopen van M&M attributen contact opnemen met onze penningmeester Ivan 
Loncke tel. 0477 31 01 17 of via e-mail ivan.loncke@skynet.be . 
Onze penningmeester zal dan afspreken om uw bestelling op een volgende bijeenkomst van M&M af te 
leveren. 

mailto:ivan.loncke@skynet.be
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Café  -  Tea-Room  -  Restaurant  - Hotel 
 
 
 

‘T  ZAND 
(voorheen Boudewijn I) 

 

Het gezellige restaurant met een heerlijke keuken 
 

aan eerlijke prijzen 
 

Elke vrijdagavond verrassingsmenu 
 

************** 
En niet te vergeten het M&M Club trefpunt 

elke vrijdagnamiddag van 16 tot 18 uur 
 

Wij verwachten u voor een gezellige drink 
of een lekkere hap. 

 
Tel:050-33.69.62   en  www.cafetzand.be 
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Werkten mee aan het tot stand komen van dit nummer van M&M Contact met teksten en/of foto’s: 
 

 
Eddie Anthierens 

André Billiet 
Maurice Debruyne 

Jan De Vos 
Roger De Waele 

André Hoef 
Rudolf Leplae 

Henri Pierre Rogie 
Stefaan Vergaerde 
Ronny Vermeersch 

 
 
 
 
 
 
 

Wij zoeken nog enkele adverteerders 
 

Publiciteit in ons driemaandelijks M&M contact tijdschrift: 
 

Eén bladzijde A4: €25 per nummer of €80 voor vier nummers 
 

Eén halve bladzijde A4: €13 per nummer of €40 voor vier nummers 
 

Wie wil ons steunen? 
 

Alle verdere informatie bij onze penningmeester: tel. 0477 31 01 17 
 

 
 


