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Onze Agenda
Datum
Zat 30 jan.

Uur
Activiteit
10.15u Jaarlijkse algemene vergadering M&M Brugge/W.VL. met
nieuwjaarsreceptie en lunch in het Kasteel van Moerkerke
(Organisatie M&M Brugge/W.VL.)
Woe 17 feb. 19.00u Herdenking overlijden Koning Albert I aan het ruiterstandbeeld in Brugge
(Organisatie Stad Brugge)
Don 18 feb. 19.45u Voordracht door Dr. Defoort over “de Medische wereld in Brugge doorheen
de geschiedenis” in het Groot Seminarie
Gevolgd door een Nieuwjaarsreceptie. (Organisatie M&M Brugge/W.VL.)
Don 25 feb. 18.00u Vergadering Economeet in de KMS te Brussel, met als spreker Alexander
Dewulf, CEO van CEBEO uit Waregem
(Organisatie M&M nationaal)
Za 05 maa
10.30u Jaarlijkse nationale algemene vergadering in het Huis der Vleugels
Montoyerstraat 1/32 – 1000 Brussel
(Organisatie M&M nationaal)
Vrij 18 maa. 14.00u Bezoek Piano’s Maene in Ruiselede (Organisatie M&M Brugge/W.VL.)
Woe 20 apr. 10.00u Voordracht met lunch door Alain Remue over “de Cel vermiste personen” in
het Groot Seminarie. (Organisatie M&M Brugge/W.VL.)
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
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Woordje van de Voorzitter

Waarde Mars- & Mercuriusvrienden,
Wanneer u dit nummer van M&M Contact leest, is het nieuwe jaar al enkele weken ver, maar toch
biedt dit mij op de valreep nog een gelegenheid om u allen, mede namens de leden van de Raad van
Bestuur en de redactie, een gezond, gelukkig en voorspoedig nieuw jaar 2016 toe te wensen.
We mogen binnen onze afdeling ongetwijfeld op een geslaagd jaar terugblikken, waarin eens te meer
een gevuld en gevarieerd programma werd aangeboden. Ik wil de leden van de Raad van Bestuur die
zich hiervoor hebben ingespannen, van harte danken. Maar ik wil ook u allen danken voor uw trouwe
aanwezigheid op onze activiteiten. Ik hoop dan ook dat we in 2016 op hetzelfde elan kunnen
doorgaan en eens te meer op een goede opkomst op de verschillende activiteiten mogen rekenen.
De Raad van Bestuur werkt alvast hard aan het programma voor het komende jaar.
Ook op het vlak van ledenwerving was het voorbije jaar geslaagd. Waar we begin 2015 niet minder
dan 15 nieuw leden aan u konden voorstellen, mogen we vandaag al op nog 8 bijkomende nieuwe
leden rekenen. En de ledenwerving gaat verder. Een ledenwerving die er niet alleen moet voor
zorgen dat we ons ledenbestand verder kunnen uitbreiden en verjongen, maar vooral dat we onze
horizon kunnen verruimen en de Mercuriuspijler van onze vereniging verder kunnen versterken.
Deze ledenwerving mag daarbij niet alleen een inspanning van de bestuursleden zijn, maar moet ook
uitgaan van u allen. Aarzel dus niet om binnen uw vrienden- en kennissenkring mensen warm te
maken voor Mars & Mercurius.
U weet dat ik er als voorzitter van overtuigd ben dat de rijkdom van een vereniging te vinden is bij
zijn leden en dat elk nieuw lid er kan toe bijdragen om de toekomst van onze Kring verder vorm te
geven. Net hierover is op nationaal niveau een grondige reflectie lopende, die alvast heeft geleid tot
aangepaste statuten en tot het inzicht dat meer aandacht moet besteed worden aan het versterken
van de banden met het bedrijfsleven. Het initiatief Economeet zal daarin een belangrijke rol spelen.
Het is nu dus aan elke club en afdeling om hiervan werk te maken op lokaal niveau. We zullen hier op
de Algemene Vergadering op 30 januari in het Kasteel van Moerkerke uitgebreid aandacht aan
besteden en hopen daarom des te meer u te mogen verwelkomen op deze eerste activiteit van het
nieuwe jaar.
Dit goede nieuws doet ons misschien even uit het oog verliezen dat het rondom ons minder goed
gaat. Financieel en economisch zijn sedert het jaareinde sombere boodschappen te horen en ook het
vraagstuk van migratie en asiel blijft de actualiteit beheersen, waarbij de aanslagen in Parijs en de
gebeurtenissen op nieuwjaarsnacht in Keulen en in andere Europese steden het maatschappelijk
debat hierrond alleen maar bezwaren. Lichtpunt was dan misschien dat in datzelfde Parijs de grote
klimaatconferentie alsnog met een akkoord werd afgesloten. Vrees en hoop voor de toekomst? Een
vraag die me brengt bij de zeer gesmaakte lezing die ons lid Prof. Dr Derrick Gosselin bracht tijdens
onze academische zitting vorige maand, maar ook een vraag die ons er toe aanzet om in de loop van
het komende jaar ook verder te werken rond dit thema.
Voldoende brood op de plank dus om ook het komende jaar gevarieerd en boeiend te maken binnen
onze Kring. Ik hoop dan ook, samen met de Raad van Bestuur, jullie regelmatig te mogen
verwelkomen op onze activiteiten.
Zeer genegen,
Jan De Vos
Voorzitter
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Terugblik op onze voorbije activiteiten
Vrijdag 25 september - Bezoek tentoonstelling “Koning Albert I" - Kasteel Rumbeke
In het kader van de herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog brachten we op 25 september een
bezoek aan het Kasteel van Rumbeke, met de tentoonstelling rond Koning Albert I. Onze gastheer was
Luc Glorieux, voorzitter van de Stichting Stille Getuigen, waarmee we al samenwerkten voor ons
project “Van Schelde naar IJzer” en voor Belgische plechtigheid in Parijs op 1 juni 2015.

De 52 deelnemers waren om 10.00u stipt aanwezig in het kasteel van Rumbeke, waar ze met koffie
ontvangen werden. Na de ontvangst en verwelkoming stak Luc Glorieux van wal met een voordracht
over de geschiedenis van het Rumbeekse kasteel, dat terecht de Wieg van “het Graafschap
Vlaanderen” wordt genoemd.
Volgens de legende immers, verbleef de eerste
Graaf van Vlaanderen, Boudewijn met de
IJzeren Arm, en de door hem geschaakte Franse
koningsdochter Judith er in 862. De zeventienjarige Judith, dochter van Karel de Kale, was
voordien al tweemaal weduwe. Eerst van koning
Aethelwulf van Wessex en dan van diens zoon
koning Aethelbald. Haar vader wilde haar een
derde keer gunstig uithuwelijken, maar ze
vluchtte met Boudewijn. Het stel werd daarbij
geholpen door Judith’s broer, Lodewijk de
Stamelaar, die voortdurend in conflict lag met
zijn vader. Ze vluchtten naar het noorden en kwamen in Rumbeke terecht. Karel de Kale was
woedend hierover en liet hen door de bisschoppen excommuniceren. Het koppel reisde via
Lotharingen naar Rome en bepleitte zijn zaak bij paus Nicolaas I, die deze excommunicatie ongedaan
maakte. Twee jaar lang schreef paus Nicolaas brieven naar de woedende Karel de Kale, om voor
verzoening te pleiten. Op 13 december 863 volgde, met instemming van Karel de Kale, het officiële
huwelijk in Auxerre. Zo werd Boudewijn lid van de Karolingische dynastie en benoemde Karel de Kale
hem tot de eerste Graaf van Vlaanderen. Na een sprong van de Middeleeuwse heersers naar het
Belgische vorstenhuis, volgde een uitvoerige uitleg over de stamboom en aanverwante familie van de
von Saksen-Coburgs, om uiteindelijk bij Koning Albert I en de Eerste Wereldoorlog te belanden. Een
boeiende uiteenzetting, waarbij de spreker af en toe een gedurfd statement plaatste.
’s Middags werd aangeschoven voor een
heerlijke lunch in restaurant ’t Sterrebos, dat
gevestigd is in het koetshuis van het kasteel.
In de namiddag volgde een vrij bezoek aan de
tentoonstelling over koning Albert I. In het grote
aanbod van herdenkingen rond de Eerste
Wereldoorlog behandelt deze tentoonstelling
een uniek en bijna in de vergeethoek geraakt
onderwerp: de rol die koning Albert I en het
Belgisch leger gespeeld hebben tijdens de
oorlog.
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In de gerenoveerde stallen, net naast het kasteel, kan men Albert I beter leren kennen aan de hand
van zorgvuldig geselecteerde foto’s, waaronder unieke beelden uit de privécollectie van het Paleis.
De teksten met toelichtingen worden telkens kort gehouden, zodat de tentoonstelling op een
luchtige manier kan beleefd worden. Aan de hand van audiofragmenten met getuigenissen van
personen die dicht bij de koning stonden, wordt een zeer realistisch beeld van de koning geschetst.
Ook de begrafenis van de koning wordt op die manier voorgesteld. Deze was ten andere onderwerp
van de eerste Belgische internationale radio uitzending. Een compilatie van filmbeelden vervolledigt
de sfeerschepping.

Op zeer luchtige en toegankelijke manier wordt een beeld van de persoon, het leven
en het werk van koning Albert I geschetst
In het kasteelgebouw zelf komt Wereldoorlog I aan bod. In een eerste fase, die loopt tot begin 2016,
behandelt de tentoonstelling de periode 1914-1915. Op het gelijkvloers wordt als inleiding de
situatie in Europa en België net voor de oorlog toegelicht aan de hand van kaarten en filmbeelden.
De situatie in elk betrokken land kan afzonderlijk en in detail bekeken worden op individuele
aanraakschermen. Op de zolder van het kasteel komen het Belgisch leger en Koning Albert I in
hoedanigheid van opperbevelhebber tijdens de aanloop en de beginjaren van de oorlog aan bod.
Elke twee jaar evolueert de tentoonstelling mee met de vorderingen van de oorlog en voor zij die er
niet bij waren : deze tentoonstelling loopt nog tot eind 2019. Een echte aanrader!
(Verslag : André Billiet)
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Vrijdag 9 tot dinsdag 13 oktober – Tentoonstelling “August Debruycker”
Tijdens het kermisweekend 9-13 oktober 2015 organiseerden we in de Sint-Dionysiuskerk van
Moerkerke een dubbeltentoonstelling, waarvoor we samenwerkten met de Heemkundige Kring ’t
Zwin Rechteroever. Daarin stonden de oorlogsgeschiedenis van Groot-Damme, samen met de
oorlogsherinneringen van enkele Moerkerkse oud-strijders uit de Eerste Wereldoorlog, centraal.

Op de opening van de tentoonstelling
mochten we naast het voltallige college van
Burgemeester en Schepenen van Damme
ook heel wat leden van onze Kring
verwelkomen. In zijn welkomstwoord
schetste voorzitter Denis Raman van de
Heemkundige Kring de geschiedenis van de
Kring en pleitte hij voor een betere
erkenning van het heemkundig werk.
Voorzitter Jan De Vos haakte daarop in door
de inspanningen te onderlijnen die Mars &
Mercurius doet om het historisch
bewustzijn te verbeteren en in zijn
wederwoord tenslotte, loofde de Damse burgemeester Joachim Coens dit initiatief en onderstreepte
hij het belang van de kennis van het eigen verleden.
De tentoonstelling was opgebouwd aan de hand van het oorlogsdagboek van de Moerkerkse WOIoud-strijder August Debruycker. Dit oorlogsrelaas vormt een waardevol getuigenis door de directe en
lokale herkenbaarheid, maar ook door de manier waarop de oorlog beschreven wordt vanuit de ogen
van een frontsoldaat. Met vlotte pen en oog voor detail verhaalt hij 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. De expositie was ruim geïllustreerd met historisch foto’s en
documenten.

Enkele leden van de Raad van Bestuur samen met Burgemeester Joachim Coens
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Met teksten en foto’s brachten we een beeld van het oorlogsverhaal van August Debruycker
De tentoonstelling wilde de figuur van August Debruycker en zijn familiebanden beter bekendmaken,
als aanloop naar de publicatie van het oorlogsdagboek “August Debruycker - Herinneringen van een
frontsoldaat” dat we in de loop van 2016 zullen publiceren. Aan de tentoonstelling was ook een
educatief pakket voor de lokale basisscholen gekoppeld, waarmee in de aanloop naar de vieringen
van 11 november kan gewerkt worden rond het thema van oorlog en vrede.
Na afloop van de verschillende kerkdiensten kreeg onze Afdeling de gelegenheid zich voor te stellen
aan het publiek, waarbij zowel de Kring Mars & Mercurius met zijn doelstellingen en zijn werking, als
het project rond Moerkerkse oud-strijder August De Bruycker aan bod kwamen.
Tot slot verzorgde ons medelid Stefaan Vergaerde na de jaarlijkse dodenherdenkingsmis op maandag
13 oktober in het decor van onze tentoonstelling een evocatief-educatieve sessie rond het thema
oorlog en vrede voor de aanwezige schoolkinderen. Dit werd door zowel de leerlingen als de
leerkrachten zeer op prijs gesteld.

Tijdens de educatieve sessie op maandagmorgen slaagde medelid Stefaan Vergaerde er in om
op de hem zo typerende manier de plaatselijke schooljeugd te boeien met zijn oorlogsverhaal.
(Verslag : Jan De Vos)
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Woensdag 21 oktober – Rijsttafel en causerie in Sint-Kruis
Op 21 oktober waren we te gast in de Marinekazerne LTZ V. Billet in Sint-Kruis voor een mini-rijsttafel,
met aansluitend een door causerie door ons medelid Marc Van de Voorde over de media.
De rijsttafel werd verzorgd door de leerlingen van
het Departement Catering van het Competentie
Centrum voor Steunberoepen. Dit Competentie
Centrum met directiezetel in Doornik, werd
opgericht binnen de Algemene Directie Vorming
van Defensie 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 BelgischNederlandse Commissariaatsschool in Sint-Kruis. Kolonel SBH Ruben Ballegeer is directeur van het
Competentiecentrum en Majoor Rudy Dejaeghere is hoofd van het Departement Catering.
De samenwerking van de Belgische met de Koninklijke Nederlandse Marine gaat terug tot 1996, toen
beide marines beslisten om hun krachten op het vlak van opleidingen verregaand te bundelen. Alle
operationele vormingen werden vanaf dan door de Nederlandse Marine in de Operationele School in
Den Helder verzekerd en de opleidingen tot kok en hofmeester werden op een binationale basis
uitgevoerd in de Marinekazerne te Sint-Kruis. Daartoe is een detachement van de Koninklijke Marine
overgeplaatst naar Sint-Kruis, om er de Belgisch-Nederlandse Cateringschool te vormen, die zeer snel
een vertrouwde medespeler werd in de opleiding van het marinepersoneel.

