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Decaluwé Carl Provincie Gouverneur W.VL. 
 
Breyne Paul  Ere Provincie Gouverneur W.VL. 
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Baron de Bethune Jean  Gedeputeerde Prov. W.VL. - Voorzitter POM 
 
Clement Guy  Luitenant Generaal Programme Manager CEPS – Nato Support Agency 
 
Onraet Christophe Luitenant-kolonel – Militair Commandant van de provincie W.VL. 
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Onze Agenda 
 

 
 

Datum 
 

Uur Activiteit 

Zat 10 tot  
Maa 12 okt 

10.30u – 
18.00u 

Tentoonstelling: WOI Soldaten en Slachtoffers in Moerkerke en 
Groot Damme in het Museum in de Kerk van Moerlerke 
i.s.m. Heemkundige Kring ‘t Zwin Rechteroever 

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

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

Zat 30 jan  10.00u Jaarlijkse Algemene Vergadering M&M Brugge/W.VL. vzw met 
daarna nieuwjaarsreceptie en lunch in het kasteel van Moerkerke 

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 
 

 
Terwijl ik deze woorden schrijf, bekruipt mij een zeker gevoel van onbehagen. Onbehagen niet zozeer 
omdat het mooie zomerweer abrupt plaats heeft gemaakt voor killer en donkerder weer, maar 
onbehagen veeleer door de gebeurtenissen die in enkele weken tijds in alle opzichten zijn gaan 
domineren, niet alleen in de berichtgeving en opinievorming in de media, maar ook in het handelen van 
onze nationale en Europese politieke leiders en in onze dagdagelijkse gesprekken.  
 
We kunnen er inderdaad niet meer omheen dat de vluchtelingenkwestie van dag tot dag 
zorgwekkender wordt en in vele opzichten onze samenleving raakt. In mijn voorwoord in de vorige 
M&M Contact uitte ik al de vrees dat de oprukkende onrust en onstabiliteit in de periferie van Europa 
en de daarmee verbonden vluchtelingenstromen het democratisch en socio-economisch model van 
Europa wel eens op de proef zouden kunnen stellen en dat de schrijnende toestanden die daarmee 
gepaard gaan ons met ernstige ethische kwesties zouden confronteren.  
 
Staan we aan de vooravond van een gezamenlijk falen? Kunnen de Verenigde Naties nog afdoende 
bijdragen tot de beheersing van de conflicten die aan de basis van deze tragedie liggen en kan of wil de 
wereldgemeenschap via het UNHCR Vluchtelingeagentschap eendrachtig de nodige solidariteit en steun 
opbrengen om deze menselijke ellende te verlichten? Zal Europa nog in staat zijn eensgezind tot een 
evenwichtige oplossing te komen, waarin doordachte solidariteit met vluchtelingen en het behoud van 
harmonie in de samenleving kunnen samengaan? Of staat onze Europese droom verder dan ooit van 
ons af? Zullen onze eigen nationale politieke leiders en media ten slotte voldoende rationaliteit en 
objectiviteit aan de dag leggen om verschillende conflicterende belangen te verzoenen? Het gevaar dat - 
mede door emotioneel gekleurd discours -  standpunten verstarren en polarisatie toeneemt, is daarbij 
niet denkbeeldig. Het zijn kwesties die ons als geëngageerd Mars en Mercuriaan zeker niet onberoerd 
laten en die misschien stof voor verdere reflectie bieden. 
 
Maar ondertussen gaat het leven verder en ook voor onze club liggen de zomermaanden achter de rug. 
We mogen terugkijken op enkele zeer geslaagde activiteiten, waaronder een bezoek aan 
Brouwerijmuseum “De Snoek” en een bezoek aan het Kasteel van Rumbeke en de tentoonstelling rond 
Koning Albert I. Onze traditionele familiebarbecue ging dit jaar door in het For Freedom Museum in 
Ramskapelle en zowel het hoge aantal deelnemers als de vele lofbetuigingen voor het museumbezoek 
en het culinaire luik waren voor het bestuur een hart onder de riem.  
 
Ook dit najaar trachten we een gevarieerd programma te bieden, met een rijsttafel met causerie door 
ons lid Mark Van De Voorde over de invloed van de media  en een avondconferentie door Bruno Comer 
rond de Achttiendaagse Veldtocht in mei 1940. Uiteraard zullen we naar vaste traditie afronden met 
onze academische zitting op 12 december. Meer daarover vinden jullie in dit nummer. Samen met alle 
bestuursleden hoop ik jullie talrijk te mogen verwelkomen op deze activiteiten.      
 
 

Zeer genegen, 
Jan De Vos 
Voorzitter 
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Terugblik op onze voorbije activiteiten 
 

Dinsdag 16 juni – Uitstap naar Nieuwpoort 
 
 

We trokken die dag met een 40-tal ingeschrevenen richting 
Nieuwpoort voor een gevarieerde daguitstap. De natuur en 
de zee  stonden daarin centraal.    
 
 

 

 

 
 

Geleid bezoek aan het natuurdomein “IJzermonding” 
M&M lid en natuurgids Alain Maes stond ons, samen met zijn collega-gids Anne Versteele, op te 
wachten op een zonovergoten parking in de jachthaven van Nieuwpoort. Na een korte verwelkoming 
werd de groep in twee gesplitst voor een begeleide wandeling in het nieuwe natuurdomein 
“IJzermonding”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ontruiming van de voormalige Marinebasis Nieuwpoort bood een unieke gelegenheid om het gebied 
terug te geven aan de natuur. Het kon zich tot volwaardig natuurgebied ontwikkelen dank zij de 
impulsen van het Nieuwpoorts stadsbestuur en het gericht beleid van “Natuurpunt Vlaanderen”.  

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op bijna gepassioneerde manier brachten beide gidsen ons heel wat kennis en weetjes over de schorren 
en slikken bij, van “buitendijkse regelmatig onderlopende kwelders” tot “dingen waar elke krab die 
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zichzelf respecteert er twee van heeft”.  Ook de getijdenwerking werd zeer aanschouwelijk voorgesteld: 
ondervoorzitter Ronny kreeg de volle kracht van secretaris André te verwerken die als maan het 
zeewater tot springtijhoogte opzweepte. 
 

 
Dank zij de bereidwillige medewerking van Majoor Brigitte 
Vandenbroecke van 1 EMI, tevens kwartier-commandant 
van Kamp Lombardsijde, konden we daarna een aperitief 
en lunch nemen in de kwartier-mess van het kamp. Alle 
deelnemers stelden, na de meer dan twee uren durende 
natuur-wandeling, een frisse pint meer dan op prijs en ook 
de voortreffelijke lunch werd door meer dan één 
hongerige maag gesmaakt. 
 

 

Krabbenvangst op het staketsel van Nieuwpoort. 

Met Alain Maes als deskundige gids en gewapend met touwen, mandjes en emmers trok een tiental 
M&M leden na de middag naar het staketsel in Nieuwpoort op krabbenvangst. De vangst was 
ontgoochelend: anderhalf uur lang werd met 5 mandjes geprobeerd iets te strikken, maar op één 
triestig krabje en een kwal na wilde het maar niet lukken om iets op te halen. 

Gelukkig waren ook jongeren aanwezig op het staketsel en blijkbaar 
hadden ze beter aas of hadden ze een beter plekje gevonden. Ze 
vingen niet minder dan 42 krabben, zodat we van hen wat didactisch 
materiaal konden lenen. Nu weten we tenminste dat de ene krab de 
andere niet is en dat de kwal maar aan één kant kan netelen. 

En wij hadden het gevoel terug op schoolreis te zijn en dachten met 
een beetje weemoed terug aan onze jeugd en de vakanties aan zee. 

Bezoekerscentrum ”Westfront” aan het sluiscomplex Ganzenpoot. 

De rest van de groep bracht ondertussen een bezoek aan het in oktober vorig jaar geopende 
bezoekerscentrum “Westfront” onder het Albert I monument aan het sluizencomplex. Daar wordt de 
aanloop naar de Eerste Wereldoorlog, de Duitse inval en de opmars door België, alsook de IJzerslag met 
de onderwaterzetting met zeer moderne interactieve didactische middelen voorgesteld. Ook de verdere 
bezetting en bevrijding komen er aan bod. Een wandeling boven op het Albert I  monument sloot het 
bezoek af. 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Beide groepen vonden elkaar terug in Club Floreal nabij de Nieuwpoortse havengeul, waar met een glas 
vriendschappelijk werd verder gekeuveld.      JDV en RDC 
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Dinsdag 30 juni - Frans-Belgische plechtigheid ter ere van Koning Albert I in Parijs. 

Deze plechtigheid was georganiseerd op initiatief van de nationale vereniging ‘Le Souvenir Français’ met 
zetel te Parijs. 
Onder impuls van de algemeen afgevaardigde voor België van ‘le souvenir’, de sympathieke Lieutenant-
Colonel (Hre) Claude Michel; van M&M-Brugge/WV o.l.v. onze past-voorzitter François Crepain en van 
Luc Glorieux, Albert I deskundige en tevens organisator van de reizende tentoonstelling over onze 
Koning-Ridder, waren sterke delegaties van vaderlandslievende- en veteranenverenigingen uit alle 
hoeken van België aanwezig, een totaal van een 300-tal personen. 
Luc Glorieux, CEO van Busworld, had twee bussen ingelegd, de ene voor een eendaags programma en 
de andere voor een tweedaags bezoek aan de lichtstad. 
Even voor de ceremonie van 16 uur aan het standbeeld van Koning Albert I hadden we nog netjes de tijd 
voor een verkennend bezoek aan het Musée des Invalides, waar een modern opgebouwde eminente 
tentoonstelling  ‘Churchill-De Gaulle’ plaats vond.  
Wat een luxe om twee specialisten ‘en matière’ bij ons te hebben, Luc Glorieux, lesgever o.a. voor 
reisleiders bij Sintra West en professor Luc Devos, militair-geschiedkundige, waardoor we voortreffelijke 
en gedetailleerde uitleg kregen over deze historische materie.  
Het graf van Napoleon Bonaparte in het midden onder de koepel straalt ontzag uit. 

Na de plechtigheid aan het imposante standbeeld van Albert I, dat uitkijkt op de weidse Place de la 
Concorde op het einde van de Cours de Reine langs de Seine, werden we uitgenodigd ons ‘à pied’ te 

begeven naar het parkje aan de Place de la Reine Astrid 
voor de plechtigheid aan het standbeeld ‘La Belgique 
Reconnaissante.’ Op dit late namiddaguur was er nog een 
verzengende hitte. 
Beide plechtigheden verliepen ingetogen traditioneel met 
toespraken, bloemenneerlegging en het zingen van de 
diverse nationale hymnen, onder muzikale begeleiding. 
Focus TV had het druk met reportages en bijhorende 
opnamen.  
Om aan te komen aan de Arc de Triomphe voor ‘La 
ravivage de la Flamme’ puzzelden we ons door de 
kriskrastunnels onder La Place Charles De Gaulle, waar 

een indrukwekkende plechtigheid met internationale allure volgde. Die zou iedere dag plaatshebben 
werd ons gezegd? 

Beide hotels waar wij als tweedaagse reiziger verbleven situeerden zich in het XIII ième arrondissement, 
maar La Place d’Italie spreekt waarschijnlijk meer tot de verbeelding. 
Wat verder lag ‘La Butte aux Cailles’ een levendige straat met lonkende studentikoze café-bars en 
kleurige exotische restaurantjes. Het leven fleurt er vooral’s nachts op. 
Deze côté, waar ook de ‘Université Diderot’ is gevestigd krijgt meer en meer de sfeer van de studenten-
omgeving rond de Sorbonne, maar straalt het leven uit waar je nog een glas wijn of pintje krijgt aan een 
eerlijke studentenprijs. Dat daar democratische prijzen gelden bleek uit ‘l’addition’ in de restaurantjes 
met weeldige menu’s. Zeeverse ‘fruits de mer’ doen een mens vergeten dat hij in ’t hartje Parijs zit en 
niet aan de Mont Saint Michel of Le Grau du Roi. 
Het is een treffen om met Luc Glorieux als gids door het 13e te dwalen. Luc heeft jaren aan de Sorbonne 
gestudeerd, maar wat belangrijker is voor ons nu, hier en daar wat bijverdiend als ober of ‘plongeur ’in 
de cafeetjes rond La Butte aux Cailles 
Luc loodste ons op de heetste dag van het jaar (tot hier toe) met zo’n slordige 40 graden door de oude 
straten naar de verscheidene bezienswaardigheden die kenmerkend zijn voor het leven vroeger en nu in 
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dit gedeelte van Parijs, ongekend voor de klassieke toerist me dunkt, maar aan te bevelen voor een 
volgend bezoek aan deze Seinestad, bij voorkeur met een bekwame gids.  
We kregen uitleg in de Avenue des Gobelins over de vroegere weverijen waar fijne tapisserie werd 
vervaardigd. Avenue de Gobelins geeft uit op de Place d’Italie. We passeerden de Bibliotèque National 
de France François Mitterand, l’Université Didérot, worstelden ons door de kleine kalseidestraatjes van 
de vele cité’s die dit stadsgedeelte rijk is en bewonderden de rijk geschilderde taferelen van de ‘street 
art’. Drongen heimelijk binnen in een gekraakt pand – le squat  ‘les frigos’ - een afgedankt immens 
gebouw waar vroeger de  koelhuizen van de spoorwegen waren gevestigd. De vele kamertjes worden 
gebruikt als ateliers door een commune van kunstenaars. De warmte van de vele graffititaferelen op de 
muren deden je vergeten dat het er nog kil was. We eindigden bij China Town, een modern 
architecturaal concept. Enkel de  betonnen pagodestijl van de daken deden je aan China denken - 
natuurlijk ook de bewoners. 
In de late avond na een veilige ‘retour de Paris’ namen we afscheid aan de parking van Kinepolis te 
Kortrijk. Het was nog 30 graden. 

RVE 

 

 

Past voorzitter François Crepain deponeert de bloemen in naam 
van M&M-Brugge/WV aan het monument van KoningAlbert I 

Vlnr: OVz Ronny Vermeersch, Past VrZ François Crepain, VrZ 
Jan DeVos, burgemeester Lies Laridon van Diksmuide, de 
Belgische ambassadeur. 
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Woensdag 8 juli - Concert “Ode aan de Last Post” op de Burg te Brugge. 

Op 8 juli, vooravond van de 30.000ste Last Post ceremonie onder de Menenpoort te Ieper, bracht de 
Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo op de Burg onder leiding van Bruno Leys een themaconcert met als 
rode draad het Last Post signaal in verschillende landen. Muziek, poëzie en beelden werden daarbij 
samengesmeed tot een muzikaal eerbetoon aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en de 
klaroenblazers van de Ieperse brandweer. Samen met een twintigtal andere vaderlandslievende 
verenigingen steunde onze Kring dit concert met een financiële bijdrage. Een 42 man sterke delegatie 
van Mars & Mercurius woonde het concert bij.  

