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Eigen activiteiten
Raadpleeg ook onze website http://mmbrugge.be voor eventuele wijzigingen en foto’s van de voorbije activiteiten.
20 Apr 16

10.00 u

Causerie in de aula van het Groot-Seminarie, met lunch.
Alain Remue – Hoofd Cel Vermiste Personen

19 Mei 16

10.00 u

Bezoek aan de Provinciale Veiligheidsschool en het Natuurdomein Vloethemveld in
Zedelgem met lunch in het Benedictusheem in de Abdij van Zevenkerke

22 Jun 16

08.00 u

Eendaagse uitstap per bus rond het thema “Staats-Spaanse Linies” onder leiding van
Herman Nevens met lunch in restaurant “Het Gouden Hert” in Hulst.

15 – 17 Jul 16

---

Driedaagse reis naar Londen met deelname aan Belgische plechtigheid aan Cenotaph

28 Aug 16

14.15 u

Familiedag met BBQ in Dudzele

Activiteiten van andere organisaties
17 Apr 16

09.30 u

Herdenking Raid op Zeebrugge op Saint Georges Day
Kerk – Begraafplaats – Adm. Keyesplein

30 Apr 16

09.00 u

Floraliën Gent – Citadelpark, Sint Pietersplein, Leopoldskazerne en Bijlokesite.
Organisatie M&M Gent i.s.m. KKROG

08 Mei 16

11.00 u

Herdenking V-dag aan het Monument van de Weggevoerden aan het Stationsplein in
Brugge
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Waarde Mars- & Mercuriusleden en sympathisanten,
Wanneer jullie dit nummer van M&M Contact in handen krijgen, is het
nieuwe jaar al enkele maanden oud. Het is jullie vast meteen opgevallen
dat we, bij dit eerste nummer van deze nieuwe jaargang, met een andere
lay-out uitpakken. Dit is een bewuste keuze, want we zijn het jaar gestart
met het voornemen om te werken aan de toekomst van onze club en we
willen dit van meet af aan gestalte geven met een nieuwe vorm en inhoud
voor jullie vertrouwde tijdschrift. Met dit speciaal nummer willen we
aangeven hoe we daarbij M&M Contact zien in de toekomst.
De krachtlijnen voor de toekomst hebben we al voorgesteld op 30 januari
tijdens onze laatste Algemene Vergadering in het Kasteel van Moerkerke.
Het belang van een gedegen reflectie over de weg die we moeten inslaan
en de noodzaak om dit te doen in ruimer nationaal verband, kan niet
genoeg onderlijnd worden. Daarom besteden we daar verder in dit nummer
nogmaals uitvoerig aandacht aan.
Met de nieuwe lay-out willen we ons tijdschrift beter afstemmen op de
accenten die we binnen onze club willen leggen. Tegelijk hopen we dat deze
verzorgde publicatie ook een uithangbord zal zijn voor Mars & Mercurius.
Dit neemt uiteraard niet weg dat jullie de vertrouwde rubrieken zullen
terugvinden, naast enkele nieuwe zaken.
Ik wil de leden van het redactiecomité M&M Contact hierbij van harte
feliciteren voor het behaalde resultaat, dat in eerste orde geschraagd wordt
door hun jarenlange inspanning om de kwaliteit van onze M&M Contact
voortdurend te verbeteren. Ik wens hen verder veel succes en hoop dat
velen onder u in de toekomst zullen willen bijdragen om het inhoudelijk
niveau van ons tijdschrift verder te verhogen. Ik ben ervan overtuigd dat
deze inspanning naar waarde zal geschat worden en tot meer leesplezier en
vooral een hogere informatieve waarde zal leiden.
Ondertussen is ons jaarprogramma op kruissnelheid gekomen en staan
weer heel wat activiteiten op stapel voor de komende maanden. Verder in
dit nummer is daar zoals steeds uitvoerige informatie over te vinden. Mede
namens de Raad van Bestuur hoop ik jullie bij elk van die gelegenheden
eens te meer talrijk te mogen begroeten.
Zeer genegen,

Ronny Vermeersch

Werkten mee aan dit nummer
André Billiet, Frank De Lille, Jan De Vos,
André Hoef, Henri Rogie

Jan De Vos
Voorzitter
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Mars & Mercurius Quo Vadis?
Editoriaal door Jan De Vos, Voorzitter

Binnen Mars & Mercurius werd al
herhaaldelijk bezorgdheid geuit over de
toekomst van de Kring, want de band
met Defensie dreigt te verzwakken en het
ledenbestand blijft traditioneel samengesteld. Een reflectie daarrond op
nationaal niveau heeft alvast geleid tot
nieuwe statuten en tot de keuze voor een
versterking van de werking van
Economeet. Het is nu aan elke club om dit
op lokaal vlak waar te maken.

Een uitdaging
De Kring Mars & Mercurius vond kort na
de Eerste Wereldoorlog zijn oorsprong in
bedrijfsmiddens. De dienstbaarheid voor
elkaar en voor de samenleving stond
daarbij centraal in de betrekkingen
tussen de leden en ook op vandaag blijft
het belangrijk deze basiswaarde verder
te ontwikkelen en te versterken.
Het is immers enkel op deze manier dat
een maatschappelijk draagvlak kan
gevonden worden dat borg staat voor de
toekomst van onze vereniging. Daarom
moeten we van Mars & Mercurius
Afdeling Brugge/West-Vlaanderen vzw
een club maken die volwaardig plaats

neemt in de samenleving en die aan
eenieder ruimte biedt.

Vijf aandachtsgebieden
Om deze toekomst vorm te geven, willen
we behouden wat in het verleden
bewees goed en sterk te zijn en willen we
verbetering brengen waar dit een
meerwaarde biedt. We zien daarbij vijf
grote aandachtsgebieden.
Vooreerst “Mars & Mercurius en zijn
leden”. Daar stellen we ons de vraag wat
onze vereniging specifiek kan maken
tegenover
andere
vergelijkbare
verenigingen en hoe we dit kunnen
uitdrukken in een wervende hedendaagse boodschap. Op nationaal niveau
loopt hierover een diepe reflectie en de
nieuwe statuten zijn daar een
uitdrukking van. Verder werd daar
bevestigd dat de Mercuriuspijler, en
daarmee ook Economeet, meer dan ooit
het fundament van onze Kring moet
vormen. Aan ons dus om te zoeken hoe
we lokaal de band met het bedrijfsleven
kunnen verbeteren en hoe we dit kunnen
vertalen in een activiteitenaanbod dat
aantrekkelijk is voor alle leden. Daarom
blijven we verder inzetten op een

gevarieerd aanbod van economische,
maatschappelijke, culturele, wetenschappelijke en militaire activiteiten.
Daarbij moeten we voor ogen houden
dat we actief zijn in het verenigingsleven
en steunen op vrijwilligerswerk. Het is
dus belangrijk een gezond evenwicht te
bewaren tussen zakelijke en sociale
contacten. Daarnaast is het ook
belangrijk te letten op een goede
medebetrokkenheid van de leden.
Vervolgens moeten we, zeker in het licht
van de evolutie van onze krijgsmacht en
de weerslag daarvan op de relatie met
onze vereniging, onder het motto “Mars
& Mercurius en Defensie” bekijken hoe
we de Marspijler in de toekomst zullen
invullen en hoe we dit voor de toekomst
kunnen borgen. Misschien moeten we
niet langer de vraag stellen wat Defensie
kan doen voor ons, maar veeleer wat wij
voor Defensie kunnen betekenen. Een
goede reden dus om ook reflectie en
debat rond het nationale en internationale veiligheids- en defensievraagstuk prominent in onze agenda te
behouden en om te onderzoeken hoe we
dit naar het publiek kunnen uitdragen.
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Daarnaast verdient ook “Mars &
Mercurius en Economie” bijzondere
aandacht, want dit is niet alleen de
oorsprong van onze vereniging, het is
ook het domein bij uitstek om haar
positie opnieuw te versterken. De
beslissing om op nationaal niveau
Economeet verder uit te bouwen zal ook
voor onze club een leidraad zijn. Een
betere aansluiting bij het bedrijfsleven is
hiervoor primordiaal en we zetten
daarom verder in op opportuniteiten om
de Mercurius-pijler versterken. We
willen dit doen door in M&M Contact

meer en diepgaander artikels over
handel en industrie op te nemen, door bij
onze ledenwerving meer actoren uit de
bedrijfswereld aan te trekken en door bij
te dragen tot reflectie en debat rond
economische kwesties tijdens onze
Academische Zittingen.
Verder willen we binnen “Mars &
Mercurius en de Samenleving” bijdragen
tot de ontwikkeling van een maatschappelijk verantwoord burgerschap,
waarbij we vooral een groter respect
voor de instellingen en een beter

historisch bewustzijn nastreven. We
willen dit doen via publicaties, door het
organiseren van tentoonstellingen, door
het geven van voordrachten en door mee
te werken aan educatieve projecten.
Tot slot willen we op het niveau “Mars &
Mercurius Nationaal” een loyale partner
zijn, die mede toonaangevend wil zijn bij
het uitstippelen van het pad naar een
sterkere nationale Kring. Niet door tot
elke prijs het debat te willen domineren,
maar veeleer door het goede voorbeeld
te geven.

Naar concrete doelstellingen
DOELSTELLINGEN
Nationaal

Leden

Defensie

Economie

Samenleving

- Positie als vzw afbakenen
- Mee een toonaangevende club zijn
- Participeren in activiteiten
- Rijkdom gebruiken
- Ledenwerving versterken
- Activiteiten verdiepen
- Ontmoeting stimuleren
- Samenwerking en steun
- Deelname conferenties & debatten
- Publicatie artikels M&M Contact
- Uitdragen naar publiek
- Deelname aan Economeet
- Academische zitting
- Deelname aan voordrachten
- Publicatie artikels M&M Contact
- Bedrijfsbezoeken
Bijdragen tot ontwikkeling van
- verantwoord burgerschap
- respect voor de instellingen
- historisch bewustzijn

Dit alles kwam reeds aan bod tijdens onze Algemene
Vergadering op 30 januari 2016 in het Kasteel van
Moerkerke, waar we uitvoerig op deze toekomstvisie zijn
ingaan.
Voor elk van de aandachtsgebieden hebben we duidelijke
doelstellingen geformuleerd, waaraan we op korte en
middellange termijn willen werken.
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Naar een actieplan
ACTIEPLAN
Communicatie Projecten
Middelen
Organisatie

Statuten / RIO / Conventie
Bestuursfuncties
Comités activeren
Informatiepakket vervolledigen
M&M Contact verbeteren
Website consolideren/valoriseren
Persrelaties actief beheren
Trefpunt promoten
Aanwezigheid plechtigheden
Medewerking herdenkingen
Publicaties
Tentoonstellingen
Educatieve activiteiten
ICT-ondersteuning

Op het vlak van organisatie willen we het
komende jaar onze statuten en ons
Reglement van Inwendige Orde of RIO
afstemmen op de nieuwe nationale
statuten en willen we de relatie tussen
onze afdeling en het nationale niveau,
die
beiden
rechtspersoonlijkheid
hebben, vastleggen in een conventie.
Daarnaast willen we een betere invulling
geven aan de bestuursfuncties en willen
we de werking van onze afdeling via
comités organiseren, zodat bestuursleden beter met andere leden kunnen
samenwerken en de betrokkenheid van
de leden verhoogd wordt.
In het domein van de communicatie
willen we onze ledenwerving ondersteunen met een verzorgd en op ons
doelpubliek toegesneden informatiepakket. Ons ledentijdschrift M&M
Contact willen we naar vorm en inhoud

In het actieplan dat we hebben opgesteld, worden een
aantal initiatieven gebundeld in actiedomeinen.

verder verbeteren, zodat het als een
waar uithangbord kan helpen een
draagvlak creëren voor onze werking en
onze initiatieven. Daarnaast willen we de
moderne
digitale
communicatiemiddelen optimaal benutten door onze
website verder uit te bouwen en door
meer gebruik te maken van sociale
media als Facebook en Twitter. Ook een
beter en actief beheer van onze relaties
met de pers moet bijdragen tot een
betere bekendheid en zichtbaarheid.
Maar bovenal willen we ontmoeting
tussen onze leden stimuleren. Het
initiatief van een twintigtal jaren geleden
tot het wekelijkse “Trefpunt” op de
vrijdagnamiddag kan daar toe bijdragen
en moet dus beter gepromoot worden,
zodat meer leden gebruik maken van
deze gelegenheid. Informatie daarover is
te vinden achterin dit nummer.

Op het vlak van middelen willen we in
eerste instantie inzetten op een
doelgericht gebruik van informaticamiddelen, zowel om onze interne
werking en communicatie beter te laten
verlopen als om onze initiatieven op vlak
van externe communicatie te ondersteunen. Een initiatief om te komen tot
een Centraal Informatie Beheer binnen
onze afdeling is reeds lopende.
Tot slot willen we door een aantal
maatschappelijke projecten effectief
aanwezig en zichtbaar zijn in de
samenleving. Het gaat hier om de
deelname aan herdenkingen, organisatie
van voordrachten en tentoonstellingen,
medewerking aan of organisatie van
educatieve activiteiten, enzovoort. Deze
beantwoorden aan de statutaire doelstelling om bij te dragen tot de vorming
van een verantwoord burgerschap.

Zorgen dat elk lid zich betrokken voelt
In elk van de vier aandachtsgebieden
staan ons dus uitdagingen te wachten en
het is nu aan alle leden om zich daar
achter te scharen en bij te dragen tot de
realisatie van onze doelstellingen. De
beste manier om daarvoor de handen in
elkaar te slaan is ongetwijfeld te vinden
in het oprichten van comités of project-

groepen, die bestuursleden en andere
leden samen brengen om te werken aan
één of meerdere projecten. Dergelijke
projectgroep kan tijdelijk of meer
duurzaam zijn en kan reiken van het
punctueel meewerken aan de redactie
van M&M Contact, over het organiseren
van één of meer activiteiten, zoals een

bedrijfsbezoek of voordracht, het
meewerken aan een tentoonstelling of
een educatieve activiteit in een school,
enzovoort. Elk lid kan ongetwijfeld vanuit
zijn ervaring en competenties of via zijn
relaties betekenisvol bijdragen. Dan pas
geven we volwaardig invulling aan onze
basiswaarde van dienstvaardigheid.
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De Algemene Vergadering 2016
Kasteel van Moerkerke – 30 januari 2016
Verslag door Andreas Billiet, Secretaris

Op 12 december 2016 tekenden niet minder dan 104 deelnemers present in het Kasteel
van Moerkerke om er onze jaarlijkse Algemene Vergadering en aansluitend de nieuwjaarsreceptie en het banket bij te wonen. Van de aanwezigen schoven er 96 mee aan tafel.

Verslag van de Algemene Vergadering
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inleiding van de voorzitter
Verslag van de secretaris
Financieel verslag over de boekhouding 2015 door de penningmeester
Verslag van de rekeningcontroleurs over de boekhouding 2015
Kwijting van de penningmeester voor de boekhouding 2015
Kwijting van het Bestuur voor het boekjaar 2015
Goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2016
 Bepaling lidgeld 2017
8. Aanduiding van twee rekeningcontroleurs voor het boekjaar 2016
9. Aanstelling nieuwe bestuursleden en tweede vertegenwoordiger in de Nationale Raad
10. Mededelingen van de voorzitter
 Voorstelling activiteiten 2016
 Voorstelling Toekomstvisie
11. Varia - Vragen en voorstellen van de leden.