Met gretigheid werd aangeschoven voor een vakkundig bereide en gepresenteerde minirijsttafel

M&M Contact nr. 04/2015
-8-

Causerie – “In de greep van de media”
Na de rijsttafel leidde ons medelid en publicist Mark Van de Voorde ons onder de titel “In de greep
van de media” binnen in de boeiende wereld van de media, hun macht en hun onmacht, hun
betekenis en hun gebreken.
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 en
tegelijk hebben de sociale media ongeweten ons
gevolgd.
Met tal van voorbeelden illustreerde de spreker bij wijze
van inleiding hoe de media, vaak ongemerkt, in ons
leven doordringen. De media hebben er tegelijk wel
voor gezorgd dat onze wereld groter is geworden en ons
interesseveld breder.
"Media zijn de best verkrijgbare versie van de wereld",
citeerde spreker de Amerikaanse journalist Carl
Bernstein, maar de snelheid waarmee de media onze
aandacht vestigen steeds op nieuwe zaken, maakt het
voor ons moeilijk om stil te staan bij gebeurtenissen en
problemen.
Spreker sprak in dat verband van een radargeneratie:
we detecteren wat aan de horizon verschijnt, maar
hebben niet meer de tijd om het te decoderen.
Bovendien krijgen we ongewild de indruk dat wat niet in
de media is geweest, misschien ook niet bestaat.
Spreker noemde dat het Thomaseffect, naar de apostel
Thomas die enkel wilde geloven wat hij met zijn eigen
ogen zag.
Spreker en medelid Marc Van de Voorde
leidde ons op een boeiende manier
binnen in de wereld van de media

Media zijn belangrijk. Niet enkel omdat ze ons blikveld
verruimen, maar ook omdat een vrije democratie niet
kan bestaan zonder vrije media. Bovendien zijn ze
essentieel om ons met elkaar te verbinden, zoals de
verhalen die in de vroegere samenlevingen rond het kampvuur of bij de haard werden verteld. En het
mooie van de media is dat ze erin slagen de grenzen van tijd en ruimte te overbruggen. Dankzij
satellietverbindingen kunnen we vandaag op het moment zelf meemaken wat op duizenden
kilometers van ons gebeurt.
Tijdens het afsluitende vraag- en antwoord moment werden niet alleen pertinente vragen gesteld,
maar ontwikkelde zich ook een debat dat onderlijnde dat bij de toehoorders een ruime belangstelling
bestond voor het onderwerp.
(Verslag: Jan De Vos)
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Woensdag 25 november - Voordracht “De onbegrijpelijke nederlaag” – B. Comer
Biografie van de spreker.
Redactiewerk en geschiedenis loopt als een rode draad door
het leven van Bruno Comer, die geboren is te Kortrijk op 3
januari 1955. Hij studeerde rechten (KU Leuven, 1978) en
internationale politiek (Johns Hopkins University Bologna,
Italië 1979) en werkte van 1981 tot 2009 bij de NV
Kredietbank, later KBC, onder anderen als bedrijfsjournalist
van 1986 tot 2009.
In die hoedanigheid stond hij in voor een reeks publicaties
waaronder het bedrijfsblad en het jaarverslag voor personeel,
waarvoor hij in 2000 een Europese onderscheiding kreeg
vanwege de FEIEA (Federation of European Business
Communication Associations). Van 2009 tot 2011 nam hij als
redacteur bij de Stad Brugge diverse interim functies waar.
Hij werkte er zes maanden bij de persdienst, waar hij de
toespraken van de burgemeester schreef, en stelde de
teksten
op
van
de
website
www.ondernemenderegiobrugge.be die de economische
troeven van de regio in de verf zet.
Bruno Comer is actief als jeugdschrijver en heeft vijf
jongerenromans op zijn naam staan, waaronder “Gok om Damnos” (Davidsfonds 1986) waarvan het
manuscript in 1984 bekroond werd met de Jacob van Maerlantprijs voor debutanten. Hij schreef ook
twee essays die voor een ruim publiek toegankelijk zijn. “Kapitalisme zonder cijfers” (Die Keure,
2007) waarvan het manuscript in 1996 bekroond werd met een premie van de Provincie WestVlaanderen in een provinciale wedstrijd voor het essay en de monografie, en “Mei '40’: de
onbegrijpelijke nederlaag” (Davidsfonds, 2010), waarvan ondertussen al meer dan 2.500 exemplaren
verkocht zijn.
Alle zijn boeken, ook de detectiveromans die zich in onze tijd afspelen, zijn historisch zorgvuldig
gefundeerd. Over zijn essays en zijn jeugdboeken houdt hij regelmatig voordrachten. Veertien jaren
lang, van 1995 tot 2009, stond Bruno Comer in voor de eindredactie van ‘De Ondernemer’, een
jaarlijkse terugkerende uitgave van Kluwer/Rechtswetenschappen.
Vandaag is Bruno Comer ook voorzitter van de Brugse afdeling van het Verbond van Vlaamse
Academici. Hij is gehuwd met Lieve Van Damme en is vader van Bieke (1983), Alexander (1985) en
Joachim (1986).

Causerie “Mei 1940 – De onbegrijpelijke nederlaag”
Over de oorlogsgebeurtenissen in mei ‘40 bestaan heel wat misverstanden en de spreker illustreert
dit meteen aan de hand van 3 citaten van topfiguren uit de periode van het drama, d.w.z. tussen 10
mei en 21 juni 40, respectievelijk de dag van de Duitse inval en de dag van de capitulatie in
Compiègne.
Het eerste citaat komt van de Franse opperbevelhebber Generaal Maurice Gamelin over het gebrek
aan motivatie bij de Franse soldaat. In het tweede citaat wijt onze toenmalige koning Leopold III de
nederlaag aan de veel sterkere vijand. Het derde, minder gekende citaat komt van de toen kersvers
benoemde brigade-generaal de Gaulle die op 18 juni 1940 zegt: ‘Niet het aantal Duitsers hebben ons
doen wijken. Er zijn factoren die oneindig veel belangrijker zijn: namelijk hun tanks, vliegtuigen en
tactiek, die onze chefs hebben verrast en wel in die mate dat we op een punt gekomen zijn waar we
ons nu bevinden. Dat punt is de onderhandelingstafel met de Duitsers.”
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Dit laatste citaat is een heel andere taal: de Gaulle verwijst de uitspraak van Leopold III over de veel
sterkere vijand naar de prullenmand en wijst op factoren die veel belangrijker zijn, nl. tanks,
vliegtuigen, tactiek en verrassing. Door tot slot te stellen dat het ‘zijn’ chefs zijn die zich hebben laten
verrassen, brengt De Gaulle ook de verantwoordelijkheid van het opperbevel van het Franse leger ter
sprake.
Wat bedoelde Charles de Gaulle met deze uitspraak
Historici zijn het er over eens dat op 09 mei 1940 twee evenwaardige legers, de Duitsers enerzijds en
de geallieerden (Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland en België) anderzijds, tegenover elkaar
stonden. Waar kwam dan het overwicht van de Duitsers vandaan?

Een vergelijking van de sterktes van de verschillende legers
De Gaulle noemt als eerste factor het verschillend tactisch gebruik van tanks, een Duitse uitvinding
uit de 1ste WO trouwens. De Fransen hielden in mei ‘40 vast aan het principe dat deze dienen om de
infanterie te ondersteunen en dus samen daarmee moeten oprukken. De Duitsers daarentegen
gaven een nieuwe dimensie aan hun pantserwapen, nl. de tanks in groep laten bewegen om de
vijand een eerste belangrijke slag toe te dienen en door te dringen tot achter de vijandelijke linies.
De tweede factor was volgens de generaal de Gaulle het verschil in gebruik van het luchtwapen. De
Fransen rekenden op een langdurende oorlog en gingen spaarzaam om met hun vliegtuigen, om de
continuïteit van de inzetbare smaldelen te verzekeren en er voldoende over te houden tot op het
einde van de oorlog. Hun vliegtuigen werden ook niet ingezet aan het front, omdat daar het risico
bestond dat ze neergehaald werden. Ze werden vooral gebruikt voor de bescherming van
strategische bruggen, belangrijke bolwerken en fabrieken; ter verdediging dus van vooral burgerlijke
doelwitten. De Duitsers gebruikten hun vliegtuigen zoals hun tanks, door in massa op korte termijn
zoveel mogelijk bressen te slaan in de Franse linies. Hiervoor werd een speciaal vliegtuig ontworpen,
met name de Stuka, die technisch volkomen voldeed voor die aanvalstactiek, ondanks zijn traagheid.
De Gaulle noemde de verrassing als derde factor. Het Franse plan voor verdediging tegen een aanval
uit het Oosten steunde op de Marginotlinie tot in Sedan en vanaf daar op een linie die de Maas
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volgde tot in Namen, met daarop aansluitend vanaf Wavre tot Koninkshooik de KW-linie. Vanaf
Antwerpen konden de Polders onder water gezet worden en zouden de Nederlanders verder in
Zeeuws-Vlaanderen de Westerschelde verdedigen. De vraag was of de Duitsers via Nederland zouden
aanvallen, dan wel zoals in 1914 dit land ongemoeid zouden laten. Verder speelde ook de Belgische
neutraliteit: Franse en Engelse troepen werden maar op Belgische grondgebied toegelaten ingeval
het land werd aangevallen. Dit laatste moest in mei 1940 wel met een korrel zout genomen worden.
Het Belgische leger bevond zich aan het Albertkanaal toen de Duitse troepen op die fameuze morgen
van 10 mei het fort van Eben-Emael innamen. Omdat de hoofdverdedigingslinie aan de Dijle lag en
omdat de Fransen en de Britten ondertussen voldoende tijd hadden om hun stellingen te bezetten,
werd dit evenwel als niet zo dramatisch bestempeld, temeer daar op 14 mei de Duitsers na een felle
aanval in te Gemblours werden teruggedreven en ook Duitse aanvallen op de Belgische en Britse
stellingen bij de Remyfabrieken te Leuven werden afslagen.
Terwijl iedereen zich verkeek op de gebeurtenissen in Nederland en aan het Albertkanaal, maar ook
op de inspanningen om zo snel mogelijk een leger van 400.000 man over honderd kilometer te
verplaatsen naar linies aan de Dijle, rukten in het Zuiden van het land ongeveer 1.900 Duitse tanks
dwars door de Ardennen op, gevolgd door een sterk leger. De bevelvoerende Franse generaal bleef
trouw aan zijn orders “wij wachten de Duitsers op te Sedan”: de bolwerken rond Sedan zouden de
Duitsers immers stoppen. Op 14 mei doorbraken de Duitsers echter de Franse linies te Sedan door
het schroeiende verrassingseffect van de als vliegende artillerie gebruikte Stuka’s. De meest
geconcentreerde Duitse luchtaanval had plaats op Sedan, waarna de Duitsers er in slaagden de Maas
over te steken. Na het prijsgeven van de heuvels op de Maasoever op 15-16 mei, hadden de Fransen
en de Britten het koffiedik kijken naar waar de Duitsers zouden optrekken. Ze konden naar de
Zwitserse grens trekken en de Maginotlinie in de rug aanvallen, of zouden ze naar Parijs
opmarcheren dan wel naar Antwerpen trekken? De Duitsers kozen tegen alle verwachting in voor
een andere optie, want ze doorsneden het Noorden van Frankrijk tot aan het estuarium van de
Somme in Abbeville.

Door dit manoeuvre waren de Britse, Franse en Belgische troepen afgesneden van hun bevoorrading,
waarna de evacuatie van de Britten en een stuk van het Franse leger in Duinkerke volgde en de
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Belgen slag leverden aan de Leie, naast verdere confrontaties waarbij veel Fransen krijgsgevangen
werden gemaakt.
Met dit kort overzicht is duidelijk hoe belangrijk het is om de militaire strategieën en tactieken in mei
1940 correct te beoordelen. Er moet wel gewezen worden op de twijfel en de bezwaren die
bestonden bij de Duitse generaals om een dergelijk gedurfd aanvalsplan, waarbij de flanken van de
Duitse marscolonne onbeschermd bleven, uit te voeren. Het was ten andere Hitler zelf die het bevel
gaf om het plan uit te voeren. Vermeldenswaardig is het feit dat Hitler verrast was door de
oorlogsverklaring van de Fransen en de Britten. Hij realiseerde zich maar al te goed dat oorlog voeren
met het Westen een hachelijke onderneming kon worden door gebrek aan Duitse grondstoffen en
door de zwakke verdediging van de Duitse havens, die in een handomdraai door de geallieerden
konden lam gelegd worden.
De onzekerheid over de afloop uitte zich dan ook in aarzelingen bij de Duitsers. Tot tweemaal toe
heeft Hitler zelf een ‘haltbefehl” gegeven. Het tweede merkwaardige haltbefehl gaf Hitler na de
inname van de havens van Boulogne en Calais. Om tot op heden onbekende redenen stopte Hitler de
opmars gedurende 4 dagen, in plaats van de haven van Duinkerke in te nemen. Dit liet de nodige tijd
voor de evacuatie van het gehavende Britse leger.
De Duitse flanken konden moeilijk door de Fransen en/of Britten aangevallen worden, daar hun
troepen statisch gepositioneerd waren aan de uitgestippelde verdedigingslijn en hun tanks te veel
verdeeld waren over de infanterie-eenheden, wat hen belette in groep lange afstanden af te leggen
en aan te vallen.
Toelichting bij de discussie die vandaag
woedt tussen historici over de periode “mei
40”.
Vooreerst is er de klassieke school en ipso
facto dus ook de moderne school. Beiden
zijn het er over eens dat de militaire
factoren rechtstreekse aanleiding waren
voor de nederlaag. De discussie begint
evenwel als men het heeft over de
onrechtstreekse factoren.
De klassieke school, met een sterke
aanhang, verklaart de diepere oorzaak van het falen van het Franse leger in mei 40 vanuit het Franse
pacifisme. Na WOI was het Franse volk moegestreden en hadden de gezinnen vele zonen verloren.
Daarom legde Frankrijk zich erop toe de verdedigingslinies stevig uit te bouwen, gebruikmakend van
natuurlijke hindernissen als de Maas, de Schelde, enz… Dit idee beheerste het Franse denken.
Frankrijk was ook politiek vlak geen stabiel land meer na WOI : tussen 1919 en 1939 kende het niet
minder dan 42 regeringen en was er dus geen adequate besluitvorming meer. Discussies rond het
behoud van een sterke militaire macht waren als ’t ware een druppel die de emmer deed overlopen.
Bovendien stonden twee verschillende samenlevingen tegenover elkaar. De bange defensieve Franse
enerzijds en de agressieve goed georganiseerde Duitse anderzijds. Vanuit deze vaststelling zijn de
militaire fouten slechts een detail.
Een twintigtal jaren geleden gaf de moderne school gestalte aan een opvatting die vasthoudt aan de
gemaakte militaire fouten. Zij gaat ervan uit dat Maarschalk Pétain de vader was van de militaire
strategie, gezien zijn referenties tijdens de 1ste WO, waaronder de slag bij Verdun en het neerslaan
van de Franse muiterij in 1917. Het was niet mogelijk dat zijn militair denken zou gedicteerd worden
door een handvol Franse politieke pacifisten. Hij was ook op de hoogte van het Duitse aarzelen. Men
kon dus ook niet aanvaarden dat de falende democratie de oorzaak was van het militaire falen. Men
betoogde dat de toestand in Groot-Brittannië tijdens de jaren voorafgaand aan de oorlog niet veel
beter was dan in Frankrijk, maar een ware metamorfose onderging na Duinkerke in mei 40. Het
besluit binnen de moderne opvatting is dat het aanhalen van de toenmalige maatschappelijke
problemen een voorwendsel was om de militaire fouten te verdoezelen.
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Het is moeilijk te duiden welke opvatting het bij het rechte eind heeft, want dit hangt in grote mate
af van de interpretatie van de feiten, namelijk naar welke van de twee tendensen de feiten worden
geïnterpreteerd. Generaal de Gaulle heeft als eerste gewezen op de militaire fouten maar was wel
een grote aanhanger van de klassieke school. Een verwoed aanhanger van de moderne school dan
weer, is de Duitse militaire historicus kolonel Karl Heinz Friezer, die schreef dat op deze manier de
generaals zich verschuilen achter de zogenaamde decadentie.
Waarom is de uitspraak van Charles de Gaulle minder gekend dan beide anderen
Waarom vond die discussie plaats en hoe komt het dat de uitspraken van Leopold III en de Franse
opperbevelhebber meer doorwegen in het publieke geheugen dan hetgeen de Gaulle poneerde?
Men kan niet ontkennen dat na mei ‘40 het Franse leger moreel volledig ontredderd was. Nog vóór
het uitbreken van WO I hadden de Fransen en de Engelsen zich laten misleiden door Duitse berichten
dat o.a. een Duitse aanval via Nederland zou komen, dat Duitsland Zwitserland zou aanvallen, enz.
Ook tijdens de aanval van de Duitsers op Sedan stuurden zij berichten van de successen van hun
troepen hoger in België, maar zwegen ze over Sedan. Aan de minister van defensie in de regering
Pétain, de generaal Maxime Weygand, werd gevraagd de linies in de Ardennen te versterken, maar
deze vond dit niet nodig, daar het landschap volgens hem reeds een natuurlijke hindernis bood. Ook
de Engelsen verzwegen de nederlaag, mede omdat generaal Montgomery mee in het
verdedigingsplan van de Fransen was gestapt. De geschiedschrijving werd om begrijpelijke redenen
in een bepaalde richting gestuwd.
Tijdens de bezetting van Frankrijk publiceerde de Joods-Franse
verzetsman, officier en historicus Marc Bloch een boek met de titel
“L’étrange défaite”. Eén van de eerste zinnen daarin is “Het
oppercommando van het leger heeft gewerkt met de instellingen die
het van het land gekregen heeft. De generaals handelden in een
gemoedstemming waarvoor ze zelf niet helemaal verantwoordelijk
zijn.” Noteer trouwens dat Marc Bloch een gezworen vijand van het
Pétain regime was en door de Duitsers gevangen genomen en
gefusilleerd werd in 1944.