 
 

Een ultieme oproep 

Met dit concert formuleerde de Koninklijke 
Scoutsharmonie een ultieme oproep om op 
9 juli massaal deel te nemen aan het 
wereldwijde herdenkingsmoment “Ode aan 
de Ode” naar aanleiding van de 30.000ste 
Last Post ceremonie onder de Menenpoort 
te Ieper. Presentator Marc Mosar leidde het 
concert in: “Met een muzikale reis door de 
oorlogsgeschiedenis willen we tonen hoe 
verschillende landen elk met een specifiek 
trompetsignaal eer bewijzen aan hun 
gesneuvelden en willen we ook weergeven 
hoe destijds de oorlogsbeleving met muziek 
werd uitgedrukt”. Viervoudig Iers 

vioolkampioene Tracey McRory, de Brugse tenor Georges Bullynck, bagpiper Guido Smeyers, 
stadsbeiaardier Frank Deleu en acteur Marc Mosar versterkten het harmonieorkest als solist. Het 
klaroenkorps vulde aan met verschillende trompetsignalen, waaronder de Belgische Last Post, het 
Franse Aux Morts en het Amerikaanse Taps.  
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Hemel weent even soldatentranen 

Het concert werd ingeleid met de bekende Mars van het Vierde Linieregiment, waarna de Belgische Last 
Post volgde en de indrukwekkende compositie “1914-2014” van dirigent Bruno Leys. Na het 
trompetsignaal Aux Morts kwam de Franse oorlogsgeschiedenis aan bod. Het Amerikaanse Taps en The 
Last to Defend voerden daarna het publiek terug naar de Amerikaanse Burgeroorlog.  

Maar dan viel de regen met bakken uit de hemel en jaagde een deel van het publiek van de tribune. 
Velen bleven op post en een toehoorder verwoordde het zo : “We blijven zitten, geen probleem, al was 
het maar als eerbetoon voor al die mensen die gesneuveld zijn destijds”. Maar even later keerde met de 
zon ook het publiek terug en werd het door de Scoutsharmonie en de solisten met dubbel enthousiasme 
getrakteerd op een muzikaal hoogstaand en bij momenten aangrijpende bloemlezing uit de 
Angelsaksische oorlogsmuziek.  

Plechtig Last Post signaal  

Een plechtig Last Post signaal, dat om 20 uur door Coldstream Guard James Pitman en Scotts Guard 
David Liliequist werd gespeeld, vormde het hoogtepunt van het concert. Het werd een volwaardige Last 

Post herdenkingsceremonie, met inbegrip van 
de traditionele Exhortation, gevolgd door een 
lament of klaaglied op viool door Tracey 
McRory en het gedicht “Bij het passeren van 
de nieuwe Menenpoort” in een Nederlandse 
vertaling van Tom Lannoye.  Blikvanger 
daarbij waren de vier witte marmeren 
Commonwealth grafzerken die prominent op 
één rij stonden opgesteld voor het 
hoofdpodium. Deze vier naamloze zerken 
zouden enkele dagen later de naam van een 
gesneuveld soldaat krijgen en op een 

begraafplaats in onze Westhoek geplaatst worden. Het publiek werd uitgenodigd om een persoonlijke 
gedachtenis mee te geven met deze stenen.    

Staande ovatie 

Met de twee schitterende slotnummers Hector the Hero en You raise me up rondden harmonieorkest en 
alle solisten samen het concert af. Bagpiper Guido Smeyers bracht met de eenvoudige maar 
ontroerende “Hector the Hero” een persoonlijke hulde aan de Schotse oorlogsheld generaal Hector 
MacDonald. Het concert viel blijkbaar zeer in de smaak bij het publiek, want na het laatste nummer 
volgde spontaan een staande ovatie.      

     

JDV  
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Zondag 12 juli - bezoek aan brouwerijhuis De Snoek en brouwerijtocht in Alveringem 
Op 12 juli werd verzameling geblazen in Alveringem. Een 22-tal deelnemers waren op het appel voor 
een geleid bezoek aan het Mout- en brouwhuis De Snoek. De dag startte met een rondleiding in het 

vernieuwde mouterij- en brouwerijmuseum, dat 
vanaf 1991 ingrijpend werd uitgebreid en 
aangepast. Het resultaat mag er zijn: met een rijke 
en uitgebreide collectie, maar vooral met een zeer 
verzorgde en overzichtelijke inrichting, wordt de 
bezoeker door de rijke geschiedenis van het 
mouten en brouwen geloodst. De zeer 
gepassioneerde gids wist onze groep gedurende 
bijna twee uren te boeien, waarbij alle facetten, 
vanaf de geheimen van de brouwkunst, over de 
technische evoluties tot de lokale geschiedenis aan 
bod kwamen.  

 

    
 
Na de rondleiding stond een heuse brouwerij-express dampend klaar om ons mee te nemen op een 
rondrit door de streek, die leidde naar plaatsen waar eertijds brouwerijen bedrijvig waren of waar nog 
duidelijk sporen van de Eerste Wereldoorlog te zien zijn. Enkele haltes, onder anderen in Lo en Oeren 
lieten ons niet alleen toe steekproeven te nemen van het lokale bier assortiment, maar ook kennis te 
maken met de lokale geschiedenis.   
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Onderweg zorgde onze gids aan elke markante plaats die we 
voorbijreden voor de nodige toelichting. Ook de plaatselijke 
oorlogsgeschiedenis  kwam daarbij ruim aan bod, want de 
streek lag achter de Belgische linies en bood een rustzone 
voor de Belgische troepen. Thema’s als “Dorst aan het front” 
illustreren dat rustzones voor soldaten en 
brouwersbedrijvigheid hand in hand gaan.  
Na een bijna drie durende rondrit konden we in de 
museumherberg “De Snoek” nog navertellen bij een frisse pint 
en mochten we aanschuiven voor een bord met een 
traditioneel bereide “schelle van de zeuge”.  Samen met het 
historische interieur  van de museumherberg zorgde dit 
ervoor dat de dag met een meer dan stemmige noot werd 
afgesloten.      
Onze dank gaat naar René Decorte die de organisatie van deze 
dag op zich heeft genomen. 
 
 
 

JDV 
 

 
Zondag 30 augustus -  Onze 14de jaarlijkse Familiedag met BBQ. 
De weergoden waren ons goedgezind en vanaf 14.00u kwamen de eerste deelnemers opdagen in het 
For Freedom Museum in Knokke Ramskapelle. In totaal waren 70 volwassenen en 5 kinderen 
ingeschreven om deel te nemen aan deze activiteit. 

Bij het toekomen werden de deelnemers in 
groepjes van 15 à 17 personen, vergezeld van 
een deskundige gids het museum ingestuurd. 
Op een bijzonder boeiende manier en met veel 
anekdotes werden de bezoekers in kennis 
gebracht van de regionale geschiedenis van 10 
mei 1940 tot 3 november 1944, de dag dat het 
kanongebulder in de Zwinstreek eindelijk 
verstomde. 

Het museum herbergt drie impressionante 
collecties. Patrick Tierssoone en Freddy Jones, 
twee oude schoolvrienden met een passie voor 

geschiedenis, stellen hun unieke verzamelingen originele voertuigen en uniformen ter beschikking. De 
Belgian Aviation History Association (Bahaat), een erkend vereniging van luchtvaartarcheologen, is de 
derde partner met een indrukwekkende tentoonstelling van opgegraven vliegtuigrestanten. 

Alle deelnemers waren dan ook vol lof over deze uitstekende uiteenzetting van de gidsen. 

Daarna was het de tijd om individueel met de vragenlijst, opgesteld door onze secretaris en Yves 
Descamps (een van de gidsen) op pad te gaan voor een korte verkenning van het dorpje Ramskapelle. 

Tijdens het aperitief werd dan overgegaan tot de prijsuitreiking aan de deelnemers van de quizvragen. 
Vielen in de prijzen na het beantwoorden van de vragenlijst en de beste gok op de schiftingsvraag: 
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Met 9 juiste antwoorden Vervolg met 8 juiste antwoorden 

1 De Groote Gaël  
(bovendien had zij ook als enige 
de schiftingsvraag juist) 

20 Van Put Linda 

2 Crepain François 21 De Ruytter Dany 

3 Vuylsteke Claire 22 Schoonooghe Ivan 

4 Anthierens Eddy 23 Dilen Rik 

5 Bousson Martine 24 Degryse Livia 

6 De Groote Paul 25 Blomme Marleen 

7 Gheselle Eveline 26 Hunsatie Elisabeth 

8 Mus Annie 27 Kerremans Willy 

9 De Ridder Els 28 Huybs Jacqueline 

10 Van Laerhoven Rose 29 Nicolay Jean paul 

11 Maes Alain 30 Nicolay Hilde 

Met 8 juiste antwoorden 31 Crepain Fernand 

12 Maertens Mieke 32 Keldermans Isidoor 

13 De Pape Jean 33 Vanhove Anne 

14 Winne Monique 34 Van den Broucke Johan 

15 Kate & Jasper 35 Maréchal Yvette 

16 Hoef André 36 Mertens Hedwige 

17 Behaeghel Isabelle   

18  Loncke Ivan   

19 Vileyn Luc   

 

Na de prijsuitreiking werd aan tafel gegaan voor een lekkere BBQ. Achteraf werd nog wat gekeuveld tot 
het donker werd een groot onweer een einde maakte aan deze mooie activiteit.  

ABI 

 

 

 

 
De jonge laureate Gaël De Groote met vader 
Paul en ondervoorzitter 

Vol aandacht voor de prijsuitreiking 



 

___________________________________________ 

M&M Contact nr. 03/2014 

- 15 - 

 

 

Wat komen zal  
 

 
Zaterdag 17 okotber - Nationale dag te Bastogne 
In principe hebben alle leden van onze club de nodige inlichtingen ontvangen betreffende dit belangrijk 
evenement georganiseerd door Club Luxemburg. 
Mocht dit omwille van welke omstandigheden ook u niet bereikt hebben en wilt u deze dag deelnemen, 
gelieve dringend contact op te nemen via email mars.mercureluxbel@gmail.com of telefonisch bij de 
secretaris Jos Baerten 061535298 of bij ondervoorzitter Jaumin Christiaan 061535468 of bij de 
voorzitter Freddy Bracke +352-45 77 39 en GSM +352-621-199 157, gezien de inschrijvingen vÓÓr 01 
oktober moeten gebeuren. 
We herhalen kort het programma met wat bijkomende algemene informatie. 
Om 1030u start een academische zitting met als onderwerp ‘Energie: pénurie ou abondance? Avons 

nous le choix? De voordracht wordt gegeven door voormalig minister van defensie, 
en huidig directeur generaal van Foratom. 
De academische zitting gaat door in ‘Espace 23’ Rue Gustave Delperdange, 6, te 
Bastogne. Er is daar achteraan parking voorzien.  
Na de lunch die wordt genoten in ‘Le Clos Marine’ te Bastogne start om 1500u 
programma met keuzes voor het bezoek aan divere musea en tentoonstellingen 
die er in de streek worden gehouden. De dag wordt om 1730u besloten in 

aanwezigheid van de burgemeester van Bastogne, Benoît Lutgen, volksvertegenwoordiger.  
Het bedrag van de deelneming is 70€ per persoon en te betalen op rekening  BE93 2670 2004 5067 van 
Mars en Mercurius Luxemburg met vermelding van naam en voornaam (BIC: GEBABEBB). 
 
Woensdag 21 oktober – Rijsttafel met causerie te St-Kruis 

Op 21 oktober zijn we te gast in de Marinekazerne LTZ V. Billet in Sint-Kruis voor een rijsttafel gevolgd 
door causerie. We worden er tegen 12 uur verwacht. 

De rijsttafel wordt verzorgd door de leerlingen van het Departement Catering van het Competentie 
Centrum Steunberoepen. Dit Competentie Centrum met directiezetel in Doornik werd opgericht binnen 
de Algemene Directie Vorming en groepeert alle competentieontwikkeling en vorming voor de 
domeinen bevoorrading, transport, administratie en horeca. Het Departement Catering is ontstaan door 

het samengaan van de vroegere Technische School voor 
de Voeding (TSV) uit Peutie en de Belgisch-Nederlandse 
Commissariaatsschool in Sint-Kruis. Kol SBH Ruben 
Ballegeer is directeur van het Competentiecentrum en 
Maj Rudy Dejaeghere is hoofd van het Departement 
Catering.  

Na de rijsttafel leidt ons lid en publicist Mark Van de 
Voorde ons onder de titel  “In de greep van de media” 
binnen in die boeiende wereld van de media, hun 
macht en hun onmacht, hun betekenis en hun 
gebreken. 
 

mailto:mars.mercureluxbel@gmail.com
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Meer dan we vermoeden zijn we afhankelijk van media. Wat we weten van politiek, cultuur, 
wetenschap, sport en amusement, hebben we van de media. Niet alleen ons denken wordt grotendeels 
bepaald door de media, ook onze levenswijze is in de ban van de media. Van ‘s morgens tot ‘s avonds zijn 
we, zonder het te beseffen, met media bezig: na het opstaan zetten we de radio aan, voor het 
slapengaan doen we de televisie uit. De hele dag hebben we onbewust de media gevolgd, tegelijk 
hebben de sociale media ongeweten ons gevolgd.  
  
Woensdag 25 november – Conferentie “De onbegrijpelijke nederlaag “Mei 1940” – Groot Seminarie  

We vieren met recht en reden de 70 jaar 
Overwinning, maar misschien moeten we ook even 
stil staan bij 75 jaar  Begin van een 5 jaar durende 
droevige periode. Hoeveel mensen die reeds  de 
oorlog van 14-18 hadden meegemaakt werden nu 
terug, 32 jaar nadien in de miserie van een oorlog 
gedompeld. Daarom heeft het bestuur gedacht even 
aandacht te hebben voor die beginperiode van de 
tweede wereldbrand, de meidagen 1940. 

Het bestuur heeft de heer Bruno Comer, gekend 
voordrachtgever en publicist, redacteur van een 
essay “Mei 1940” uitgenodigd om zijn visie op het 
gebeuren tijdens de meidagen 1940 toe te lichten. 
Algemeen gaat men ervan uit dat Duitsland in mei 
’40 over een verpletterend militair overwicht 
beschikte en het Duitse leger een veel sterker moreel 
had. Nochtans is dat niet zo. In de voordracht wordt 
uitgelegd dat de verbijsterende overwinning te 
verklaren is door de strategie en tactiek die de 
Duitsers hebben toegepast. Meer bepaald gaat het 
over het geconcentreerd gebruik van tanks in 
autonome eenheden en over een andere visie op het 

militair gebruik van het vliegtuig. In het laatste deel van de uiteenzetting komt de vraag aan bod hoe het 
komt dat we zo’n vertekend beeld hebben van dit gebeuren. 

Deze lezing gaat door in de conferentiezaal van het Grootseminarie op woensdag 25 november om 
19.45u. Iedereen is welkom.   
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Tentoonstelling “Moerkerkenaars en Groot-Dammenaars in den Grooten Oorlog” 
Kerk Moerkerke – zaterdag 10 tot maandag 12 oktober 2015 

Als laatste luik van ons oorlogsherdenkingsproject “Van Schelde naar IJzer” willen we het manuscript 
met de oorlogsherinneringen van Moerkerks WOI-oudstrijder August Debruycker publiceren. Zijn 
oorlogsrelaas vormt immers door zijn directe en lokale herkenbaarheid, maar ook door de manier 
waarop hij de oorlog beschrijft vanuit de ogen van een frontsoldaat, een bijzondere waardevolle 
getuigenis. De publicatie van dit boek zullen we koppelen aan een tentoonstelling en aan een educatief 
project voor de lokale scholen. Hiermee willen we de figuur van August Debruycker en zijn 
familiebanden beter bekendmaken als aanloop naar de publicatie van ons boek “August Debruycker - 
Herinneringen van een frontsoldaat” in 2015.   

August Debruycker wordt op 28 april 1894 geboren als zoon van Leopold 
Debruycker en Louisa Debrabander. Hij heeft een zus Maria en werkt als 
voerman bij handelaar Adolf De Wispelaere in Moerkerke Dorp. 