1

Inleiding door de Voorzitter

Voorzitter Jan De Vos verwelkomt de aanwezige leden en stelt de agenda voor. Deze wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
Er wordt een moment stilte gehouden voor de leden die in 2015 overleden zijn:
Joseph Declerck op 06 januari
Alfons Lauwers op 24 februari
Aansluitend worden de leden die in 2015 deel uitmaakten van de Raad van Bestuur voorgesteld.
Waar in 2015 tijdens de Algemene Vergadering 15 nieuwe leden werden voorgesteld, zijn voor het lopende kalenderjaar 2016
ondertussen al 12 nieuwe leden toegetreden. Ze worden nader voorgesteld verderop in dit nummer in de rubriek “Het leven in
onze club”.
Cecat Cyriel
Falise Jean Pierre
Schillebeekx Paul
Vanhollebeke Freddy

Deblauwe Marcel
Kerremans Willy (Ex Antwerpen)
Soubry David
Van Paemel Annie

De aanwezige nieuwe leden krijgen een M&M-pin opgespeld door hun peter.

Deconinck Raymond
Saussez John
Vanderstraeten Frik
Verbeke Luc
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2.

Verslag door de Secretaris André Billiet

Het Ledenbestand
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Leden Officieren

101

115

125

125

134

134

Leden niet Officieren

21

25

27

31

33

34

Sympathisanten

12

14

14

11

10

12

Ereleden

4

4

5

7

7

6

138

158

171

174

184

186

Totaal

De activiteitenkalender 2015
Eigen activiteiten
Zaterdag 31 januari – Jaarlijkse Algemene Vergadering
83 deelnemers.
Donderdag 05 februari – Voordracht door Jean Luc Cottyn over de “Perfecte Moord” in het Groot Seminarie
90 deelnemers.
Vrijdag 27 maart – Bezoek aan de Abdij Ten Duinen en het archief van het Groot Seminarie in Brugge
50 deelnemers
Woensdag 22 april – Voordracht door Prof. Randall Lesaffre over “de Arabische Lente” in het Groot Seminarie
68 deelnemers
Dinsdag 19 mei – Bezoek aan de Sint Sebastiaans Hoofdgilde
25 deelnemers
Dinsdag 16 juni – Bezoek aan de IJzermonding Nieuwpoort met gidsbeurt door Alain Maes
30 deelnemers
Zondag 12 juli – Bezoek aan Brouwerij De Snoek en thematische rondrit te Alveringem
22 deelnemers
Zondag 30 augustus – Jaarlijkse familiedag met bezoek “For Freedom Museum”, wandeling in Ramskapelle en BBQ
74 deelnemers
Vrijdag 25 september – Bezoek tentoonstelling “Albert I” met voordracht door L. Glorieux in kasteel van Rumbeke
52 deelnemers
Vrijdag 09 tot maandag12 oktober – Tentoonstelling in Moerkerke “Moerkerkenaars in de Grote Oorlog”
350 à 400 bezoekers
Woensdag 21 oktober – Voordracht door Marc Van de Voorde over “In de greep van de Media”
57 deelnemers voor de voordracht en 48 deelnemers voor de rijsttafel
Woensdag 25 november – Voordracht in het Groot Seminarie door Bruno Comer “De onbegrijpelijke nederlaag”
70 deelnemers
Zaterdag 12 december – Jaarlijkse Academische Zitting met voordracht “Een visie op de toekomst” door Prof. Dr. Derrick
Gosselin
186 deelnemers aan de voordracht – 126 deelnemers aan het banket
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Activiteiten van derden
Verschillende bestuursleden en/of leden waren aanwezig op:
Activiteiten van andere Clubs en voordrachten EconoMeet
Maandelijkse voordrachten KHID Brussel
Galaconcert van het Militair Commando West-Vlaanderen
Vergadering vaderlandslievende verenigingen en stad Brugge
Voordrachten van Zeehaven Brugge
Voordrachten van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
Voordrachten van het provinciebestuur West-Vlaanderen
Voordrachten van het Europacollege
Voordrachten Eutopia
Herdenkingsplechtigheden
Verschillende bestuursleden en/of leden waren aanwezig op:
Dinsdag 17 februari: Herdenking overlijden Koning Albert I aan het monument te Brugge
Zondag 19 april: Saint George’s Day in de Sint-Donaaskerk en militaire begraafplaats Zeebrugge
Vrijdag 08 mei: Herdenking V-dag aan het monument van de gedeporteerden op het Stationsplein te Brugge
Zaterdag 30 mei: Herdenking operatie Ramrod aan het monument aan het gemeentehuis van Sint Michiels
Dinsdag 30 juni: Herdenking Koning Albert te Parijs
Zaterdag 11 juli: Belgische herdenking aan de Cenotaph te Londen
Dinsdag 21 juli: Nationale Feestdag – Te Deum in de Sint-Salvatorkathedraal
Woensdag 19 augustus: Diksmuide - Herdenking Franse Marine fuseliers - Nationale Herdenking te Oud-Stuivekenskerke Belgisch-Frans-Canadees & Amerikaanse herdenkingsplechtigheid
Zaterdag 29 augustus: Brugge – Herdenking overlijden Koningin Astrid
Zaterdag 05 september: Herdenking Lippens en De Bruyne te Blankenberge
Zondag 13 september: Canadese-Poolse-Britse Plechtigheid te Adegem
Maandag 14 september: Bevrijdingsfeesten Kristus-Koning/ Sint Andries/ Zevenkerken
Donderdag 24 september: Herdenking LTZ Victor Billet in de Marinekazerne te Sint Kruis
Woensdag 21 oktober: Herdenking wapenfeiten Grenadiers en Karabiniers tijdens de IJzerslag in 1914 te Tervaete
Zaterdag 24 oktober: Herdenking Uniebrug Sint Jan
Vrijdag 30 oktober: Plechtigheid in de Middenschool Brugge
Zondag 01 november: Herdenking slachtoffers WOI & WOII in de OLV Kerk en de Centrale Begraafplaats
Woensdag 11 november: Herdenking wapenstilstand WOI aan het ruiterstandbeeld van Koning Albert I
Zondag 15 november: Feest van de Dynastie – Te Deum

M&M Publicaties
Er werden in 2015 opnieuw 4 nummers van ons tijdschrift M&M Contact
uitgegeven, goed voor samen 176 bladzijden Mars & Mercurius informatie .
Daarnaast werd dit jaar ook een 12 bladzijden tellende programmabrochure
voor de Academische Zitting uitgegeven.
Verschillende publicaties werden op Website M&M Brugge geplaatst.
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Vergaderingen
Er werden in 2015 door de Raad van Bestuur 9 vergaderingen belegd op volgende data: 13 januari, 31 januari,
09 februari, 19 maart, 12 mei, 13 juli, 10 september, 28 oktober, 16 december.
Daarnaast werd deelgenomen aan 6 vergaderingen van de Raad van Bestuur Nationaal te Brussel.
Op 17 oktober werd deelgenomen aan de Nationale Dag M&M te Bastogne

3.

Financieel verslag over de boekhouding 2015 door de penningmeester Ivan Loncke
Kastoestand op 01/01/2015

Zichtrekening
(Ontvangen in 2014 voor 2015)

Kastoestand op 31/12/2015
1.332,00

Zichtrekening
BE49 2800 4089 8671

267,88

Zichtrekening
BE49 2800 4089 8671

1.205,51

Spaarrekening
BE33 2807 1729 6546

61,22

Spaarrekening
BE33 2807 1729 6546

14.207,26

Zichtrekening Projecten
BE15 0016 6209 8030

1.993,31
Totaal

2.322,41

Ontvangsten Boekjaar 2015
Lidgelden 2015

Zichtrekening Projecten
BE15 0016 6209 8030
Totaal

8.225,00

Lidgelden aan Nationaal

825,00

Beheerkosten

Lidgelden Sympathisanten

330,00

Bankkosten

Publiciteit

240,00

Kosten Secr. & Penningmeester

Steungelden

120,00

Druk M&M contact – 4 nummers

Verkoop Attributen

113,00

Betaalde Steun aan Ver.

31,20

2,59

Bruto Intrest – Spaarreken.

54,16

Voorheffing – Spaarreken.

Lidgelden 2016

50,00

Voorheffing – Zichtreken.

Activiteiten 2015 ontvangst
Totaal Ontvangsten 2015

32.643,00
2.430,00

22.489,11
67.521,86

4.125,00
725,98

Bruto Intrest – Zichtreken.

Parijs (herdenking 30/06 – 01/07)

20.948,53

Uitgaven Boekjaar 2015

Lidgelden 2015 nieuwe led.

Project Schelde - IJzer

5.535,76

446,40
1.503,15
275,00

Aankoop Attributen

8,81
-

Representatiekosten

780,53

Algemene onkosten activ.

489,40

Project Schelde IJzer + ADB

12.588,55

Activiteiten 2015 uitgaven

27.921,72

Totaal Uitgaven 2015

48.895,74
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4.

Verslag van de rekeningcontroleurs over de boekhouding 2015

Joel Jansseune en Lucien Langenbick bevestigen in het controleverslag hun controle opdracht uitgevoerd te hebben op 18 januari
2016. De overeenstemming werd nagegaan van alle betalingen met de bijhorende documenten. Tevens werden de saldi van de
boekhouding getoetst aan de saldi van de bankrekeninguittreksels en hierbij werd geen enkele onregelmatigheid vastgesteld.
Op alle vragen werd door de heer penningmeester een klaar en passend antwoord gegeven. De heer Loncke verdient alle lof om
de accuraatheid waarmee hij de boekingen heeft verricht en de documenten heeft bijgehouden.

5.

Kwijting van de penningmeester voor de boekhouding 2015

De algemene vergadering geeft eenparig kwijting aan de penningmeester

6.

Kwijting van het Bestuur voor het boekjaar 2015

De algemene vergadering geeft eenparig kwijting aan de Raad van Bestuur

7.

Goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2016

De penningmeester stelt de begroting voor boekjaar 2016 voor.

Ontvangsten

Uitgaven

Lidgelden à €55 (165 leden)

9.075,00

Lidgelden Nationaal (185)

Nieuwe leden (20)

1.100,00

Beheerskosten

800,00
450,00

Lidgeld Sympathisanten

330,00

Kosten Secr. & Penningm.

Publiciteit

360,00

Bankkosten

Verkoop Attributen

200,00

M&M Contact ( 4 uitgaven)

Intresten

60,00

Activiteiten 2016 ontv
Steungelden

23.000,00
120,00

30,00
1.700,00

Steungelden aan verenig.

125,00

VZW + Verzekeringskosten

400,00

Representatiekosten

815,00

Activiteiten 2016 uitg

25.000,00

Aankoop Attributen
Totaal Ontvangsten 2016

4.625,00

34.245,00

Totaal Uitgaven 2016

300,00
34.245,00

De algemene vergadering keurt eenparig de begroting voor het boekjaar 2016 goed

8.

Aanduiding van twee rekeningcontroleurs voor het boekjaar 2016

Joel Jansseune, Lucien Langenbick en Johan Van den Broucke worden door de algemene vergadering aangesteld als
rekeningcontroleurs voor het boekjaar 2016.

9.

Aanstelling nieuwe bestuursleden en tweede vertegenwoordiger in de Nationale Raad

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de heer François Crepain uit de Raad van Bestuur.
De algemene vergadering aanvaardt de heren Philip Demunter, Johan Van Everbroeck en Freddy Vervaet als nieuwe leden van
de Raad van Bestuur.
De algemene vergadering aanvaardt Luc Saelens als kandidaat tweede vertegenwoordiger voor de nationale Raad van Bestuur.
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10.

Mededelingen van de voorzitter

Voorstelling activiteiten 2016
Datum

Activiteit

Zat 30 Jan

Jaarlijkse Algemene Vergadering met nieuwjaarsreceptie & lunch

Don 18 Feb

Voordracht door Dr. Defoort over “de Medische wereld in Brugge doorheen de
geschiedenis” in het Groot Seminarie - Gevolgd door een Nieuwjaarsreceptie.

Vrij 18 Mar

Bezoek firma Sadef N.V. in Hooglede - Gits

Woe 22 Apr

Voordracht door Alain Remue over “De cel vermiste personen” met nadien lunch in
het Groot Seminarie

Don19 Mei

Bezoek Vloethemveld en Provinciale Veiligheidsschool

Woe 22 Jun

Uitstap naar Heverlee – Special Forces of Labo in Peutie

Vrij 15 Jul – Ma 18 Jul

Vierdaagse reis naar Londen met deelname aan plechtigheden aan de Cenotaph
Organisatie Sima Tours

Zon 28 Aug

Familiedag met BBQ te Dudzele

Maa 19 Sep

Voordracht “ Het Iraanse Gevaar” door Marc Wauters in het Groot Seminarie

Don 13 Oct

Voordracht in het Groot Seminarie door August Thiry over “de Belgische Auto
Canon Mitrailleur in Rusland”

Woe 23 Nov

Bezoek aan de Firma Piano’s Maene te Ruiselede

Zat 3 Dec

Jaarlijkse academische zitting in het Provinciaal Hof

Toekomstvisie van de vereniging
De voorzitter stelt de toekomstvisie voor. Deze zal uitvoerig behandeld worden in M&M Contact.

Lidgeld 2017
De Raad van Bestuur stelt voor om het lidgeld 2017 vast te leggen, zodat een basis bestaat om op de Algemene Vergadering
2017 een gefundeerd budget voor boekjaar 2017 voor te stellen. Dit voorstel wordt aanvaard.
De Raad van Bestuur stelt daarop voor om het lidgeld 2017 vast te leggen op:
€ 60 voor effectieve leden ouder dan 35 jaar
€ 35 voor effectieve leden jonger dan 35 jaar
€ 35 voor sympathisanten
Redenen hiervoor zijn:





Stijging werkingskosten
Afbouw steun door Defensie (transport – postdienst – accommodatie – drukwerk)
Toename kosten huur accommodatie en sprekers
Aligneren op beslissing nationale AV 2014

De Algemene Vergadering gaat akkoord met het voorstel.

11

Varia - Vragen en voorstellen van de leden

Er werden geen vragen of voorstellen geformuleerd.
Daarna bedankt de voorzitter alle aanwezigen en sluit de Algemene Vergadering.
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De receptie en het banket – een fotografische impressie
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De medische wereld in Brugge
doorheen de geschiedenis
Voordracht door Prof Dr Paul Defoort
Groot Seminarie Brugge – 18 februari 2016
Verslag door Ronny Vermeersch

Brugge wordt alom geroemd om zijn artistieke en economische geschiedenis, maar dat deze stad ook op medisch gebied een rijke
geschiedenis heeft, is evenwel minder bekend. Als middeleeuwse Europese grootstad bezat Brugge met het Sint-Janshospitaal
nochtans één van de eerste hospitalen van betekenis. Belangrijke medische figuren ontbreken evenmin in de historie van de stad,
waaronder dokter Rapaert die in de 16de eeuw de strijd aanbond tegen de kwakzalverij van de medische almanakken. In de 17de
eeuw ontstond rond Montanus een kern van door Descartes geïnspireerde artsen en chirurgen, die wetenschappelijk productief
waren, zoals Piet Lanbiot en Cornelis Kelderman. In de 19de eeuw vestigde Isaac De Meyer, chirurg in de legers van Napoleon, zich
in Brugge, waar hij zich ook actief toelegde op de studie van de geschiedenis van de geneeskunde. In de 20de eeuw vulden onder
anderen de internationaal vermaarde chirurg Jozef Sebrechts en de longarts Louis De Winter, naast vele anderen, deze rij aan. Ook
vandaag nog onderscheiden Brugse artsen zich in vele specialismen in de academische wereld.