Marc Bloch

Blochs boek past in de historische opvatting dat economische,
sociale en technische ontwikkeling de motor van de geschiedenis is,
niettegenstaande de geschiedenis een aanéénschakeling van
veldslagen en oorlogen is. “De klassieke geschiedenis is alleen het
oppervlakte water en een goede zeeman kijkt naar de
onderstroming”. Gevolg van deze opvatting over geschiedschrijving
is dat militaire geschiedenis geen verplicht vak is binnen de opleiding
“Master in de geschiedenis”.

In de inleiding van zijn boek “L’an quarante”, dat de Belgische professor José Gotovitch in 1971
schreef samen met Gérard-Libois Jules, zegt deze : “De bezetting is natuurlijk voortgevloeid uit de
gang van zaken aan het front, maar een nauwkeurige analyse van die feiten is het werk van de
militaire historici en die analyse zal weinig helpen om het onderwerp van dit boek toe te lichten.”
Spreker kan niet akkoord gaan met laatste zin, die past in de algemene sfeer van de
geschiedeniswetenschap en als zeer terechte reactie op de “histoire bataille”, zoals dit vroeger
genoemd werd. Dit toont aan, naast tal van andere reacties, dat er onder historici een brede kloof
bestaat tussen de militaire geschiedenis en de rest van de geschiedenis en dat de interactie tussen
beiden schromelijk wordt onderschat.
Als we terugkeren naar de oorlog, zien we dat de protagonisten uit die periode redenen hadden om
mei ‘40 dood te zwijgen, waaronder ook de Duitsers. Tijdens het Ardennen offensief in 1944 pasten
de Duitsers dezelfde tactiek als in mei ‘40 toe om naar Antwerpen door te stoten. Hadden de
Amerikanen iets geleerd van mei ‘40, dan hadden ze heel wat minder slachtoffers gehad. Alhoewel
Stalin ook wist dat de Duitsers niet zo sterk waren, moest hij de Duitse aanvaller voorstellen als een
monster dat op Rusland afkwam, om de zwakte van het Rode leger te dissimileren; in 1937 had Stalin
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trouwens een groot deel van het klassieke officierenkorps laten liquideren of verbannen naar Siberië
en vervangen door onervaren communistische leiders. Dit paste perfect in de communistische
propaganda.
Bij het uitbreken van de ‘Koude Oorlog’ moesten de westerse democratieën overtuigd worden om te
investeren in militair potentieel, wat niet zo voor de hand lag. “Ben je misschien mei ‘40 vergeten?”
haalden de voorstanders van bewapening aan. En ja, dat waren ze bewust vergeten. De Franse
socialisten onderkenden al vanaf 1930 dat tanks en vliegtuigen een nieuwe dimensie aan de
oorlogsvoering toevoegden en men besefte dit ook in militaire kringen. Charles de Gaulle was
voorstander van de Duitse methode en had daar in 1934 een boek over geschreven met als titel
“Vers une armee de métier”. Dit werkte als een rode lap op de socialisten, want volgens hen was dit
het begin van een militaire staatsgreep zoals in Spanje onder generaal Franco. Leo Blum, de leider
van de Franse socialisten, had in een recensie het boek van de Gaulle naar de prullenmand verwezen:
niet alleen het idee van een beroepsleger, maar ook de beschreven militaire strategie. Tijdens de
eerste naoorlogse verkiezingen is de Gaulle de grote tegenstrever van de socialisten en wanneer de
Gaulle over mei ‘40 begint, verwijst hij naar de boekbespreking van Blum. Het bleef evenwel moeilijk
om mei ‘40 uit te doeken te doen bij linkse pacifisten.
Tijdens een boekbespreking van een boek van professor Luc Devos in het dagblad “De Morgen” in
2005, schrijft de journalist: “En wie dan nog niet genoeg heeft van deze gruwel, kan het boek “De
eeuwige oorlog” van Frank Decat lezen, een boek over 3000 jaar moderne oorlogsvoering met
krijgskundige informatie tot vervelens toe over de grote veldslagen van de mensheid, van het antieke
Griekenland tot Baghdad.” Als men dergelijke uitspraken leest, is het alsof een boek over militaire
geschiedenis pornografie is.
Besluit
Mei ‘40 leest als een mooi verhaal, waarin de waarheid niet aan het licht komt en de medespelers
alle redenen hebben om de detective op het verkeerd been te zetten. Ook de historici die
allesbehalve opgeleid zijn in militaire geschiedenis kunnen geen licht brengen. De gevolgen van deze
vaststellingen hebben bijgedragen tot de mythevorming van mei ‘40.

(Verslag : Ronny Vermeersch)
Met pen en dictafoon in aanslag zorgt ondervoorzitter Ronny Vermeersch
eens te meer voor een getrouwe en volledige weergave van de uiteenzetting van de spreker.

M&M Contact nr. 04/2015
- 15 -

Zaterdag 12 december 2015 – Jaarlijkse academische zitting
Op 12 december sloten we in het Provinciaal Hof in Brugge ons werkjaar af met de ondertussen
traditioneel geworden academische zitting. Dit jaar werd gekozen voor het thema
“toekomstverkenning” en het was ons medelid Prof Dr Derrick Gosselin die ons met de academische
lezing “Strategie in onzekerheid” binnenleidde in de wereld van het toekomstdenken. Aansluitend
werd in het Hotel Crowne Plaza Brugge een receptie aangeboden aan alle aanwezigen, waarna werd
aangeschoven aan het banket.
Een sterke traditie waarbij een woord van dank hoort
De geschiedenis van de academische zittingen gaat terug tot 2001, toen het vijftienjarige bestaan van
onze afdeling met een academische zitting werd gevierd. Dit initiatief bleek een schot in de roos te
zijn en het succes zette ons aan om daar een jaarlijkse traditie van te maken en dit evenement een
vaste plaats in ons programma te geven. Op die manier kwam
doorheen de jaren een waaier aan actuele thema’s aan bod,
die door stuk voor stuk eminente sprekers behandeld werden.
Dat deze academisch zitting kon uitgroeien tot een hoogstaand
evenement, is in de eerste plaats te danken aan pastvoorzitter François Crepain. Hij lag niet alleen aan de basis van
dit initiatief, maar heeft zich ook jaar na jaar ingezet om het
programma van de academische zitting verder uit te diepen,
steeds met de vaste wil om, door een zorgvuldige keuze van
actuele thema’s en onderlegde sprekers, aan te sluiten op
kwesties die het publieke debat beheersen. Voorzitter Jan De
Vos bedankte François en zijn echtgenote Martine hiervoor
van harte namens alle aanwezigen.
Een actueel onderwerp en een eminente spreker
In zijn welkomstwoord wees de voorzitter erop dat we vandaag op vele vlakken zorgwekkende tijden
beleven, niet alleen in eigen land en op Europees niveau, maar ook op wereldvlak. Van een
economische of financiële crisis, over het energievraagstuk en de klimaatproblematiek, de
internationale spanningen en gewapende conflicten, tot de migratie- en vluchtelingenkwestie of de
uitdagingen van het multicultureel samenleven, het zijn allemaal thema’s die ons raken en die het
beeld dat wij ons vormen van de toekomst beïnvloeden. Het thema “Toekomstverkenning” wil
hierop aansluiten.
Prof. dr. ir. Derrick Gosselin verricht wetenschappelijk onderzoek rond toekomstverkenning en
besluitvorming in onzekere en complexe omgevingen en maakt deel uit van enkele belangrijke
onderzoekscentra rond toekomstdenken. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van het
Studiecentrum voor Kernenergie in Mol, het grootste Belgische nationale onderzoekscentrum en één
van de belangrijkste centra in de wereld voor fundamenteel en toegepast onderzoek voor het
gebruik van kernwetenschappen.
Daarnaast is hij hoogleraar strategie en technologie marketing aan de Universiteit Gent en doceert
hij aan de Koninklijke Militaire School, waar hij verantwoordelijk is voor het programma management
en leiderschap binnen de hogere stafopleiding van het Defensiecollege. Hij is directeur en oprichter
van het centrum voor toekomstonderzoek aan de Universiteit Gent en Associate Fellow van het
Green Templeton College en de Oxford Martin School aan de universiteit van Oxford. Zijn onderzoek
richt zich op toekomstverkenning en besluitvorming in onzekere en complexe omgevingen. Hij maakt
deel uit van enkele belangrijke onderzoekscentra rond toekomstdenken, waaronder: de Oxford
Martin School, de Global Strategic Foresight Council van het Wereld Economisch Forum, de Europese
Academie voor Wetenschappen “Academia Europaea”, de Koninklijke Vlaamse Academie van België,
het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie en het Von Karman Instituut.
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Derrick Gosselin is een alumnus van de universiteiten van Gent, Oxford en INSEAD. Aan de Gentse
Universiteit promoveerde hij in de economie en behaalde er de graden van burgerlijk
elektrotechnisch ingenieur en van burgerlijk bedrijfskundig ingenieur. Hij studeerde bedrijfskunde
aan Harvard, London Business School en de Vlerick Business School.
Hij is Consul Hre van Frankrijk voor West-Vlaanderen te Brugge, Ere-kabinetschef van de Vlaamse
minister-president en was van 1993 tot 2011 Adviseur voor de Buitenlandse Handel van België.

In het Provinciaal Hof in Brugge leidde Prof Dr Derrick Gosselin een afgeladen volle zittingzaal
op boeiende wijze binnen in de wereld van de toekomstverkenning

Toekomstverkenning als een steen met veel facetten.
Als opstap gaf de spreker aan dat hij zijn lezing opvatte als een rondleiding in de wereld van de
toekomstverkenning en daarom verkoos enkele onderwerpen te behandelen die hier nauw mee in
verband staan, liever dan in te gaan op de verschillende methodieken die in het wetenschappelijk
onderzoek daarrond gehanteerd worden.
Het begon in Oxford
Vertrekpunt voor de uiteenzetting was de vraag waarom het voorspellen van de toekomst zo moeilijk
is, en meteen daarop schetste Prof. Gosselin hoe zijn zoektocht naar het antwoord op die vraag
startte in Oxford. Hij noemde Oxford University de tweede beste universiteit in de wereld, met een
geschiedenis die teruggaat tot de 12de eeuw en 38 verschillende colleges, die niet minder dan 25
Britse premiers, 12 heiligen en 46 Nobelprijswinnaars voortbrachten.

Een korte rondleiding door de geschiedenis en de organisatie van de universiteit bracht de spreker al
snel bij het Green Templeton College, dat in 2008 ontstond uit het samengaan van het Green College
for Medical Sciences en het Templeton College for Management Sciences.
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De gebouwen van het Green Templeton College worden prominent overheerst door het
observatorium, dat als eerste astronomische waarnemingen deed in Engeland en waarvoor
architecturale inspiratie werd gevonden in de Agora Rome Tower of the Winds in het antieke Rome.
Binnen dit Green Templeton College ontstond onder impuls van Dr James Martin (1933-2013) uit het
Oxford Future Forum Research de James Martin School, die evolueerde tot een belangrijk
onderzoekscentrum voor toekomstverkenning. Prof Dr Derrick Gosselin is fellow associate bij deze
beide instellingen.
Het wetenschappelijk onderzoek is er toegespitst op de twaalf grote thema’s die naar verwachting de
21ste eeuw zullen beheersen: de toekomst van de mensheid, migraties, nanotechnologie,
stamceltechnologie, gewapende conflicten, de toekomst van het menselijk brein, het
verouderingsproces, reductie van de uitstoot van CO2, de rol van de oceanen, de
klimaatveranderingen, het energievraagstuk en de ethiek van de biowetenschappen.
Luisterbereidheid is de basis voor alle wijsheid
Lord Martin Rees, voormalig Master of Trinity College, Astronomer Royal,
Chair of Newton at Cambridge en President Royal Society schetst in zijn boek
“Our Final Century” in 2009 een beeld van de toekomst en de uitdagingen die
ons te wachten staan.
In een opmerkelijk statement betoogde deze dat er de komende decennia
grote problemen op ons afkomen, waaronder de klimaatsverandering, de
voedselschaarste, de wateroverlast, enzovoort, maar dat wij alles in huis
hebben om deze problemen op te lossen door het innovatief denken aan de
vele universiteiten. Dit zal ongekende veranderingen veroorzaken in onze
maatschappij en hij pleitte voor fundamenteel onderzoek aan de
rechtsfaculteiten, met het oog op het opstellen van politieke en
rechtsmodellen en het aanbieden van recepten aan onze politieke
verantwoordelijken. Het is belangrijk op dit domein wetenschappelijke methoden te ontwikkelen om
in de toekomst op maatschappelijk en onderwijsopvoedkundig gebied oplossingen aan te bieden.
Strategie bij onzekerheid en enterpreneurschap
Volgens Howard H. Stevenson, Harvard Business School is “… ondernemerschap het streven naar
kansen met de middelen die je op dit moment in handen hebt.”, waarbij spreker er op wijst dat
onzekerheid niet mag verward worden met risico. Frank H. Knight, University of Chicago en Founder
of the Chicago School of Economics, stelde in 1921 dat “…je nooit zekerheid kan hebben over
onzekerheden, want éénmaal je onzekerheid kan meten, wordt het een risico…”. Het komt er
volgens spreker dus op aan opties te maken, te zoeken en te vinden en daaruit keuzes te maken.
Daarbij stelt zich volgens Prof Gosselin ook een cultureel probleem van aanpassing. In 1937 al wees
de econoom John Maynard Keynes er op dat “… het idee, dat de toekomst verschillend is van het
heden, zo hinderlijk is voor onze conventionele denkwijzen en gedrag, dat de meesten onder ons
grote weerstand bieden om er in de praktijk op in te werken…”. Vandaag bijvoorbeeld zorgt de
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onzekerheid rond de globalisatie ervoor dat bij “sensemaking” vaak gedacht wordt vanuit de geest
van de 19de eeuw, waardoor het ondernemen vaak op basis van toeval gebeurt. (nvdr: sociaalpsycholoog Karl E. Weick heeft het begrip “sensemaking” geïntroduceerd in zijn boek “The Social
Psychology of Organizing” en verder uitgewerkt in “Sensemaking in Organizations” en omschrijft dit
als “The combination of a past moment, a connection and a present moment of experience, creates a
meaningful definition of the present situation”.)
Vraag is dus hoe binnen een cultuur van enterpreneurschap kan omgegaan worden met onzekerheid.
Lumpkin & Dess, (1996), stelt vast dat de organisatie- en gedragscultuur in bedrijven die uitblinken in
enterpreneurschap gekenmerkt door pro activiteit, innovativiteit, competitieve agressiviteit, risico
nemen en autonomie. Volgens de spreker moet de focus daarbij liggen op pro activiteit en
innovativiteit, wat dan leidt tot strategische “sensemaking”, strategisch toekomstdenken en
strategisch vooruitzien.
Prof Gosselin besluit hier dat de toekomst niet is wat ze zou willen zijn, zodat we moeten nadenken
over onzekerheden en zelfs over het ondenkbare.