Hij is 20 jaar oud als de oorlog uitbreekt en hij behoort tot de militieklasse van 
1914. Op 24 september 1914 wordt hij onder de wapens geroepen bij de 3de 
legerafdeling in Lier. Hij vat er zijn opleiding aan maar moet met het 
terugtrekkend Belgisch leger uitwijken naar Granville in Frankrijk, waar hij zijn 
opleiding voltooit en uiteindelijk vanaf mei 1915 aan het IJzerfront dient in de 7de 
compagnie van het 4de linieregiment.  

Met vlotte pen en oog voor detail beschrijft August Debruycker zijn oorlogservaringen. Dikwijls duiken 
daarbij bekende namen van plaatsen in de frontstreek op, vaak verwijst hij naar belangrijke 
gebeurtenissen in de oorlogsgeschiedenis en ook de lotgevallen van zijn dorpsgenoten en strijdmakkers 
komen aan bod. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ter gelegenheid van het kermisweekend in Moerkerke organiseert onze Kring samen met de 
Moerkerkse Heemkundige Kring ’t Zwin Rechteroever een dubbeltentoonstelling die loopt in de kerk 
van Moerkerke van zaterdag 10 oktober tot en met maandag 12 oktober 2015, telkens van 10.30 uur 
tot 18.00 uur. Wij zullen het luik over de frontbelevenissen van August Debruycker realiseren, terwijl de 
Heemkundige Kring een tentoonstelling rond haar vijftienjarig bestaan opzet en een beeld van de 
geschiedenis van Moerkerke schetst. 
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ZATERDAG 12 DECEMBER 2015 

ACADEMISCHE ZITTING 
 

 

“Een visie op de toekomst” 
 

Lezing door Professor dr. ir. Derrick Gosselin 
Hoogleraar Strategie & Technologie, Marketing Universiteit Gent 

Professor Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie 
Verbonden aan de Oxford University 

Fellow van het Green Templeton College en Oxford Martin School. 
 

 

 
 
 
Leiders en verantwoordelijken worden geconfronteerd met 
toenemend complexe omgevingen, die gekenmerkt worden door 
Volatiliteit, Onzekerheid, Complexiteit, Ambiguïteit en 
Turbulentie, kortom een VUCAT- omgeving.  

Professor dr. Ir. Derrick Gosselin maakt deel uit van enkele 
vooraanstaande onderzoekscentra rond toekomst denken en 
zijn onderzoekswerk richt zich op toekomstverkenning binnen 
complexe en onzekere omgevingen. Tijdens zijn lezing zal hij 
vernieuwende inzichten op dit gebied behandelen.  

 
 

 

 

Alle leden en hun partner worden verwacht op zaterdag 13 december 2015 

vanaf 10.30 uur in de Raadszaal van het Provinciaal Hof te Brugge 

Aansluitende receptie en lunch in Crowne Plaza Hotel - Burg 10 

 

 

Noteer dit nu alvast in uw agenda 
Een persoonlijke uitnodiging volgt 
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Mars rubriek 
 

 

Onze Marine in nauwe vaarwaters 

Onze Marine heeft het nu niet voor de wind. 

Begin dit jaar startten onze politici een felle campagne voor meer bezuinigingen bij Defensie. Land- en 
Luchtcomponenten moesten drastisch afgeslankt worden, terwijl het nut van onze Marine in vraag werd 
gesteld. Hierbij werd de marinebasis van Zeebrugge geviseerd en gepleit voor het opdoeken van onze 
fregatten. Dit scheepstype is in aantal .ruimschoots beschikbaar bij de Nato-vloten en ons land kan ze 
dan ook afdanken. Het inzetten van fregatten is trouwens een dure zaak en daarbij zijn de onzen niet 
geschikt voor de strijd tegen de maritieme piraterij . Dat alles konden wij via ‘s lands media van onze 
beleidsmensen horen. 

De klap op de vuurpijl kwam van de voorzitter van een politieke partij die ging pleiten voor het 
opdoeken van één der drie operationele legercomponenten. Dat hiermee onze Marine geviseerd was, 
had iedereen begrepen. Wij hoorden die voorzitter dat onomwonden in een tv-uitzending verklaren en 
konden onze oren niet geloven. Hoe onbezonnen ! 

Reactie van de militairen 

Tegen al dat ondoordacht en destructief gepraat van onze politici kwamen er dra heftige reacties van 
onze militairen. Zowel de CHOD als de stafchefs van de Land- en Luchtcomponenten kwamen in het 
verweer en wezen op de noodzaak van een volwaardig en efficiënt leger te beschikken om. aan de 
dreigingen te kunnen weerstaan waarmee de Westerse wereld thans geconfronteerd wordt. In diverse 
landen waar Nato- en EU-strijdkrachten nu hun krachten bundelen om het oprukkende jihadisme een 
halt toe te roepen, zijn onze militairen aan hun zijde actief. Dat moet zó blijven en daarom moet ons 
land aan zijn strijdkrachten de nodige middelen geven om hun taken naar behoren te kunnen vervullen. 

Met de bescheiden middelen waarover onze Marine thans beschikt, opereert ze geregeld in de Indische 
Oceaan in de strijd tegen de piraterij en is ook present in de Baltische Zee waar nog veel zeemijnen 
onschadelijk worden gemaakt. Onlangs trok onze oude Godetia naar de Middellandse Zee waar ze ruim 
600 bootvluchtelingen van een gewisse dood redde. Overal waar onze jongens opereren, oogsten ze 
voor hun inzet en competentie heel wat lof van hun Navo-partners. Beslist een eer voor ons land. 

Maar dat weten onze politici allemaal niet, want sea-minded zijn ze zeker niet en 's lands media wijden 
aan het optreden van onze marineschepen weinig aandacht. Wat een contrast met Frankrijk waar men 
op de tv mooie reportages kan zien over de operaties waaraan hun marine deelneemt en de ‘grandeur 
de la France’ hoog in het vaandel voeren. 

Ook de reders in het verweer 

Naast de militairen kwamen ook onze reders in het verweer. Hun koopvaardijschepen zijn op alle 
oceanen actief. Vooral langs de Somalische kust en in de Golf van Guinea worden ze door piraten be-
dreigd. Hoewel het aantal kapingen van koopvaardijschepen de laatste twee jaren verminderd is, 
hebben Belgische rederijen een beroep gedaan op privémilities om hun veiligheid te verzekeren. In feite 
is dat bij uitstek de taak van de militaire marines. Die transoceanische vaarroutes die we moeten 
beveiligen, zijn voor ons land uiteraard van groot economisch belang. Dit geldt ook voor onze zeehavens 
waarvan de maritieme toegangsroutes voor de scheepvaart veilig moeten blijven. Antwerpen is de 
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tweede grootste Europese zeehaven die via de Schelde maritiem bereikbaar is. Ook onze drie andere 
zeehavens zijn van levensbelang voor de bevoorrading van ons land. 

Wat heeft ons land nu om de maritieme handelstrafiek naar zijn havens veilig te laten verlopen in geval 
van conflict ? Een vijftal tripartite-mijnenjagers en desnoods twee fregatten die niet allen gelijktijdig 
kunnen opereren bij gebrek aan voldoende manschappen. De twee nieuwe kustpatrouilleschepen kan je 
daar niet bijrekenen, want ze zijn hoofdzakelijk bedoeld als rescue-schepen die voor de douane en de 
zeevaartpolitie moeten optreden. Bijstand vragen aan de marines van onze buurlanden is wellicht 
mogelijk, maar weinig eervol voor ons land. Gaan wij zoals bij het uitbreken van WO I en WO II opnieuw 
zonder marine zijn zo een derde wereldconflict uitbreekt? Het drastisch inperken van schepen en 
bemanningen door het constant invoeren van bezuinigen bij Defensie, zou naar dat scenario kunnen 
leiden. 

ABNL ter sprake 

Ook de Admiraliteit Benelux (ABNL) is bezorgd om deze bezuinigingen. Het nieuws verscheen begin dit 
jaar in de media en het was opnieuw onze Marine die kritiek kreeg. De samenwerking tussen de 
zeestrijdkrachten van beide landen, geconcretiseerd in de ABNL-structuur, staat hierdoor onder vuur. 

We weten dat de Nederlandse en de Belgische marines in 1975 een geïntegreerd operationeel 
commando creëerden, Admiraal Benelux genoemd (ABNL). Het zou enkel in geval van oorlog 
daadwerkelijk operationeel worden. Maar in 1996, hetzij 20 jaar later, werd een nieuw 
samenwerkingsakkoord ondertekend opdat ABNL ook in vredestijd van kracht zou zijn. Wat nu nog altijd 
het geval is. 

Op 1 januari 1996 fuseerden beide staven tot één enkele geïntegreerde staf, de Admiraliteit Benelux, 
met Den Helder als hoofdkwartier. Een Nederlander is er het hoofd van en is ook commandant van de 
Nederlandse zeestrijdkrachten. Zijn adjunct, de ‘De-puty Admiral’ is een Belg die ook de commandant is 
van onze Marinecomponent (Comopsnav). 

Sinds enkele jaren zijn de marines van de NAVO hun budget aan het inperken en dat geldt dus ook voor 
Nederland en België. De Nederlanders passen zich daar op merkwaardige wijze aan, terwijl onze 
beleidsmensen zich weinig bekommeren om de bezuinigingen die onze Marine hard treffen. Uiteraard 
hebben deze bezuinigingen een weerslag op de ABNL-organisatie. De Nederlanders willen dat ons land 
ze volgen bij de reorganisatie van hun vloot in functie van het verminderd budget, maar wijzelf geven 
geen kik. Zo willen onze noorderburen de fregatten en de mijnenjagers standaardiseren die van 
dezelfde klasse zijn in beide marines. Ook willen de Nederlanders de verdeling herschikken van het 
onderhoud van deze eenheden. 

 

Nederlanders mistevreden 

Hoewel de Belgische-Nederlandse samenwerking tot op heden voor onze Marine bijzonder 
verdienstelijk is geweest, stelt men vast dat de integratie op politiek vlak ontbreekt. De Nederlanders 
willen onder meer de vloot van fregatten en mijnenjagers vernieuwen, maar onze regering heeft 
daartoe niet de nodige middelen. 

 

Deze onenigheid ontsnapte niet aan ‘s lands media die begin dit jaar (2015) meldden dat de 
Nederlanders bijzonder mistevreden zijn over de Belgische houding in dit domein. Inderdaad, admiraal 
Borsboom, hoofd ABNL, had verklaard dat België moest ophouden met het afslanken van zijn 
Defensiebudget. De financiële middelen van de Marine zijn ontoereikend, zei hij, en dat schaadt aan de 
leefbaarheid van deze component. 
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Wat moeten wij daaruit besluiten ? We weten dat onze beleidsmensen zich willen houden aan de 
bezuinigingen die ze vastgelegd hebben en dat hebben ze onlangs nog bevestigd. Bovendien weten we 
ook dat onze Marine, hoewel operationeel geïntegreerd in de ABNL-structuur, niet hun lievelingskind is. 
Moeten we dan besluiten dat ABNL zijn laatste dagen beleefd ? 

Conclusie 

Zo ver zijn we nog niet, want de huidige situatie is bijzonder verontrustend gelet op het terrorisme dat 
overal in Europa is opgedoken en in ons land in het bijzonder. Zijn onze beleidsmensen nu eindelijk 
bewust van het gevaar dat ons bedreigt en dat de nodige militaire en financiële middelen moeten 
gevonden worden om hieraan het hoofd te kunnen bieden ? De houding van de Nederlandse marine ten 
opzichte van ABNL zal ons ongetwijfeld verplichten de adequate beslissingen te treffen zo niet wordt 
onze samenwerking met hen problematisch en zelfs alarmerend voor de toekomst van onze Marine. 

Tenslotte nog dit. De ‘maritimisatie’ van de wereld is in opgang. De XXIste eeuw wordt een maritieme 
eeuw. De oceanen waarlangs het essentiële van onze communicaties en wereldhandel transiteren, 
worden het geschikte domein van de terroristische groepen om de westerse economie harde slagen toe 
te brengen. Tegen dat groot gevaar moeten 's werelds militaire marines efficiënt bewapend worden en 
dat geldt ongetwijfeld ook voor ons land dat een maritiem land bij uitstek is. 

Zou onze Defensieminister dat alles begrepen hebben ? In mei laatstleden ging hij immers zijn 
Nederlandse ambtgenoot opzoeken om de plooien proberen glad te strijken in verband met de ABNL-
problemen. Binnenkort moet hij zijn nieuw strategisch plan van Defensie bekend maken. In hoever ons 
leger en onze Marine in het bijzonder hier de nodige aanpassingen qua middelen zullen krijgen, blijft 
een raadsel. Optimistisch zijn we helaas niet. 

H.P. ROGIE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vertrek van Bruno D’Haene uit Zeebrugge 
 
De logistieke dienst van de Marine heeft op donderdag 10 
september een nieuwe commandant gekregen. 
Flottielje admiraal Georges Heeren, de commandant van de 
Marinecomponent, stelde tijdens een militaire plechtigheid 
fregatkapitein stafbrevethouder Jozef Bergez voor als 
nieuwe commandant aan het militair- en burgerpersoneel 
van NAVLOG. Dat gebeurde in aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van de peterstad Houffalize, waaronder 
burgemeester Marc Caprasse. 
Fregatkapitein Bergez volgt fregatkapitein militair 
administrateur Bruno D’Haene op, die de functie vier jaar 
lang vervulde. Hij vervoegt de interne auditdienst van 
defensie. Zijn grootste verwezenlijking was de uitdieping en 
verbetering van het samenwerkingsverband tussen de 
Belgische en de Nederlandse Marine op het vlak van het 
onderhoud van hun mijnenjagersvloten. Dat onderhoud 
gebeurt in Zeebrugge. 
Fair winds in Brussel ! 
 
Pictures: ©The Belgian Navy – JU 
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Bevelsoverdracht in Competentiecentrum Steunmaterieel en Producten. 
 
Op 16 september 2015 heeft Kolonel Stafbrevethouder v/h Vliegwezen ir. Filip Borremans het bevel 
over het Competentiecentrum  Steunmaterieel  en Producten (CCMP) overgedragen aan Luitenant-
kolonel Stafbrevethouder Carlos Vermeulen tijdens een plechtigheid op de Grote Markt in Ieper.  

Carlos Vermeulen werd geboren te Brugge op 23 
augustus 1967 en liep er humaniora in het Sint-Leo 
college. Hij trad in 1985 toe tot de 125ste Promotie 
Alle Wapens aan de Koninklijke militaire School en 
vatte in 1989 zijn loopbaan aan als officier in het 
Korps Logistiek. Hij diende in logistieke eenheden in 
Lüdenscheid, nam deel aan de opdracht 
UNOPROFOR – Belbat 2 en diende daarna op staven 
van het 1Be Korps in Keulen en Weiden, en 
aansluitend in het 92ste en het 51ste bataljon 
Logistiek, alsook in de Logistieke School in Doornik.  

In 2005 behaalde hij het Hoger Stafbrevet en bekleedde dan achtereenvolgens de functies van 
instructeur operationele logistiek, Chef  Departement Logistiek en Commandant a.i. van het 
Competentiecentrum Steunberoepen in Doornik. In juli 2010 nam hij de functie G4-Tech binnen de 
sectie G4 van Comopsland op, om in september 2014 naar het Stafdepartement Ops & Trg – Divisie 
Doctrine en Requirements/ Joint Logistics te gaan.  
De redactie wenst beide officieren van harte succes in hun nieuwe functies.  
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Leger - Natie 
 

 
Voorstelling van het project “COMOPSAIR goes MS (Multiple Sclerose)” 

In het Militair Provincie Commando Brugge op 17 september 

Deze voorstelling werd ingeleid door ons medelid Stefaan  Vergaerde  in aanwezigheid van  : 
- een vertegenwoordiger COMOPSAIR ,  Kol  Dirk Debruyne (Res) 
- Kolonel Christophe Onraet , Militair Provincie Commandant W-VL 
- De Brugse schepen M. Matthys 
- Lieve  Mus, voorzitster MS-Liga Brugge  Oostkust  vergezeld van enkele bestuursleden 
- De projectcoördinator Vlaanderen : Katrien Tytgat  
- Twee personen met MS n.l. twee vrouwen waarvan een( Katheleen Vandenbroele ) reeds de 

Mont-Ventoux beklommen geeft in 2013 en de andere (Gert Deygers) die zal deelnemen in een 
nieuwe beklimming van 01 t.e.m  04 oktober 2015. 