Voorstelling van de spreker
Dokter Paul Defoort, zelf Bruggeling en gynaecoloog-verloskundige, maar ook doctor in de
biomedische wetenschappen, is auteur van een 500-tal wetenschappelijke artikels, boekhoofdstukken en boeken over zijn vakgebied, maar ook over de geschiedenis van de verloskunde
en over de militaire geschiedenis. Hij was actief in diverse wetenschappelijke en
maatschappelijke verenigingen en diende als medisch reserveofficier.
Hij is geboren in Brugge in 1946 en liep er klassieke humaniora in het Sint-Lodewijkscollege. In
1971 studeerde hij af als dokter in de geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Gent, waarna hij zich
specialiseerde in gynaecologie en verloskunde. Na zijn legerdienst in het Militair Hospitaal
Brussel volgde een carrière aan de Gentse Universiteit, waar hij eerstaanwezend assistent,
werkleider en professor in de dienst voor Verloskunde was.
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De voordracht
Dokter Paul Defoort vangt zijn historische wandeling door de
Brugse medische wereld aan ten tijde van de stichting van het
Sint-Janshospitaal, zowat 800 jaren geleden, toen de
economisch welvarende stad Brugge een snelle bloei en
ontwikkeling kende. Deze welvaart liet toe een zekere
medische verzorging in te richten.

Het enige verschil tussen een chirurgijn en een arts bestond
erin dat eerstgenoemde kennis en ervaring bezat voor
praktische ingrepen en dus daarvoor de vereiste toelating
kreeg, maar niet Latijns geschoold was.
Kunnen we ons een beeld vormen over hun medisch kunde? De
Ieperse chirurgijn Jan Yperman beschrijft in zijn boek haast op
deskundige wijze hoe een darm aan elkaar moet genaaid
worden. Het bijzondere hieraan is dat hij vermeldt dat de buik
niet onmiddellijk mag gesloten worden om eventuele
besmetting van de buikholte tegen te gaan en om een
eventuele infectie te kunnen beheersen. Antiseptische
middeltjes bestonden niet en het is maar de vraag of een
dergelijke operatie gelukt zou zijn. Maar langs de andere kant
is het ook moeilijk te geloven dat dit louter theoretisch
beschreven werd, want hoe zou men tot die vaststelling – niet
direct de buikhuid te sluiten - zijn gekomen zonder de praktijk
hierover te hebben opgedaan?
Ons beeld van de Middeleeuwen vergt bijstelling

Het Sint-Janshospitaal was in feite een gasthuis of hospice voor
de verzorging van armen, zwervers, reizigers en stervenden.
Deze werden in de eerst plaats voor hun zielzorg bijgestaan
door religieuze zusters. De opvang gebeurde in regel op
voorspraak van de parochiepastoor, die met een briefje
bekrachtigde dat betrokken persoon van goed gedrag en zeden
was en dus recht had op barmhartigheid.
De eerste geschoolde artsen en chirurgijns
De eerste gekende medicus die verbonden was aan het
hospitaal, was Meester Simon, die omstreeks 1250 in dienst
werd genomen. Hij was gekend als arts en als chirurgijn.
Destijds werd de arts door de stad betaald om doorgaans
éénmaal per week de zieken bij te staan. Een chirurgische
ingreep was heel uitzonderlijk en beperkte zich tot een
amputatie of insnijding. Hiervoor was de goedkeuring van de
stadsmagistraat vereist, in feite een toelating tot het
toebrengen van slagen en verwondingen. De ingreep moest
gebeuren in aanwezigheid van twee afgevaardigden of
getuigen van de magistratuur. Er werden gemiddeld een tiental
ingrepen per jaar verricht, die systematisch opgetekend
werden in de archieven van de magistratuur. Dit werd als nuttig
en leerrijk gezien met het oog op consultatie bij latere ingrepen.
Rond 1290 kennen we nog twee stadschirurgijns: Nicolas
Boidin, uitgesproken als Boden, die werd betaald aan 16 pond
en Wouter Blankaard, die waarschijnlijk nog een junior was en
daarom slechts 12 pond betaald kreeg. Omstreeks 1292 kreeg
Blankaard 28 pond voor het vergezellen van het grafelijk leger
van Gwijde van Dampierre in een campagne tegen het
graafschap Henegouwen, waar een andere van Dampierre, zijn
neef, het voor het zeggen had. In 1302 tijdens de “Slag van de
Gulden Sporen” te Kortrijk vergezelde diezelfde Brugse
stadchirurgijn het “Groeninghe Leger.” Dit waren niet zomaar
barbier-chirurgijns, die dikwijls ten onrechte als simpelaars
werden omschreven, maar daarentegen goed geschoolde
medici.

Het is foutief te denken dat de Middeleeuwen een periode
waren van niet-hygiëne, van de pest en de cholera. Niets is
minder waar: in de vroege Middeleeuwen kende men in WestEuropa de pest niet. Zij sluipt via het Byzantijnse rijk vanuit Azië
rond 1348 via Rusland West-Europa binnen. De cholera
vestigde zich in West-Europa vanuit Turkije en Indië via de
openbare waterleidingen die de epidemie versnelden. De
hygiënische opvattingen waren dus niet zo slecht als wij die ons
vandaag voorstellen.

Stoofstraat in Brugge

Ook aan de lichaamshygiëne
werd grote aandacht besteed.
Brugge, gekend voor zijn mooie
dames, had veel badstoven die
vaak veel weg hadden van
bordelen. Het was pas met de
komst van de geslachtsziekte
syfilis na de expedities van
Colombus, dat men bang werd
voor badstoven, met het gevolg
dat de hygiëne achteruit ging
en, zoals in Versailles, men zich
niet meer ging wassen.

Een andere opvatting van hygiëne was dat persoonlijke properheid de goede afloop kon bepalen van de chirurgische
ingrepen. In de Engelse Navy bijvoorbeeld, tijdens de zeeslagen
met Napoleon, was onder het bevel van Nelson een reglement
ingevoerd dat bepaalde dat het lichaam diende gewassen te
worden met bruine zeep vooraleer de strijd werd aangebonden
en dat ook nieuw linnen moest aangetrokken worden met als
doel “Not to spoil the surgeon’s handwork”. Ook was er de
verplichting om voorbeeld zijden kousen te dragen teneinde bij
schotwonden het been rond de wonde proper te kunnen
houden. Los van het feit dat men het begrip steriliteit niet
kende wist men dat proper zijn heel belangrijk was in de
chirurgische wereld.
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Het post-middeleeuws tijdperk
Na de middeleeuwen komen we bij de zeer bescheiden
François Rapaert, een arts die studeerde te Pisa en Padua.
Rapaert was bekend van zijn almanak, die hij opstelde als
reactie op de vele andere almanakken uit die tijd die vol
bijgeloof en medische nonsens stonden: de stand van de
sterren bepaalde bijvoorbeeld een gunstige periode in het jaar
voor een aderlating of lavement… Het moet niet gezegd
worden dat deze aanbevelingen danig populair waren dat de
boeren ze zelfs op hun vee gingen toepassen. Tijdens zijn
studies te Padua moet Rapaert bijna zeker in contact gekomen
zijn met Vesalius, die er toen anatomie doceerde. Of Rapaert
een student van Vesalius is geweest, is niet uit te maken. De
studenten konden toen nog de keuze maken tussen de officiële
Galleleïsche anatomie of de voor die tijd controversiële
anatomie van Vesalius.
Een tweede belangrijke Brugse figuur uit de medische wereld
uit die periode was Anselmus de Boodt, vermoedelijk geboren
in 1550 en gestorven in 1632. Hij was bekend voor de
introductie van het gebruik van de genezende krachten van

stenen en edelstenen. Geodes, die tot prachtige stukken
werden geslepen en als sieraad met
helende eigenschappen werden
gebruikt, waren zeer gegeerd aan
de toenmalige koningshuizen. Zoals
het
in
de
Renaissancetijd
gebruikelijk
was,
werden
kunstenaars
en
geleerden
uitgenodigd om deel uit te maken
van de Europese hofhoudingen.
Tussen de verscheidene hofhoudingen van Europa bestond er
een na-ijver om de grootste kunstenaar of geleerde in de
rangen te kunnen tellen. Ook Anselmus de Boodt, die naam en
faam verwierf met zijn geneeskundige inzichten, werd hofarts
bij keizer Rudolf II. Natuurlijk kan er medisch gezien geen geloof
gehecht worden aan de geneeskracht van welke stenen ook.
Het feit dat in de moderne farmacologie veel synthetische
producten worden gebruikt mag geen referentie zijn naar enige
geneeskundige kracht uitgaande van stenen.

Van links naar rechts: Dr.François Rapaert, Anselmus De Boodt en de akte uit de Brugse bibliotheek waarin De Boodt vermeld
staat als de persoonlijke arts van Keizer Rudolf II.
Thomas Montanus drukt zijn stempel op de medische wereld in Brugge.
Een voorname figuur, naar wie het Collegium Medico-Historicum Brugense wordt genoemd, is de
uit Diksmuide afkomstige arts Thomas Montanus, geboren als Thomas Van den Berghe. Hij is
geboren in 1617 en overleden te Brugge in 1695. Hij heeft college gelopen te Brugge bij de Jezuïeten
en trok op achttienjarige leeftijd naar Leuven om er op 11 juli 1639 het diploma van licentiaat in de
geneeskunde te behalen “summa cum laude”. Vier jaar studeerde hij, wat voor die tijd lange studies
waren, want meestal studeerde men twee jaar en vertrok men dan naar het buitenland om verder
te studeren. Montanus heeft een grote rol gespeeld in de geschiedenis van de geneeskunde in
Brugge en betekende ook veel op wetenschappelijk vlak voor de ontwikkeling van dit beroep. Hij
woog enorm op het tot stand komen van de samenwerking tussen geneesheren en chirurgijns.
Nadat hij in Leuven was afgestudeerd heeft hij zich eerst gevestigd in Gent en nadien in 1643 te St.Winnoksbergen, het huidige Bergues in Noord-Frankrijk, dat toen nog tot de Spaanse-Nederlanden
behoorde.
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Het beleg van Leuven tijdens zijn studenteperiode en de
inname van St.-Winnoksbergen door de troepen van Lodewijk
XIV toen hij daar gevestigd was, hebben Montanus kennis laten
maken met de gevolgen van oorlogssituaties en ermee gepaard
gaande epidemieën. Deze ervaring kwam hem goed van pas
toen hij in 1655 naar Brugge kwam, waar hij poorter werd van
het Brugse Vrije. In 1656 werd hij geneesheerpensionaris,
zijnde de officiële geneesheer van de stad Brugge. Dit was een
vrij snelle benoeming, vermoedelijk te wijten aan zijn goede
reputatie als geneesheer die hem vooraf moet gegaan zijn.
In 1656 werd hij benoemd tot geneesheer van het St.Janshospitaal, zeer tegen de zin van moeder-overste, die een
andere kandidaat voor ogen had. Moeder-overste boycotte
daarop het werk van Montanus, door haar zusters in de
apotheek van St.-Jan te verbieden de voorschriften van
Montanus uit te voeren. Toen op klacht van Montanus de
stadsmagistratuur dreigde een eigen stadsapotheek op te
richten, legde zij knarsetandend het geschil bij.
In 1664 werd Montanus voorzitter van de examencommissie
voor vroedvrouwen, die door de stad werden opgeleid. Dit was
een grondige opleiding, omdat er met de geboorte van nieuwe
inwoners heel wat verantwoordelijkheid gepaard ging en één
en ander mis kon lopen. Kandidaat vroedvrouwen moesten
daarom kunnen lezen en schrijven.

Montanus had het idee om een secretariaat op te richten, van
waaruit men dagelijks op de ziekte kon toekijken en aldus de
locaties van de gevallen of de nieuwe gevallen kon noteren.
Deze notities, onder de vorm van boeken, werden bewaard in
de stadsarchieven en zijn nu nog toegankelijk. Het was ook in
die tijd dat de pesthuizen werden opgericht. Daar men reeds
het idee had dat de pest kon ontstaan door onhygiënische
toestanden, werden consignes gegeven om voorbeeld het
huisvuil niet door de stad te laten vervoeren ten einde
verspreiding van de ziekte tegen te gaan. In het oude kabinet
van professor Dr Pannier hing een dergelijk oud ingekaderd
plakkaat met preventieve maatregelen tegen de verspreiding
van de pest. Het idee klopte niet helemaal, want het was in feite
veel gevaarlijker de zich opstapelende vuiligheid thuis te
houden.
Montanus publiceerde daarover zijn werk “Qualitas loimedea
sive pestis Brugana anni MDCLXVI”. “Loimedea” is Grieks voor
pest. Het behandelt de Brugse pestepidemie anno 1666, maar
pest blijft pest, waar ook ter wereld.

Montanus leerde de stadschirurgijn Cornelis Keldermans
kennen, die een soort handleiding voor de vroedvrouwen had
geschreven onder de vorm van vraag en antwoord. Het was een
praktisch werk met heel wat moderne opvattingen.

In 1666 brak de pest uit in Brugge, die vermoedelijk via Engelse
schepen die de haven van Brugge aandeden werd overgebracht
uit London, waar eveneens pest woedde. Montanus, die zoals
hoger vermeld reeds ondervinding had met epidemieën, werd
aangesteld als medisch hoofdverantwoordelijke van de “Kamer
van Gezondheid” die moest toezien op het verloop van de pest.
Deze pest had een totaal ander karakter dan de zwarte dood in
1349. De zwarte dood was werkelijk een pandemie, waar elke
patiënt aan dood ging. Niemand werd gespaard, ook de
vorsten, de rijken en de graven niet. De inwoners in WestEuropa in 1666 stamden af van ouders die de zwarte dood
hadden overleefd en dus in zekere zin resistent geworden
waren tegen deze dodelijke ziekte. De pest in 1666 was dan ook
lokaler, meer de ziekte van de arme mensen uit de arme wijken.