Dergelijke onzekerheden zorgen er voor dat meer dan 50 % van de bedrijfsresultaten omgeving
gebonden zijn. Het bedrijfsmanagement spitst zich echter meestal toe op bedrijfsgebonden acties op
business unit en corporate level, en laat vaak opportuniteiten liggen om voordeel te halen uit
onzekerheden.
De uitdaging ligt dus in de vraag hoe een bedrijf tot topprestaties kan komen in een complexe,
turbulente en onzekere omgeving. Wat de rol van het management daarbij moet zijn; of een nieuw
type leiderschap nodig is; wat de weerslag daarvan is op bvb het 7S-model, de bedrijfscultuur, de
stijl, de structuur; of nieuwe beslissingsinstrumenten nodig zijn en wat de kritische succesfactoren
kunnen zijn.
In 2014 stelde Prof Dr Derrick Gosselin dat “… bedrijven gemiddeld minder dan 55 % van hun
resultaten onder controle hebben en we er daarom voor moeten zorgen dat strategisch denken en
strategisch vooruitzien als prioriteit naar voor geschoven worden. Vandaar dat we er beter aan doen
te leren hoe we moeten nadenken over de toekomst en hoe we een cultuur van beslissen bij hoge
onzekerheid en complexiteit kunnen invoeren.”
Aan de hand van de herhaaldelijk verkeerd voorspelde evolutie van de olieprijzen, illustreert Prof
Gosselin dat zelfs de olie-industrie, als ’s werelds meest competente, meest geglobaliseerde, best
geïnformeerde en rijkste industrie herhaaldelijk faalde om de toekomst correct te voorspellen.
Recent onderzoek leidt tot nieuwe inzichten
Omgeving gedreven ondernemen stelt complexe en stekelige problemen op het vlak van commando,
waaronder ook training, discipline en teamvorming; maar eveneens wat betreft leiderschap, dat
geconfronteerd wordt met complexiteit en onzekerheid, en met de noodzaak om de juiste vragen te
formuleren en een strategisch debat te voeren; alsook op het vlak van procesmodellering.
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Daarbij werpt zich de vraag op of de context cultuurgebonden is. In zijn boek “The Geography of
Thought: How Asians and Westerners Think Differently...and Why “ stelt social psycholoog Richard
Nisbett in 2003 de vraag of mensen de context verschillend waarnemen naargelang hun culturele
achtergrond.

De vergelijking van een Westers en een Chinees Sanshui-schilderij leert dat de
Westerse cultuur zich richt op het object, hier Venus op het linkse tafereel
en de Japanese en Chinese op de omgeving, waarvan het object deel is.
Nisbett stelt daarom de vraag of mensen de omgeving op een verschillende manier waarnemen, dan
wel verschillende omgevingen waarnemen.
Hoe goed zijn experten in het voorspellen van de toekomst?
Philip Tettlock vertrok van de vraag waarom zoveel verkeerde
politieke beslissingen genomen worden en onderzocht de
accuraatheid van meer dan 82.000 voorspellingen van bijna 300
experten over de laatste 20 jaar in meerdere landen. Hij kwam tot
de conclusie dat deze experten niet in staat waren een accurate
voorspelling te doen. De meest significante conclusie uit zijn
onderzoek was dat ook belangrijk is hoe experten nadenken en wat
hun stijl van redeneren is. Om volgens Tettlock tot betere
voorspellingen te komen, moeten we leren wat het betekent slim te
zijn en nieuwe vragen te stellen.
Belangrijke kwesties zijn dus : hoe komt het dat experten zo vaak
verkeerd zijn in hun voorspellingen? Waaruit bestaat een goed
oordeel bij het voorspellen van toekomstige gebeurtenissen? Welke
denkwijzen zijn meer succesvol bij voorspellingen? Hoe beoordelen
of iemand een betrouwbaar advies geeft?
De spreker had het in dat verband over “egels” en “vossen”. De egels houden zich krampachtig vast
aan hun eigen mening, vaak omwille van het behoud van hun macht, en gaan dus in egelstelling.
Terwijl vossen de problemen besnuffelen en vanuit diverse richtingen benaderen.
Beperkingen om te leren van de toekomst
We kunnen de toekomst niet voorspellen op een wetenschappelijke basis, want er bestaat geen
enkel experiment dat toelaat informatie uit de toekomst te verzamelen, maar we kunnen wel de
besluitvorming bestuderen door er op een wetenschappelijke basis mee om te gaan. We moeten dus
onze conclusies aanpassen telkens nieuwe informatie beschikbaar komt.
Het komt er op neer de stelling van Bayes toe te passen, die de kans dat een bepaalde mogelijkheid
aan de basis ligt van een gebeurtenis uitdrukt in voorwaardelijke kansen voor elk van de
mogelijkheden. Of eenvoudiger: als we enkel doen wat de wiskunde zegt, handelen we niet
verstandig, want er zijn te veel andere factoren die meespelen. Daarom zullen de ”vossen” altijd
betere voorspellers zijn.
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Nieuw leiderschap en cultuur
Op vlak van leiderschap en cultuur moet er strategisch overleg gepleegd worden op de verschillende
niveaus in het bedrijf, moet de bedrijfsleiding daar op betekenisvolle manier aan deelnemen, moet
op directieniveau tijd uitgetrokken worden om over de toekomst te debatteren en moet men zich
toespitsen op de informatie die daarin ontbreekt. Nogmaals komt daarbij naar voor dat er methoden
nodig zijn om met complexe en stekelige problemen om te gaan.
Volgens de bevindingen van Israëlische psycholoog Daniel Kahneman, die de menselijke psyché
introduceerde in de economie, zijn de vaardigheden om complexe problemen te begrijpen dezelfde
als deze die nodig zijn om sleutelpersoneel te selecteren, m.a.w. dat er een correlatie bestaat tussen
het beoordelingsvermogen van een individu en de complexiteit van het probleem. Bijgevolg zal
iemand aan de top van de organisatie die niet competent is om een concreet probleem te
begeleiden, ook de persoon die een oplossing voorstelt voor het probleem niet kunnen evalueren.
Met een domme leider in een intelligente omgeving kan een organisatie bijgevolg niet zinvol over de
toekomst nadenken.
Namen aan onze onwetendheid
We kunnen moeilijk met het onbekende omgaan en willen dit daarom benoemen. Op die manier
naar de toekomst kijken is echter delicaat, want dit is beperkend omdat we daardoor denken dat we
controle hebben over het probleem. Spreker illustreert dit met de manier waarop de oude wereld in
kaart werd gebracht.
Het geheugen van de toekomst
Zowel de oorlog in Vietnam, de Cubacrisis, als de val van de Berlijnse muur werden verkeerd
beoordeeld. De beschikbare informatie werd genegeerd, omdat men bij het beoordelen voortdurend
toegespitst was op de risico’s en niet op de zekerheden. Er werd dus vetrokken van het beeld dat
gevormd werd van de toekomst. De kracht van dit geheugen van de toekomst (Memory of the
Future) blijkt bijvoorbeeld uit de hardnekkigheid waarmee op oude kaarten California als een eiland
werd voorgesteld, zelfs nadat expedities het tegendeel hadden vastgesteld, bij zoverre dat in 1930 bij
wet moest verboden worden Californië nog langer als een eiland voor te stellen.
David Ingvar formuleerde het als volgt: “ We ervaren iets als zinvol als het overeenkomt met de
herinnering die we gecreëerd hebben van een geanticipeerde toekomst.”
Conclusie : wat hebben we geleerd?
De spreker besluit dat toekomstig succes niet afhangt van de studie van de toekomst, maar veeleer
van het toekomstig succes van de beslissingen die we vandaag nemen. Hij formuleert daarom enkele
aanbevelingen.
Vooreerst moeten regelmatig strategische discussies gevoerd worden,
waarbij voldoende tijd wordt uitgetrokken om te debatteren en de juiste
vragen te stellen, met name onder welke voorwaarden de investeringen
en de strategie een kans op slagen bieden. Dergelijk debat moet
toegespitst zijn op opties en scenario’s en vergt een intense
interdisciplinaire samenwerking. Men moet daarbij bovendien bereid zijn
de debatten open te stellen voor externe experten en merkwaardige
personen. Het is ook heel belangrijk te voorzien in het verzamelen en
interpreteren van gegevens over de toekomstige omgeving en een
waarschuwingssysteem of early warning system te installeren, zodat
tijdig kan gereageerd worden.
Er moet meer tijd uitgetrokken worden om te debatteren over de impact van de context op de
strategie en dit kan enkel slagen als de mensen betrokken zijn, want een rapport kan nooit het
verkrijgen van inzichten vervangen. Kortom, het is aangewezen het strategisch comité te
reorganiseren.
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Receptie en banket
Na de gebruikelijke groepsfoto en de ondertekening van het gulden boek, werden een receptie en
een banket aangeboden, zij het dit jaar in samenwerking met het Crowne Plaza Hotel op de Burg.

Na een korte wandeling werden de deelnemers ontvangen in het prestigieuze en historische kader
van de crypte van de vroegere Sint-Donaas Hoofdkerk van Brugge. Met 184 deelnemers aan de
receptie en 126 aangezittenden voor het banket werd het een drukke een gezellige bedoening.
Tijdens de receptie werd menige herinnering opgehaald en werden nieuwe contacten gelegd.
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Om 14 uur werd aan tafel aangeschoven en na de traditionele toast op de Koning en verjaardag
wensen voor echtgenote Germaine van KTZ b.d. Jacques Litière, mochten zaal- en keukenpersoneel
aanrukken voor het banket.

Past-voorzitter François Crepain maakte van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken voor
de samenwerking, de steun en de sympathie, en na het voorgerecht vond ons lid Christian Devyt nog
even de tijd om een boeiende historische toelichting te geven over de vroegere Sint-Donaaskerk en
de restauratie van de crypte, de ondergrondse gewelven en de fundamenten.
(Verslag : Jan De Vos en Ronny Vermeersch)

Een fotoreeks van onze academische zitting is te vinden op onze website www.MMBrugge.be onder
de rubriek “Foto’s”

M&M Contact nr. 04/2015
- 23 -

Geheel in de traditie van de Kring Mars &
Mercurius, werd op onze Academische
Zitting tijdens het banket een toast
uitgebracht op Zijne Majesteit de Koning.
Bij diezelfde gelegenheid werd een brief
gericht aan de Koning, waarin wij onze
aanhankelijkheid en trouw aan het
Vorstenhuis bevestigen.
Vice-admiraal Pierre Warnauts bracht ons
de boodschap van dank over namens
Hunne Majesteiten.
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Wat komen zal
Zaterdag 30 januari - Algemene Vergadering in Moerkerke
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Donderdag 18 Feb om 19.45u – Voordracht door de heer Dr. Defoort
“De medische wereld in Brugge doorheen de geschiedenis”
Brugge is algemeen geroemd om zijn artistieke en economische geschiedenis doorheen de eeuwen.
Veel minder bekend is echter dat deze stad ook een rijke geschiedenis heeft op medisch gebied. Als
Europese grootstad in de middeleeuwen had Brugge een van de eerste hospitalen van betekenis met
het St. Janshospitaal. Belangrijke medische figuren ontbreken evenmin in de historie van deze stad,
zoals dokter Rapaert die in de 16de eeuw de strijd aanging tegen de kwakzalverij in de medische
almanakken. In de 17de eeuw bloeide rond Montanus een kern van door Descartes geïnspireerde
artsen en chirurgen, die wetenschappelijk productief waren, waaronder Piet Lambiot, Cornelis
Kelderman en anderen. In de 19de eeuw was er Isaac De Meyer, chirurg in de legers van Napoleon en
later te Brugge, die ook zeer actief was in de studie van de geschiedenis van de geneeskunde. In de
20ste eeuw waren er internationaal vermaarde figuren als de chirurg Jozef Sebrechts en de longarts
Louis De Winter, naast vele anderen. Ook vandaag nog onderscheiden Brugse artsen zich in vele
specialismen in de academische wereld.
Deze avondconferentie gaat naar gewoonte door in de aula van het Groot Seminarie in Brugge en
een afzonderlijke uitnodiging hiervoor volgt.

(François Crepain)
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Vrijdag 18 maart – Bezoek aan Piano’s Maene te Ruiselede
Wie wel eens naar een concert gaat luisteren in bijvoorbeeld het Concertgebouw in Brugge, heeft
ongetwijfeld al kunnen genieten van de virtuoze “processen” van een pianist die schijnbaar met
ongelooflijk gemak een palet aan tonen weet tevoorschijn te toveren uit een prachtig blinkend
pianomeubel. Wanneer we dan de blik laten afdwalen van de artiest naar de piano, denken we
ongetwijfeld aan bouwers en technische dienstverleners die ergens uit het buitenland komen.
Maar waarom zoeken we het niet dichter bij huis? Want in Ruiselede, op een twintigtal kilometer van
het vermaarde Brugse Concertgebouw is een specialist piano’s met wereldfaam gevestigd.
Stichter Albert Maene was organist en muziekleraar aan de muziekacademie van Diksmuide en
startte in 1938 met de hulp van zijn echtgenote, die een echte zakenvrouw was, een kleine pianozaak
in Esen. Wat pianolessen geven en enkele zalen verhuren, waar de leerlingen konden komen
oefenen, was de start van wat later een pianozaak met wereldfaam zou worden.
Ondertussen leerde Albert de kunst van het stemmen van piano’s van gebuur en orgelbouwer Jozef
Loncke en met de hulp van de Antwerpse pianobouwer Guido Vancauwenberghe bouwde hij een
studiebeiaard en wat later een eigen klavecimbel. Hij breidde zijn zaak na de oorlog uit, verhuisde
naar Ruiselede en startte met de verkoop van de buffet- en vleugelpiano’s Kawai en later ook
Yamaha.
Zoon Chris nam in 1984 de fakkel over en zorgde voor verdere bloei en verruiming van de
activiteiten, met een nieuw atelier en het openen van winkels in Brussel en Gent. Ook de digitale
piano deed er zijn intrede. Met dertig werknemers en als exclusief invoerder van Steinway and Sons
werd algauw “Piano’s Maene” een internationale hoofdspeler in de pianowereld.
In 2004 deden de twee kleinzonen, Dominique en Frédéric, hun intrede in de zaak. Hun ambitie
bestaat er vandaag nog in continu te groeien en verder in de zaak te investeren. Met deze derde
generatie treedt de zaak als pianobouwer in een nieuwe bedrijfsfase. Onder de eigen merknaam
Doutreligne worden piano’s en klavecimbels van hoge klankkwaliteit en aan een concurrentiële prijs
geproduceerd.
Van een verhuurzaal naar een zaak met een oppervlakte van 5.200 m2 en een vijftigtal werknemers,
dit is het prachtig en uniek parkoers van Piano’s Maene !

(François Crepain)
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Mars rubriek

Herdenking Luitenant-ter-Zee Victor Billet - 24 september 2015
De jaarlijkse herdenkingsplechtigheid voor LTZ Victor Billet in de Marinekazerne te Sint Kruis vond dit
jaar plaats op donderdag 24 september. In samenspraak met de Commandant van het
Competentiecentrum van de Marine werd deze datum gekozen, omdat 75 jaar geleden, op 27
september 1940, LTZ Victor Billet van de Belgische regering in Londen de opdracht kreeg om binnen
de Royal Navy een Belgische afdeling op te richten. Dit jaar viel 27 september echter op een zondag
en werd uitgeweken naar een weekdag dicht bij 27 september. De plechtigheid werd voorgezeten
door Flottielje admiraal Georges Heeren en de dochter van LTZ Victor Billet, Mevrouw Gisèle Billet.