- Een vertegenwoordiger M&M 

1.  Eerst nam Vergaerde(deelnemer als verpleegkundige)  het woord en gaf  hij  een relaas van de 
eerste beklimming  van de  Mont-Ventoux, waarbij de MS- patiënten hun grenzen verlegden  
gesteund door hun militaire begeleiders ( Mil. Personeel COMOPSAIR  vrijwillige basis ). Deze 
beklimming was  mogelijk dank zij het Mil. Pers. en de talrijke sponsors. 

2. Vervolgens nam Lieve Mus het woord om achtereenvolgens de ziekte te beschrijven en de werking 
van MS-liga Vlaanderen en MS liga Vlaanderen afdeling Brugge Oostkust toe te lichten. Onder andere 
vermelde ze de Hoeve Hangerijn  gelegen te Brugge die een integrale toegankelijke ontmoetingslo- 
catie is voor de MS-patiënten. 

3. Daarna beschreef Katheleen hoe ze de beklimming ervaren had, en eindigde met een dankwoord aan 
de militairen van COMOPSAIR, de MS-liga en de sponsors die dit mogelijk gemaakt hadden.  
Zij werd gevolgd door Gert Deyers die de opeenvolgende stadia van haar ziekte beschreef en vol 
verlangen uitziet naar de beklimming. 

4.  Ten slotte nam Stefaan terug het woord. Hij haalde aan dat voor de tweede maal  COMOPSAIR, de 
generale staf van de Luchtcomponent, onder leiding van Generaal-Majoor Frederik Vansini, van 1 tot 
4 oktober 2015 opnieuw de beklimming van de Mont-Ventoux organiseert.  

     Een vijftigtal personen met MS zullen samen met hun begeleiders en een team van vijftig militairen 
onder leiding van  Kol  Dirk Debruyne ( Detachements commandant COMOPSAIR goes MS ) opnieuw 
deze mythische berg bedwingen. Deze klimtocht is niet alleen een symbool van de strijd tegen MS, 
maar ook de  gelegenheid om de MS-patiënten niet alleen een morele en  

    sportieve  uitdaging aan te bieden, maar tevens fungeert als fondsen aanwerving ten voordele van 
het wetenschappelijk onder zoek naar MS. 

Uiteindelijk deed hij een oproep  om de MS-liga te steunen  om het wetenschappelijk onderzoek rond 
MS financieel te steunen ( giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar). 

Zo M&M leden zich geroepen voelen dit mooi initiatief  te steunen , dan kunnen zij dit doen via “ BE48 
3630 7719 1327 van de MS-Liga “ 

AHO 
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Kathleen Vanden Broele(5de v.l) en Gert Deygers (6de v.l) in aanwezigheid van LuM Reserve Kolonel Dirk 
Debruyne, ProvComd Luitenant Kolonel Christophe Onraet(2de v.l), Schepen Mathys(2de v.r), Lieve 
Mus(4de v.r) Stefaan Vergaerde(5de v.r), André Hoef (1ste v.r) vertegenwoordiger van M&M-Brugge/WV.  
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Onze helden 1914-1918 
 

 
Jean de Lanier 
Oorlogsdagboek van een edele man. 
Jean de Lanier was amper 25 jaar toen de Duitsers op 4 augustus 1914 ons land binnenvielen. 
Afgestudeerd als licentiaat rechten, neemt hij dienst bij de toenmalige Gentse burgerwacht. Zoals elke 
jongeling wachtte hij ongeduldig op het bevel om de strijd aan te binden, maar dat bevel kwam er 
voorlopig niet. Toen het oproepingsbevel er toch kwam, diende hij tijdens de eerste oorlogsmaanden 
enkel verkenningsopdrachten uit te voeren. Toch maakt hij de strijd bij de Edemolen te Nazareth mee, 
waar rijkswachtcommandant Frémault, samen met tien rijkswachters het leven laat. Jean de Lanier is de 
man, die het lichaam van Frémault terug vindt. Na de ontbinding van de burgerwacht te Brugge op 14 
oktober 1914, besluit hij niet zoals enkele van zijn vrienden naar Engeland te vluchten, maar engageert 
hij zich bij de gepantserde treinen, waar hij na een maand ziek wordt en besluit zich te laten verzorgen 
in Engeland. Daar wordt hij het slachtoffer van een blindedarmontsteking, dat bijna faliekant afloopt. 
Begin 1915 keert hij terug naar het front, maar in juni 1915 geeft de legerleiding de gepantserde treinen 
op. Ontmoedigd maar hunkerend om naar het front terug te keren, start hij in Eu in Frankrijk met het 
volgen van de lessen om artillerieofficier te worden. Jean de Lanier slaagt in zijn opzet en zal de rest van 
de oorlog het bevel voeren over enkele batterijen. Op 18 september 1918, twee maanden voor de 
wapenstilstand, wordt zijn schuiloord getroffen door een granaat, waarbij zijn overste sneuvelt. Zelf is 
hij zwaar gewond en beschrijft hij alles wat hij hoort en ziet in het hospitaal. Men besluit over te gaan 
tot amputatie van zijn been. Jean de Lanier overleeft de oorlog en is drager van heel wat eretekens, 
waaronder het Franse Oorlogskruis.  
Het boek geeft een realistisch beeld weer van wat een frontsoldaat meemaakte. Naast ellende en de 
confrontatie met zware verliezen, blijkt er ook nog wat ruimte over te blijven voor ontspanning. Jean de 
Lanier ervaart dat het leven ook mooi kan zijn en hij blijft oog hebben voor het mooie van de natuur, dat 
ondanks de vernielingen, toch zijn aandacht weet te trekken. In het boek wordt gedetailleerd de strijd 
aan de Edemolen beschreven, het leven op de gepantserde treinen en de taak van een artillerieofficier. 
Daarnaast gaat hij het menselijk lijden niet uit de weg en ervaart persoonlijk wat een lijdensweg een 
soldaat kan ondergaan. 
 
Jean de Lanier was de schoonvader van Thierry Coppieters ’t 
Wallant, voorzitter van de Koninklijke Nationale Federatie der 
Oorlogsvrijwilligers van beide wereldoorlogen – afdeling Brugge. 

Het oorlogsdagboek is vertaald en bewerkt door ons medelid van 
Mars en Mercurius Brugge/WV, Reginald Braet, gepensioneerd  
hoger officier van de Belgische Marine en sinds 1993 freelance 
regionaal medewerker van ‘Het Brugsch Handelsblad’ 

Dit boeiende dagboek kan besteld worden door storting van van 25 
euro (+ eventueel 7 euro verzendkosten) op rekeningnr. BE64 2800 
2131 2452 op naam van Reginald Braet met vermelding van naam 
en adres. Voor meer inlichtingen kun je terecht bij Reginald Braet op 
telefoonnr. 050 78 02 61 of via mail reginald.braet@gmail.com. 

mailto:reginald.braet@gmail.com
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Herdenkingen 
 

 
Toespraak op de Burg voor Nationale feestdag 2015. 
185 jaar geleden werd ons land onafhankelijk, vandaag 184 jaar geleden besteeg Leopold von Saksen-
Coburg de troon als eerste koning der Belgen. In onze grondwet werd ook onder druk van de grote 
mogendheden op gebied van de buitenlandse politiek gekozen voor absolute neutraliteit waarvoor de 
grote Europese mogendheden zich garant stelden. Daardoor werden wij niet meegesleurd in de Frans –
Duitse oorlog van 1870 – 1871. Deze neutraliteit werd nadien echter tot tweemaal toe geschonden en 
moest ons leger, gesteund door onze geallieerden de onafhankelijkheid van ons land verdedigen. 
Na de eerste wereldoorlog werden in onze steden en gemeenten oorlogsmonumenten opgericht als 
eerbetoon aan onze gesneuvelde oud-strijders. Het eerste oorlogsmonument in Vlaanderen en wellicht 
in België werd reeds in 1919 onthuld op het Gaston Roelandsplein in de toen nog zelfstandige gemeente 
Assebroek. 
In de meeste steden en gemeenten werden verenigingen opgericht van oud-strijders, vuurkruisen, 

krijgsgevangenen, oorlogsinvaliden 
en anderen die gestreden hadden 
voor onze vrijheid. Reeds in 1928 
werd in Brugge een poging 
ondernomen om deze verenigingen 
samen te brengen met behoud van 
hun specifieke eigenheid en werd 
aldus het “Verbond der Brugse 
Vaderlandslievende Verenigingen” 
opgericht. In 1938 werd door een 
wijziging van de statuten in het 
Belgisch staatsblad dit verbond 
omgedoopt tot het A.V.B.O.S. of 
Algemeen Verbond der Brugse 

Oud-strijders. Heel wat Vaderlandslievende Verenigingen sloten zich bij het verbond aan en nieuwe 
verenigingen werden opgericht om de herinnering aan onze oud-strijders te bewaren en levendig te 
houden. Op vandaag zijn er echter geen oud-strijders meer van de eerste wereldoorlog en slinkt ook 
ieder jaar het aantal overlevenden van de tweede wereldoorlog. Verenigingen werden ontbonden door 
het ontbreken van bestuursleden of omdat de laatst overgebleven leden hun activiteiten niet meer 
konden verder zetten. Na de tweede wereldoorlog zagen we nieuwe verenigingen van 
oorlogsvrijwilligers, weerstanders, oorlogsweduwen en wezen, weggevoerden en werkweigeraars, 
alsook vaderlandslievende verenigingen van op rust gestelde militairen van de actieve en reservekaders 
ontstaan. 
Na de fusie van de gemeenten in 1970 kwamen in Groot Brugge uit de randgemeenten nieuwe 
verenigingen zich aansluiten bij het A.V.B.O.S. en hoewel veel van die verenigingen geen echte oud-
strijders meer tellen blijven zij de tradities verder zetten. Daarom werd ook in de laatste herziening van 
de statuten, echter wel met behoud van de afkorting A.V.B.O.S., de officiële naam veranderd in 
“Algemeen Verbond der Brugse Oud-strijders- en Vaderlandslievende Verenigingen”. Het verbond telt 
op vandaag nog 27 verenigingen die nog steeds actief hun doelstellingen blijven in ere houden. Ze willen 
hun gehechtheid aan Vorst en Vaderland en de herinnering aan hun oud-strijders levendig houden. Zo 
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hebben ze bij het prachtig concert door de Scoutsharmonie Sint Leo naar aanleiding van de 30.000ste 
Last Post ook financieel hun steentje bijgedragen tot de realisatie van dit prachtig initiatief. 
Hebben wij bijna geen oud-strijders meer, dan moeten wij wel eveneens  hulde brengen aan onze 
veteranen. Het zijn de mannen en vrouwen van onze defensie die te land, ter zee en in de lucht hun 
aandeel hebben in het behoud van de wereldvrede, die op vraag van de UNO, de NATO of de Europese 
Unie buiten onze grenzen optreden. Het wereldwijde terrorisme verlegd de veiligheid van ons land tot 
ver buiten onze grenzen. Onze veteranen hebben bij de uitvoering van hun diverse opdrachten reeds 
een zware tol betaald waarvan de meest tot de verbeelding sprekende de dood van onze Para’s in 
Rwanda is. 
Ik ben de stad Brugge dankbaar voor de steun die wij krijgen op logistiek gebied met inzet van 
stadspersoneel en politie bij de plechtigheden en herdenkingen en voor het onderhoud van de vele 
oorlogsmonumenten die onze stad rijk is. Heel in het bijzonder ben ik verheugd dat ik op mijn vraag 
voor een grondige onderhouds- en herstelbeurt aan ons oudste oorlogsmonument in Assebroek een 
gunstig antwoord kreeg en dat dit werk van de Brugse beeldhouwer Gustaaf Pickery nog dit jaar wordt 
aangepakt. 
Sta mij tenslotte toe, onze vaandeldragers speciaal in de bloemetjes te zetten voor hun blijvende inzet 
bij de plechtigheden en herdenkingen in Brugge en dit ondanks hun leeftijd. Verscheidene onder hen 
hebben de tachtig en zelfs de negentig jaar overschreden. Daarom vraag ik een welgemeende ovatie 
voor onze vaandeldragers. 
Ik wens aan allen een aangename nationale feestdag. 
Leve België , leve de Koning.  

Maurice Debruyne 
Voorzitter A.V.B.O.S. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Maurice Debruyne hield een toespraak als Afgevaardigde van het Koninklijk Verbond van Veteranen en 
Sympathisanten van Koning Albert I ter gelegenheid van de 80ste Nationale hulde aan Z.M. Koning Albert 
I en de Helden van de IJzer op 2 augustus 2015 
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Nationale Feestdag te Brugge – Toespraak door Schepen Frank Vandevoorde 
  
Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag hield Schepen Frank Vandevoorde namens het Brugse 
stadsbestuur een toespraak op de Burg.  
 

De schepen leidde zijn toespraak in met de boodschap dat de nationale feestdag een dag is waarop we 
ons als Belgische natie verbonden voelen onder de driekleur en waarop we chauvinistisch mogen zijn.  

Hij vulde dit in met vijf ideeën. 

Vandaag staat in het teken van vaderlandsliefde. 
Bij vaderlandsliefde wordt aan heldenmoed gedacht. Tijdens WOI werd gevochten voor en door ons 
land: vele heldhaftige soldaten verloren het leven en vele gezinnen kwamen in schrijnende situaties 
terecht. Deze onschuldige slachtoffers worden wereldwijd herdacht en Brugge deed dit door de grote 
expositie “100 jaar Grote Oorlog” op te zetten in de Stadshallen, die overigens bijzonder veel bijval 
kende. De schepen verwees ook naar de 30.000ste Last Post ceremonie waaraan wereldwijd werd 
meegewerkt en naar het Last Post concert dat de Koninklijke Scoutsharmonie bij die gelegenheid bracht. 
Hij herinnerde ook aan de 75ste herdenking van het einde van WOII en aan de herdenking van de Brugse 
slachtoffers in Abbeville en de slachtoffers van de Operatie Ramrod in Sint-Michiels.    

Vandaag staat in het teken van solidariteit 
Brugge toonde zich solidair met de slachtoffers van de aanslag op het hoofdkwartier van Charlie Hebdo 
en in de Zeebrugse haven kwam begin juli de Godetia terug na een succesvolle humanitaire missie voor 
de kusten van Libië, waarbij niet minder dan 1.617 bootvluchtelingen gered werden. De schrijnende 
situaties die gepaard gaan met de vluchtelingenproblematiek beroeren ons allemaal, omdat het vaak 
gaat om geweld tegen mensenrechten. De schepen noemde daarom de oprichting van een Nationaal 
Instituut voor Mensenrechten een goede zaak.  

Vandaag staat ook gelijkheid centraal 
Heden ten dage is moeilijk te definiëren wat een Belg is, maar vandaag biedt een kans om het Belg-zijn 
te manifesteren door onze gelijkenissen te onderlijnen en niet onze verschillen. Omdat vandaag de 
Nepalese gemeenschap de grootste etnisch-culturele minderheid is in Brugge, loopt hierover een 
tentoonstelling in het Volkskundemuseum. Ook bij de recente aardbeving in Nepal toonde Brugge zich 
solidair met een donatie voor noodhulp. 