In dit boek volgt hij een dubbel denkspoor: enerzijds is volgens
hem de hoofdoorzaak van de pest een gerechtvaardigde
“straffe Gods”, waardoor hij zich zonder twijfel indekte
tegenover de clerus, “maar waarschijnlijk”, voegt hij eraan toe,
“ligt de reden ook bij magisch-demonische krachten”.
“Anderzijds”, zegt hij, “bestaat er ook een bijzonder actief
pestgift, een gift dat bijzonder krachtig moet zijn en niet direct
een oorzakelijk verband heeft met vervallen voedselproducten,
maar dat van andere materiële aard is”. Hij komt tot het besluit
dat, naast de spirituele aspecten, de materiële oorzaken van
doorslaggevende aard zijn. Een uitspraak die de algehele
tevredenheid van de bisschop en moeder-overste kan
wegdragen. In zijn besluit is hij ook eerlijk door aan te halen dat
alle middelen, ook door hem gebruikte, niet helpen.
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Een ander punt bij Montanus was dat hij zich ingezet heeft voor
de belangen van de beroepsuitoefening. Op 08 februari 1669
bewerkstelligde hij dat het recht om geneeskunde uit te
oefenen in Brugge voorbehouden werd aan gediplomeerden
uit het binnenland, meer bepaald van de universiteiten van
Leuven en Dowaai, nu het huidige Douai in Frankrijk.
Uitzondering hierop waren de afgestudeerden van de
universiteit van Rome. Daarmee werd eigenlijk een decreet van
Keizer Karel V van 8 oktober 1540 toegepast. Niet zo’n gekke
maatregel, want het verzekerde de kwaliteit. De maatregel
werd goedgekeurd door de stadsmagistraat op 1 maart 1669.
Montanus streefde er ook naar om de samenwerking tussen
artsen en chirurgijns te bevorderen. De artsen waren de
geleerden en bepaalden in zekere zin de tussenkomst van de
chirurgijns. Zonder de goedkeuring van de artsen konden de
chirurgijns geen ingrepen verrichten, niettegenstaande
eerstgenoemden echt onwetend waren over de praktijk van
chirurgische ingrepen. Een tafereel in de Bijloke te Gent
illustreert dit overduidelijk: terwijl de vroedvrouwen alle
moeite hebben om een bevalling tot een goed einde te
brengen, zie je op de achtergrond enkele artsen de stand van
de sterren bestuderen, teneinde te bepalen onder welk
gesternte de baby ter wereld zal komen. Een vroedvrouw kon
bij een moeilijke bevalling nooit rechtstreeks de tussenkomst

van een chirurgijn vorderen zonder de toestemming van de
Latijngeschoolde arts.
De examens die de chirurgijns en de vroedvrouwen voor een
veelkoppige commissie moesten afleggen waren zeer zwaar.
Een hele dag werden ze door de artsen en erkende chirurgijns
aan de tand gevoeld. Professor Dr. Robert Pannier, gerenommeerd Brugs dokter-specialist in longaandoeningen in de
tweede helft van vorige eeuw, heeft de aard van de vragen in
een publicatie beschreven.
Eens geslaagd in het examen, moest de status van chirurgijn of
vroedvrouw als waarborg voor een gezonde ethiek beëdigd
worden door de clerus. De kandidaat werd beoordeeld op zijn
zedelijke en morele capaciteiten ter garantie dat zijn of haar
aanstelling geen risico zou bieden voor het plegen van een
abortus bijvoorbeeld of voor het gebruik van delen van de
foetus voor allerlei tovenarijen.
In 1665 stichtte Montanus de medische beroepsvereniging
“Confraternitas S. Lucae Medici” waarvan de statuten op 20
december werden goedgekeurd. Dat deze beroepsvereniging
cartesiaans, begrijp daaronder “esprits animaux” of ”dierighe
geesten”, geïnspireerd was, is te verklaren uit de tijdsgeest van
deze academische studies.

Peter Lanbiot verricht baanbrekend onderzoekswerk
Een figuur die baanbrekend werk verricht heeft met
betrekking tot de beschrijving het lymfevatenstelsel
is Pieter Lanbiot. De chijl of lymfe, de vloeistof die
door dit apart lichaamsvatenstelsel vloeit is
doorzichtig
en
de
structuur
van
het
lymfevatenstelsel is zeer ingewikkeld. Aan het
onderzoek en publicatie hierover, dat vaak wordt
onderschat, heeft hij naar eigen zeggen 19 jaar
gewerkt. Een bewonderenswaardig anatomisch
werk, want het lymfestelstel is één van de meest
ondankbare structuren om zorgvuldig te kunnen
onderzoeken, zeker met de middelen van toen.
Van hem zijn ook drieëndertig verslagen bewaard
die hij als wetgeneesheer opstelde.

Brugse arts Isaac-Jozef Demeyer dient onder Napoleon
Een ander Brugs te belichten figuur is Isaac-Jozef Demeyer,
geboren te Merendree in 1786. Hij stamde uit een
landbouwersfamilie. Zijn vader was onder de Franse revolutie
“agent municipal” wat zoveel betekende als burgemeester nu.
Hij werd opgevoed te Brugge bij zijn oom langs moederskant,
Pieter Vyncke, de toezichthouder van de vismarkt die behoorde
tot de tien hoogst belaste Bruggelingen van zijn tijd. Isaac-Jozef
Demeyer volgde Latijnse lessen bij een zekere E.H. Buydens en
was in de leer bij Cornelis-Michel Van Biesbrouck, afstammeling

van een belangrijke Brugse familiedynastie. Reeds in 1806 op
20-jarige leeftijd haalde hij het brevet van “sous-aide major”
van het militair hospitaal van Brugge.
Toen Demeyer in 1808 nog milicien was van het 1ste Regiment
Carabiniers, werden zijn chirurgische kwaliteiten door majoorchirurg Lorin ontdekt tijdens een campagne van het
Napoleontische leger in Beieren. Lorin onderwierp hem prompt
aan een examen ad hoc: hij werd onmiddellijk aangesteld als
regimentschirurg.
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In 1812 nam hij ontslag uit het
leger en haalde aan het Collège
de France, waar hij ondermeer
les kreeg van gerenommeerde
professoren als Thénardier en
geneesheeralchemist Mathieu
Orfila, met de grootste onderscheiding de titel van Doctor in
de geneeskunde en chirurgie.
Hierna trad hij opnieuw in dienst
in het keizerlijk leger als
chirurgien-major. Na de Slag van
Waterloo trad hij in Nederlandse
dienst en kwam in oktober 1815 terug naar Brugge waar hij
garnizoenschirurg werd. Na omzwervingen als garnizoenschirurg in Den Bosch, Utrecht, Doornik en Hoorn, nam hij
ontslag uit het koninklijk leger en vestigde hij zich te Brugge.
Demeyer ligt begraven op het Brugse kerkhof in een opvallend
grafmonument, waarop al zijn titels en eveneens de veldslagen
die hij heeft meegemaakt, vermeld staan. Hij kreeg ook in 1846
een eervolle onderscheiding in de Orde van St.-Gregorius de
Grote. Demeyer was bekend voor zijn deskundige vlugge
amputaties die toen nog zonder anesthesie verliepen.
Prof Dr Jozef Sebrechts brengt internationale uitstraling
Professor Dr. Jozef Sebrechts, de beminnelijke Brugse
geneesheer, ligt menig Bruggeling van oude en minder jonge
leeftijd nog ergens in het geheugen, al was het maar door de
herinnering aan de specialist die hun ouders en grootouders
behandelde.
Jozef Sebrechts, geboren in 1885 in
Willebroek, studeerde geneeskunde in Leuven, waar hij werd
opgeleid door Georges Debaisieux,
toen al een pionier op het gebied
van de thoraxchirurgie. Daarna
studeerde hij aan de universiteit
van Wenen. In 1910 vestigde hij
zich
als
privatim op
de
Mallebergplaats. Hij werd in 1912
adjunct diensthoofd en in 1917
diensthoofd van de St-Jozefkliniek.
Hij werd hoofdgeneesheer van het St.-Janshospitaal in 1927 en
hij vormde de kliniek van het Minnewater om tot een modern
chirurgisch centrum. Twee jaar daarvoor was hij geaggregeerde
professor aan de KU Leuven geworden. Sebrechts onderkende
het belang van het sociale in de geneeskunde en richtte o.a. een
ambulancedienst in.
Als eerste, en dit in samenwerking met Dr. Louis De Winter,
deed hij ingrepen in de thorax, zoals thoracoplastie en apicolyse
voor de longen. Op een congres in 1928 verklaarde Sebrechts
25.000 toepassingen te hebben gedaan van rachi-anesthesie,
dit is verdoving door een inspuiting in het heiligbeentje. Hij is
ook bekend van zijn publicaties in het Frans over discushernia
operaties. Hij was stichtend lid en later werd hij voorzitter van
de Vlaamse academie voor geneeskunde.

Zicht op de Sint-Jozefskliniek. Op de voorgrond een tot
ambulance omgebouwde Minerva, een initiatief van
Dokterr Sebrechts.
Sebrechts is legendarisch voor de wijze waarop hij met zijn
patiënten kon omgaan. Hij overleed te Brugge in 1948.
Verder herinneren we ons gerenomeerde Brugse dokters als de
cardioloog Prof. Dr. René Pannier, de grote longspecialist Prof.
Dr. Robert Pannier, Prof. Dr. Hubert Peeters, gespecialiseerd in
de belangrijke eiwitchemie en pionier van het jaarlijks
wederkerend en vermaard Brugs Eiwitcolloquia, en tot slot
Prof. Stalpaert, een autoriteit op het vlak van hartchirurgie.
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Bedrijfsbezoek
SADEF voestalpine SA
Gits – 18 maart 2016
Verslag door Jan De Vos
Op 18 maart 2016 waren we met een 20 man sterke M&M-delegatie te gast bij SADEF SA, de Belgische vestiging van de Oostenrijkse
multinational voestalpine, met hoofdzetel in Linz. We werden er ontvangen door Managing Director Patrick Vandewaetere en
werden vergast op een inleidende bedrijfsvoorstelling, een rondleiding door het bedrijf en een afsluitende drink. De bedrijfsslogan
“If you can dream it, we can make it” maakt duidelijk dat het bedrijf een dynamisch en flexibele partner wil zijn die zich geheel richt
op klanteigen specificaties en ordergroottes. Een portret van een familiebedrijf dat zich ontwikkelde tot speler in een wereldgroep.

Een korte historiek
In 1947 richtte Henri Jonckheere onder de naam “Société Anonyme d’Etirage à
Froid” kortweg SADEF een familiaal staalbedrijf op dat gebruik maakte van de toen
nieuwe Amerikaanse technologie van het koudprofileren. Oorspronkelijk werden
klassieke stalen L en U-vormige profielen geproduceerd en vanaf 1974 werd daar
het perforeren aan toegevoegd.
In 1991 telde deze typisch West-Vlaamse KMO een 300-tal werknemers en besliste
de familie Jonckheere om het bedrijf over te laten en zich geheel op de bouw van
bussen te concentreren. Het bedrijf werd samengevoegd met de Oostenrijkse staalgigant voestalpine of “Vereinigte Österreichische Eisen und Stahlwerke”, Europees
marktleider in de sector van koudprofiel- en staalbuizen. Het evolueerde daarmee
van kleine middenstandsonderneming met beperkte middelen naar een lid van een
sterke internationale groep.
Vandaag exporteert SADEF naar alle uithoeken van de wereld en vinden zijn
producten toepassingen in de meest uiteenlopende sectoren. Door de unieke
specialisatie in het koudprofileren zijn deze producten bijzonder gewild voor diverse
toepassingen, reikend van prefabscholen in Spanje en metrowagons in de Verenigde
Staten, over serres in Mexico en vrachtwagens of landbouwmachines in Europa tot
veiligheidscabines in Japen en bussen in Turkije.

Inzetten op diversificatie en klantspecifiek produceren
SADEF is vandaag pionier in het koudprofileren en richt zich op diverse sectoren.
Door zich toe te spitsen op drie grote marktsegmenten, met name de Bouwdivisie,
de Cabine- en Automotivedivisie en de Divisie Custom Roll Forming, wil de
onderneming minder afhankelijk zijn van marktschommelingen.
SADEF produceert open en gesloten koudgevormde stalen profielen vanaf grote
rollen staal of coils, die in strips gesneden worden en daarna op één van de dertig
productielijnen stap voor stap de gewenste vorm krijgen. Op die manier kan het
bedrijf geheel volgens de specifieke klantenwensen werken, zowel wat betreft
specificaties als ordergrootte. Een custom made resultaat dus.

Toekomstvisie
Het bedrijf wil zijn sterke positie behouden en verstevigen binnen Europa, onder
anderen door sterk in te zetten op internationalisering. Het continu zoeken naar
nieuwe afzetmarkten op wereldniveau wordt versterkt door de internationale
dynamiek van de groep voestalpine. Nauw contact met Oostenrijk, zonder het
Belgisch karakter te verwaarlozen, producten van topkwaliteit, een doorgedreven
samenwerking met de klant, bestendige groei met aandacht voor kosten, innovatie
en aandacht voor de werknemers staan daarbij voorop.

Onze gastheren
We werden verwelkomd door Managing
Director Patrick Vandewaetere, die na
een inleidende briefing samen met zijn
medewerkers Erik Lepoutre en Stijn
Vanneste een rondgang in het bedrijf
verzorgde.
Bruggeling Patrick Vandewaetere deed
zijn humaniorastudies aan het Sint-Leocollege in Brugge en studeerde daarna
bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit
in Gent. Vandaag verzekert hij samen
met managing director Peter Verbrugge
de leiding van het bedrijf.
Erik Lepoutre volgde een commerciële
opleiding. Hij werkt bij SADEF sedert
1980 en maakte daar de evolutie van het
bedrijf van dicht mee. Vandaag is hij
Business Unit Manager in de Afdeling
Automotive.
Stijn Vanneste studeerde in Kortrijk en
Mons voor handelsingenieur. Hij trad in
dienst bij SADEF in 2008 en is vandaag
Hoofd Cel Business Development, waar
hij nieuwe markten ontwikkelt en instaat
voor productverbetering.
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Enkele cijfers
De groep voestalpine AG is actief in 50 landen in 5 continenten
en telt 500 bedrijven en locaties. Wereldwijd telt de groep
47.500 werknemers en de omzet bedroeg in 2015 ongeveer
11,2 miljard Euro.
De SADEF-vestiging haalde in 2015 een omzet van 188 miljoen
Euro en telt 550 werknemers, waarvan 120 bedienden.
Van de productie van SADEF gaat 78 % naar de Europese markt,
waaronder 15 % naar België. Noord-Amerika is goed voor 9 %
en Azië en Brazilië voor respectievelijk 7 en 3 %. De overige 3 %
zijn verspreid over rest van de wereld.
Het bedrijf is gevestigd op een terrein van 19 hectare, waarvan
8 hectare bebouwd is. Naast het directie- en administratieve
gebouw en enkele dienstgebouwen, werden op het terrein 17
productiehallen opgericht, waarbinnen niet minder dan 30
productielijnen te vinden zijn.

De bedrijfsvisie
“If you can dream it, we can make it” geeft kernachtig de
bedrijfsvisie weer. Ontwikkeling, productie en levering
gebeuren in nauwe samenspraak met de klant en binnen de
groeistrategie staan innovatie, kwaliteit en kostenbeheersing
centraal. Dit alles wordt geschraagd door een sterke
betrokkenheid van de werknemers.