Vergezeld van Flottielle Admiraal Georges Heeren
legt Mevr. Gisèle Billet bloemen namens de familie Billet
Het herdenkingscomité LTZ Victor Billet
Het Herdenkingscomité LTZ Victor Billet werd in 2001 opgericht door de West-Vlaamse afdeling van
de Koninklijke Vereniging van Reserveofficieren van de Marine (KVROMAR) en werd in 2004, na de
ontbinding van KVROMAR Afdeling W-VL. verder gesteund door M&M Brugge/W-VL. Begin dit jaar
werd het comité gereactiveerd en een nieuw uitvoerend comité aangesteld, met als voorzitter
Reserve Fregatkapitein Eddie Van Raemdonck, als ondervoorzitter Nicole Billet, kleindochter van
wijlen Victor Billet, als secretaris Ere Luitenant-ter-zee André Billiet, als penningmeester Reserve
Commandant Ivan Loncke en als afgevaardigde van de Marinecomponent de Commandant van het
Competentiecentrum, Fregatkapitein SBH Stefaan Boddin. Het comité werkt verder onder de
auspiciën van de vzw Mars & Mercurius afdeling Brugge/West- Vlaanderen. Daarmee werkt M&M
Brugge/W.VL. aan één van haar doelstellingen, namelijk het bewaren van de nagedachtenis van de
grote gebeurtenissen uit het verleden en het deelnemen aan of het organiseren van
herdenkingsplechtigheden. Tijdens de koffietafel na de plechtigheid werd het protocol voor de
werking van het comité ondertekend door FKP SBH Stefaan Boddin voor de Marinecomponent, KTZ
b.d. Jan De Vos voor M&M Brugge/W-VL. vzw en Reserve Fregatkapitein Eddie Van Raemdonck voor
het Herdenkingscomité Luitenant-ter-Zee Victor Billet.
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V.l.n.r : voorzitter Jan De Vos, Fregatkapitein Stafbrevethouder Stefan Boddin en
voorzitter van het Herdenkingscomité Marine Reserve Fregatkapitein Eddie Van Raemdock
Samen werken aan het historisch bewustzijn binnen de Marine
Binnen het herdenkingscomité groepeert het adviserend comité enkele marineverenigingen, zoals de
Koninklijke Vereniging Vrienden van de Royal Navy Section Belge, de Marineclub, de Vereniging
Oudgedienden van ZM, de Koninklijke Vereniging van Militairen van het Reservekader van de Marine,
de Vereniging van op rust gestelde officieren van de Marine, Vriendenkring Belgische Marine
Infanterie, naast vaderlandslievende verenigingen waaronder Algemeen Verbond van Brugse Oud
Strijders en Vaderlandslievende Verenigingen, Vereniging Oorlogsvrijwilligers van Brugge en
omliggende, Koninklijke Maatschappij Vriendenkring van de Officieren van de Veldtochten 14-18 en
40-45, Belgische Dynastiebeweging, Vereniging van de Oudgedienden en Vrienden van de Openbare
Weermacht van Belgisch Congo sectie W-VL.
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Gelegenheidstoespraak

“Het vergeten is een belediging van het verleden
en een bedreiging voor de toekomst."
Dames en heren genodigden,
met deze zwaarwichtige, maar tegelijk ook wijze woorden, verwees Koning
Albert I ooit naar de Eerste Wereldoorlog. Voor de Koninklijke Kring Mars &
Mercurius echter, onderlijnen diezelfde woorden vandaag het belang van het
historisch bewustzijn, als pijler waarop een maatschappelijk verantwoord
burgerschap moet gebouwd worden. Daarom wil onze Kring helpen om de
herinnering aan belangrijke historische gebeurtenissen levendig te houden en is
deze betrachting wezenlijk deel van onze maatschappelijke doelstellingen.
Vanuit deze visie schaarde Mars & Mercurius zich reeds in 1992 graag achter
het initiatief van de toenmalige Vereniging voor Reserveofficieren van de
Zeemacht - Afdeling West-Vlaanderen, om jaarlijks de Raid op Dieppe te
herdenken en daarbij LTZ Victor Billet te eren om het ultieme offer dat hij daarbij
bracht.
In 2001 werd de verantwoordelijkheid voor dit ondertussen traditie geworden
initiatief toevertrouwd aan een herdenkingscomité, waarachter eens te meer
Reserveofficieren van de Marine de drijvende krachten waren. Dank zij de
volgehouden inzet van de reservefregatkapiteins Ronny Vermeersch en wijlen
Yves Böting, maar evenzeer door de toewijding van reserve luitenant-ter-zee
eerste klasse André Billiet, kon dit initiatief bestendigd worden en slaagde het
“Herdenkingscomité LTZ Victor Billet” er doorheen de jaren in om het van
oorsprong eenvoudige herdenkingsmoment uit te bouwen tot een volwaardige en
sfeervolle plechtigheid.
Recente pogingen om andere verenigingen samen te brengen rond de opdracht
om het historisch bewustzijn binnen de Marine te versterken, mochten op
vandaag helaas niet tot een concreet resultaat leiden. Dit heeft echter niet
gewogen op het enthousiasme van de ploeg die achter het Herdenkingscomité
LTZ Victor Billet staat. Ik wil hen daarvoor feliciteren, wens hen voor de toekomst
van harte succes in hetgeen ze ondernemen en bevestig graag de steun van de
Koninklijke Kring Mars & Mercurius Brugge/West-Vlaanderen hiervoor.
Jan De Vos, Kapitein-ter-zee bd
Voorzitter Mars & Mercurius Brugge/W-VL

(Verslag André Billiet)
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Brigade Piron – “De Laatste gesneuvelde begraven”
Op 26 november 2016 hing een serene stilte over de Belgische
militaire begraafplaats nabij Maastricht. Tientallen militairen en
familieleden namen afscheid van soldaat Joseph Van Calck. Hij
sneuvelde tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar zijn lichaam werd
pas dit jaar teruggevonden.
"Hij was net zestien jaar geworden toen Joseph Van Calck zich in
Groot-Brittannië opgaf als oorlogsvrijwilliger en zich bij de Brigade
Piron voegde" zo sprak Michel Jaupart de aanwezigen toe. Michel
Jaupart is waarnemend administrateur-generaal van het Instituut
voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO). Het is dit instituut dat
in nauwe samenwerking met zijn Nederlandse collega's het lichaam
van Joseph opspoorde in Willemstad en het identificeerde.
Met de herbegrafenis van Joseph Van Calck hebben alle
gesneuvelden van de Brigade Piron een eervolle laatste rustplaats gekregen. "We hechten veel
belang aan deze plechtige herbegrafenis", vertelde Didier Pontseele, verantwoordelijke van de dienst
Oorlogsgraven bij het IV-NIOOO. "Tot enkele maanden terug lag hij in een graf van een onbekende
soldaat. Nu kunnen we deze jongen eindelijk weer een gezicht geven en hem begraven vlakbij de
plek waar hij stierf, in het Nederlandse Thorn."
Joseph was zoals duizenden andere Belgen naar Groot-Brittannië gevlucht. Na een intensieve
opleiding van vier jaar werd hij ingedeeld bij de 2de Gemotoriseerde Eenheid van de befaamde
Brigade Piron. Twee maanden nadat de geallieerden in juni 1944 de stranden van Normandië hadden
bestormd, ging ook Joseph met zijn eenheid aan wal. De Belgische brigade kreeg de opdracht de
Franse kust naar het noorden toe te heroveren op de Duitse strijdkrachten, met succes! Uiteindelijk
nam hij ook samen met zijn kameraden deel aan de bevrijding van België.

Joseph was er nog even herenigd met zijn familie in Molenbeek, maar nog voor zijn twintigste
verjaardag sloeg het noodlot toe. "Op 27 september 1944 viel de patrouille waarvan Joseph deel
uitmaakte onder vuur in het Nederlandse Thorn. Terwijl hij een gewonde kameraad hielp, kwam ook
hij in een regen van kogels terecht. Hij was zwaargewond toen de Duitsers hem gevangen hebben
genomen en niet veel later stierf hij. Dankzij een DNA-analyse kon Van Calck geïdentificeerd worden.
Daarmee is de laatste “verdwenen” soldaat van de Brigade Piron met militaire eer begraven.

M&M Contact nr. 04/2015
- 32 -

Hoewel Joseph Van Calck 71 jaar geleden stierf, is de gedachte aan de Brigade Piron en de Tweede
Wereldoorlog nog erg levendig. Zij stierven destijds om onze democratische waarden en normen te
vrijwaren. Met die mooie, serene plechtigheid heeft België hen hiervoor bedankt.
De Brigade Piron
Het Bataljon Bevrijding – 5 Linie uit Leopoldsburg is de traditiedrager van de 1 ste Belgische
Groepering uit Groot-Brittannië tijdens WOII, ook Brigade Piron genoemd. Deze BelgischLuxemburgse strijdmacht werd in 1940 opgericht in Groot-Brittannië. De brigade bestond uit 2.500
gevluchte Belgische en Luxemburgse militairen, aangevuld met Belgische vrijwilligers uit alle delen
van de wereld en uit bezet gebied ontsnapte Engelandvaarders, en werd opgeleid in Tenby (Wales).
Brigadecommandant werd de in 1941 uit bezet België ontsnapte majoor Piron, een veteraan van de
Eerste Wereldoorlog. Hij wist via Frankrijk, Spanje en Gibraltar eind januari 1942 Engeland te
bereiken. Van de Britten leerde infanterieofficier Piron hoe een moderne gemechaniseerde oorlog
gevoerd werd. Die kennis kwam hem goed van pas toen hij in april 1942 de supervisie kreeg over de
training van het 1ste Fuseliersbataljon. Majoor Cumont bleef evenwel bevelhebber van de eenheid.
Pirons moment kwam op 30 december 1942. Die dag gaf Pierlot hem, met de zegen van het Britse
War Office, het bevel over de Eerste Groepering, een volledig gemechaniseerde eenheid, die enkele
weken later officieel het levenslicht zal zien. De Brigade Piron zoals de groepering later werd
genoemd, nam deel aan de laatste fase van de strijd in Normandië en aan de bevrijding van België en
Nederland.

Vanaf 28 augustus 1944 viel de brigade onder de Britse 49 ste Divisie van het Britse 2de Leger. Ze nam
niet deel aan de landing in Normandië, maar landde op 7 augustus 1944 in Arromanches en
Courseulles-sur-Mer, en bevrijdde op 21 augustus Cabourg, op 22 augustus Deauville, op 24 augustus
Trouville-sur-Mer en op 25 augustus Honfleur. Nadien nam de brigade deel aan de bevrijding van
België. Ze stak op 3 september bij Rongy de grens over en bevrijdde een dag later de hoofdstad
Brussel. De militairen kregen hierna een paar dagen verlof om hun familie te bezoeken. Vervolgens
nam de eenheid deel aan de veldtocht in Nederland, met name op Walcheren en in de Betuwe.
Na de oorlog vormde ze de kern voor het nieuwe Belgische leger.
(Verslag : André Billiet)
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Het is een grote eer voor Mars & Mercurius Brugge/W-VL. onder zijn leden een veteraan van de
Brigade Piron te mogen tellen. Albert Beyts was op 15 jarige leeftijd bij het begin van de oorlog
samen met zijn familie naar Engeland gevlucht. Samen met zijn broer Roger engageerde hij zich bij
de Belgische strijdkrachten in Groot Brittannië en maakte deel uit van de Engineers Company van
de Brigade Piron.

Albert Beyts (1944)

Albert Beyts (2015)

Op de foto rechts : Roger Beyts, broer van Albert, helpt een gewonde Duits soldaat
die gekwetst werd tijdens de vijandelijkheden op 26/10/1944 in Thorn (NL)
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Hebben wij nog een Marine nodig?
Medio 2015 werd in Brugge een symposium gehouden met als thema “Hebben we een militaire
marine nodig?”. Weinig echo's over dit symposium in 's lands media, vandaar dit laattijdig verslag,
hoewel het onderwerp nog brandend actueel is. Laat ons hier enkele merkwaardige verklaringen
optekenen van verscheidene professoren, Admiraals en andere experten uit de maritieme wereld die
dit symposium leidden.
België maritieme natie
“Ons land is een maritieme natie. Zijn zeehavens zijn een
essentiële schakel in de logistieke infrastructuur van de aarde.
Ongeveer 90% van het goederentransport ter wereld geschiedt
langs maritieme weg en duizenden van onze landgenoten zijn in de
maritieme sector tewerkgesteld. Bijgevolg is een moderne marine
een absolute noodzaak om een geloofwaardig veiligheidsbeleid te
kunnen verzekeren”.
“De uitdagingen van de maritieme wereld worden hoe langer hoe complexer. De piraterij vereist een
nauwe, internationale samenwerking tussen de marines, de scheepsbouwindustrie en de
overheidsdiensten. Europa blijft vertrouwen op het maritieme overwicht van Amerika, maar vergeet
hierbij dat Uncle Sam zich meer naar de Stille Oceaan gekeerd heeft en hoopt dat Europa meer zal
investeren op maritiem vlak om alzo zelf voor de verdediging van haar belangen te kunnen zorgen”.
“In dat domein heeft de EU reeds haar prioriteiten geformuleerd en de nadruk gelegd op het
harmoniseren van haar noden voor de komende jaren. Zo hebben wij een nieuwe generatie van
fregatten nodig, nieuwe logistieke eenheden, en moderne mijnenbestrijdingsmiddelen”.
“Wat de noodzaak betreft van in België een militaire marine te
hebben en de rol die ze moet vervullen in de schoot van de NAVO,
laat ons hierbij de grote migratiestromen in aanmerking nemen
alsook de piraterij en het internationale terrorisme waarmee
Europa thans geconfronteerd wordt. In deze context bekeken kan
en mag het belang van een Belgische marine niet onderschat
worden”.
Bescherming van de koopvaardijvloot
“Een van de taken van de marines bestaat er in de koopvaardijschepen te beschermen tegen de
verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit. Onze bagger- en offshore- industrie genereren
een jaarbudget van zo'n 5 miljard euro, terwijl circa 200 schepen onder Belgische vlag de wereld
rondvaren. De zee is dus de navelstreng van onze economie. Elke dreiging op onze maritieme
bevoorradingsroutes kan partners aansporen naar alternatieven te zoeken. Wij hebben bijgevolg een
marine nodig om onze koopvaardijvloot te beschermen, nu meer dan ooit gelet op de piraterij en de
politieke instabiliteit”.
“Schepen op zee zijn kwetsbaar en competente marines zijn er
nodig om ze te beveiligen. Fregatten zijn hiervoor de meest
doeltreffende, want ze zijn omnivalent. Maar hun aantal is
geslonken van 174 in 2000 tot 118 in 2014, en men voorziet dat
ze het honderdtal niet zullen overschrijden in 2020. Tijdens
dezelfde periode zijn de mijnenjagers van 209 tot 170
geslonken. Dat is de reden waarom Europa er voor het ogenblik
niet in slaagt voldoende eenheden te laten opereren”.
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“België is een land dat aan de zee grenst en moet daarom een solidaire partner blijven in de
internationale maritieme gemeenschap. Europa staat nu voor een enorme dreiging. De immigratie,
de maritieme piraterij en het internationale terrorisme zijn omni-present. Het belang van een
Belgische marine mag niet onderschat worden en zij moet haar rol zeker blijven vervullen”.
Tot daar de belangrijkste passages uit de exposés op dat symposium.
Conclusie
De conclusies van dit symposium zijn gelijkluidend met deze van de maritieme NAVO-conferentie te
Londen, die tijdens dezelfde periode werd. Alle maritieme experten van het Westen zijn het eens
over het feit dat Europa nu moeilijke tijden beleeft en dat de dreiging vooral vanuit zee komt. Onze
maritieme bevoorradingsroutes blokkeren, zou immers de doodsteek betekenen voor onze
economie.
Vandaar de absolute noodzaak om in dit domein over de geschikte maritieme middelen te
beschikken om aan dat gevaar het hoofd te kunnen bieden. Een moderne, sterke en polyvalente
marine is een absolute must en ons land moet hiertoe op efficiënte wijze zijn steentje bijdragen
samen met zijn NAVO- en EU-partners.
Op het ogenblik dat we dit artikel schrijven, is het nieuwe strategisch plan van Defensie nog niet
bekend gemaakt. We hopen dat het voldoende budgettaire middelen zal voorzien om onze Marine
leefbaar te houden.
(Verslag: Henri P. Rogie)
Nota van de redactie:
Deze tekst werd geschreven vóór het “Strategisch plan voor Defensie 2030” op 22 december 2015
werd goedgekeurd door de Belgische regering. Hierin is het duidelijk de intentie om verder te
investeren in een Marine.