Vandaag moet eenheid centraal staan 
Een eengemaakt Europa is vandaag verre van evident: de Europese Commissie probeert de eenheid te 
behouden maar is tegelijk onverbiddelijk voor zwakkere lidstaten. De vzw Ryckevelde biedt informatie 
op mensenmaat over Europa, in de geest van de woorden van oprichter Karel Verleye: “Europa hoort 
een zaak van mensen te zijn en niet een bureaucratische en economische boaconstrictor”.   

Vandaag zijn we vooral trots op ons mooie land. 
Ons land heeft vele troeven en is bijvoorbeeld een gegeerde locatie voor filmmakers, met onder 
anderen Tim Burton die bij ons buitenopnames voor zijn nieuwste prent schiet. Ook Brugge is het decor 
in meerdere succesvolle films en de krant USA Today nomineerde Brugge dit jaar als één van de beste 
filmbestemmingen ter wereld. 
Schepen Vandevoorde formuleerde tot slot een oproep om op onze nationale feestdag de focus te 
leggen op de vele troeven van ons land, de toekomst positief tegemoet te zien en in eerste instantie te 
denken aan wat ons bindt en niet zozeer aan wat ons scheidt.  
 

JDV 
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Herdenking aan het monument van de Franse marinefuseliers te Diksmuide 

Jaarlijks heeft een plechtigheid plaats ter nagedachtenis aan de ‘Slag om Diksmuide’ die in 1914 van 16 
oktober gedurende 4 weken hardnekkig werd gestreden door de twee regimenten van de brigade van 
admiraal Ronarc’h.  
Deze plechtigheid kadert in een reeks herdenkingen die door de Stad Diksmuide tijdens de tweede dag 
van de mars ‘Vierdaagse van de IJzer’ die start te Diksmuide wordt georganiseerd. Dit jaar viel dit op 
woensdag 19 augustus. 

 
Naast o.a. de vaderlandslievende verenigingen uit Diksmuide, Le Souvenir Français de Belgique, de Stad 
Diksmuide, de Vriendenkring van de Belgische Marine Infanterie, legde M&M-Brugge/WV een 
bloemstuk neer.  
 

Ter herinnering: met het project “Van Schelde naar IJzer” heeft M&M-Brugge/WV in 
oktober 2014, in een nauw samenwerkingsverband met de Stad Diksmuide, met het 
Belgisch leger en met de marinefuseliersschool van Lorient, de heldenmoed van 100 jaar 
geleden van deze jonge meestal Bretoense marinefuseliers in beeld gebracht door een 

lange mars van 4 dagen, door meerdere lokale huldigingen in de etappesteden op de marsroute,  een 
herinneringseducatieconcept naar scholen toe en een tentoonstelling. M&M-Brugge/WV werkte ook 
mee aan het tot stand komen van een plaatselijke wandelroute in het centrum van Diksmuide met 
infopanelen in de vorm van een piramide bekleed met tekst en foto’s  die de gebeurtenissen om en rond 
de Slag van Diksmuide weergeven.  (cfr www.14-18-schelde-ijzer.be ) 

RVE 
 

Zaterdag 11 juli – Cenotaph te London 
‘The Belgian Day’ ging dit jaar door op 11 juli. Het was weerom een uitzondering op de traditionele 
datum die van oudsher de zondag voor onze nationale feestdag van 21 juli plaatsgrijpt. 
Reden van deze verschuiving, die we laattijdig vaststelden, is de onder bemanning op de protocoldienst 
op het kabinet van de CHOD. Voor deze werkwillige mensen en de aanwezige troepen is het huidig nog 
onmogelijk met de beperkte middelen om Cenotaph op twee dagen van de 21-juliviering, in de juiste 
plooien te krijgen en  beide plechtigheden succesvol te laten verlopen. 
Cenotaph was dan ook weer een viering die stijlvol was georganiseerd, proficiat aan de organisatoren, 
de leerlingen van Safaanberg die de protocoldienst assisteerden en last but not least de aanwezige 
Belgische eenheden. 
 
 

http://www.14-18-schelde-ijzer.be/
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Naast de vele Belgisch-Britse personaliteiten, de dito vaderlandslievende verenigingen, alsook de 
vereniging van de Belgische veteranen, was het staatssecretaris Bart Tommelein die de Belgische 
regering vertegenwoordigde. 

   

Ook dit jaar was Mars en Mercurius Brugge/WV vertegenwoordigd door Ronny Vermeersch , ondervoorzitter, die 
in naam van onze club de eer had om bloemen neer te leggen bij het monument van Cenotaph aan Whitehall.  

   

Voor volgend jaar is de datum vastgelegd op zaterdag 16 juli. Wij kijken er naar uit om er  met een grote 
groep leden en sympathisanten aanwezig te zijn. 
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          Comité National Belge                                                                    Belgisch Nationaal     
    du Souvenir a.s.b.l.                                                       Herdenkingscomité v.z.w.               
    Sous le Haut Patronage                                                             Onder de Hoge Bescherming  
   de Sa Majesté le Roi                                                          van Zijne Majesteit de Koning  
      

PARTICIPEZ A L’HOMMAGE NATIONAL du  -   NEEM DEEL aan het NATIONAAL EERBETOON  

«BELGIAN MEMORIAL DAY 2015» 

au tombeau du Soldat Inconnu à Bruxelles le samedi 24 octobre 2015 de 14.00 à 18.00 h. 
en hommage aux militaires belges et étrangers tombés sur le sol belge 

et des civils belges déportés ou fusillés pour actes de résistance durant l’année 1915  

aan het graf van de Onbekende Soldaat in Brussel op zaterdag 24 oktober 2015, 14.00-18 u. 
als eerbeton aan de Belgische en buitenlandse militairen gesneuveld op Belgische grond en aan de 

Belgische burgers gedeporteerd of gefusilleerd pour verzetsacties tijdens 1915. 

              Maximum noms/namen 
 
 O  14.00    500    Soldats britanniques - Britse militairen 
 O  14.30    500    Canadese en Indische militairen - Soldats canadiens et indiens    
 O  15.00    500    Soldats français - Franse militairen 
 O  15.30    500    Duitse militairen -  Soldats allemands 
 O  16.00    500    Soldats belges - Belgische militairen    
 O  16.30    500    Belgische militairen - Soldats belges 
 O  17.00    500    Prisonniers de guerre belges morts en captivité – Belgisch militairen overleden in  
          krijgsgevangenschap. 
 O  17.30   300     Belgische burgerlijke gedeporteerden en gefusilleerde Weerstanders. 
                             Civils belges décédés en déportation et Résistants belges fusillés.  

 Thèmes: Les Régiments belges à l’Yser en 1915 - Les attaques aux gaz –  
       La Deuxième Bataille d’Ypres - La Résistance civile en Belgique occupée.  

 Themas: De Belgische Regimenten aan de IJzer in 1915 – De gasaanvallen –  
       Tweede Slag om Ieper - De burgerlijke weerstand in bezet België. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam(en) die ik graag zou horen: – Nom(s) que j’aimerais entendre: 

Veuillez préciser la catégorie ci-dessus – Gelieve de hierboven vermelde categorie aan te duiden 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Mon nom et adresse – Mijn naam en adres:…………………………………………………………………………… 
E-mail:...................................................................................................................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze dienstverlening is gratis, zonder verplichting maar een financiële steun zou welkom zijn 

Ce service est gratuit et sans obligation mais un soutien financier serait le bienvenu 

Dépôt de fleur(s) facultatif mais apprécié – Bloem(en)legging niet verplicht maar gewaardeerd 
BNP Paribas Fortis IBAN: BE30 0014 4410 8011 – BIC: GEBABEBB  «Memorial Day 2015». 

Voor 15 oktober terug te sturen per e-mail souvenir.herdenking@gmail.com of  per post naar     
het Belgisch Nationaal Herdenkingscomité. Karmelietenstraat 24/7, 1000 Brussel. 
A renvoyer avant le 15 octobre par e-mail souvenir.herdenking@gmail.com ou par la poste au Comité 
National Belge du Souvenir. Rue des Petits Carmes 24/7, 1000 Bruxelles. 

mailto:souvenir.herdenking@gmail.com
mailto:souvenir.herdenking@gmail.com
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Mercurius rubriek 
 

 
Disruptieve competentie 
 
Tijdens de jaarvergadering van de POM West Vlaanderen in Xpo Kortrijk werd door voorzitter Jean de 
Bethune nogal de nadruk gelegd omdat bedrijven wat meer aandacht moeten hebben voor disruptieve 
competentie. Deze terminologie was mij volledig onbekend. 
 
De term ‘disruptie’ tiert welig in de media en managementwereld. Oorspronkelijk verwees de term naar 
innovaties die, in het aanboren van nieuwe markten, bestaande waardeketens vernietigen. Vandaag 
staat het begrip symbool voor agressieve innovatie. Voor producten en diensten die radicaal nieuwe 
oplossingen brengen en zo markten en zelfs samenlevingen doen kantelen. 
 
Na enig zoeken kwam ik terecht bij een boek van de hand van Fabiaan Van Vrekhem, managing partner 
van de Accord Group uit Zwijnaarde. 
 
Volgens Van Vrekhem zal “Disruptie wellicht hét woord van de 21ste eeuw worden. Niemand kan 
ernaast kijken: op alle vlakken daveren de zekerheden van vroeger steeds vaker en steeds heviger op 
hun grondvesten. Politiek, maatschappelijk en economisch leven we in een tijd van spraakmakende 
veranderingen die gepaard gaat met enorme onzekerheid en opportuniteiten.” 
 
Van Vrekhem verwijst naar Nokia, waarvan niemand nog maar enkele jaren geleden had verwacht dat 
het bedrijf tegen zijn ondergang zou moeten vechten en naar het feit dat de economische motor in de 
eurozone ondanks het feit dat de Europese centrale bank er maandelijks tientallen miljarden euro in 
pompt, maar niet aanslaat. 
 
“Alleen al in 2014 zijn er in de Verenigde Staten 48 start-ups toegetreden tot de club van bedrijven die 
meer dan één miljard dollar waard zijn. Stuk voor stuk zijn dat ondernemingen die in een oogwenk een 
bedreiging vormen voor grote traditionele bedrijven. De jonge Amerikaanse onderneemster Grace Choi 
ontwikkelde met haar bedrijf Mink een 3D-printer om cosmetica te printen. Haar bedrijf heeft volgens 
het zakenmagazine Forbes de potentie om in één klap de hele beauty-sector onderuit halen. Dat alles 
maakt duidelijk dat organisaties die willen overleven niet de fout mogen maken om vanuit een vals 
gevoel van veiligheid op zichzelf terug te plooien. Op die manier tekenen ze gegarandeerd hun eigen 
doodvonnis. Ze zullen maar kunnen overleven als ze zich bewust worden van waaruit disruptie 
ontstaat.” 
 
Veel sectoren zullen in het nauw gedreven worden door zogenaamde ‘disruptieve innovaties’. Dat zijn 
doorbraken die een consument of markt op een nieuwe manier bedienen. Ze leveren heel wat jobs op, 
maar herverkavelen ook verschillende industrieën en bedreigen sectoren. De meest bekende 
voorbeelden zijn de veranderingen door de komst van taxidienst Uber, betaaldienst PayPal en het 
platform Airbnb, dat een alternatief boekingsysteem voor overnachtingen aanbiedt. 
 
Om dat bewustzijn aan te scherpen heeft Fabiaan Van Vrekhem dus een boek geschreven dat de 
potentie heeft om stof te doen opwaaien. “Het gaat terug naar de essentie”, geeft hij nog aan. “Hoe 
creëren bedrijfsleiders waarde? Waarom kijken organisaties bij aanwervingen vooral naar ervaring en 
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vragen ze zich minder af of mensen in staat zijn een bepaalde complexiteit te vertalen naar concrete 
output, dienstverlening, methoden, concepten en maatschappelijk belang? Wat zijn de zeven dimensies 
van complexiteit die bepalend zijn voor de ontwikkeling van organisaties en individuen en hoe verklaren 
die dimensies waarom de ene organisatie succesrijk met verandering omgaat en waarom de andere er 
systematisch het slachtoffer van wordt? Van Vrekhem heeft geprobeerd om in zijn boek antwoorden te 
bieden op die vragen. Het is de bedoeling dat die antwoorden ondernemers en managers vernieuwende 
en pragmatische nieuwe inzichten aanbieden in strategie-, organisatie- en talentontwikkeling.” 

ABI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hoe gaat met de conjunctuur in België (vervolg) ? 

1. Verwerkende nijverheid 
 

In augustus is het ondernemingsklimaat in de verwerkende nijverheid verzwakt. Deze terugval volgt op 
een quasi-stabilisatie in juli, volgend op vijf opeenvolgende verbeteringen. Deze maand zijn de 
vraagvooruitzichten sterk verslechterd waardoor de verbeteringen van de voorbije twee maanden 
nagenoeg teniet gedaan werden. Na een opleving in juli zijn de werkgelegenheidsvooruitzichten 
opnieuw neerwaarts gericht. Het moreel van de ondernemers verzwakte in de meerderheid van de 
ondervraagde sectoren. De achteruitgang was uitgesproken in de ijzer- en staalnijverheid, de 
houtverwerkende nijverheid en de textielnijverheid. In de productie van bouwmaterialen, de 
plastieknijverheid, de technologische nijverheid en de voedingsnijverheid was de conjuncturele 
achteruitgang beperkter. Daarentegen trok de conjunctuur merkbaar aan in de non-ferronijverheid, de 
grafische nijverheid en de papier- en kartonnijverheid. In de chemische nijverheid ten slotte bleef het 
conjunctuurbeeld stabiel. 
 

a. Verloop en beoordeling 
 

Voor de gezamenlijke verwerkende nijverheid is het productietempo licht versneld, hetzij een derde 
toename op rij. De activiteit nam sterk toe in de ijzer- en staalnijverheid, de grafische nijverheid, de 
productie van bouwmaterialen, de papier- en kartonnijverheid en, gematigder, in de technologische 
nijverheid. Daarentegen viel de activiteit fors terug in de non-ferronijverheid en, in mindere mate, in de 
textielnijverheid, de voedingsnijverheid, de houtverwerkende nijverheid en de plastieknijverheid. In de 
chemische nijverheid wijzigde het productietempo nauwelijks. De binnenlandse en, meer nog, de 
buitenlandse vraag zijn er duidelijk op achteruitgegaan. Beide indicatoren verslechterden aanzienlijk in 
de non-ferronijverheid, de ijzer- en staalnijverheid, de textielnijverheid, de chemische nijverheid, de 
productie van bouwmaterialen en de voedingsnijverheid. In de houtverwerkende nijverheid trok de 
binnenlandse vraag ietwat aan terwijl de buitenlandse vraag fors afnam. In de 
technologische nijverheid, de papier- en kartonnijverheid en de grafische nijverheid nam de 
binnenlandse vraag af terwijl de buitenlandse vraag toenam. Enkel in de plastieknijverheid gingen zowel 
de binnenlandse vraag als de buitenlandse vraag er op vooruit. 
 