INNOVATION

CUSTOMER

PEOPLE

OUR VISION

QUALITY

COST

GROWTH

Flexibiliteit
SADEF richt zich niet op massaproductie, maar zoekt steeds
naar oplossingen die geheel voldoen aan de klantenwensen. De
bedrijfsvoering vergt daarom een grote mate van flexibiliteit.
Niet alleen om steeds te voldoen aan de klantenspecificaties
maar ook om volgens variabele ordergroottes te kunnen
produceren. Het feit over 30 productielijnen te beschikken en
het ontwerpen van eigen tooling-oplossingen vormt een troef.
Ook het personeel stelt zich flexibel op. Er wordt gewerkt in
een tweeploegenstelsel, maar piekbelastingen worden door
nacht- en weekendwerk opgevangen. Daarbij moet echter altijd
rekening gehouden worden met de onderhoudseisen van de
machines, die zwaar belast worden.
Ook op vlak van logistieke dienstverlening geldt diezelfde
flexibiliteit: er wordt geleverd in aangepaste verpakkingen,
volgens een Just-in-Time systeem of op afroep en ook
werfleveringen worden volgens specifieke planning uitgevoerd.
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Tijdens de geleide rondgang in het bedrijf kon kennis gemaakt
worden met de werkvloer. Het indrukwekkende machinepark,
maar ook de op kwaliteit, veiligheid en milieubescherming
gerichte omgeving maken duidelijk zichtbaar dat de bedrijfsvisie en -cultuur is doorgedrongen tot op de werkvloer.
Omdat het koudprofileren een zeer specifieke techniek is,
investeert SADEF sterk in zijn personeel door zijn medewerkers
zelf te scholen. Bovendien wordt ook toegezien dat de
verworven kennis en kunde wordt overgedragen van generatie
op generatie. Deze individuele opleiding werpt zijn vruchten af,
want de uitstroom van personeel is uitzonderlijk laag.

Enkele fotografische momenten

Naast het koudprofileren voert Sadef ook andere staalbewerkingen uit zoals lassen, perforeren, buigen, lakken en
beperkte preassemblage.
Het was echter vooral het zeer diverse productiegamma dat
onze aandacht trok. Gaande van zware chassisbalken voor
vrachtwagens of veiligheidskooien en cabines voor kranen en
landbouwmachines, over profielen voor ziekhuisbedden of
geïntegreerde oplossingen voor de plaatsing van zonnepanelen, tot de geïntegreerde oplossingen voor systeembouw
en parkeerfaciliteiten.
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“Achter de schermen van de
Cel Vermiste Personen”
Voordracht door Alain Remue
Groot Seminarie Brugge – 20 april 2016

Wanneer Alain Remue in de media verschijnt, betekent dit meestal dat iemand
vermist is, vaak een kind. Het beklijvende verhaal van de verdwijning van de
twaalfjarige Antoine Chabot tijdens een jeugdactiviteit en de koortsachtige
zoekacties in de Maas nabij Tihange hangen nog vers in ons geheugen.
Alain Remue is Diensthoofd van de Cel Vermiste Personen bij de Federale Politie en
biedt ons een blik achter de schermen van dit onderdeel van de politie, dat in volle
Dutroux-crisis werd opgericht. Aan de hand van vroegere dossiers toont hij ons de
harde realiteit achter een onrustwekkende verdwijning en zet hij uiteen wat de
opdrachten van zijn dienst zijn, hoe een onderzoek verloopt en welke de ingezette
middelen zijn. We maken kennis met de successen en ontgoochelingen van een man
en een team, die samen tot het uiterste gaan om elke verdwijning op te lossen.

Korte voorstelling van de spreker
Alain Remue werd in 1964 geboren en studeerde aan het Paus Johannescollege in Merelbeke. In 1978 nam hij dienst bij de
Rijkswacht en werkte de eerste jaren na zijn opleiding als instructeur in de Rijkswachtschool in Etterbeek, om daarna te dienen bij
de BOB in Gent. Begin jaren ‘90 vatte hij de officiersopleiding aan, om in augustus 1995 af te studeren als luitenant bij de
Rijkswacht. Het was diezelfde jonge luitenant Remue die op 4 september 1995 samen met 4 medewerkers de opdracht kreeg om
een onderzoekscel voor vermiste personen op te zetten. Voorjaar 1996 specialiseerde hij zich in die materie bij het FBI in Quantico
en verder werkte hij ook voor Interpol. Kort na de opleiding in Quantamico stond de nieuw cel voor de eerste grote criminele
verdwijningszaken en diezelfde zomer startte het team het onderzoek in de zaak-Dutroux, dat later de eerste stap naar een
doorbraak bleek te zijn. Ondertussen behandelde de Cel Vermiste Personen meer dan 20.000 verdwijningsdossiers, waarvan 96
percent werden opgelost. Alain Remue leidt de Cel Vermiste Personen ondertussen 20 jaren en in 2011 publiceerde hij ter
gelegenheid van het vijftienjarig bestaan ervan, het boek “Zeg Nooit Nooit”, naar de leuze van de cel.

Informatie over de activiteit
Deze bijzonder boeiende voordracht gaat door op 20 april 2016 om 10.00 uur in de aula van het Groot Seminarie, Potterierei 72
te Brugge. Er is gratis parkeergelegenheid op de binnenkoer van het seminarie. Inrijden via de poort rechtover het Duinenbrugje.
Na de voordracht nemen we aperitief in de bar met een aansluitende lunch in de historische refter van de Duinenabdij. Deze
locatie werd vorig jaar tijdens het bezoek aan de abdij bijzonder op prijs gesteld door de aanwezige leden.
Menu: Tomatensoep met balletjes
Vol au vent met frietjes
Appeltaart en koffie
Wijn en water
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Bezoek aan de Provinciale Veiligheidsschool
en aan natuurdomein Vloethemveld
Zedelgem – 19 mei 2016

In 2008 werd het voormalige Kwartier Kapitein Stevens, waar tot kort voordien de School voor
Kandidaat Onderofficieren 2SKOO gevestigd was, in huur overgedragen aan de Provincie
West-Vlaanderen. Dit betekende een eerste concrete stap naar de realisatie van een
provinciaal multidisciplinair kennis- en expertisecentrum voor de geïntegreerde opleiding van
de hulp- en veiligheidsdiensten, waarvan voormalig gouverneur Paul Breyne een groot
pleitbezorger was. Vandaag is deze school volledig operationeel en is gepaste infrastructuur
voor opleiding en training van politie, brandweer en medische hulpdiensten in gebruik
genomen of in volle realisatie.

De Campus POV als nieuwe geïntegreerde school
Sedert enkele jaren is het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten, kortweg
POV, operationeel. Er werd met het West-Vlaams Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten
vzw een faciliterende structuur gevormd, waarbinnen de stichtende leden BVWV vzw, IMDH
vzw, WOBRA vzw en WPS vzw, die instaan voor de opleiding van de brandweer-, reddings- en
ambulancediensten, van de politiediensten en op het vlak van medische dringende hulpverlening, kunnen samenwerken. Voor de uitbouw van de campus wordt samengewerkt met
de Provincie West-Vlaanderen, maar ook met Howest en VLM.
Naast een centraal opleidingscomplex en sportinfrastructuur
omvat het centrum specifieke installaties, zoals een oefengebouw en -plaat voor brandbestrijding, een simulatiehuis
voor tactische politie-interventies, enzovoort.
Een masterplan om de infrastructuur optimaal te benutten is
in volle uitvoering en voorziet ook de realisatie van
leslokalen,
computerlokalen,
polyvalente
ruimten,
vergaderruimtes, sanitair, ruimte voor zelfstandige
leeropdrachten, bibliotheek, refter, auditorium voor 120
personen, burelen POV-personeel, enzovoort.
Ongetwijfeld een ambitieus project dat terecht een parel aan
de kroon van het provinciale veiligheidsbeleid mag genoemd
worden.
We worden verwelkomd door Hans Desmyttere, Algemeen
Directeur van het POV, die ons uitvoerig zal briefen en
rondleiden in het centrum.

De merkwaardige geschiedenis van het domein Vloethemveld
Het natuurdomein Vloethemveld, zeg maar het vroegere munitiedepot, heeft ook een
verborgen geheim. Het diende na de Tweede Wereldoorlog als krijgsgevangenenkamp en
meer dan 100.000 gevangenen verbleven er. In de namiddag bezoeken we dit domein onder
leiding van Ludo Meulebrouck.

Informatie over de activiteit
Verplaatsing met eigen middelen naar Zedelgem. We verzamelen aan de Campus POV.
Adres van de Campus: Diksmuidse Heirweg 6 in 8210 Zedelgem
Lunch wordt genomen in het Sint-Benedictusheem in de Abdij van Zevenkerke.
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Eendaagse geleide uitstap
“De Staats-Spaanse Linies”
Zeeuws-Vlaanderen – 22 juni 2016

Vanaf de Noordzeekust nabij Knokke tot ter hoogte van Antwerpen strekt
zich een tot 40 kilometer brede gordel van forten, schansen en versterkte
verdedigingswerken uit, die stamt uit de tijd van de tachtigjarige oorlog,
waarin de katholieke Spaanse Nederlanden tegenover de protestantse
Staatse Noordelingen stonden. Deze oorlog liet zijn sporen in het landschap
en was op veel plaatsen bepalend voor de geografie, onder meer omdat
controle over de waterlopen essentieel was voor onderwaterzettingen.

De Staat-Spaanse Linies als getuigen van een oorlogsverleden
De Staats-Spaanse Linies zijn een stelsel van
militaire verdedigingslinies dat ontstaan is tijdens
de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Spaanse
Successieoorlog (1701–1714) in het noorden van
het graafschap Vlaanderen. Tussen StaatsVlaanderen, het huidige Zeeuws-Vlaanderen, en
het Spaanse gebied in het noorden van de
provincies Oost- en West-Vlaanderen ontstond een
heuse frontzone. Deze linies bestonden uit
versterkte steden zoals Sluis, Aardenburg,
Oostburg, Axel en Hulst aan Staatse kant en
Oostende, Damme, Middelburg, Gent en
Antwerpen aan Spaanse kant. Langs de
toegangswegen naar deze steden werden forten,
schansen en redoutes opgericht, die onderling en
met de steden verbonden waren door dijken. Het
netwerk van verdedigingslinies werd soms geënt
op oude middeleeuwse bedijkingen langs
zeegeulen of op de dijken van kanalen of brede wateren. Met inundaties of onderwaterzettingen controleerden de strijdende
partijen strategische plaatsen in de frontzone. Tegenwoordig zijn vele overblijfselen van deze Linies duidelijk in het landschap
aanwezig en vertegenwoordigen hoge cultuurhistorische en natuurwaarden.

Informatie over de activiteit
De uitstap wordt begeleid door Herman Nevens, broer van oud-provinciecommandant Kapitein-ter-zee Theo Nevens. Hij is
bijzonder onderlegd over dit onderwerp en zal ons tijdens de rondrit o.a. uitvoerig uiteenzetten hoe de tachtigjarige oorlog invloed
had op de landschapsvorming in de regio Zeeuws-Vlaanderen en hoe de ontwikkeling van fortificaties hand in hand ging met de
ontwikkeling van de artillerie.
De omloop gaat vanaf Brugge via Retranchement, Sluis, Aardenburg, Waterlandkerkje, Sas van Gent naar Hulst, waar we een
historische filmvoorstelling bijwonen en een lunch nemen. Van daar trekken we naar het Verdronken Land van Saeftinghe voor
een geleide wandeling en daarna naar Paal, waar we de terugweg via Terneuzen en Oostburg aanvatten. Onderweg doen we
verschillende forten, waterlopen en landschappen aan. Er zijn enkele wandelingen van 2 à 3 km voorzien, maar eventueel kunnen
we het programma aanpassen indien dit voor sommige deelnemers moeilijk haalbaar is.
We vertrekken per bus aan het Fort van Beieren in Koolkerke om 08.00 uur met terugkeer rond 18 uur.
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“Defensie in West-Vlaanderen”
Nieuwjaarstoespraak van de
Provinciecommandant
De nieuwjaarsreceptie van de militaire eenheden van West-Vlaanderen ging dit
jaar door op 21 januari in het Provinciaal Hof in Brugge. Waar provinciecommandant Luitenant-kolonel Christophe Onraet vorig jaar tijdens zijn
nieuwjaarstoespraak uitvoerig inging op de kernactiviteiten van Defensie in onze
provincie, gaf hij dit jaar vooral enkele highlights aan en waagde hij zich aan een
voorzichtige blik op de toekomst.

Enkele highlights
Een jubileumjaar
In 2015 was het precies veertig jaar geleden dat het leger zijn
deuren opende voor vrouwen. Sinds 1975 hebben onze
dames een hele weg afgelegd en bewezen ze dat ze hun
mannetje kunnen staan in alle rangen en alle specialiteiten.
Niemand kijkt nog verbaasd op van een vrouw aan boord van
een fregat, in de cockpit van een vliegtuig of als commandant
van een militair kwartier. De provincie-commandant
feliciteerde dan ook de aanwezige dames in militair uniform.
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Een bijkomende inspanning voor onze veiligheid
In volle nieuwjaarsreceptie vorig jaar werd de provinciecommandant discreet op de hoogte gebracht van de
politieacties in Verviers, in de nasleep van de aanslagen in Parijs. Daags nadien bleek dat met deze succesvolle
actie een groep terroristen werd uitgeschakeld, die klaar stond om aanslagen te plegen. Het bleek het begin te
zijn van een turbulent jaar.
Nadat het niveau van de terreurdreiging verhoogd was, werd beslist om de politie
te versterken met militairen. Ondertussen zijn we vertrouwd met het beeld van
militaire patrouilles in onze grote steden. Na nieuwe en nog bloediger aanslagen
in Parijs midden november, werd in het holst van de nacht op slechts enkele uren
tijd een groot aantal bijkomende militairen ontplooid. Ook het CCMP in Ieper
kwam tussen om in allerijl de speciale uitrustingen en beschermingskledij te
verzamelen en aan de ingezette eenheden te leveren.
Hopelijk kan deze militaire machtsontplooiing in de komende maanden worden afgebouwd, zodat Defensie
opnieuw meer in buitenlandse kan optreden. Op die manier kunnen we helpen de crisissen in het buitenland
op te lossen en hoeft de burgerbevolking daar niet op de vlucht te slaan op zoek naar veiligere oorden.

Een nooit geziene migrantenstroom naar Europa
Diezelfde crisissen zorgen voor vluchtelingen- en migrantenstromen
naar Europa zonder voorgaanden. Om de daaruit volgende piek in
asielaanvragen op te vangen, werden leegstaande gebouwen in
kazernes ingericht om er tijdelijk nieuwe bewoners in onder te brengen.
Sinds juli worden de militaire overheden onophoudelijk en in een hoog
tempo geconfronteerd met studies en coördinaties om Fedasil en het
Rode Kruis bij te staan om enkele militaire kwartieren om te bouwen
tot asielcentra. Dit diende uiteraard allemaal te gebeuren terwijl de
militaire opdrachten en taken gewoon werden verdergezet. De
provinciecommandant dankte daarom de betrokken autoriteiten en
medewerkers voor hun inzet en professionalisme.