Een zee van kansen. Onze Noordzee
Op donderdag 22 oktober bracht Carl Decaluwé, gouverneur
van West Vlaanderen zijn rede voor de provincieraad. Dit
jaar had deze als titel: ‘Een zee van kansen. Onze Noordzee’.
Het Belgisch deel van de Noordzee is al het toneel van tal
van economische activiteiten: het is gelegen aan één van de
drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld met meer dan
150.000 scheepsbewegingen per jaar, het wordt intensief
bevist en er worden jaarlijks ettelijke miljoenen kubieke
meter zand gewonnen.
De Noordzee biedt onze provincie veel kansen, maar die
kansen gaan evenzeer gepaard met de nodige
verantwoordelijkheden.
In zijn rede pleitte gouverneur Decaluwé voor een
productieve zee waarin visionaire projecten zoals ‘Vlaamse
Baaien’ een belangrijke motor vormen. Ook wil de gouverneur blijvend inzetten op de maritieme
veiligheid.
De zeer interessante rede van de gouverneur kan gedownload worden op:
http://gouverneurwest-vlaanderen.be/sites/default/files/documents/rede_gouverneur_lr.pdf
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Leger - Natie

Een barbeque als afsluiter van “COMOPSAIR goes MS 2015”
Sedert vele jaren begeleiden een vijftigtal militairen van de Luchtcomponent een groep MS-patiënten
tijdens de beklimming van de Mont-Ventoux om hen zo te helpen hun veerkracht als MS-patiënten te
verhogen. Met een groep vrijwilligers biedt Comopsair een ondersteuning aan deze ondernemende
MS-patiënten en zamelt ze fondsen in om de kosten van dit initiatief te helpen dekken Dit jaar nam
ons lid Stefaan Vergaerde de medische zorg voor de deelnemers op zich.
Grensverleggend
Het was heroïsch en grensverleggend, de beklimming van de Mont-Ventoux op vrijdag 02 oktober
2015. Zeventig MS-patiënten en hun begeleiders, gesteund door een vijftigtal militairen van
Comopsair, die deze uitdaging tot een goed einde brachten… Een gebeurtenis die lang in het
geheugen gegrift zal blijven, zeker in dit van de MS-patiënten. Zowel voor hen als voor de militairen
was dit een win-win situatie, want het wederzijds respect groeide.
Een getuigenis
Als verpleegkundige kan ik het belang van dit lovenswaardig initiatief niet genoeg
benadrukken. Multiple Sclerose is net zoals andere chronische ziektes vreselijk. Je
staat ermee op en je gaat ermee gaan slapen. Niet alleen de patiënt met MS maar
ook diens partner, kinderen, en familieleden. Je moet het maar volhouden.
Stefaan Vergaerde
Koken kost geld
Tijdens een slothappening op 24 oktober 2015 in het militaire sportcentrum Duisburg in Tervuren
werd teruggekeken op deze bijzondere prestatie. Generaal-Majoor Vlieger Vansina, Commandant
van de Luchtcomponent, bedankte fier de deelnemende militairen en kon met genoegen een cheque
van 1.625 € overhandigen. Baron Charles Van der Straten Waillet, nationaal voorzitter van de MSLiga, drukte bij die gelegenheid zijn respect en dankbaarheid voor Comopsair uit.

Enkele initiatiefnemers samen met Generaal-majoor Vlieger Vansina,
Charles baron van der Straten Waillet en uiterst rechts Stefaan Vergaerde.
(Verslag Stefaan Vergaerde, verpleegkundige 1 EMI)
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Mercurius rubriek
Onze textielsector en zijn grootste uitdagingen
Volgens de Federatie van de textiel, hout- en meubelindustrie, kortweg Fedustria, wordt de
textielsector te vaak beschouwd als zijnde hoofdzakelijk de gekende tapijtweverijen. Nochtans zijn de
tapijtweverijen slechts een onderdeel van de rijk geschakeerde textielsector. Er bestaat namelijk ook
het technisch textiel, met niet alleen industriële toepassingen maar ook toepassingen voor de
medische sector of voor de veiligheidstoepassingen, zonder dan nog het interieurtextiel en de niet te
onderschatten kledijsector te vergeten.
Van moeilijke herstructureringen naar een nieuwe bloei
De textielsector kende vele moeilijke jaren van herstructurering en renovatie, maar op vandaag is de
Vlaamse textielsector opnieuw uitgegroeid tot een moderne gediversifieerde industrietak met
toekomst. Vooral wat het technisch textiel en het interieurtextiel betreft, mogen wij ons bij de
besten rekenen. Wij noteren dat de textielindustrie in ons land bijna 500 industriële bedrijven telt
die voor ongeveer 20.000 jobs zorgen en wij mogen met fierheid aanstippen dat meer dan 55 % van
die jobs in West-Vlaanderen te situeren zijn.
Personeel vormt de grote uitdaging voor de sector
Goed personeel vinden is er één van. Als men weet dat 1 op de 3 werknemers in de textielindustrie
ouder is dan 50 jaar, vormt de vergrijzing in die sector een uitdaging waar prioritair moet aan
gewerkt worden. De komende jaren zullen veel werknemers met stielervaring de pensioenleeftijd
bereiken. Dat zal zich vooral in Zuid-West-Vlaanderen laten voelen, gezien daar een lage
werkloosheidsgraad bestaat en er te weinig beschikbare jonge arbeidskrachten zijn. In de
textielsector staat dus tegenover de uitstroom van ervaren arbeidskrachten slechts een kleine
instroom van jongeren met een textielopleiding, zodat er beroep zal moeten gedaan worden op
jongeren met een andere opleiding. Daarom ten andere, heeft de federale minister van Werk
ingroeibanen gecreëerd om jongeren kansen te bieden, en ook de textielsector kan hierop beroep
doen. Er is eveneens een opleidingscentrum Cobot, dat in de textielbedrijven acties onderneemt om
voor nieuwkomers een opleiding te voorzien. Heel wat jongeren uit het technisch of het
beroepsonderwijs kunnen in de textielproductieafdelingen een job vinden. Men doet niet
hoofdzakelijk beroep op hooggeschoolde techniekers maar ook voor hen zijn er veel mogelijkheden.
Inspelen op moderne trends eveneens een noodzaak
Daar de productieactiviteiten in de textielbranche meer en
meer geautomatiseerd worden, zijn er ook regelmatig
vacatures voor informatici en voor technici met een
masteropleiding. Gezien de sector sterk exportgericht is, zijn
eveneens commerciële opgeleiden voor zowel de buiten- als
de binnendiensten noodzakelijk. Ook voor innovatie zijn
bijzonder geschoolde werkkrachten nodig, reikend van
productontwikkelaars, over masters tot laboranten. Gezien
de textielbedrijven ook sterk inzetten op digitalisering, zullen ook de bedrijfsmodellen en de
verkoopkanalen zich moeten aanpassen.
Het is primordiaal een goed antwoord te vinden op de strategische uitdagingen in de textielsector,
zodat deze verder mee borg kan staan voor de welvaart en de tewerkstelling in onze provincie.
(Rudolf Leplae)
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Vlaamse regionale indicatoren en de mening van de Vlamingen hierover
Voorzitster van het Internationaal Monetair Fonds Christiane Lagarde verwacht dat het jaar 2016 op
economisch vlak ontgoochelend zal zijn, met heel weinig groei. Niettemin achten de Vlamingen zich
redelijk gelukkig, hoewel ze een moeilijke toekomst niet uitsluiten. In dit artikel bekijken enkele
indicatoren, vertrekkende van gegevens uit betrouwbare bron en van de berichtgeving in de media. In
“De Morgen” werd hierover een interessant artikel van de hand van Rik Van Puymbrouck
gepubliceerd. Wij zullen ons daarbij beperken tot de meest relevante indicatoren, om zo een idee te
geven van wat de Vlamingen in het jaar 2015 bijzonder belangrijk vonden.
Indicator 1 - Welvaart en armoederisico in Vlaanderen.
België kan gerekend worden bij de meest welvarende landen in de wereld. Voor Vlaanderen bedroeg
het Bruto Binnenlands Product (bbp) in 2015 per inwoner ongeveer 32.800 €. Vlaanderen doet
daarmee 20 % beter dan het gemiddelde van de 28 landen van de Europese Unie. De
werkzaamheidsgraad van de Vlamingen tussen de 20 en de 65 jaar ligt in de Europese middenmoot.
Voor mannen is dit 70,2 en voor vrouwen 67, 6 %. Maar meer dan 1 op de 10 Vlamingen moet zien
rond te komen met een inkomen beneden de armoedegrens. Voor een gezin met 2 volwassenen en 2
kinderen is deze grens vastgelegd op 2.225 € per maand. Het cijfer 1 op 10 houdt dus in dat bijna
700.000 personen onvoldoende inkomen hebben. Dit zijn hoofdzakelijk werklozen en mensen van
origine buiten de Europese Unie.
Indicator 2 - De graad van tevredenheid van de Vlaming
In 2015 waren bijna 8 op de 10 Vlamingen tevreden wat betreft welzijn en het leven in het algemeen.
De gemiddelde levensverwachting steeg naar meer dan 82 jaar, wat toch zeer hoog is. De Vlamingen
waren het meest tevreden over hun woning en hun omgang met de huisgenoten. Het minst tevreden
waren de modale Vlamingen over onvoldoende vrije tijd en hun, volgens hen, te laag inkomen.
Daarenboven gaat ongeveer 75 % van de Vlamingen ervan uit dat het inkomen van de volgende
generaties zal dalen. Slechts 10 % denkt dat we de komende jaren meer zullen verdienen. Er wordt
dan ook met enige bezorgdheid over de toekomst nagedacht. Velen, meer dan 70%, denken dat
binnen een tiental jaren de Vlamingen voor hun eigen pensioen zullen moeten zorgen. Wat voeding
betreft, denken slechts 2 op 10 dat deze gezonder wordt, wat minder is dan vorige jaren.
Indicator 3 – Loonkloof tussen mannen en vrouwen gehalveerd.
Op het vlak van lonen zijn vrouwen in Vlaanderen eerder pessimistisch. Waar de loonkloof tussen
mannen en vrouwen einde vorige eeuw nog 19 % bedroeg, is deze op vandaag ongeveer gehalveerd.
Het gemiddelde verschil in uurloon van een voltijds werkende man en vrouw bedraagt nog ongeveer
9 %, echter wel nog iets meer als men de jaarlonen neemt, door de toegekende premies. We doen
het in België spijts dit verschil nog steeds veel beter dan gemiddeld in Europa. In Vlaanderen is de
loonkloof tussen mannen en vrouwen iets groter dan in de rest van België. Afgezien van deze
slinkende loonkloof mag de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in geheel het land als verworven
beschouwd worden.
Indicator 4 - De mobiliteit.
Over het algemeen zijn de Vlamingen minder tevreden over de mobiliteit. De Vlaamse regering nam
in het PACT 2020 een doelstelling op om de werk- en woonverplaatsingen voor 40 % te laten
gebeuren met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet. Daar zijn we echter nog lang niet aan
toe en volgens de laatste cijfers komen we maar aan ongeveer 25 %. Meer dan 70 % gebeurt nog
steeds met de auto, iets meer dan 12 % met de fiets en slechts 9 % met het openbaar vervoer. Als
men weet dat in Vlaanderen de gemiddelde afstand tussen werk en woonst 17,2 Km bedraagt en
bijna de helft van de werknemers op 10 Km van hun werkplaats woont, dan heeft het openbaar
vervoer nog een belangrijke communicatietaak te vervullen.
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Indicator 5 – Het ondernemerschap.
Wij zien op het ogenblik een terugval van het aantal bedrijven en van de werkgelegenheid, en
volgens economische experten zouden de overlevingskansen voor onze bedrijven dalen. Zo is zelfs
een daling vast te stellen van het aantal groeiende bedrijven. Maar positief is dat de investeringsratio
niet daalt en dat de private sector goed is voor een investeringsratio van meer dan 20 % van het bbp.
Wat ons bij de Europese top doet behoren.
Onze conclusie.
Vlaanderen behoort zeker tot de allerbesten qua welzijn en welvaart en we moeten zeker niet
pessimistisch zijn over de toekomst, wat niet betekent dat we niet aandachtig moeten zijn. We
moeten dus de evolutie van dichtbij volgen om tijdig de nodige correcties aan te brengen. Zo kunnen
we in 2016 de toekomst met optimisme blijven tegemoet zien.

(Leplae Rudolf)
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Manager van het Jaar 2015
Ieder jaar organiseert Trends Magazine de verkiezing van “Trends Manager van het Jaar”. Dit jaar
voor de 31ste keer. Onder de tien genomineerden bevond zich ook LtKol (R) Chris Van Doorslaer en
CEO van Cartamundi. We kennen Chris als reserveofficier tewerkgesteld bij DG Vorming. Op 11 april
2013, tijdens een debatavond van Economeet “Mars meets Mercurius” nam Chris als CEO van
Cartamundi het op tegen Generaal Vlieger Van Caelenberg Chef Defensie.
In november 2015 riep onze nationale voorzitter Brigadegeneraal b.d. Ronald Cazaerck de leden van
Mars & Mercurius op Chris Van Doorslaer CEO van Cartamundi te steunen als kandidaat manager van
het jaar. Vele leden van Mars & Mercurius hebben deze oproep beantwoord.
Op woensdag 6 januari 2016, tijdens een exclusief galadiner in Brussels Expo dat was georganiseerd
door Trends en Kanaal Z, werd de verkiezing van Chris Van Doorslaer als Manager van het Jaar 2015
bekend gemaakt. Hij volgt Luc Tack op, CEO van Picanol en co-CEO van Tessenderlo Chemie.
Met Chris Van Doorslaer bekroont Trends een manager die door zijn niet-aflatende inspanningen in
de voorbije twee decennia de puur Vlaamse familiale joint venture, Cartamundi, wist uit te bouwen
tot een duurzaam succesvolle wereldspeler en marktleider in de niche van speelkaarten. Onder zijn
leiding heeft Cartamundi vooral in de Verenigde Staten een knap parcours afgelegd. De jury prijst
Chris Van Doorslaer ook voor de manier waarop hij er in 2015 in slaagde om met de aankoop van
twee fabrieken van de Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro een overname te doen waardoor
Cartamundi wereldmarktleider werd in de productie van bordspellen als Monopoly en Cluedo.
De weinige vrije tijd die de nieuwe Manager van het Jaar rest, besteedt hij aan activiteiten in het
reservekader. Enkele jaren geleden behaalde hij de graad van luitenant-kolonel, waarmee hij de
evenknie werd van zijn vader, een beroepsmilitair.

Chris Van Doorslaer samen met de Chef Defensie Gen Vl Van Caelenberg
na het debat in april 2013
(André Billiet)
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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
Derde deel: ‘Islamitische Staat’
De Islamitische Staat ‘IS’ is een wahabistische groep die eigenlijk
rechtstreeks geboren is uit “Al Qaeda in Irak”. Wanneer in 2003
de opstand tegen de Amerikanen in Irak losbarst, zakken tal van
buitenlandse Al Qaeda-aanhangers - nieuwe en oude - af naar
Irak via Syrië, om er te strijden tegen Amerika, maar ook tegen de
sjiieten. De beweging die het meest het label van Al Qaeda kan
claimen is “Al Qaeda in Irak”, geleid door Abu Musab AlZawarqawi, een man met Iraaks-Jordaanse roots. Hij wordt de
lokale verzetsbaas, de lokale kolonel in Irak van Al Qaeda. De
beweging kent meer succes naarmate meer soennieten de
opstand steunen, maar boet in aan succes wanneer de
Amerikanen de opstand onder controle krijgen in 2006-2008. AlZawarqawi wordt trouwens, na verraad door zijn eigen
soennieten gedood door de Amerikanen in 2006.
Belangrijk is ook te weten dat binnen de beweging van “Al Qaeda
in Irak” twee ideologieën met elkaar in conflict komen. Langs de
ene kant de ideologie van de leider Al-Zawarqawi, de tacticus, en
aan de anderen kant de ideologie van Al Suri (Nvdr vermoedelijk wordt hier Abu Musab al Suri
bedoeld). Deze laatste is eigenlijk de grondlegger van de terrorisme-netwerk ideologie, die stelt dat
terrorisme geen territoriale geografische basis moet hebben, maar moet drijven op mensen die via
informele netwerken worden bereikt om met eigen initiatieven tot actie over te gaan. Daarvoor
wordt gebruik gemaakt van internettoepassingen.
Denk maar aan de aanslagen in Madrid in 2004 die door lokale islamisten zijn opgezet en gepleegd,
zonder buitenlandse inmenging van Al Qaeda. Denk ook aan de recente arrestaties in Brussel en
Verviers. Dat is eigenlijk de acute bedreiging die van zulke individuen kan uitgaan: een groepje
jongeren, over ’t algemeen familie van elkaar, al dan niet bekeerlingen, die via het internet
ideologisch beïnvloed en sterk geradicaliseerd zijn, waarna ze zeer lokaal tot actie overgaan.
Al-Zawarqawi daarentegen is een echte al qaedaman (al qaeda betekent ‘basis’) met een andere
opvatting: wij moeten eigenlijk strijden voor het bevrijden van het islamitisch grondgebied en tegen
elke vorm van niet rechtgeaard geloof, m.a.w. we moeten een staat uitbouwen, beginnend met het
in opstand komen en aanslagen en geweld te plegen in de gebieden waarover het gaat. Vandaar ‘Al
Qaeda in Irak’ die er aanslagen pleegt. Belangrijk is hier een duidelijke insteek dat niet in de eerste
plaats de Amerikanen de vijand zijn, maar wel de andersgelovigen sjiieten en de verraders onder de
soennieten.
Al-Zawarqawi heeft veel aanslagen bevolen op soennieten, zoals de aanslag op de drie westerse
hotels in Amman (Jordanië) in november 2005, waar 65 onschuldige soennitische burgers tijdens een
huwelijk om het leven zijn gekomen. Hij heeft eigenlijk met deze acties zijn eigen ondergang
voorbereid. In wezen is de opvatting van Al Zawarqawi, de ideologie van ‘IS.’
Rond 2008 en zeker in 2010 - na de ‘surge’- was het eigenlijk gedaan met de “Islamitische Staat in
Irak”, op enkele zakdoekgrote verzetshaarden na. Er was ook geen duidelijk een nieuw leiderschap
meer, afgezien van Al baghdadi, een bijnaam (Nvdr : het betreft hoogst waarschijnlijk Hamid Dawud
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Mohamed Khalil al Zawi, alias Abu Abdullah al-Rashid al-Baghdadi, die in april 2010 te Tikrit werd
gedood tijdens een Amerikaans-Iraakse aanval op zijn schuilplaats) die op dat moment de zaak nog
leidde. Dus niet te verwarren met de huidige Abu Bakr Al Baghdadi.