Voor het totaal van de verwerkende nijverheid zijn de beoordelingen over de buitenlandse en vooral de 
totale orderpositie verder verbeterd, respectievelijk voor de vijfde en de zesde maand op rij. Beide 
indicatoren stegen merkelijk in de non-ferronijverheid en, minder uitgesproken, in de chemische 
nijverheid, de grafische nijverheid en de technologische nijverheid. Daartegenover gingen beide 
indicatoren er sterk op achteruit in de houtverwerkende nijverheid, de productie van bouwmaterialen 
en, in beperkte mate, in de ijzer- en staalnijverheid en de textielnijverheid. 
In de papier- en kartonnijverheid en de voedingsnijverheid werd een gunstiger beoordeling van de 
totale orderpositie aangestipt, ondanks een licht negatievere inschatting van de buitenlandse 
orderpositie. In de plastieknijverheid werd enkel de buitenlandse orderpositie als beter beschouwd. 
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Het peil van de voorraden werd andermaal hoger beoordeeld dan de vorige maand.  
 

b. Vooruitzichten 
 

Voor het totaal zijn de werkgelegenheidsvooruitzichten neerwaarts gericht. De werkgelegenheid zou 
merkelijk afnemen in de ijzer- en staalnijverheid, de houtverwerkende nijverheid, de textielnijverheid, 
de non-ferronijverheid en, in mindere mate, in de voedingsnijverheid en de chemische nijverheid. 
Daartegenover zou het personeel worden uitgebreid in de grafische nijverheid, de productie van 
bouwmaterialen, de papier- en kartonnijverheid en, op beperktere schaal, in de plastieknijverheid. In de 
technologische nijverheid zou de tewerkstelling nagenoeg stabiel blijven. 
De vraagvooruitzichten zijn sterk verslechterd. Een sterke daling van de vraag wordt vooropgesteld in de 
ijzer- en staalnijverheid, de productie van bouwmaterialen, de textielnijverheid en, gematigder, in de 
houtverwerkende nijverheid, de chemische nijverheid, de technologische nijverheid en de papier- en 
kartonnijverheid. Daarentegen zou de vraag aantrekken in de grafische nijverheid, de plastieknijverheid, 
de non-ferronijverheid en, zeer licht, in de voedingsnijverheid.  
 
 

2. Dienstverlening aan bedrijven 
 

In de dienstverlening aan ondernemingen verstevigde het ondernemersvertrouwen waardoor de daling 
van de voorgaande maand grotendeels ongedaan werd gemaakt. De conjunctuurversteviging werd 
vooral geschraagd door een aanzienlijk positievere beoordeling van het huidige activiteitsniveau, na een 
merkelijk slechtere inschatting de voorgaande maand. De bedrijfsleiders blijven overigens ook 
optimistischer gestemd over hun toekomstige bedrijfsactiviteit. Over de algemene marktvraag naar hun 
diensten zijn ze, voor wat de komende maanden betreft, echter pessimistischer gezind. Het 
ondernemersvertrouwen herstelde sterk voor informaticadiensten, na een beduidende terugval in juli. 
Ook voor “overige zakelijke dienstverlening” zat het vertrouwen opnieuw in de lift, na een dip de 
voorgaande maand. Voor de verhuurdiensten werd dan weer een 
tweede verbetering op rij genoteerd. Daartegenover werd voor het vervoer en aanverwante 
activiteiten, net als vorige maand, een verzwakking van het ondernemersklimaat opgetekend.  
 

a. Verloop en beoordeling 
 

De activiteit daalde uitermate sterk maar die ontwikkeling werd toch nog vrij positief beoordeeld voor 
het seizoen. Die tendens kwam meer bepaald tot uiting in de sectoren van de verhuurdiensten en de 
“overige zakelijke diensten”. In het vervoer en aanverwante activiteiten gaf een merkelijke daling van de 
activiteit aanleiding tot een vrijwel neutrale beoordeling. In de informaticabranche werd een beperkte 
stijging van de activiteit als uitgesproken gunstig beoordeeld. De werkgelegenheid nam licht toe, wat 
enkel toe te schrijven was aan de informaticasector. Er werd daarentegen beduidend minder personeel 
ingeschakeld in het vervoer en aanverwante activiteiten en, in geringere mate, in de verhuurdiensten en 
de “overige zakelijke diensten”.  
 

b. Vooruitzichten 
 

De vooruitzichten voor de bedrijfsactiviteit zijn verder verbeterd. Aldus wordt een sterke toename 
verwacht in de informaticabranche en in de “overige zakelijke diensten”. De activiteit zou in lichte mate 
dalen in de verhuurdiensten en het vervoer en aanverwante activiteiten. De werkgelegenheid zou in de 
komende drie maanden afnemen. Er zou minder personeel worden ingezet in de informaticabranche, 
het vervoer en de verhuurdiensten en aanverwante activiteiten. In de “overige zakelijke diensten” 
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wordt een zeer lichte uitbreiding van het personeel verwacht. De vooruitzichten betreffende de 
algemene marktvraag blijven neerwaarts georiënteerd. De marktvraag zou fors afnemen voor 
informatica-activiteiten en, beperkter in het vervoer en aanverwante activiteiten. De marktvraag zou 
echter duidelijk toenemen voor de verhuurdiensten en, minder uitgesproken, voor de “overige zakelijke 
diensten”. 
 

3. Bouw 
 

In de bouwnijverheid is het ondernemersvertrouwen voor de vierde maand op rij verbeterd. Die verdere 
stijging van de indicator berustte op duidelijk optimistischere vraagvooruitzichten en, in mindere mate, 
op een intensievere benutting van het beschikbare materieel. Ondanks een lichte  weliswaar tweede 
opeenvolgende toename van het aantal nieuwe bestellingen werd het totale orderbestand in 
toegenomen mate als lager dan normaal voor het seizoen bestempeld.  

a. Woongebouwen 
 

In de sector van de woongebouwen daalde de indicator licht na twee opeenvolgende stijgingen. De 
activiteit wijzigde amper. Voor de vierde opeenvolgende maal werd minder personeel ingezet; het 
beschikbare materieel werd evenwel in hogere mate benut. Het aantal nieuw ontvangen orders nam af 
en het gezamenlijke orderbestand werd, in functie van het seizoen, aanzienlijk ongunstiger beschouwd. 
De werkgelegenheidsperspectieven zijn voor de tweede opeenvolgende maand verslechterd. De 
vraagvooruitzichten zijn licht gedaald. 
 

b. Niet-woongebouwen 
 

In de sector van de niet-woongebouwen zette het herstel zich door. De activiteit nam beduidend toe. Er 
werd veel meer mankracht ingezet, maar het materieel werd in iets mindere mate gebruikt. De verdere 
toename van het aantal ontvangen orders leidde tot een gunstigere beoordeling van het totale 
orderbestand. Zowel de werkgelegenheidsvooruitzichten als de vooruitzichten m.b.t. de prijsoffertes 
zijn opwaarts georiënteerd. 
 

4. Handel 
 

Na een duidelijke verbetering in juli, is het bedrijfsklimaat in augustus enigszins verzwakt in de handel. 
De handelaars voorzien een inkrimping van hun personeelsbestand en zouden hun bestellingen bij de 
leveranciers terugschroeven. De vraagvooruitzichten zijn daartegenover voor de tweede maand op rij 
verbeterd. Het handelsklimaat versomberde in de handel in textielartikelen en, voor de derde 
opeenvolgende maand, ook in de handel in elektrische en elektronische toestellen. Daartegenover werd 
de positieve lijn van de voorgaande maand doorgetrokken in de distributie van personenwagens en de 
handel in voedingsmiddelen. Voorts boekten ook de handel in meubelen en de handel in schoenen een 
vooruitgang, respectievelijk na een stabilisatie en een verzwakking de vorige maand. 
 

a. Verloop en beoordelingen 
 

Na de uitzonderlijke stijging in de maand juli werd er thans een stevige terugval van de activiteit gemeld. 
Voor het seizoen werd deze evolutie toch nog als gunstig beschouwd. De omzet daalde in alle sectoren. 
Enkel in de handel in schoenen en de distributiehandel van personenwagens werd het omzetverloop 
voor het seizoen ongunstig bestempeld. De voorraden werden in toegenomen mate als lager dan 
normaal aangegeven in de distributie van personenwagens, de handel in textielartikelen en, in veel 
mindere mate, in de handel in schoenen en de meubelhandel. In de handel in elektrische en 
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elektronische toestellen werden de voorraden in sterkere mate als hoger dan normaal opgegeven. In de 
handel in voedingswaren wijzigde de beoordeling van de voorraden amper. 
 

b. Vooruitzichten 
 

De werkgelegenheidsperspectieven zijn tegenover vorige maand licht verslechterd. Er zouden vooral 
banen op de tocht staan in de handel in schoenen, de handel in voedingsmiddelen en, in beperkte mate, 
in de meubelhandel. In de handel in elektrische en elektronische toestellen zou de werkgelegenheid 
toenemen. In de handel in textielartikelen en de distributie van personenwagens zou het personeel 
weinig of niet schommelen. Algemeen zijn de vraagvooruitzichten verder verbeterd. Zo zou de vraag 
aanzienlijk opleven in de meubelhandel, de handel in voedingsmiddelen, de distributie van 
personenwagens en, in beperkte mate, in de handel in schoenen. In de handel in textielartikelen en de 
handel in elektrische en elektronische toestellen wordt een merkelijke daling van de vraag verwacht. De 
bestellingen bij de leveranciers zouden enerzijds beduidend worden opgedreven in de handel in 
schoenen en de distributie van personenwagens. In de handel in textielartikelen, de handel in 
elektrische en elektronische toestellen en, in mindere mate, de meubelhandel wordt anderzijds een 
afname van de bestellingen bij leveranciers in het vooruitzicht gesteld. 

FDL 
 
Bron : NBB 
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ECONOMEET 
 

 
Donderdag 17 september 2015: Bijeenkomst EconoMeet in Gent 
 
Een 70-tal deelnemers voornamelijk leden alle Belgische M&M afdelingen waren op donderdagavond 
samengekomen in het Vormingscentrum van de Campus Guislain in Gent om te luisteren naar de heer 
Herman Van de Velde, ex gedelegeerd bestuurder van NV Van de Velde en Voorzitter VKW met een 
verhaal over creativiteit, ambitie en waarden in een geglobaliseerde wereld. 
 
De heer van de velde is 25 jaar CEO geweest van de lingeriegroep Van de Velde te Schellebelle en heeft 
in mei 2014 de scepter doorgegeven aan Ignace Van Doorselaer. Hij was de 3de generatie van het 
familiebedrijf gesticht door zijn grootouders. In 1919 richtten zijn grootmoeder Margaretha en haar man 
Achiel Van de Velde de korsettenfabriek Van de Velde op. Maragretha had zelf eerder 10 jaar als stikster 
gewerkt voor het korsettenbedrijf DéWé. 
 
In 1948 stapte hun zoon William Van de Velde in het bedrijf, samen met zijn echtgenote Livine Van der 
Wee, zijn zus Gaby en schoonbroer Raoul Laureys. In 1949 breidde Van de Velde het assortiment uit met 
beha's en andere korsetterie. Het bedrijf leverde de producten rechtstreeks aan lingeriewinkels, die het 
onder eigen private labels verkochten. 
 
Van de jaren 80 tot 2004 leidden de broers Karel en Herman Van de Velde en hun neef Lucas Laureys 
het bedrijf. In 1981 bracht het bedrijf een eigen lingeriemerk op de markt: Marie Jolie, snel afgekort tot 
Marie Jo. In 1990 werd het Duits Prima Donna overgenomen, een lingeriemerk gespecialiseerd in grote 
maten waarvoor Van de Velde al onder private label produceerde. 
 
In 1992 opende Van de Velde een fabriek in Szekszárd in Hongarije, die in 1995 wordt uitgebreid tot 
drieduizend vierkante meter en 300 personeelsleden. In het Tunesische Kondar opende Van de Velde 
eveneens een fabriek. Van de Velde opende in 1997 een nieuw distributiecentrum in Wichelen en 
introduceerde 40% van zijn aandelen op de beurs. Het distributiecentrum werd in 2000 verder 
uitgebreid, evenals de productie-eenheid in Tunesië. De fabriek in Szekszárd werd in 2009 gesloten. 
 
Het bedrijf nam in 2001 een participatie in Top Form International, een Chinese, beursgenoteerde 
lingerieproducent. Van de Velde hevelde een deel van de assemblage over naar China, terwijl de creatie, 
productontwikkeling, kwaliteitscontrole, verpakking, stockage en verzending in België bleven. 
 
In 2007 ging Van de Velde een "strategische alliantie" aan met de Amerikaanse lingeriewinkelketen 
Intimacy Management LLC. In 2010 heeft Van de Velde een meerderheidsaandeel van 85% in Intimacy. 
Daarnaast nam Van de Velde de Spaanse bedrijven Eurocorset en Andrés Sardá in 2008 over. De 
Nederlandse winkelketen Lincherie belandde in 2010 in de bedrijfsportefeuille. Het volgende jaar 
verwierf Van de Velde 87% van de aandelen in de Britse Retail keten Rigby & Peller. In 2011 sloot Van de 
Velde een joint venture-overeenkomst met Getz Bros. om Private Shop uit te baten en verder te 
ontwikkelen in China en Hong Kong. 
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Het distributiecentrum in Wichelen werd in 2012 uitgebreid met een volledige nieuwbouw, waarna de 
bedrijfsafdelingen van Schellebelle naar Wichelen verhuisden. De site in Wichelen heeft sindsdien een 
totale bruikbare oppervlakte van bijna 27.000 m². 
 
In 2014 lanceerde Van de Velde PrimaDonna Swim, de eerste zwemkledinglijn. 
 
De productie gebeurd voornamelijk in het buitenland, Tunesië en China. De ontwerpafdeling bleef 
volledig in België. 
 
Volgens Van de Velde is de trend op de wereldmarkt is dat vrouwen goedkopere beha's kopen in 
verticaal geïntegreerde winkelketens zoals Victoria's Secret en Hunkemöller. Van de Velde countert die 
stroming door een slimme positionering van de complementaire merkenportefeuille in verschillende 
distributiekanalen. De rode draad in de marktbenadering is de focus op de paskamer, waar de klant 
ondersteund wordt met technische knowhow en professioneel stylingadvies. Het belangrijkste merk is 
PrimaDonna, Marie Jo is het bekendste merk in Vlaanderen, Andres Sarda benadert meer de Latijnse 
vrouw. 
 
Behalve aan de groothandelsactiviteit bouwt Van de Velde voort aan een retailkanaal met eigen winkels 
en franchisezaken. In Nederland rolt de groep het Lincherie-concept verder uit bij de voormalige 
Donker-winkels. Ook de Britse keten Rigby & Peller, overgenomen in 2011, doet het goed. Van de Velde 
lanceerde het concept ook in Duitsland door de vroegere Oreia-winkels om te bouwen. Het zwaartepunt 
in de Retail activiteit van Van de Velde verschuift overigens naar het noorden. Er komen winkels bij in 
Denemarken, er is franchising in Nederland, terwijl in Frankrijk en Spanje winkels gesloten worden. 
 
Alleen in de Verenigde Staten, waar Van de Velde zestien Intimacy-winkels runt, lijkt het tij niet te 
keren. De Retail omzet daalde er. De doelstellingen werden niet gehaald en dat leidde tot 
boekhoudkundige waardeverminderingen. "Intimacy draait niet", geeft Van de velde toe. "Een 
voetbalcoach heeft me ooit eens gezegd 'het veld liegt niet'. Wat je ziet, is waar. Ik steek redelijk wat tijd 
in dit verhaal, maar vooralsnog krijgen we het niet goed. We doen nochtans overal dezelfde dingen, en 
die slaan wel aan in Engeland, Duitsland, Nederland en Hongkong. Het ligt dus niet aan de strategie, 
maar aan de implementatie ervan. Waarom zou ons Retail concept in de Verenigde Staten niet werken, 
terwijl we daar 200 zelfstandige klanten hebben die het wel goed doen? We doen het dus niet goed 
genoeg. We moeten in de spiegel kijken. Er zijn geen excuses, dat is onze cultuur niet." 
 