Een vooruitblik op het strategisch plan voor Defensie
De militairen wachtten eind vorig jaar al geruime tijd op het
strategisch plan, waarvoor op de valreep in 2015 toch nog een
politiek akkoord werd gesloten. Defensie zal tegen 2030 evolueren
naar een personeels-effectief van 25.000 voltijdse equivalenten,
met een gemiddelde leeftijd van circa 34 jaar, waar dit nu nog 40
jaar is. Dit zal meebrengen dat wordt afgestapt van een
levenslange loopbaan als militair.
Na de Tweede Wereldoorlog was ons leger in volle Koude Oorlog
bijna 150.000 man sterk, terwijl ons actieve personeelseffectief
actueel nog schommelt rond de 31.000 militairen en
burgerpersoneelsleden. Het aantal reservisten zou tegen 2030 moeten evolueren naar 6.000 man, die ingezet
zullen worden in het kader van hun specialiteit of voor territoriale taken. Daarnaast zou er een 1.200 man sterk
veiligheidskorps worden toegevoegd aan de politie en om deze functies in te vullen wil men onder anderen
beroep doen op militairen. Onze minister wil ook de regionale evenwichten op het vlak van geografische
spreiding van kwartieren, personeel en capaciteiten verbeteren.
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Het strategisch plan voorziet enkele
belangrijke investeringen. Het budget
zal daarom toenemen van 0.9 naar 1.3
% van het BBP, waardoor we het gat op
het NAVO-peloton dichtrijden. Met een
budget van +/- 9 miljard Euro zouden
vanaf 2018 enkele grote investeringen
uitgevoerd worden voor de aanschaf
van 34 jachtvliegtuigen, 6 onbemande
verkenningsvliegtuigen, 6 mijnenjagers
en 2 fregatten. De gemotoriseerde
landeenheden
zullen
verder
gemoderniseerd worden met wapens,
voertuigen, communicatie en de
inspanningen voor de individuele beschermingsuitrusting worden voortgezet. Onze computernetwerken en
communicatiesystemen zullen ook beter beveiligd worden tegenover de toegenomen cyberdreiging en last but
not least wordt er een kosten-baten studie uitgewerkt voor bepaalde opdrachten zoals de Search & Rescue.
Tot slot gaf de provinciecommandant mee hoe de militaire aanwezigheid in West-Vlaanderen geëvolueerd is
in het afgelopen decennium en wat de verwachtingen zijn. De afgelopen 10 jaren is het aantal personeelsleden
van Defensie in West-Vlaanderen, incluis burgerpersoneel met zo’n 800 man gedaald tot 3.050 vorig jaar. WestVlaanderen vertegenwoordigt dus nog ongeveer 10 % van het totale personeelseffectief van Defensie. Actueel
is dit personeel verdeeld over een zevental tal grote kwartieren, hoofdzakelijk langs de kust.
Voor de komende jaren kondigt zich een aanzienlijke pensioneringsgolf aan, waardoor veel personeel met
kennis en ervaring zal afvloeien en waardoor het aantal militairen in onze provincie tegen 2020 zal dalen tot
ongeveer 2.500 man. Precies hier zal de grootste uitdaging liggen voor Defensie.
Het is nog te vroeg om aan te geven wat het strategisch plan concreet zal betekenen voor de West-Vlaamse
kazernes en hun opdracht. De Defensiestaf werkt immers nog hard om de beslissing van de ministerraad van
22 december te vertalen in een stuurplan. Het is daarbij uiteraard aan onze politieke en militaire leiders om de
moeilijke knopen door te hakken.
Maar wat de toekomst ook brengt, de militaire
gemeenschap in West-Vlaanderen wil - om het met de
woorden van de minister te zeggen - een kleine maar
loyale partner blijven, klaar om het collectieve belang te
steunen. Recent nog, na de scheepsramp met de
gezonken Flinterstar stonden op vraag van onze
gouverneur, naast de inzet van onze marineschepen, de
reddingshelikopters en de onbemande vliegtuigen,
dagelijks enkele tientallen militairen klaar om de
aangespoelde olie te helpen opkuisen. "Gelukkig maar"
dat er geen slachtoffers vielen en onze stranden gespaard
bleven maar wie weet wat staat er ons nog te wachten.
Op deze positieve noot hief de provinciecommandant tot slot het glas op een voorspoedig jaar 2016.

De actualiteit heeft ons ondertussen helaas geleerd dat onze samenleving zeer kwetsbaar is voor
gewelddadige acties. De bloedige aanslagen in Brussel op 22 maart maken duidelijk dat er nog grote
inspanningen zullen nodig zijn om de openbare veiligheid doeltreffend te verzekeren. Militairen die daar
moeten toe bijdragen zullen vermoedelijk nog lange tijd vertrouwd blijven in het straatbeeld.
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Het strategisch plan voor Defensie
vanuit marine-invalshoek
Door Erefregatkapitein Henri P. Rogie

Na maandenlang onderhandelen kwam Defensieminister Steven Vandeput op 22 december
jongstleden met zijn Strategisch Plan voor Defensie voor de dag. Een kerstcadeau was het
zeker niet, maar een belangrijk punt is dat het voortbestaan van onze Marine hiermee
verzekerd is. Het opschorten van één legercomponent - lees de Marine - zoals sommigen
hadden voorgesteld, gaat gelukkig niet door. Daarvoor zorgden de Verenigde Staten, de
NAVO, ABNL en onze reders.

Kleiner en moderner leger
Globaal bekeken wordt ons leger kleiner en moderner. Met deze
herstructurering starten wij in 2019 en tegen 2030 moet de klus
geklaard zijn. Zo'n 25.000 manschappen, hetzij 7.000 minder, zal het
Belgische leger binnen 15 jaar nog tellen. Het wordt dus een lang
proces, dat zeker niet afgestemd is op de snelle evoluties in de
geostrategische situatie die we nu meemaken. Dat is beslist een
minpunt voor het Defensieplan .
Qua investeringen voor de realisatie van het plan gaat het om een
budget van 9,2 miljard Euro. Hiermee moeten de defensie-uitgaven
tegen 2030 zo'n 1,3% van het BNP bereiken, zodat wij niet langer de
slechtste partner onder de NAVO-landen blijven. Dat budget wordt nu
al betwist door experten, die beweren dat het niet zal volstaan voor de
geplande aankopen. Zo voorzien ze 5,5 miljard voor de Luchtcomponent, 3,5 miljard voor de Landcomponent en 2 miljard voor de
Marine, hetzij ruim 11 miljard in totaal. Dat zou moeilijk haalbaar worden en daarom is dit wellicht een tweede minpunt voor het
Plan.

De modernisering
Wat krijgt ons leger nu voor dat bedrag? De Landcomponent wordt
uitgerust met nieuwe wapensystemen, waaronder aanvalsvoertuigen, en de Luchtcomponent krijgt 34 jachtvliegtuigen ter
vervanging van de F-16's. Daartegenover zullen enkele transportvliegtuigen verdwijnen en wellicht ook het reddingsmaldeel met de
NH90, wat het opdoeken van het vliegveld en de kazerne van
Koksijde zou kunnen inluiden. Onze Marine wordt gespaard van een
volledige verdwijning, hoewel sommige politici dit voorgesteld
hadden. Dat is ongetwijfeld het meest positief punt van dit
herstructureringsplan. Daarvoor werd de regering Michel zwaar
onder druk gezet door de Verenigde Staten, de NAVO en vooral
ABNL. Onze verdere samenwerking met de Nederlandse Marine, die
we zeker niet kunnen missen, blijft dus verzekerd en dat is beslist een belangrijk pluspunt voor ons land.
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Non Multa sed Multum
De Nederlanders halen hun slag thuis door België twee nieuwe
fregatten en zes mijnenjagers te laten aankopen die van dezelfde
klasse zullen zijn als de hunnen. Ook zes drones, te verdelen met de
Luchtcomponent, worden besteld, waarvan 2 in 2021 en 4 in 2030.
De timing voor de operationele inzet van de nieuwe schepen is nog
niet gekend, maar het lijdt geen twijfel dat de Nederlanders daar
spoed zullen achter zetten.
Onze Marine wordt met deze herstructurering niet groter, maar ze
blijft bestaan en wordt gemoderniseerd. We mogen hierover zeker
tevreden zijn, want het zwaard van Damocles boven haar hoofd
verdwijnt en ABNL blijft operationeel. In deze tijden van drastische
besparingen konden wij moeilijk verwachten dat ons land een
volwaardige marine zou uitbouwen zoals ze vroeger. Spijtig is dat zeker, maar we zijn er nog altijd, niet zo talrijk in eenheden en
manschappen, maar toch bijzonder efficiënt.
'Non multa sed multum' blijft dan ook een zeer toepasselijke leuze.
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Opening van een tentoonstellingsruimte
ANTARCTICA in het Koninklijk Museum
van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
Door Andreas Billiet, secretaris

Sedert 19 maart 2016 kan het publiek een
nieuwe permanente opstelling ontdekken
over de aanwezigheid van Defensie op
Antarctica. De tentoonstelling heeft een
plaats gevonden in de Grote Hal en is de
eerste nieuwigheid sedert het Koninklijk
Legermuseum in januari 2016 de
betalende toegang invoerde. Het betreft
hier dus een eerste concrete realisatie in
het kader van het gebruik van eigen

inkomsten om de collecties te moderniseren en te optimaliseren.
De zaal “Antarctica” illustreert de ontdekkingstochten die ons land, in nauwe
samenwerking met Defensie, op het witte continent heeft gevoerd. Aan de hand
van een moderne en dynamische scenografie reist de bezoeker door de tijd: van de
omzwervingen van de Belgica in 1897-1898 over de Koning-Boudewijnbasis in de
jaren 1957-1960 tot de huidige Prinses-Elisabethbasis.
Met deze opstelling is het Museum de enige Belgische instelling die nooit eerder
getoonde objecten van de Belgica-expeditie presenteert.
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Fabricage van brillenglazen
bij Hoya Lens Belgium NV in Kapellen
Door Frank De Lille, bestuurslid
Je gaat naar een oogarts, die de nodige opmetingen doet, en daarna stap je een
optiekzaak binnen en kies je een nieuwe bril, waarbij ook de glazen worden gekozen
volgens voorschrift van de oogarts. Enkele dagen later ontvang je het nieuwe montuur
met de brillenglazen. Je staat er waarschijnlijk niet bij stil wat er allemaal komt bij
kijken om deze nieuwe brillenglazen te produceren. Een kijk op het productieproces
van brillenglazen bij Hoya Lens Belgium NV te Kapellen.
Frank De Lille is Chief Operations Officer bij Hoya Lens Belgium NV en lid van onze Raad
van Bestuur.

De fabricatie van Hoya progressieve brillenglazen.
Brillenglazen zijn optische producten die met een zeer hoge precisie moeten geproduceerd worden. Daarom worden tijdens het
productieproces verschillende specifieke stappen doorlopen.

Eerste stap – voorbereiding van het halffabricaat
We starten met een “semi-finished” glas met een berekende
buiten- & binnencurve en een bepaalde randdikte. Deze glazen
worden voorzien van een centreerpunt, dat straks voor het pupil
komt te zitten, zodat de glazen correct gemonteerd kunnen
worden in het montuur. Daarna wordt een beschermfolie
aangebracht aan de buitenkant, of convexe kant van de “semi-fini”.
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Tweede stap – montage voor verdere bewerking
Op de beschermfolie wordt met behulp van een metaallegering of “Alloy”, een metalen blokstuk aangebracht, zodat de glazen
gemakkelijk kunnen bewerkt worden. Dit blokstuk zorgt ervoor dat tijdens het frees- en polijstproces de glazen niet gaan
verschuiven bij de verschillende rotatiebewegingen.

Derde stap – bewerking door freesmachine
Na een voldoende stolling van de metaallegering worden de
brillenglazen in een freesmachine geplaatst. Deze freesmachine of
curve generator doorloopt drie freescycli, om een optimale
nauwkeurigheid te bekomen. Hierbij worden de verschillende
parameters, zoals diameter, sterkte, cylinder, asrichting, prisma,
dikte en additie van de brillenglazen meegegeven. Bij de nieuwste
freestechnieken op het domein van de “FreeForm” technologie,
wordt het oppervlak gezien als een reeks individuele punten en
hierdoor kan men frezen en polijsten tot op pixelniveau. Het is
dankzij deze technologie dat het productieproces telkens uniek is
voor ieder geproduceerd glas.

Vierde stap – polijsten
Na het freesproces zijn de glazen niet meer helder. Daarom moeten
de glazen gepolijst worden. Na het polijsten zijn ze opnieuw
glashelder en worden de nodige onzichtbare markeringen of
“invisible marks” aangebracht met CO² lasertechnologie. Deze
“invisible marks” dienen om het type van progressieve glazen met
zijn specifieke parameters te onderscheiden van de andere
progressieve brillenglazen.

Vijfde stap – afwerking van het halffabricaat
Vervolgens worden het “Alloy” en het werkblokje gescheiden van
de brillenglazen. De glazen worden gereinigd en gedroogd in een
ultrasone wasstraat.

Zesde stap – cosmetische kwaliteitscontrole
De brillenglazen ondergaan nu een eerste “cosmetische” kwaliteitscontrole. Deze controle gebeurt met behulp van apparatuur
die fouten waarneemt die door het menselijk oog niet kunnen waargenomen worden.
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Zevende stap – optische kwaliteitscontrole
Daarna gebeurt de “optische controle” van de diameter, sterkte, dikte, prisma, cilinder, asrichting, additie. Bij de “FreeForm”
glazen wordt telkens een “mapping” uitgevoerd zodat het theoretische model en het in productie gemaakte model overeenstemt.
Achtste stap – krasvrij maken
Na de optische controle krijgen de glazen een kraswerende laag. Deze beschermende laag zorgt ervoor dat de glazen minder snel
gaan krassen. Indien er een bepaalde kleur op de glazen wordt gevraagd, zullen ze eerst langs de afdeling kleuren gaan.

Negende stap – coaten
Na de kraswerende laag worden op het glas verschillende coatings
aangebracht. Deze coatings hebben een ontspiegelingseffect,
waarbij er tevens beschermende lagen tegen vuil en vet en UVstraling worden aangebracht. Dit proces gebeurt met een
opdampmachine. Deze lagen zorgen ervoor dat de brillenglazen
een optimaal kijk- en draagcomfort bieden.

Tiende stap – afwerking
Na het “coatingproces” worden de glazen nog een grondig
gecontroleerd op de verschillende parameters maar worden
eveneens de coating, kleur en helderheid van het glasoppervlak
nagezien. De progressieve glazen worden voorzien van een
“afstempeling” zodat het centreren en monturen van deze glazen
door de opticien met nauwkeurigheid kunnen uitgevoerd worden.

De glazen worden daarna naar de opticien opgestuurd, die deze op maat slijpt voor het gekozen montuur en daarna de nieuwe
bril aflevert aan zijn klant.
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“Fabrieken voor de Toekomst”
Een West-Vlaams strategisch initiatief
Door Jan De Vos

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen brengt met het strategisch initiatief “Fabrieken
voor de toekomst” diverse actoren samen, teneinde ondernemerschap en economie in de provincie te
versterken. Daarbij worden in vier relevante en internationaal belangrijke industriële sectoren
stappenplannen ontwikkeld die tegen 2025 moeten leiden tot clusters die gekenmerkt worden door
duurzaamheid en internationale uitmuntendheid.