Hierin komt verandering als in 20112012 deze kleine oude Al Qaedagroepjes in Irak de kans hebben om op
een nieuw paard te springen, namelijk
de opstand in Syrië. Daar werd Al
Qaeda actief vanuit het nog bestaande
“Al Nusrafront”, dat tot op heden nog
gematigd
wordt
genoemd
in
vergelijking met “IS”. “Al Nusrafront” is
eigenlijk de echte tak van “Al Qaeda in
Syrië”, die geleid wordt door Ayman alZawahiri, een zeer gelovige Egyptische
dokter, opvolger van Bin Laden en grote intellectuele leider van Al Qaeda.
“Al Qaeda in Irak” heeft zich bij dit “Al Nusrafront” willen aansluiten en heeft in 2013 een poging
ondernomen om dat front over te nemen. Er wordt nogal eens beweerd, ook in kranten, dat er een
fusie is gebeurd tussen “Al Qaeda in Irak” en het “Al Nusrafront” of “Al Qaeda in Syrië”, waaruit
“Islamitische Staat in Irak en Syrië” zou zijn ontstaan, wat echter niet klopt. “Al Qaeda in Irak”had die
fusie gewild, maar het “Al Nusrafront” heeft de boot afgehouden, waarop een mislukte poging
volgde van “Al Qaeda Irak” voor een hostile take-over van het “Al Nusrafront”. Wel is een deel van
het “Al Nusrafront” overgelopen naar “Al Qaeda in Irak”, die zich dan omgedoopt heeft eerst tot ‘IS
in Irak’, dan tot ‘”IS in Irak en de Levent” (Nvdr : de afkortingen IS, ISIL, ISIS worden meer en meer
vervangen door DAESH, zijnde het acroniem van al-Dawla al-Islamiya fi Iraq wal-Sham, vertaald naar
“Islamitische Staat in Irak en de Levent”)
Op 29 juni 2014 is “IS” erin geslaagd de stad Mosul in Irak te veroveren met als gevolg dat zij zich
beriepen op een eerste kalifaat. Hierdoor werd de eerste steen gelegd voor de vereniging van de
Arabische wereld onder één religieus-politiek leider, zijnde de echte Al Baghdadi Abu Bakr, die zich
nu kalief Ibrahim laat noemen.
Voorheen in 2013 was “Al Qaeda in Irak” erin geslaagd de vermaarde gevangenis van Abu Graib in te
nemen, waarbij een duizendtal gevangenen werd bevrijd, waaronder een honderd tot tweehonderd
ervaren mensen die zich hebben aangesloten bij de groepering.
Hoofdverklaring van het succes van “Al Qaeda in Irak”.
Het feit dat ze Mosul hebben kunnen innemen, bracht hen tot de rijke oliebronnen van Irak
waardoor ze financiële inkomsten verwierven. Maar belangrijk was dat ze in Irak – want hun macht
ligt nog meer in Irak dan in Syrië – steun hebben gekregen van een aantal soennitische ontevreden
groepen. O.a. van een groep officieren uit het gewezen leger van Saddam Hoessein en meer bepaald
uit zijn ex-republikeinse garde, een vrij legitieme en gematigde groep die nog veel invloed had bij de
Iraakse burgerij in Bagdad en in enkele andere grote steden, maar tevens grote invloed en familiale
banden had bij een aantal stammen (stamhoofden) in het Westen van Irak.
Deze groep heeft IS in zijn cruciale periode vanaf tweede helft 2014 gesteund. In novemberdecember zijn ze evenwel onderling slaags geraakt, wat vaak het geval is bij verzets– en
rebellengroepen en waardoor scheuringen ontstaan. Een aantal van die stammen zijn “IS” blijven
steunen, maar een groot aantal werden teruggehaald, niet zozeer door de door Iran gesteunde
sjiitische regering in Baghdad, maar door het Westen met financiële steun en met dreiging van het
bombarderen van hun steden en dorpen. Natuurlijk is het Westen gaan optreden eind 2014 toen het
drama van de Koerdische Yezidi’s gebeurde in de gebergten van het Noorden van Irak. (Nvdr : Yezidi
is een monotheïstische volksreligie onder een gedeelte van het Koerdische volk. Het is een zeer
gesloten gemeenschap in die zin dat zij alleen op fanatieke wijze huwelijken toelaat binnen de eigen
socio-religieuse groep. Men wordt als Yezidi geboren, men kan het dus niet worden.)
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Waarom is het Westen gaan optreden?
Hiervoor zijn vier reden. Vooreerst omdat het duidelijk was dat dit probleem moest aangepakt
worden om de uitbreiding ervan tegen te gaan. Vervolgens om verdere tussenkomsten van Iran
tegen te gaan, want indien het Westen dit niet zou doen, zou Iran zijn invloed nog vergroten. Ten
derde omdat de Koerden bedreigd werden, want de Koerden zijn sedert eind de jaren ‘80 stabiele
bondgenoten van het Westen en als deze bedreigd worden, zitten de Turken met een probleem van
Koerdische vluchtelingen, wat Turkije wegens
het gekende probleem van het Koerdisch
separatisme liever niet ziet gebeuren. En ten
slotte omdat Jordanië zou kunnen bedreigd
worden. Dit land telt een bevolking van 9
miljoen inwoners, waarvan slechts 2,5 miljoen
Jordaniërs en verder 4 miljoen Palestijnen, een
half miljoen Irakezen en 2 miljoen gevluchte
Syriërs in de kampen in het Noorden. Velen van
deze laatsten beginnen door te trekken naar
andere gebieden en naar de hoofdstad Amman.
Onder hen ook velen met radicale sympathieën,
verwant met de Al Nusra en IS-leiders. Jordanië
dreigt op die manier gedestabiliseerd te
worden, wat voor de Amerikanen totaal onaanvaardbaar is om verscheidene redenen. Vooreerst
omdat, wanneer Jordanië valt de Westbank in Israël oncontroleerbaar wordt, wat de verdediging van
Israël wegens het ontbreken van enige strategische diepte zeer precair maakt. De Westbank
controleren is onmogelijk en dit zou tot een nieuwe oorlog leiden. Wat staat er dus op het spel :
ofwel valt Jordanië en komt Israël tussen, ofwel komt Israël tussen voor Jordanië valt: zoveel is zeker
het Westen komt tussen voor Jordanië valt. Dit is eigenlijk de voornaamste reden waarom het
Westen anticipeert.
Een laatste kwestie is de buitenlandse politiek van Obama. “Ja” is het antwoord op de vraag of
Obama hoegenaamd een buitenlandse politiek heeft, maar ze is duidelijk niet zeer succesvol. Zijn
politiek wordt bepaald door drie zaken. Vooreerst is hij ervan overtuigd dat Bush Jr. verkeerde
keuzes heeft gemaakt door zich te veel te focussen op het Midden-Oosten. Hij ziet het MiddenOosten niet als dé belangrijkste geopolitieke
regio in de wereld, wat veeleer China. Het is
voor hem veel belangrijke China te volgen in zijn
opmars als de economische macht - mogelijks
ook als grootste militaire macht - door op korte
termijn het evenwicht te bewaren tussen China,
Zuid-Korea, India en Japan en op lange termijn
tussen China en de Verenigde Staten van
Amerika en bij uitbreiding het hele Westen. Het
probleem is dat hij daarvoor niet de nodige
financiële middelen heeft. Een paar jaar geleden
heeft Obama daarom beslist troepen uit het
Midden-Oosten terug te roepen en richting
China te sturen. Dit beperkt zich tot het oprichten van een basis in het Noorden van Australië met
een 2.500 man sterke troepenmacht. De Chinezen zullen daar zeker niet van onder de indruk zijn,
maar symbolisch kan dit eigenlijk wel tellen ...
Het tweede luik in zijn buitenlandse politiek is dat hij zoveel als mogelijk troepen uit het MiddenOosten wil terughalen. Anders dan Bush Jr. ziet hij de strijd tegen het terrorisme niet zozeer als een
opdracht voor leger en politie, maar veeleer een opdracht voor de CIA met de inzet van onbemande
drones. M.a.w. niet het terrorisme uitroeien maar maximaal indijken. Het is een vorm van
indijkingsstrategie waarbij men in Pakistan, Afghanistan, Jemen, Somalië, in het Noorden van Kenia
en op grotere schaal in Irak, ingrijpt met drones – maar nu ook op grotere schaal in Irak met
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gevechtsvliegtuigen – om de ergste uitwassen van het terrorisme tegen te gaan, te verhinderen dat
het terrorisme zich kan reorganiseren en nieuwe aanslagen op Europa en de VS kan plegen. Dit is
echter maar gedeeltelijk succesvol natuurlijk.
Een derde punt van zijn buitenlands beleid is emotioneel getint: hij wil geen derde oorlog. Obama
wijst erop dat hij twee oorlogen van zijn voorganger heeft geërfd en wil ze beëindigen tegen 2016,
want Obama wil zijn opvolger niet met deze “shit” belasten. Een fatsoenlijk en mooi standpunt, maar
zoals we op heden kunnen constateren is dit
moeilijk hard te maken, want hij heeft een
derde oorlog gekregen, omdat hij zich te vlug
heeft teruggetrokken uit het Midden-Oosten
en uit Irak, zonder aan de gevolgen te denken
en zonder verder invloed te kunnen
uitoefenen. Dit heeft ruimte gelaten voor
verdere uitbuiting van de soennieten door de
sjiieten en heeft eigenlijk, gecombineerd met
Syrië waar hij twee jaar geleden een heel
zwakke kaart speelde rond de chemische
wapens en daarbij Poetin met de eer liet
lopen, een ongekend verlies aan prestige en
geloofwaardigheid meegebracht. Hierop zijn
de soennieten wanhopig geworden, waardoor de meest actieve groepen zich hebben aangesloten bij
de meest zichtbare brutale beweging, die na Obama’s halfslachtige optreden in Syrië, na hun succes
bij de bevrijding van de gevangenen uit Abu Graib en door het winnen van fondsen uit de olieexploitatie, buiten proportie groot is geworden.
De verwachting van de spreker is dat IS geen lang leven beschoren is, waarschijnlijk geen 3 jaar en
uiteindelijk die duivel weer in zijn doosje zal geduwd worden; dat de Arabische staten nog altijd als
enige met legitimiteit bekleed zijn en niet zullen dulden dat dit verder escaleert. Uiteindelijk zullen
de nodige middelen worden ingezet om die IS de kop in te drukken, wat nu al gebeurt, zij het
langzamer dan werd verwacht...
Een veel grotere dreiging dan het “terrorisme met een basis” komt van het ideeëngoed van Al Suri:
een terrorist maak je door een onstabiele jonge man of vrouw hele dagen voor de computer te laten
zitten en te indoctrineren met radicale gedachten via foutieve websites en beelden. Dit is het grote
gevaar voor de radicalisering in onze steden, zeker op grotere schaal in de grote steden van het
Midden-Oosten en Azië. Dit leidt immers tot het ontstaan van een valse ideologie die niet met
militaire middelen te bestrijden valt. Het wordt dus een strijd die zal moeten gewonnen worden, niet
door de tegenstelling tussen de radicale Islam en de Westerse moderne opvattingen op te drijven,
maar door te proberen de overgrote meerderheid van de islamitische wereld te mobiliseren vanuit
de elementen in de Islam, namelijk het inherente pluralisme, om een verhaal van democratisering en
modernisering over lange termijn op gang te brengen.
Dit is een fout die het Westen heeft gemaakt, bijvoorbeeld in Egypte wanneer de revolutie slaagde
en Morsi op democratische wijze met zijn partij gesteund op het moslimbroederschap, als president
wordt verkozen, werd dit in het Westen niet ten onrechte als een ramp gezien. De fout die gemaakt
werd is, dat men toen niet de gematigde elementen binnen de Egyptische regering en binnen de
partij van het moslimbroederschap is gaan steunen en financieren. Vrij snel wanneer de moslimpartij
in handen kwam van de meer radicalen zijn we, Europa op kop, schoorvoetend gevolgd door Obama,
het Egyptische leger gaan steunen om een staatsgreep te plegen. Op lange termijn door de steun aan
die staatsgreep van Azizzi – vb. ook de linkse politici en journalisten in ons eigen veilig België
steunden deze staatsgreep – is elke geloofwaardigheid over democratische –en mensenrechten die
een klein beetje door Obama waren opgebouwd, maar ook door Europa werden gebracht na de
koude oorlog, verloren gegaan.
Op lange termijn dus is dit verliezen van vertrouwen in het Westen door de gematigde elementen
uit de islamwereld een veel groter probleem dan het verlies van een of twee steden in Irak of in het
gebied dat ‘IS’ onder controle heeft.
(Verslag : Ronny Vermeersch)
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Energie, schaarste of overvloed ? Hebben wij een keuze ?
Causerie door Jean-Paul Poncelet ter gelegenheid van de Nationale Dag van Mars en Mercurius

Bij wijze van inleiding geeft de spreker aan dat het probleem van de
energiebevoorrading zeer complex is en dat het niet in zijn bedoeling ligt een
oplossing voor te stellen, zelfs niet nu hij beschikt over meer spreektijd dan hem
tijdens de soms summiere interviews wordt toegemeten. Hij wil integendeel
een persoonlijke reflectie bij het publiek opwekken, door het probleem op een
gestructureerde manier voor te stellen.

Onze energiebevoorrading steunt op een vergelijking met vier hoofdvariabelen, die hierna
ontwikkeld worden: de demografie, het ontwikkelingsniveau, de industrialisatie en de
afhankelijkheid van de fossiele energiebronnen.
Op planetair niveau kende de demografie een
exponentiële groei : de drempel van één miljard
mensen werd bereikt in 1815, om in het begin van
de twintigste eeuw de kaap van drie miljard te
ronden en vandaag de zes miljard te overschrijden.
Naar verwachting zal de wereldbevolking op 9
miljard afklokken rond 2050. De versnelling van de
bevolkingsgroei kan dus niet ontkend worden.
De tweede factor die de vraag naar energie stuurt is
het ontwikkelingsniveau van de verschillende
bevolkingsgroepen. De basisbehoeften slaan op de
voeding, dus op het beschikbaar zijn van voldoende
geschikte landbouwgrond en de toegang tot
drinkbaar water. De uitbreiding van het
landbouwareaal gebeurt ten koste van het tropisch
regenwoud, wat op wereldniveau de capaciteit
vermindert om CO2 op een natuurlijke manier te
absorberen, waardoor dan weer de concentratie
aan broeikasgassen in onze atmosfeer stijgt. Daarbij
voegen zich dan de meer ontwikkelde en energieverslindende behoeften zoals het wonen, het
transport, de telecommunicatie, enzovoort. Hoe sneller een land zich ontwikkelt, hoe meer zijn
behoefte aan energie per inwoner stijgt, zoals de sterke stijging van de levensstandaard in China
illustreert.
De keuze van onze samenleving, sedert de
industriële revolutie in de 19de eeuw, om door te
gaan op het pad van de industrialisatie draagt ook
bij tot de groei van de vraag naar energie. Sedert de
uitvinding van de stoommachine, die warmte omzet
in beweging, heeft de mens niet opgehouden de
mechanisatie voor te stuwen en onze hedendaagse
leefwijze hangt volledig af van talrijke machines
met toenemende intelligentie en energieverbruik,
zowel bij hun vervaardiging als bij hun gebruik.
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Om deze toenemende vraag naar energie te kunnen voldoen, gebruiken we in eerste orde fossiele
energiebronnen, zoals steenkool, petroleum en aardgas , met als onmiddellijk gevolg de voor onze
ademhaling zeer schadelijke uitstoot van CO2 of koolstofdioxide. Deze uitstoot bedreigt het
klimaatevenwicht van onze planeet en de gezondheid van haar bewoners.