Volgens Van de velde worden verschillende acties opgezet om de cijfers op te krikken. "Maar voorlopig 
slaat de motor niet aan. Het is een moeilijke case. Je leert altijd van je littekens, van de extremen in het 
leven." 
 
Op de vraag over het meestappen in de e-commerce beweert Van de Velde dat hun productielijnen daar 
helemaal niet in passen. Hun producten eisen verkoopkanalen met professioneel advies en zij willen 
daar niet van afstappen. Recent onderzoek van McKinsey berekende echter dat e-commerce 80%  
productiever is dan de klassieke handel. Wie wil overleven zal zijn klanten beleving en hoogwaardig 
advies moeten bieden en dat is wat de groep Van de Velde wil. 
 
Na de voordracht was er tijdens de receptie mogelijkheid tot netwerking. De avond werd afgesloten met 
een voortreffelijk diner.  
 

ABI 
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Historicum 
 

 
Napoleon in Damme 

 
De feestelijkheden rond 200 jaar Damse Vaart zijn op vrijdag 12 juni begonnen met het culinair event 
Bonappetit. Voor de gelegenheid streek Napoleon neer in Damme.  
 
Het was de Franse keizer die destijds de opdracht gaf om het kanaal te graven. Op een witte koets, 
samen met zijn vrouw en bijgestaan door voetvolk, ruiters en een ordonnans, arriveerde de veldheer 
aan het Damse stadhuis. Daar ontving Napoleon de sleutel van de stad. Op de pui van het stadhuis sprak 
de keizer de Dammenaars toe en vertelde Napoleon hoe hij op het idee was gekomen om de vaart te 
laten graven. Nadien begon de keizer als eerste aan het Napoleontisch buffet. Zijn soldaten hielden de 
wacht aan de tent op de Markt. 
 
Bruggeling Wilfried Dermul, medewerker van ex-staatssecretaris Hendrik Bogaert, kroop in de huid van 
de keizer. Ons medelid Stefaan Vergaerde speelde zijn ordonnans en zorgde voor een detachement 
sansculotten om de keizer te bewaken. 

 

 
 

SVG 
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Maatschappelijke rubriek 
 

De Arabische revolutie van Tahrir tot IS  

Conferentie van 22 april 2015 door professor Lesaffer in het Groot Seminarie te Brugge 

Tweede deel: De politieke context: ‘Het Midden-Oosten en de oorlog tegen het terrorisme’ 

De aanslag op 9/11 tegen de Twintowers in New York maakt  de 
beweging ‘Al Qaeda’ wereldwijd bekend. Al Qaeda kan zeker niet 
onterecht de  beweging van Osama Bin Laden genoemd worden. 
Hij heeft deze gedomineerd voor en na 11 september 2001. Het is 
een wahabitische beweging waarvan de oorspronkelijke leiders 
uit Saoedische-Afghaanse bewegingen komen die eigenlijk 
wortels hebben die teruggaan tot de oorsprong van het 
wahabisme in de 18e eeuw. Osama Bin Laden was een jongere 
zoon van een belangrijke bouwondernemer uit het midden van 
Saoedi-Arabië, een familie die nauwe banden heeft  met het 
koningshuis van Saoud en met het huis van Wahab. Osama Bin 
Laden begon zijn engagement in de terroristische beweging toen 
de Sovjet Unie op 24 december 1979 Afghanistan binnenviel, om 
daar het communistische regime te vervangen door een andere 
communistische in het zadel te houden tegen voornamelijk 
tribale en religieus geïnspireerde verzetsgroepen en bepaalde 
communistische splintergroepen. Dit leidde tot een langdurige 
oorlog waarbij de SU het onderspit moest delven voor de zogenaamde moedjaheddin. De dag van 
vandaag zijn het die tribale religieuze groeperingen, met een aantal wisselende coalities, die er nog 
steeds het geweld bepalen ook ten aanzien van het Westen. We weten dat de moedjaheddin de steun 
kreeg van de regering van Ronald Reagan, eerst financieel vervolgens met wapens. Ze kregen ook de 
steun vanuit een aantal Saoedische families, machtsbastions, religieuze groeperingen, financiële 
conglomeraten en prinsen van het koningshuis – niet officieel wat het koningshuis betreft. Een 
belangrijke bemiddelaar werd Osama Bin Laden, hij was eigenlijk de tussenpersoon van Saoedische, 
Egyptische...sponsors en de moedjaheddin in Afghanistan. Hij heeft zich ook aan enkele militaire 
escapades gewaagd maar dit was niet altijd indrukwekkend. Hij scheen een briljant organisator te zijn,  
een goede communicator, een man die kon inspireren. Wanneer de oorlog gewonnen werd is hij erin  
geslaagd  een   boodschap wijds te verspreiden in de islamitische radicale soennitische milieus. De 
boodschap vertaalde zich in: “Wij zijn er in geslaagd een niet-islamitische bezetter, een vreemde 
grootmacht die islamitische grond heeft bezet te verdrijven en te verslaan, in die mate dat 2 jaar later 
de SU uiteenvalt. Wij hebben dus een wereldrijk kunnen verslaan.” Dit vertaalde zich eveneens in een 
andere boodschap: “Ooit zullen we ook nog  wel een ander wereldrijk dat zich in het Midden-Oosten 
moeit aan kunnen.”  
Na de terugtrekking van SU uit Afghanistan in 1989 had Osama de ambitie een belangrijke rol te spelen 
in de Arabische wereld en eveneens in zijn land Saoedi-Arabië. 
In 1990 viel Sadam Hussein Koeweit binnen en we wisten dat dit een eerste stap zou kunnen zijn om 
daarna naar Saoedi-Arabië te trekken. Op aandringen van de regering Bush Sr liet Saoedi-Arabië 
Amerikaanse troepen op zijn grondgebied toe om het land te helpen verdedigen tegen een  mogelijke 
Iraakse aanval. Ook Osama Bin Laden had steun aangeboden aan Saoedi-Arabië van tienduizenden 
moedjaheddin uit Afghanistan. De weigering ervan was een breukmoment waarbij Osama heeft gekozen  
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om in zijn land in de oppositie te gaan tegen de goddeloze alliantie met ‘kruisvaarders’ van het Westen. 
Zijn oorlog was in eerste instantie gericht tegen regimes die seculier of slecht-religieus waren – zoals zijn 
land Saoedi-Arabië – en tegen de westerse bondgenoten. 
En uiteraard ook tegen het allergrootste blasfemische die er bestaat in het Midden Oosten, namelijk het 
feit dat Palestina met Jeruzalem in handen is van een goddeloze staat. 

Na de gebeurtenissen van 9/11 heeft 
president Bush Jr. vrij rap een 
consistente strategie ontwikkeld om 
daarop te reageren. De kern van deze 
strategie waarvoor Bush meteen  
gekozen heeft – vrijwel intuïtief, 
zonder goed na te denken, maar hij is 
bij die keuze gebleven – is de militaire 
aanval onder de noemer:  
‘War on Terror.’  
Bush heeft dus geopteerd om het 
terrorisme te bestrijden met gewone 
oorlogsmiddelen in plaats van 
politionele middelen. Verschil met een 
reguliere oorlog tussen Staten is dat 
‘War on Terror’ wereldwijd moet 

worden gevoerd, moeilijk te winnen is en dus lang zal moeten gevoerd worden. In die gedachte, in die 
keuze - het te zien als een normale oorlog - is Bush fervent gaan zoeken naar staten, naar de connectie 
tussen terrorisme en staten, specifieker, staten die het terrorisme steunden: ‘ The Axis of Evil.’ In een 
speech vernoemde Bush vijf staten die hij beschouwde als de ‘as van het kwaad’: Irak, Iran, Syrië, 
Afghanistan en Zimbabwe. Wat dit laatste land erbij  kwam doen is nog altijd niet duidelijk, het zou een 
‘verschrijving’ van de speechwriter zijn geweest... Het wees er wel op dat dit zoeken naar een connectie 
tussen landen en terrorisme in zekere mate blindelings is gebeurd. Maar bij minstens drie van de vier 
staten kwam er een ander element bij: massavernietigingswapens. Dit was eigenlijk de kern van de Bush 
Jr-doctrine: ‘de grootste dreiging is een combinatie van staat, terrorisme en massavernietigingswapens.’ 
Het gevaar van een schurkenstaat als Noord-Korea, die atoomwapens heeft die zou doorgeven aan een  
terroristische organisatie en dat de volgende 9/11 een mushroomcloud boven Manhattan of London zou 
kunnen zijn. Dit was de kern van het bedreigingsscenario dat Bush zag. In Europa hebben we daar 
smadelijk om gelachen, we hebben daar smalend over gedaan, maar we hadden daar eigenlijk geen 
recht toe. Het is ook één van de doctrines van de EU sinds 2003 dat dit het grootste gevaar is dat de 
wereld bedreigd. Obama denkt dat ook: in zijn interview met Bob Woodward zei Obama tot driemaal 
toe: ‘Elke nacht word ik wakker met de angst die mij bekruipt dat dit kan gebeuren.’ 
Het grootste oorlogsfeit van Bush Jr is de invasie van Irak geweest in maart 2003. We kunnen  niet 
ontkennen dat dit een grote blunder was en de oorzaak van de vele problemen die we vandaag in dit 
gebied kennen, maar dat was natuurlijk niet de bedoeling toen men er binnenviel in maart 2003 en ook 
niet de bedoeling toen Bush in augustus 2002 eigenlijk nog voor het politieke debat in Europa en 
Amerika  een verbond sloot om het te doen. Waarom werd die beslissing genomen? Hiervoor waren er 
complexe redenen. Maar kort gezegd was het een combinatie van zijn ‘Axis of Evil’ en de gedachte: “ Ik 
ga proberen die één voor één af te tikken. De eerste die ik moet aanpakken is Irak.” De argumenten 
waarom Bush Irak als eerste zo graag binnenviel, waren dat Irak het grootste gevaar inhield, de meeste 
kans bood  op een snelle overwinning en op grote veranderingen die er zouden kunnen uit 
voortspruiten. 
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Het grootste gevaar? Saddam Hussein is in die 24 jaar dat hij president was twee grote oorlogen 
begonnen. 
 Pas een jaar na zijn aanstelling als president startte hij 1980 een achtjaar durende  oorlog met Iran, met 
anderhalf miljoen slachtoffers als gevolg. Hij was nauwelijks uit dat wespennest in 1988-1989 weg 
getrokken of hij viel in augustus 1990 Koeweit binnen. Hij haalde zich een nieuwe grote oorlog op zijn 
dak ditmaal tegen de VN en tegen een coalitie o.l.v. de Verenigde Staten van Amerika: de tweede 
golfoorlog in feite (in het Westen wordt deze bestempeld als de eerste golfoorlog). Gevreesd werd als 
Saddam Hussein opnieuw groot zou worden, hij een derde keer uit zijn hoek zou komen en wel eens zou 
kunnen doorstoten naar Saoedi-Arabië, weliswaar een uitgestrekt land maar wiens olievelden slechts op  
een 60 à 70 km van de  Iraakse grens liggen. M.a.w. hij kon in één à twee dagen de olievelden bezetten 
en aldus schade berokkenen aan de oliebevoorrading en de wereldeconomie. Dit was al de vrees dat dit 
zou kunnen gebeuren in 1988 op het einde van de oorlog met Iran, dat hij aan ’t verliezen was en in1990 
met de invasie van Koeweit. Een ander element is dit van de gekende vijand: sinds 1990-1991 had de 
USA troepen in de regio, troepen in Saoedi-Arabië, een vlootbasis in Bahrein, troepen in Koeweit en 
Turkije, die nodig zijn om Irak te controleren en in te dijken. Daarenboven waren er sinds 1990-1991 

vergaande economische sancties om het wapenarsenaal en leger 
van Irak te beperken. De bedoeling was dat deze sancties na 6 
maanden zouden worden opgeheven mits Irak zich ontwapende 
voor wat chemische, biologische en eventueel nucleaire 
programma’s betrof. Daar Irak nooit heeft bewezen dat het zich 
zou ontwapenen zijn die sancties dus gebleven. Maar tegen 2002 
was het glashelder dat die niet houdbaar waren. Dit feit heeft  de 
Amerikaanse politiekers ervan overtuigd dat er een dag zou  
komen dat die sancties zouden worden opgeheven, dat er dag 
zou komen  dat de Saoedies en Koeweiti’s zouden eisen dat de 
Amerikanen vertrekken en dat Irak opnieuw gevaarlijker zou 
kunnen worden en misschien zich ging  alliëren met een macht 
als Al Qaeda, waarvan de USA wel eens het eerste slachtoffer zou 
kunnen zijn. Daarenboven speelde een persoonlijke reden van 
George Bush Jr.: hij had ontdekt dat Saddam Hussein in 1993 
pogingen had gedaan om George Bush Sr, zijn vader,  te laten 
vermoorden. Allemaal redenen waarom Irak als gevaarlijk werd 
ingeschat... 
Men heeft zich het meest gefocust op het gevaar dat Irak een 