Foto : Fabrieken voor de Toekomst

“Fabrieken voor de Toekomst” – een strategisch provinciaal initiatief
“Fabrieken voor de Toekomst” is een initiatief van de
Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij
(POM)
WestVlaanderen. De POM stimuleert ondernemerschap en
economie in West-Vlaanderen en brengt als zelfstandig
agentschap de ondernemingen en hun organisaties, het
onderwijs, de overheid en de sociale partners samen om de
provincie aantrekkelijker te maken voor innovatie en
ondernemen. “Fabrieken voor de Toekomst” is een concrete
toepassing van West Deal, het strategisch economische
beleidsplan van het West-Vlaamse provinciebestuur.

de krachten van de overheid, van het bedrijfsleven en van
onderzoek en opleiding worden gebundeld en opereren vanuit
een quadruple helix filosofie.
Het doel van de “Fabrieken van de Toekomst” is het versterken
van clusters en sectoren die industrieel West-Vlaanderen
dragen en die zowel op Vlaams als op internationaal niveau
uitmunten. Dit gebeurt door in partnerschap concrete
doelstellingen en prioritaire acties te realiseren op het vlak van
KMO-dienstverlening en netwerking, branding, onderzoek,
opleiding en infrastructurele randvoorwaarden.

“Fabrieken voor de Toekomst” is een samenwerkingsverband
van relevante actoren in een triple helix configuratie, waarbij

Roadmaps bieden een stappenplan
De POM West-Vlaanderen heeft roadmaps laten opmaken
voor de vier West-Vlaamse “Fabrieken voor de Toekomst”,
met name nieuwe materialen, voeding, blue energy en
mechatronica & machinebouw. De roadmaps werden
opgemaakt per cluster, als inspiratiebron om het industriële

weefsel binnen elk van de vier clusters verder te ontwikkelen,
zowel regionaal als internationaal. Ze dienen als basis om een
stappenplannen met concrete acties en beleidsmaatregelen
uit te werken.
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Elk van de vier roadmaps bevat een Visie 2025 en een GAPanalyse, die aantonen wat in West-Vlaanderen moet
ondernomen worden om tot de verdere versterking van
betrokken cluster te komen. Deze vormen een inspiratiebron
voor de verdere uitbouw van een regionaal clusterbeleid. Bij
de uitwerking ervan is, vertrekkende van een beschrijving van
de bestaande situatie, een grensoverschrijdende SWOTanalyse gemaakt. Een confrontatie van deze analyse met een
door alle triple-helix actoren gedragen beschrijving van de
gewenste situatie heeft vervolgens geleid tot het
identificeren van de belangrijke gaps die overwonnen moeten
worden om de visie 2025 te kunnen realiseren.
Bedrijven in elk van de vier clusters dienen rekening te
houden met enkele specifieke trends binnen de eigen sector,
maar ook binnen andere sectoren. Daardoor kunnen ze het
zich niet meer veroorloven hun strategie af te stemmen op
één trend, maar dienen ze het overzicht te bewaren over een

hele reeks trends met hun onderlinge relaties en dienen ze
bewust keuzes te maken die ze regelmatig moeten evalueren,
mede in het licht van de snel veranderende wereld. Hiervoor
is toenemende samenwerking tussen de bedrijven onderling
en met kennisinstellingen en overheden noodzakelijk. Deze
samenwerking moet leiden tot sectoren die zich in 2025
duurzaam onderscheiden.
De ‘Visie 2025’ is uitgeschreven met de participatie van
bedrijven, kennisinstellingen en overheid. De roadmaps
dienen als inspiratiebron om concrete acties en
beleidsmaatregelen uit te werken.
Er worden bedrijven gezocht met interesse om rond de in de
roadmaps vermelde thema’s samen te werken. De POM
West-Vlaanderen wil hierbij vooral inzetten op de sectoroverschrijdende thema’s, die expertises van beide sectoren
combineren om zo te innoveren of performanter te worden.

Roadmap “Nieuwe materialen”
De textiel- en kunststoffensectoren zijn voor WestVlaanderen historisch belangrijke sectoren die het laatste
decennium een moeilijke reconversie hebben ondergaan. Ze
kennen in respectievelijk Zuid- en Midden-West-Vlaanderen
een hoge specialisatiegraad. Deze specialisatiegraad is in de
textielsector bijzonder hoog in vergelijking met de rest van

Vlaanderen. In West-Vlaanderen bevinden zich immers
enkele op internationaal niveau sterk innovatieve bedrijven
in technisch textiel, een sub-sector die een belangrijke
overlap heeft tussen de beide sectoren van textiel en
kunststoffen.

De sector “Nieuwe materialen” moet in 2025 een duurzame sector zijn met volgende kenmerken


West-Vlaamse bedrijven ontwikkelen nieuwe materialen en producten met hoge
toegevoegde waarde, die een antwoord bieden op de internationale
marktbehoeftes;



West-Vlaamse bedrijven zijn door diversificatie in grondstofvoorziening verzekerd
van competitieve grondstoffen en zetten deze doelgericht in;



West-Vlaamse bedrijven zijn een referentie in geautomatiseerde digitale productie
en recyclage door het optimaal gebruiken van geavanceerde productietechnologie;



West-Vlaamse bedrijven werken intensief samen met andere bedrijven, clusters,
kennisinstellingen en overheden in een toegankelijk en waardevol ecosysteem
binnen en buiten de eigen regio.

Roadmap “Voedingsindustrie”
De grote concentratie van landbouwactiviteiten in WestVlaanderen heeft als voedingsbodem gediend voor de
ontwikkeling van een belangrijk agrovoedingscomplex. De
significante opbrengst van het regionale landbouwareaal
heeft bovendien geleid tot een internationaal concurrentiële
industrie op het vlak van diepvriesvoeding, voornamelijk voor

groenten en aardappelproducten. Daarnaast heeft zich een
belangrijke vleesverwerkende industrie ontwikkeld, met
nadruk op de varkensteelt, met een intussen geïntegreerde
waardeketen gaande van kweek over slachterij, tot productie
van veevoeder en melkproducten. Tenslotte bood de ligging
aan de zee de basis voor de visverwerkende nijverheid.
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De sector “Voedingsindustrie” moet in 2025 een duurzame sector zijn met volgende kenmerken.


West-Vlaamse bedrijven ontwikkelen innovatieve vraaggedreven voedingsproducten met
hoge toegevoegde waarde voor de wereldwijde markt. De groente- en
aardappelproducten blijven daarbij een heel belangrijke specialisatie in WestVlaanderen;



West-Vlaamse voedingsbedrijven werken intensief samen doorheen de keten, van
consument tot en met primaire productie;



West-Vlaamse voedingsbedrijven zijn verzekerd van grondstoffen en zetten deze
maximaal in;



De lokale voedingsindustrie is een referentie wat betreft ecologische voetafdruk;



West-Vlaamse voedingsbedrijven werken intensief samen met bedrijven en
kennisinstellingen uit andere clusters binnen en buiten de eigen regio.

Roadmap “Blue Energy”
De activiteiten van de Belgische bedrijven zijn terug te vinden
in de hele waardeketen, met uitzondering van assemblage in
fabriek van de hoofdbestanddelen van de windturbines.
Hoewel de windmolenparken zich voor de West-Vlaamse kust
bevinden, is er naar verhouding weinig inbreng van WestVlaamse bedrijven in de waardeketen. De activiteiten van de
West-Vlaamse bedrijven situeren zich vooral in de productie
van kleinere componenten of materialen voor de turbines, in

de installatie en montage en in de uitbating en onderhoud.
Een groot aantal van deze bedrijven bevinden zich in de haven
van Oostende en zijn vaak filialen van grotere bedrijven voor
de bouw of het onderhoud van de windparken voor de
Belgische kust. De jongste jaren worden in Vlaanderen, met
sterkere West-Vlaamse inbreng, ook stappen gezet in de
ontwikkeling van golfconvertoren.

De sector “Blue Energy” moet in 2025 een duurzame sector zijn met volgende kenmerken


Vlaanderen heeft de ontplooiing van offshore windmolens aan de Vlaamse kust voltooid
en de energiebronnen in blue energy gediversifieerd.



Vlaanderen is pionier in re- en decommissioning van offshore windmolens door een
doorgedreven knowhow in O&M, monitoring en recyclage.



Blue energy in Vlaanderen maakt deel uit van een matuur internationaal energienetwerk,
waarbij oude barrières zoals afstand en landsgrenzen grotendeels verdwenen zijn.



Vlaamse gebruikers spreken een mix aan van energie en materiaalbronnen en -opslag,
die sterk met elkaar verweven zijn en waarin een belangrijke plaats is voor blue energy.



Vlaanderen heeft de basis gelegd voor de ontwikkeling van een multifunctionele mariene
infrastructuur.

Roadmap “Mechatronica”
De mechatronica sector is een sterk ontwikkelde sector in
West-Vlaanderen. Circa 42 % van de bedrijven in deze sector in
Vlaanderen bevinden zich in West-Vlaanderen, in meer dan 200
KMO’s en enkele heel grote bedrijven. De 3 grootste
mechatronica bedrijven in West-Vlaanderen zijn goed voor
bijna 20 % van de Vlaamse omzet in de sector. De WestVlaamse bedrijven, zowel de KMO’s als de grote bedrijven,

brengen producten op de markt met een hoge kwaliteit en van
wereldklasse, waaronder bijvoorbeeld intelligente maaidorsers
en snelle weefgetouwen.
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De sector “Mechatronica” moet in 2025 een duurzame sector zijn met volgende kenmerken


De mechatronica sector in West-Vlaanderen staat aan de wereldtop in het toepassen en
integreren van nieuwe technologieën (mechatronica, materialen, communicatietechnologie, sensoren) in en rond haar producten, zoals machines en bijhorende diensten.



De productie- en assemblageprocessen in mechatronica bedrijven zijn world class.



Uit structurele en intensieve samenwerking tussen machineontwikkelaars, gebruikers en
componenten- en technologieleveranciers in en rond West-Vlaanderen ontstaan nieuwe
businessmodellen van hoge toegevoegde waarde.



In West-Vlaanderen is een Industrie 4.0 onderzoeks- en democentrum gevestigd, dat nauw
samenwerkt de verschillende kenniscentra in (West-) Vlaanderen.

Opening “Smart en Digital Factory” applicatielab – een nieuwe stap
Op 3 maart opende het eerste onderdeel van het “Centrum Machinebouw & Mechatronica” de deuren in Kortrijk. Sirris, het
collectief centrum van en voor de technologische industrie, zet mee de schouders onder dit initiatief en zal vanuit haar nieuwe
vestiging concrete technologieapplicaties voor West-Vlaamse bedrijven beschikbaar maken.
Met deze nieuwe vestiging zal Sirris voortaan ook in de nabijheid van de West-Vlaamse bedrijven actief zijn. De vestiging bevindt
zich in het hart van het dichte KMO-netwerk rond mechatronica, vlakbij het expertisecentrum rond industriële automatisering van
de Campus Kortrijk van UGent en The Level van Howest. Ze zal over de nodige kantoorruimte en labo's beschikken, met onder
meer een demoruimte voor productieautomatisering.

Foto Fabrieken voor de Toekomst
Het “Smart en Digital Factory” applicatielab vormt de eerste van drie pijlers van het Machinebouw & Mechatronica centrum dat
vanuit de POM West-Vlaanderen wordt geïnitieerd. Deze site zal over de nodige kantoorruimte en labo's beschikken, met onder
meer een demoruimte voor de flexibele automatisering van assemblage. Naast het applicatielabo van Sirris in associatie met
UGent Campus Kortrijk wordt ook een technologiecentrum voorzien, gelinkt aan de digitale knowhow van Howest. De R&D-pijler
wordt uitgebouwd rond de onderzoeksinfrastructuur die vanuit de KU Leuven in ontwikkeling is in Brugge en die voortbouwt op
de jarenlange activiteiten aan de Technologiecampus Oostende van KUL.

De Raad van Bestuur heeft het voornemen om in het programma van 2017
een bezoek aan het “Smart Digital Factory” applicatielab op te nemen.

Bron : www.fabriekenvoordetoekomst.be
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Belgische herdenkingsplechtigheid
aan de Cenotaph in Londen – Driedaagse reis
Ieder jaar rond 21 juli gaat aan de Cenotaph in Londen een Belgische herdenkingsplechtigheid door. Ieder jaar ook zijn
Belgische eenheden daar aanwezig met gewapende detachementen. Wist je trouwens dat België het enige land buiten
het Gemenebest is dat gewapend mag defileren in de Britse hoofdstad? Het is een vaste traditie dat M&M Brugge/WestVlaanderen daar ook met een ruime delegatie aanwezig is en bloemen legt. Ook dit jaar richten we voor die gelegenheid
een driedaagse uitstap naar Londen in.

De Cenotaph in Londen en het Belgische privilege
De Cenotaph op Whitehall Lane in Londen werd opgericht kort na de Eerste
Wereldoorlog en op 19 juli 1919 ingewijd. Een cenotaaf, naar het Griekse
kenos en taphos, of leeg graf, is een grafteken dat al sinds de klassieke oudheid
wordt opgericht ter nagedachtenis van overledenen van wie het stoffelijk
overschot elders begraven is of onvindbaar is. Zo is bijvoorbeeld ook de
Menenpoort in Ieper een cenotaaf.
Ieder jaar, op de zondag voor de Belgische nationale feestdag, wordt aan de
cenotaaf een herdenkingsplechtigheid gehouden waaraan Belgische
prominenten, militaire eenheden en verenigingen deelnemen. Met deze
plechtigheid wordt hulde gebracht aan de slachtoffers van beide
wereldoorlogen.
De plechtigheid werd voor het eerst georganiseerd in 1934 en was
oorspronkelijk een eerbetoon aan koning-soldaat Albert I en de broederschap
tussen de Belgische en Britse soldaten aan het IJzerfront. Intussen werd het
ook uitgebreid tot de Belgische strijdkrachten die tijdens de Tweede
Wereldoorlog de kant van Groot-Brittannië kozen.
België maakt bij deze gelegenheid gebruik van het privilege dat de Britse koning
George V in 1934 verleende, nadat zijn neef, de Belgische koning Albert I, was
overleden. De diepe vriendschap tussen beide vorsten ontstond tijdens de
Eerste Wereldoorlog.
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Driedaagse reis naar Londen van vrijdag 15 tot en met zondag 17 juli 2016.
In tegenstelling tot de aankondiging in de vorige M&M-Contact. wordt geopteerd voor een driedaagse i.p.v. een vierdaagse reis.
Naar gewoonte koppelen we aan onze deelname aan de plechtigheid een toeristische ommetje, dat de reis via Calais en Dover
naar London en terug aangenaam en explorerend maakt. We willen bovendien na de plechtigheid op zaterdag een koninklijk
bezoek aanbieden aan Kensington Palace en zijn tuin, dat ontstond uit het oorspronkelijk jachthuis van Hendrik VIII.

Programma
Vrijdag 15 juli - ROCHESTER
Vertrek vanuit Brugge om 08.20 Hr op de Esplanade aan het Station (kant St.-Michiels).
We reizen via Duinkerke en Calais naar Dover en tijdens de overtocht met de ferry kunnen we lunchen.
Vanuit Dover reizen we verder naar Londen met een bezoek aan het zeer oude stadje ROCHESTER.
- bezoek aan de tweede oudste kathedraal van Engeland, die werd opgericht door de monnik Justus onder de Saksenkoning
Aethelberth, en een wandeling door de hoofdstraat van Rochester.
- Groepsbezoek aan het Royal Engineers Museum met mogelijkheid tot het nemen van de afternoon-tea.