Jean-Pol Poncelet onderlijnt de hoogdringendheid van handelen op het vlak van energiepolitiek,
zowel op mondiaal als op Europees niveau : niettegenstaande de initiatieven om de uitstoot van
broeikasgassen te beperken, is de uitstoot ervan met 60 % toegenomen in de periode 1990-2015.
Wetenschappers hebben berekend dat meer dan 2.000 miljard ton CO2 werd geproduceerd sedert
het begin van de industriële revolutie in de jaren 1850 en dat de voor onze planeet aanvaardbare
bovengrens ligt op 3.000 miljard ton. We hebben dus al twee derden van ons CO2-budget opgebruikt.
Om de klimaatopwarming tot 2 graden
Celsius te beperken, zou 80 % van onze
elektriciteitsproductie moeten gebeuren
vanaf niet-fossiele energiebronnen, de
zogenaamde de-carbonisatie. Een zeer
aanzienlijke inspanning in vergelijking
met de 30 % die tot op vandaag werden
gehaald. Oplossingen hiervoor zijn te
vinden in de hydro-elektrische productie,
in nucleaire elektriciteitsproductie en in
zogenaamde hernieuwbare bronnen als
zonne- en windenergie. Zich beperken
tot hernieuwbare energiebronnen is niet
realistisch : ze vertegenwoordigen maar
5 % van de elektriciteitsproductie op
wereldniveau en de technologische evolutie, bijzonder op het vlak van energieopslag, zal
ontoereikend zijn om deze bijdrage gevoelig te verhogen. Afzien van nucleaire elektriciteitsproductie
zou de verdere groei van de energiebevoorrading ernstig beperken en een rem zetten op de
verhoging van het welzijn van ongeveer 1,2 miljard mensen, die door deze keuze niet kunnen

M&M Contact nr. 04/2015
- 48 -

beschikken over elektriciteit. Aan dit argument kan nog toegevoegd worden dat nog altijd 2,8 miljard
mensen gebruik maken van biomassa, waaronder vooral hout om zich te verwarmen en voedsel te
bereiden. Dit zorgt op zijn beurt voor een betekenisvolle uitstoot van CO2.
Kernenergie biedt een opportuniteit die
minstens aandacht verdient in het licht
van de beperking van de uitstoot van
broeikasgassen. Inderdaad, indien de
huidige kerncentrales zouden gesloten
worden, zou het alternatief voor
elektriciteitsproductie leiden tot een
bijkomende uitstoot van broeikasgassen
in de atmosfeer, die vergelijkbaar met
de totale uitstoot van het wagenpark
van Duitsland, Frankrijk, het Verenigd
Koninkrijk, Italië en Spanje. Het
veiligheidsaspect bij het gebruik van kernsplijting is zeer terecht – zeker in het licht van de gevolgen
van een ongeval zoals in de kerncentrale van Fukushima – onderwerp van debat. De technologie
evolueert in de goede richting, onder meer door een lager uraniumverbruik per geproduceerde
kilowattuur en door een betere insluiting van gebruikte kernbrandstof, maar de zéér lange
investeringshorizon – ongeveer 100 jaren – en de wispelturigheid in de gevolgde politiek, maken de
taak, om het nucleaire in de portefeuille van energiebronnen te behouden, zeer zwaar.
De wereld en, dichter bij ons, Europa moeten zich herpakken, het energievraagstuk hoog op de
politieke agenda plaatsen en rationele en duurzame oplossingen naar voor schuiven. Tot groot
ongenoegen van de spreker verdeelt dit vraagstuk vandaag de Europese Unie : 14 lidstaten zijn vóór
de nucleaire oplossing en 14 verzetten er zich tegen. Dit verklaart op zijn beurt het ontbreken van
een gemeenschappelijke politiek op het vlak van energie. Deze uitdaging slaat niet enkel op onze
gezondheid en ons milieu, maar raakt ook sleutelelementen zoals de stabiliteit van de energieprijzen
en daarmee de competitiviteit van onze bedrijven. De spreker ziet veel redenen om de alarmklok te
luiden, en maant iedereen aan om deze stap te zetten.
Bastogne, 17 oktober 2015 (Samenvatting Bernard Respaut – Vertaling en illustratie Jan De Vos)
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Historicum

De gezondheidsdienst van Keizer Napoleon I
Het Napoleonjaar 2015 ligt reeds achter onze rug en naast een artikel over de rol van Napoleon I als
staatsman, is een artikel over Napoleon I en de gezondheidsdienst zeker ook op zijn plaats.
De vele militaire campagnes van Napoleon, zowel te land als ter zee, gingen gepaard met massale
verliezen. Zo kostte zijn Ruslandcampagne het leven aan 90.000 militairen. Tijdens de slag van
Waterloo raakten op 18 juni 1815 35.300 Franse militairen gekwetst en sneuvelden er die dag
10.900. Uiteindelijk zouden de totale verliezen aan Franse zijde 46.000 militairen bedragen ofwel
24% van de ingezette troepen. Ter vergelijking: tijdens WO I liepen de verliezen op tot 8 %, tijdens
WO-II tot 4 % en tijdens de Vietnamoorlog tot 1,5 % .
Tijdens het bewind van Napoleon I bestond
dus zeker de behoefte aan een goed
georganiseerde gezondheidsdienst. Napoleon
was wel begaan met het welzijn van zijn
soldaten, maar in de eigenlijke organisatie van
zijn gezondheidsdienst was hij niet echt
geïnteresseerd. Hij liet dit liever over aan
deskundigen en we mogen gerust stellen dat
Napoleon daarvoor beroep deed op voor die
tijd grote wetenschappers en deskundigen in
alle domeinen van de gezondheidsleer. Vele
namen zijn terug te vinden op de Arc du
Triomphe. Maar ook nog dit: velen van hen
hebben baanbrekend werk verricht op vlak
van chirurgie, inenting met vaccins, het ontwikkelen van een chirurgische trousses, cardiologie,
hygiëne, voedingsleer, opvang van oorlogsveteranen, enzovoort.

De hiernavolgende illustraties verduidelijken één en ander.

Gezonheidsdienst van de Grande Armée
Benaming voor de verschillende legers die door
Napoleon werden bevolen tussen 29 Aug 1805
(leger vanaf de Côtes de l’Océan tot de Rijn) en
1808 en nadien in 1809 en vanaf 1813.
Chef geneesheer: Coste Desegnettes (1806 – 1813)
Chef chirurg: Percy (blind vanaf 1809)
Heurteloup (1809 – 1812)
Larrey vanaf 12 Feb 1812
Chef apotheker: Brunoy Sabin Joseph (1752 –
1831)
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De medische Dienst is de sukkelaar van dienst tijdens alle militaire operaties
Niettegenstaande de zeer goede organisatie, met o.a. de oprichting van divisies ambulances, was de
medische dienst van zijn leger onderbedeeld, met uitzondering van La Garde. Dit kwam door een
tekort aan middelen, waarvoor de oorlogscommissarissen instonden. Tijdens de slag van Waterloo
had het medisch personeel, of wat er nog van overbleef na de Ruslandcampagne, bovendien de
benen genomen en werd het vervangen door een muziekkorps.
Napoleon had geen hoge dunk van de geneeskunde, wat begrijpelijk was in die tijd. Toch heeft hij,
zowel op het terrein als tijdens de veldtochten, de efficiëntie van de oorlogschirurgen weten te
waarderen en te belonen. Enkele artsen en chirurgen hebben daarom heel wat inspanningen gedaan
om de medische zorgen te organiseren en te verbeteren, helaas zonder veel resultaat.
Zoals blijkt uit de samenstelling van zijn persoonlijke medische dienst, besteedde Napoleon meer
aandacht aan zijn persoonlijke relaties dan aan de wetenschappelijke competenties. Zo verkiest hij
Corvisart boven Hallé als arts. Corvisart was een vulgaire arts, terwijl Hallé binnen de medische
wereld overladen werd met roem en eer omwille van zijn baanbrekend wetenschappelijk werk o.a.
op vlak van borstkanker, de effecten van kamfer, hygiëne ...
En hoe ziek was Napoleon nu uiteindelijk?
Napoleon is net zoals zijn vader gestorven ten gevolge van een uitgezaaide maagkanker. Blijkbaar
had hij heel zijn leven last van maagklachten, waaronder recidiverende maagzweren. Vandaar het
beeld van Napoleon met zijn hand op de buikstreek.
Napoleon is dus niet vergiftigd, zoals het verhaal
de ronde doet. Men heeft inderdaad een kleine
concentratie aan arsenicum in zijn lichaam
gevonden bij onderzoek van het haar bij één van
de autopsies sinds zijn dood. Arsenicum werd
echter ook gebruikt voor de behandeling van
syfillis.
Napoleon had ook een hysterische angst voor
katten of ailurofobie en had ook enkele
oorlogswonden - in 1809 kreeg hij een kogel in de
hiel - en hij had ook veel last van blaasstenen,
blaasontstekingen en rethrastrictuur. Was hij ook
depressief? Napoleon had immers veel slapeloze
nachten en leed aan slaap-apnoe. Omdat Napoleon zwaarlijvig was, leed hij vermoedelijk aan het
Pickwicksyndroom, waarbij vet ophoping rond de ademhalingswegen de ademhaling bemoeilijkt.
En last but not least: Napoleon had kleine testikels! De penis van Napoleon - 3,8 cm is niet echt
lang te noemen - is afgesneden, bewaard gebleven en werd geveild in 1924. Dit klein opgedroogd
object is nu terug te vinden bij een Amerikaanse uroloog. Ondanks zijn seksuele dysfunctie is
Napoleon twee maal gehuwd geweest en was hij in staat 3 kinderen te verwekken.
Hopelijk is hiermee wat meer duidelijkheid verschaft over de persoon van Napoleon.
(Stefaan Vergaerde)
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Lecturama
L’Anglaise et ses fusiliers marins - Nieuport, 1914-1917
Patrick Vanleene
Op basis van historische feiten, veelvuldige anekdotes, alsook schriftelijk en fotografisch
bronnenmateriaal, vaak onuitgegeven, en in het bijzonder aan de hand van het eveneens
onuitgegeven, maar niettemin uitzonderlijk en zeer volledig oorlogsdagboek van generaal Roger Hély
d’Oissel, hangt deze nieuwe publicatie een beeld op van het heroïsch leven van deze merkwaardige
personages die vanaf de herfst 1914 dienden in de Westhoek.
Het werk vormt een onmiskenbaar fresco, aangrijpend en
vol emotie, dat de verdienste heeft de moed en de
zelfverloochening van Lady Dorothie Feilding te onderlijnen.
Deze jonge Britse adellijke dame was nauw verbonden met
het Franse hoofdkwartier nabij Veurne en werkte met totale
toewijding als vrijwillig ambulancierster aan het front tussen
Diksmuide en Nieuwpoort. Met verachting van de gevaren
poogde ze te redden al wie te redden viel, vaak in
onvoorstelbare omstandigheden en tegen het advies van de
toenmalige militaire hiërarchie in.
Ook wordt de aandacht gevestigd op de heldhaftigheid en
de moed van de marine fuseliers onder leiding van admiraal
Ronarc’h, die als landingstroepen niet voorbereid waren op een loopgravenoorlog. Hun dagelijks
leven aan de IJzer, hun vreugde en hun verdriet komen daarbij aan bod. Velen onder hen vonden de
dood en rusten op de talrijke begraafplaatsen in de streek. Dorothie Feilding, die Frans geleerd had
tijdens haar jeugd, knoopte zeer snel vriendschappelijke betrekkingen aan met “haar zeelui”.
DE AUTEUR
Auteur Patrick Vanleene, gepassioneerd kenner van de Eerste
Wereldoorlog, boeit de lezer met ontroerende herinneringen,
zonder evenwel de precisie van de historische waarheid uit het
oog te verliezen.

BESTELBON
Ondergetekende bestelt ……….. ex. Van “L’Anglaise et ses fusiliers
marins”
Naam -voornaam ……………………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………………………………………
Postcode ………………… Stad ………………………………………………………………
Tel. ………………………………. Nr BTW ……………………………………………………
Email ………………………………………………………………………………………………
Datum …………………………….. Handtekening ………………………………………
Prijzen zijn BTW inbegrepen, exclusief verzendingskosten.
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Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk opgestuurd.

Ons bestuurslid Luc Saelens was aanwezig op de persvoorstelling van het boek
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Het leven in onze Club
Mededelingen
Belgian Day aan Cenotaph te London zaterdag 16 juli 2016.
Getrouw aan onze jaarlijkse aanwezigheid op deze plechtigheid, die overigens zeer geapprecieerd
wordt door ons Koninklijk Hof, plannen we t.g.v. dit gebeuren een vierdaagse reis van vrijdag 15 tot
maandag 18 juli ek.
We voorzien een bezoek aan het historisch stadje Rochester, met de tweede oudste kathedraal van
Engeland, een bezoek aan de koninklijke vertrekken en de tuinen van Hampton Court Palace, met
inkijk hoe het binnen de hofhouding onder Henri VIII, Elisabeth I en de Georgians er aan toeging. We
houden een herinneringsmoment tijdens het bezoek aan de RAF-begraafplaats te Runnymede en op
de terugweg houden we halt voor een bezoek aan Pemhurst Manor, met zijn Tudor architectuur,
waar de jonge Edward VI woonde.
Alhoewel het programma door ons wordt vastgelegd, zal de uitstap op administratief en logistiek
gebied georganiseerd worden door een reisbureau of busmaatschappij.
Deelnameprijs met inschrijving volgt later
(Ronny Vermeersch)

Onze 80 – 90 jarigen

Op 14 oktober 2015 mocht Albert Beyts 90
kaarsjes uitblazen.
We wensen Albert van harte proficiat

Op 20 december 2015 was het de beurt aan
past voorzitter Maurice Debruyne. Hij werd 80.
Ook aan Maurice van harte proficiat.
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Wekelijks Trefpunt
Iedere vrijdag tussen 16.00 en 18.00u komen onze leden
samen in Café-Restaurant ’t Zand op het Zand in Brugge.
Aarzel niet en kom ook eens voor een babbel met vrienden
met een koffie een gezellig pintje of een glas wijn.

Verkoop van attributen M&M
Voor de nieuwe leden is het interessant om te weten dat volgende M&M attributen kunnen besteld
worden:
Kenteken M&M
Das M&M (marineblauw of bordeaux)
Badge voor op vest (2 modellen)
 Om op te naaien
 Met magneet bevestiging

€3,50
€13

Sjaal voor dames (bordeaux)

€15

€25
€30

NIEUW !!!! - Zorg voor de veiligheid van uzelf, uw kinderen en kleinkinderen
Ter gelegenheid van het project “Van Schelde naar IJzer” lieten wij voor de deelnemers aan de
marsen gele veiligheidshesjse 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.
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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 dit nummer van M&M Contact met teksten en/of foto’s:

André Billiet
François Crepain
Jan De Vos
Roger De Waele
André Hoef
Rudolf Leplae
Henri Pierre Rogie
Stefaan Vergaerde
Ronny Vermeersch

Wij zoeken nog enkele adverteerders
Publiciteit in ons driemaandelijks M&M Contact tijdschrift
Eén bladzijde A4: €25 per nummer of €80 voor vier nummers
Eén halve bladzijde A4: €13 per nummer of €40 voor vier nummers

Wie wil ons steunen?
Alle verdere informatie bij onze penningmeester: tel. 0477 31 01 17
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