nucleaire bom zou ontwikkelen, waarom? 
Er zijn drie redenen: de eerste omdat het paste in de Bushdoctrine, twee omdat iedereen, inclusief zijn 
bondgenoten, dacht dat Saddam Hussein bezig was een atoombom te ontwikkelen - hij liet het 
uitschijnen dat de aanmaak bezig was, waardoor hij sterker leek dan hij was – hij was daar helemaal niet 
mee bezig, dat weten we nu!  En drie tenslotte, dat dit juridisch de beste oplossing was om een invasie 
t.o.v. de VN te legitimeren.   
De wezenlijke reden bleef  toch dat Saddam Hussein op lange termijn weerom een bedreiging zou 
kunnen vormen.  
Daarbij dan nog de opportuniteit. Waarom dacht men dat Saddam Hussein het gemakkelijkste 
slachtoffer was? Er waren vele redenen: ten eerste men had troepen in de regio; ten tweede men was 
hem reeds 12 jaar aan het bombarderen, men zag het niet als een nieuwe oorlog maar eerder als een 
escalatie van een reeds 12 jaar durende oorlog; ten derde, men hoopte ook dat na de overwinning van 
het Westen vrij snel een stabiele democratie zou worden geïnstalleerd, wat het imago van het Westen 
in de Arabische wereld zou opkrikken; ten vierde, dat aan het Westen de politieke manoeuvreerruimte  
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zou worden geven om druk te zetten op de Palestijnen en de Israëlieten om te komen tot een 
vredesakkoord in Israël. Eigenlijk de voorwaarde waarom Groot-Brittannië de USA heeft gesteund: 
opdat Bush na de 
 overwinning zijn presidentieel krediet zou gebruiken om de vrede tussen Israël en Palestina door te 
drukken. (Bush heeft dit eerder met tegenzin geprobeerd maar bij het eerste verzet van Arafat heeft hij 
de handdoek in de ring gegooid, dan nog eens zijn minister van buitenlandse zaken gestuurd, maar in 
feite heeft hij Tony Blair feestelijk bedrogen. Het was ook niet haalbaar op dat moment.)  
Waar Bush vooral op hoopte was een brutaal regime dat massaal de mensenrechten schond, vervangen 
door een democratisch vredig regime. Maar de meeste winst die men hoopte te behalen was door het 
beheersen van het gevaar Irak, het mogelijk te maken de Amerikaanse troepen weg te halen uit Saoedi-
Arabië en Koeweit (niet uit de Perzische Golf-Bahrein). Zodat het grote verwijt “de kruisvaarders - zelfs 
vrouwen, die nu met tanks en auto’s rijden - het heilig land van de islam bezetten” wat koren op de 
molen is van Al Qaeda, zou verdwijnen. En  nog belangrijker was dat de enorme afhankelijkheid van de 
USA van het radicale, fanatieke wahabistische regime in Riadh zou verdwijnen. In 2003 wist de USA heel 
goed dat de grootste financiële stromen richting Bin Laden nog steeds uit Saoedi-Arabië kwamen en dat 
Amerika door het feit dat zij troepen in Saoedi-Arabië moesten houden niet voldoende politieke vrijheid 
hadden om voldoende druk te kunnen zetten om daar een einde aan te maken. Dat is in feite maar 
gelukt wanneer de Saoedi’s zijn geschrokken van de daadkracht van het regime van Bush, toen in 2004 
in Irak de opstand tegen de Amerikanen uitbrak, de Amerikanen toch bleven, en de opstand zo goed als 
mogelijk onderdrukten. Gevolg hiervan was dat de Saoedi’s hun uiterste best deden om de financiële 
geldstromen naar Al Qaeda aan banden te leggen. 
Dat was misschien wel de grootste overwinning dat Bush uit Irak heeft gehaald, uiteraard aan een hoge 
prijs... 
Wat is het uiteindelijke resultaat geweest van de Amerikaanse oorlog in Irak? 
Op internationaal vlak waren er wel een aantal successen aan te duiden: Saoedi-Arabië heeft zich 
gekeerd tegen Al Qaeda; Syrië heeft zich moeten terugtrekken na de moord op Rafiq Hariri uit Libanon 
omdat ze schrik hadden, want zij waren de volgende op de lijst van de Amerikanen: Irak, Syrië, Iran, 
Noord-Korea... Op korte termijn werd hier winst gehaald. 
Libië heeft zijn kernwapenprogramma opgeschort en Khaddafi heeft vrede gesloten met het Westen. (Er 
was eigenlijk geen kernwapenprogramma van Libië in de ware zin van het woord, maar eerder een 
wetenschappelijk programma op niveau van laboratoriumonderzoek door Egypte en Saoedi uitbesteed.) 
Het belangrijkste internationale politieke gevolg van de oorlog in Irak is dat dit land is gedestabiliseerd. 
Sinds het ontstaan van Irak als koninkrijk in 1921 - maar nog steeds onder Volkerenbondmandaatgebied  
(zie ook verdrag van Sykes-Picot van 1916) – en sinds de onafhankelijkheid van Irak in 1932, was dit land 
gedomineerd door een Arabische soenitische minderheid (<25%) die voornamelijk woonde in Bagdad en 
de regio’s ten noorden, ten oosten  en ten westen ervan. In feite de elite die Irak reeds controleerde 
sedert de Ottomaanse tijd: zij bezetten de voornaamste officiële functies, de officierenposten in het 
leger, de politie, de geheime dienst, enz. De industrie was meer in handen van de sjiitische meerderheid 
in het zuiden, maar de winsten en de inkomsten van olie werden door de bedoelde Arabische 
soennitische minderheid verdeeld. Een andere soennitische minderheid van ongeveer 20%, de Koerden 
uit het Noorden, werden eveneens systematisch aan de kant gehouden  samen met de sjiitische 
meerderheid in het Zuiden, door een Arabisch soennitische regime in Bagdad van 1916 tot 2003.  
De grote gevolgtrekking van deze oorlog is dat voor het eerst in de geschiedenis van het modern Irak 
deze Arabische soenitische macht in 2003 werd gebroken. In de plaats is een parlementaire democratie 
gekomen, waar de sjiieten met 65% de meerderheid van uitmaken en dus de macht hebben kunnen 
grijpen, te meer de Koerdische minderheid gekozen heeft voor een vergaande autonomie in het 
Noorden en zich eigenlijk van de nationale politiek in Bagdad weinig of niks aantrekken, zolang hun  
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fundamentele rechten worden gerespecteerd. Deze democratie is in belangrijke mate mislukt om het 
feit dat het geweld nooit is gestopt – kan gedeeltelijk op de rekening van de politieke klasse geschreven 
worden, maar ten tweede is men er nooit in geslaagd om te komen tot een compromis waarbij de drie 
groepen een rechtvaardig deel van de koek hebben gekregen. Het sjiitische regime van premier van 
Maliki, die lang aan de macht is geweest – nu niet meer - heeft er feitelijk voor gekozen het soennitische 
regime in elke betekenis van het woord op te volgen m.a.w. alles bij het oude te houden. Eigenaardig 
genoeg heeft dit de soenitische minderheid vervreemd en blijvend vervreemd van het nieuwe regime; 
de Koerden daarentegen zijn relatief tevreden met hun autonomie.  
In mei 2003 - de oorlog begon in maart - vloog Bush reeds naar de Indische oceaan en ging op een 
vliegdekschip het einde van de oorlog aankondigen, hij dacht dat de klus geklaard was. Zoals reeds 
aangehaald, brak  in de zomer van bedoeld jaar een opstand uit tegen de Amerikanen die met veel 
moeite deze min of meer onder controle wisten te krijgen. Uiteindelijk slaagden de Amerikanen erin het 
niveau van geweld drastisch naar beneden te halen in 2008. 
Waar kwam die opstand vandaan: het is een complex verhaal, het belangrijkste in de context van deze 
uitéénzetting. Ten eerste, Saddam Hussein had veel zonden, maar men kan het hem niet ontzeggen dat 
hij een briljant strateeg was; wat je van Saddam Hussein kunt zeggen is dat hij nooit de vorige oorlog 
heeft gevochten, nooit de eigen oorlog heeft gevochten, maar steeds de volgende. Toen in 1990-1991 
het Westen onder de vlag van de VN zich keerde tegen de bezetting van Koeweit heeft Saddam Hussein 
zich eigenlijk niet verdedigd, hij heeft de schijn ervan weten op te houden om zich alle eer aan te doen, 
maar hij heeft vrij vlug toen de bombardementen begonnen, een gedeelte van zijn troepen verplaatst 
naar het Noorden om er klaar te staan om de te verwachten opstand van de Koerden te onderdrukken, 
wat hem ook is gelukt. Bij de inval van de Amerikanen in 2002 wist Saddam dat hij gedoemd was te 
verliezen. Zijn leger kreeg het bevel eervol maar niet ten alle prijze zich te verdedigen. Zijn presidentiële 
garde – de fedayeen, paramilitaire organisatie van de Baa’thpartij die toch een 250.000 man telde – 
beval hij zich te verstoppen, zich   te verspreiden onder de bevolking en in opstand te komen zodra de 
Amerikanen het land hadden bezet. Saddam wist heel goed dat de Amerikanen met zo weinig mogelijk 
grondtroepen (70000 + 10000 Britten)  Irak wilden binnenvallen en éénmaal de bezetting een feit zou 
zijn deze troepen nog zou verminderen, wat gebeurde in 2003: het uitgelezen moment om in opstand te 
komen. Die opstand is er dus gekomen, maar voor Saddam is het om allerlei redenen niet gelukt om er 
controle over te houden. De opstand is uitéén gevallen in opstanden per regio, per provincie en in 
bepaalde steden. Dan zijn dan buitenlandse strijders gekomen ‘Al Qaeda’. Wat was de opportuniteit van 
Al Qaeda om in Irak te komen strijden? ‘Al Qaeda in Irak’ werd gevormd door strijders die uit alle 
hoeken van de Arabische wereld komen (Ter info er  waren ook reeds strijders uit België die in 2003 
naar Irak afzakten.) Die buitenlandse groeperingen van ‘Al Qaeda in Irak’ stelden vast dat zij maar een 
vuist konden maken als zij gesteund werden door een meerderheid van de Arabisch soennitische 
minderheid in Irak. In deze minderheid moeten we het volgende onderscheiden: ten eerste mensen die 
behoorden tot het regime van Saddam Hussein, behoorden tot het soennitische machtsapparaat, met of 
tegen hun goesting en hun posities verloren hadden, m.a.w. ex-officieren, ambtenaren, meestal mensen 
die geleefd hebben in de steden; ten tweede de economische elite van de steden, eigenlijk de minst 
gewelddadige (bovendien zijn de meeste naar Jordanië gevlucht ten getale van 600.000 die er nu nog 
altijd leven in ’t bijzonder in de hoofdstad Amman); ten derde de stammen in ’t bijzonder in Al-Anbar, de 
provincie in de woestijn met de grens van Syrië ten westen van Bagdad, waarvan de leden vaak de 
broers en neven zijn van die officieren en ambtenaren uit de steden, met wie zij in wezen één groep 
vormen: het is in ’t bijzonder wanneer die groep de opstand heeft gesteund dat er succes werd geboekt. 
Wat was eigenlijk de tactiek van de Amerikanen om de opstand tussen 2006 en 2008 quasi onder de 
knie te krijgen?   
De Amerikanen verklaren dit op basis van twee zaken: ten eerste de ‘surge’ d.i. de  vermeerdering van 
de grondtroepen met 30.000 man); ten tweede een nieuwe tactiek, waarbij niet meer zoals vroeger de 
‘hit and run’  werd toegepast, maar het zich defensief mengen van de patrouilles tussen de bevolking  
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waardoor ze deze actief en zichtbaar bleven beschermen. Die twee zaken hebben zeker gewerkt, maar 
wat nog het meest heeft gewerkt is dat de Amerikanen een alliantie hebben gesloten met die twee 

belangrijke soennitische groepen enerzijds de 
stammen en anderzijds een aantal belangrijke 
spelers uit de oude legerleiding. Hoe hebben ze die 
alliantie gemaakt? Dit was met geld en 
economische steun voor de stammen. De 
soennitische ex-legerleiding hebben ze vooral aan 
hun kant gekregen door zich uit de straten van 
Bagdad tijdelijk terug te trekken, toe te laten dat de 
sjiieten hun aanvallen tegen deze 
minderheidsgroepen lanceerden, maar bijtijds 
toegesneld kwamen om deze minderheidsgroep op 
’t laatste momentje te redden. De soennitische 

groep had vlug begrepen dat zij de bescherming van de Amerikanen nodig hadden. Dit is het spel dat 
werd gespeeld. Dit is heel belangrijk om dit te beseffen, want wanneer in 2008 Bush vertrok en Obama 
hem als president opvolgde dan weet de mens in de straat in Bagdad, dat dit de man is die beloofde de 
Amerikaanse gevechtstroepen binnen de 2 jaar terug te trekken uit Irak. Van dit ogenblik af hield 
Bagdad, heel Irak en het Midden-Oosten voor 4 jaar als ’t ware de adem in. Er moest ook rekening 
gehouden dat er 45.000 huurlingen actief waren in Irak: 25.000 uit westerse ondernemingen en de 
overige uit de brede islamitische wereld. De vrees groeide dat  Obama  met het wegtrekken van  de 
troepen de oorlog zou privatiseren, wat in feite is gebeurd. Manschappen van teruggetrokken troepen 
lieten zich ontslaan uit het leger en lieten zich inhuren door privé-beveiligingsfirma’s die tot drie keer 
meer betaalden. En bovendien betaalde Irak van 2008 af voor zijn eigen veiligheid. Het is nu zo dat 
tussen 2008 en 2011 de politieke kleur in Irak zodanig ontregeld was geraakt dat Maliki de Amerikaanse 
instructeurs-adviseurs niet meer wilde betalen en bepaalde contracten eenzijdig verbrak. Het gevolg 
was dat de beveiligingsfirma’s zich stillekes uit Irak terugtrokken. De effectieve militaire beveiliging nam 
te  snel af, terwijl de training van het Iraakse leger nog niet zo ver stond. Bovendien zag Maliki, de 
sjiitische premier,  het vertrek van de Amerikanen als een signaal om zich te bevrijden van de druk van 
de Amerikanen en was het voor hem het moment om zijn macht - een soort dictatuur, op te bouwen 
door zijn eigen clans nog meer te bevoordelen en de soennieten nog meer te benadelen, waardoor  de 
soennitische minderheid in de handen werd gedreven van zijn tegenstanders.  
Laatste belangrijk punt is dat de internationale (Arabische) politiek helemaal in de war was geraakt door 
wat in Irak was gebeurd. Irak was een soennitisch politiek gestroomd land, heeft 8 jaar oorlog gevoerd 
tegen Iran kort na de omwenteling aldaar. Waarom heeft Saddam Hussein in 1980 Iran aangevallen, 
omdat hij er niet onterecht van overtuigd was dat vroeg of laat Iran die zijn islamitische revolutie over 
de Arabische wereld wilde uitspreiden, Irak zou aanvallen. Hij heeft zich kunnen opwerpen als de 
verdediger van het soennisme, van de soennitische wereld, van de Golfstaten, die traditioneel onder de 
leiding stonden van Saoedie-Arabië. Irak is gevallen in dat dominospel en is sinds 2003 weliswaar geen 
satellietstaat geworden, maar toch steeds meer in de invloedsfeer van Iran gekomen. Dit heeft er toe 
geleid dat de soennitische wereld zich harder is gaan opstellen en terug bondgenootschap is gaan 
zoeken met Saoedie-Arabië en de Golfstaten. Irak werd als verloren beschouwd. Feitelijk ontstond een 
coalitie met Saoedie-Arabië en Egypte aan de ene kant en aan de andere kant Iran, de sjiïeten in Irak, 
Syrië en de Hezbollah in Libanon. 
Dat heeft een aantal gevolgen gehad: in Egypte verklaarde Mubarrak dat hun grootste zorg nu Iran was 
– in dat machtsspel in het Midden-Oosten – m.a.w. er is geen tijd voor politiek en economische 
hervormingen, dat heeft hij gebruikt om de oppositie nog harder te onderdrukken, met het gekende 
gevolg. Ten tweede, men heeft ook de strijd tegen Israël en dus de steun aan de Palestijnen op een lager  
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pitje gezet (de soennitische Hamas in de Gaza en de sjiitische Hezbollah in Libanon zijn toch 
oncontroleerbaar was een welgekomen excuus).  
Dit heeft echter de legitimiteit van Egypte in belangrijke mate ondergraven – de legitimiteit van elke 

Arabische regime  is de strijd tegen Israël, m.a.w. de 
kampioen zijn, de voorvechter zijn in de strijd tegen 
Israël.  
Deze delegitimatie van het regime in Egypte, de 
groeiende armoede, de terugval van de welvaart 
van de economische middenklasse in de jaren 1990 
tot begin 21ste eeuw door de grote 
bevolkingsexplosie, die niet gepaard ging met 
voldoende ontwikkeling van industrie, techniek en 
handel, was  de cocktail die geleid heeft tot de 
instabiliteit van het regime van Moubarrak die vrij 
gemakkelijk is omvergetrokken door de opstand op 

het Tahrirplein in Caïro in januari-februari 2011.  
 
N.v.d.r. Het derde deel zal weergegeven worden in het decembernummer 2015: het handelt over het 
ontstaan van de islamitische staat (IS of ISIS), een wahabistische groep die is geboren uit ‘Al Qaeda in 
Irak’. 

RVE 
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Het leven in onze Club 
 

 
. 
 
 

Onze 80 jarigen: 
Op 09 oktober wordt ons medelid Etienne Clybouw 80 jaar. We houden 
er aan om hem alvast van harte proficiat te wensen 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
Zorg voor uw veiligheid en dit van uw kinderen en kleinkinderen 
Ter gelegenheid van het project “Van Schelde naar IJzer” lieten wij voor de 
deelnemers aan de marsen gele veiligheidshesje maken met het logo van 
het project “Van Schelde naar IJzer”. Deze hesjes zijn ook beschikbaar voor 
onze leden aan de prijs van €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 fotos: 
 

 
 

André Billiet 
François Crepain 

Maurice Debruyne 
René Decorte 
Frank De Lille 

Jan De Vos 
Roger De Waele 

André Hoef 
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 
 

 
 