Zaterdag 16 juli – CENOTAPH & KENSINGTON
In de voormiddag nemen we deel aan de korte plechtigheid met bloemenhulde
aan de ex-Belgisch Ambassade (Belgravia). Nadien begeven we ons naar de King
Charles Street aan de Clivesteps om ons op te stellen voor de parade.
Om klokslag 11.00 Hr start de Belgische plechtigheid aan het Cenotaph
monument op White Hall Lane met aanwezigheid van een vertegenwoordiger
van het Belgische Koninklijk Hof en regering, van militaire detachementen en
menig Belgische en Britse vaderlandslievende verenigingen.
Na de plechtigheid plannen we een bezoek aan het 17-eeuwse KENSINGTON
PALACE, dat in zijn vele vertrekken getuigt van de periode vanaf de laatste
Stuarts, over Victoria, tot de huidige koninklijk familie. Princes Diana verbleef er
tot haar dood en ook Prins Harry heeft er zijn optrekje.

Zondag 17 juli – ASHFORD
Om 09.00 Hr vertrekken we richting Dover. We maken een tussenstop in ASHFORD, met een
bezoek aan het prestigieuze Ashford Designer Outlet Centre, waar ook de lunch kan genomen
worden.
We nemen de boot terug in Dover omstreeks 15.20 Hr Local Time met aankomst in Calais om
17.45 Hr Local time. Aan boord bestaat mogelijkheid voor een lichte maaltijd. De aankomst te
Brugge is voorzien omstreeks 19.30 Hr.

Kostprijs
De richtprijs voor de 3 dagen met 2 overnachtingen bedraagt 280 € per persoon (definitief te bevestigen door Sima Tours)
In de prijs is begrepen:
- Vervoer per luxe car
- Overzet per ferry Calais-Dover
- Reisverzekering

- 2 x Overnachting in een uitstekend hotel met bad of douche en toilet
- 2 x Ontbijtbuffet

In de prijs is niet begrepen:
- De maaltijden tijdens de heen- en terugreis, alsook de middag- en avondmalen die telkens in het hotel genomen worden.
- Alle dranken en persoonlijke uitgaven plus eventuele waarborgen in het hotel
- Ingangsgelden voor de bezoeken (Royal Engineers Museum : 3,85 -7,60 £/pp - Kensington Palace: groepsprijs 15 £/pp)

De geïnteresseerden onder u vragen wij dringend hun deelname aan het secretariaat te willen meedelen
telefonisch op 050/339362 of 0477255599 of via mail op marsenmercurius.brwv@gmail.com.
Het reisbureau werkt dan de inschrijvingen verder af. Deze reis kan slechts doorgaan indien minimum 30 personen deelnemen.
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Naar het derde luik van ons project
Door Jan De Vos en Andreas Billiet

In 2011 hebben we het engagement aangegaan om het dagboek van de Moerkerkse oud-strijder uit de Eerste Wereldoorlog
August De Bruycker te publiceren. Dit initiatief werd opgenomen in ons herdenkingsproject “Van Schelde naar IJzer”. Na
voorbereidende contacten met afstammelingen van de familie De Bruycker en met de Heemkundige Kring Moerkerke, namen we
in maart 2014 en september 2015 deel aan twee tentoonstellingen in Damme, waarin het oorlogsverhaal van August De Bruycker
een rode draad vormde. Dit najaar willen we het dagboek effectief publiceren en bij die gelegenheid met voordrachten en een
educatief project voor de lokale lagere scholen een totaalpakket aanbieden.

Het oorlogsdagboek van August De Bruycker
In feite mogen we niet spreken van een dagboek, omdat August De Bruycker zijn oorlogsherinneringen
onder de vorm van memoires heeft neergeschreven en dit werk pas in 1967 heeft afgerond. Het zijn
latere familieleden van August, waaronder ook medelid Danny Verté, die het manuscript hebben
verwerkt tot een vlot leesbare hedendaagse tekst.
In 2011 besloten we binnen Mars & Mercurius dit dagboek te publiceren en zó voor het ruime publiek
toegankelijk te maken. We hebben dit initiatief opgenomen in ons herdenkingsproject “Van Schelde naar
IJzer”.
In 2014 hebben we meegewerkt aan de oorlogstentoonstelling “De Groote Oorlog in Damme” in de
bibliotheek van Sijsele en in 2015 hebben we samen met de Heemkundige Kring ’t Zwin Rechteroever
een dubbeltentoonstelling opgezet tijdens het kermisweekend in Moerkerke, waar het oorlogsverhaal
en het dagboek van August De Bruycker uitvoerig aan bod kwamen.

Publicatie van het oorlogsdagboek als onderdeel van een totaalpakket
In het najaar 2016 zullen we het dagboek effectief publiceren. We kiezen daarbij voor een
verzorgde maar eenvoudige presentatie, zodat het boek door zijn democratische prijs
gemakkelijk toegankelijk wordt gemaakt. Er zal in het boek, naast de authentieke
oorlogsherinneringen, ook ruimte voorzien worden voor achtergrondinformatie en
illustraties. Het boek zal gelanceerd en te koop aangeboden worden op een M&M-stand
tijdens het kermisweekend in Moerkerke in oktober.
Aan het oorlogsverhaal koppelen we ook een voordracht die we kunnen verzorgen voor
belangstellende vaderlandslievende verenigingen en andere organisaties, met als doel de
oorlog als het ware weer te geven door de ogen van de gewone soldaat. De vele historische
anekdotes uit het dagboek en ook het historisch en fotografisch materiaal, dat we
verzamelden door uitgebreid onderzoekswerk, laten toe deze voordracht ruim te stofferen.
Tot slot bouwen we verder op het educatief luik van ons project “Van Schelde naar IJzer”
en bieden we aan de lokale scholen een educatief werkpakket aan dat vertrekt van de
verhaallijn van het dagboek en het lokale oorlogserfgoed. Dit pakket laat toe naar analogie
met het vroegere project “Nooit meer Oorlog” in de scholen te werken rond het thema
oorlog en vrede, bijvoorbeeld in aanloop naar de elf november herdenkingen.
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“Van de Jacobieten tot de Hannoverianen”
Door Ronny Vermeersch
In het artikel “The Windsors” dat verscheen in de rubriek “Historicum” in M&M-Contact van maart 2015,
beloofden we wat dieper in te gaan op het “Huis van Hannover” dat door “The Act of Settlement” na de dood van
Koningin Anne Stuart in 1714 de regerende koninklijke familie in Groot-Brittannië werd.
In dat artikel maakten we de bedenking: ‘Hoe is het zo ver kunnen komen?” en “Waarom maakte GrootBrittannië, voornamelijk onder impuls van de Engelsen, de vreemde keuze om een Duitsprekende vorst George
Louis von Brunswick-Lünenburg op de troon te brengen, die gescheiden was van zijn overspelige vrouw en haar
gevangen hield?”. We meenden er goed aan te doen de redenen daarvoor even te schetsen, vooraleer we het in
een volgend artikel zullen hebben over de “Georgians”, zoals de Hannoverianen ook genoemd worden.

Burgeroorlog en restauratie van de “Kroon”
Koning Karel I uit het huis van Stuart1, die het bevel gaf vijf
parlementsleden te arresteren – waarop de door Oliver
Cromwell geleide burgeroorlog uitbrak – werd terechtgesteld
in 1642. Engeland en Schotland werden daarna geregeerd als
de republiek “The Common Wealth”. Zijn zoon Karel leefde in
ballingschap in Frankrijk en de Spaanse Nederlanden, met o.a.
een driejarig verblijf te Brugge2, en nadat Cromwell in
ongenade was gevallen en terechtgesteld, onderhandelde deze
met het parlement over de restauratie van de koningskroon. In
1660 deed hij triomfantelijk zijn intrede in London en werd er
tot koning Karel II gekroond. De vrolijke monarch zette de toon
voor een regeerperiode van luxueuze, verkwistende en
opschepperige stijl. Hij had vele maîtresses met wie hij
meerdere onwettige kinderen had. Met zijn Portugese vrouw
Catharina van Braganza daarentegen had hij geen kinderen,
zodat hij bij zijn dood3 in 1685 geen opvolger had.

Jacobus II/VII
De zo gevreesde katholieke troonsopvolging, waartegen de
“Whigs4” in het parlement hevig waren tekeer gegaan, vond
plaats op 6 februari 1685, met de kroning van de Karels broer
Jacobus II als koning van Engeland, tevens Jacobus VII als koning

1

Elisabeth I Tudor had geen kinderen. Ofschoon Elisabeth haar achternicht Mary
I Stuart, koningin van Schotland, had laten onthoofden wegens verraad jegens
haar, vertrouwde zij waarschijnlijk uit schuldgevoel voor de executie, de troon toe
aan de zoon van Mary, Jacobus VI koning van Schotland. Beide kronen werden
verenigd, Jacobus werd tezelfdertijd Jacobus I koning van Engeland.
2
Op 2 september 2016 is het 360 jaar geleden dat het regiment Grenadier Guards
te Brugge werd opgericht deels als persoonlijke lijfwacht van de latere Koning
Karel II, die te Brugge verbleef in het Casselberghpaleis, nu hotel Casselbergh in
de Hoogstraat.

van Schotland. Deze had zich openlijk tot het katholicisme
bekend.
Al van bij het begin van zijn
regeerperiode moest Jacobus
II afrekenen met protestantse
opstanden, die hij echter met
de steun van de Royalisten
kon neerslaan. In de nasleep
van de revoltes versterkte
Jacobus aanzienlijk het leger
maar gaf het bevel over de
nieuwe regimenten aan
katholieke officieren. Hij
stuurde ook aan op de
benoeming van katholieken
in zijn “Privy Council5”, de
gerechtshoven
en
de
universiteiten. Zijn protestantse tegenstanders putten troost
uit het feit dat zijn enige mogelijke opvolgers protestanten
waren.
Hij had twee dochters Mary en Anne uit zijn eerste huwelijk met
Anne Hyde, dochter van de 1st Earl of Clarendon, die in 1671

3

Karel II die gefascineerd was door scheikunde geloofde dat kwikzilver een
krachtig geneesmiddel was, vermoedelijk is hij gestorven aan een kwikvergiftiging.
4
Dit was naast de Tories een belangrijke partij in Engeland. De Whigs waren
liberaal democratisch van gedachte en werden geassocieerd met de edelen, de
rijken en de niet-kerkelijken.
5
His of Her Majesty's Most Honourable Privy Council, was een officiële privé raad
van de soeverein in het Verenigd Koninkrijk bestaande uit oudere politiekers die
nog al dan niet zetelden in het House of Commons of House of Lords.
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stierf. Mary en Anne waren
beiden gehuwd met vooraanstaanden uit Europese
koninklijke families. Mary met
de Hollandse prins Willem van
Oranje, zoon van Willem II van
Oranje, en Anne met prins
George van Denemarken.
Maar de zaak veranderde toen
op 10 juni 1688 Jacobus’
tweede vrouw, Maria van
Modena, waarmee hij in 1673 in het huwelijk was getreden,
beviel van een gezonde zoon. Geen enkele van hun voordien
geboren 10 kinderen was in leven gebleven. De nieuwe boreling
werd gekerstend als Jacobus, Prins van Wales, met als peter de
paus van Rome Innocent XI. Met deze geboorte waren de
kansen voor een katholieke troonopvolger weer reëel.

The Glorious Revolution
Jacobus II had ook bevolen zijn “Tolerantieverklaring 6” van 4
april 1687 uit te vaardigen en voor te lezen in alle kerken. Toen
de Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury met 6 andere
bisschoppen een petitie indiende met de vraag om dit bevel
terug in te trekken, werden zij gevangen gezet in de “Tower” op
beschuldiging van opruiende aanklacht met smaad aan de
koning. Mensen in de straten van London schreeuwden om hun
vrijheid en het werd duidelijk dat de publieke opinie zich tegen
de koning had gekeerd. Op 30 juni 1687, de dag van de vrijlating
van de bisschoppen, vroegen 7 notoire parlementsleden aan
Prins Willem van Oranje, gemaal van Jacobus’ oudste dochter
Mary Stuart, om een invasie teneinde het protestantisme te
behoeden tegen de katholieke dreiging. Jacobus’ leger was niet
opgewassen tegen de 15.000 man sterke troepenmacht van
Willem, temeer daar heel wat royalisten deserteerden uit de
rangen van het koninklijk leger.
Toen Willem op 11 december London binnentrok en
onderhandelingen startte, probeerde Jacobus te vluchten naar
Frankrijk. In die vlucht liet hij het “Groot zegel” in de Thames
vallen, vooraleer hij gevangen werd door vissers. Na zijn
arrestatie gaf Willem aan Jacobus het bevel om London te
verlaten, waarop deze op 23 december 1688 naar Frankrijk
vluchtte. De afzetting van Jacobus II door de parlementariërs
met de hulp van de Nederlandse Republiek wordt de “The
Glorious Revolution” genoemd.

werd de troonopvolging ondergeschikt gemaakt aan het
Parlement.
Kort na hun kroning in Westminster op 11 april 1689 als Mary II
en William III, respectievelijk met de titel van Joint Queen of
England and Scotland en Joint King of England and Scotland
kregen de nieuwe vorsten af te rekenen met hevige oppositie
in Schotland. Deze aan Jacobus II loyaal gebleven tegenstrevers
noemden zich Jacobieten.

De Jacobieten.
De eerste Jacobietische opstand gaat terug tot 27 juli 1689. Op
die dag boekte de Schotse edelman John Graham, Burggraaf
Dundee, met zijn Highlanders een forse overwinning tegen het
koninklijk leger te Killiecrankie. Dundee was de militaire
commandant van Jacobus II. Deze laatste steunde hem vanuit
Frankrijk, waar hij op de gastvrijheid van Lodewijk XIV kon
rekenen.
Na de slag stierf Bonnie7 Dundee, zoals John Graham werd
genoemd, echter aan een verwonding die hij tijdens de slag
door een musketschot had opgelopen. De ontreddering in het
rebellenleger na het wegvallen van een bekwaam militair leider
als Dundee, was groot. De royalisten zagen hun kans schoon en
brachten een zware slag toe aan de Highlanders op 21 augustus
bij Dunkeld. Daarop eiste Willem III de eed van trouw en
loyaliteit van de Higlander Clans.

Massacre van Glencoe
Willem III had een ruime deadline gesteld voor deze verklaring
van loyaliteit, maar omdat de clanleider Alastair Maclain er niet
in slaagde zijn clanleden te overtuigen om de eed van trouw
vóór de einddatum te zweren, volgde op 13 februari 1692 een
slachtpartij op de McDonald clan in de vallei rond Glencoe.
De publieke opinie was vol afkeer over dit massacre en de
populariteit van Willem III kreeg een flinke deuk, temeer omdat
hij de verantwoordelijken ervoor niet wilde straffen.
N.v.d.r.- Op vandaag is in Glencoe de wonde, na zoveel jaren
helemaal niet geheeld. Het was een groep soldaten uit de
Campbell clan die in het koninklijk leger dienden en onderdak
kregen bij de McDonald,s die o.l.v. Kapitein Robert Campbell of
Glenlyon ’s morgens vroeg het clanhoofd, zijn vrouw en 37
clansmen de sneeuw injaagden en koelbloedig vermoordden
met medewerking van andere Engelse soldaten. Bovendien
stierven nog veertig vrouwen en kinderen door onderkoeling,
nadat hun huizen in brand waren gestoken.

Willem III van Oranje en Mary II Stuart.
Toen Willem van Oranje samen met zijn echtgenote Mary op 13
februari 1689 de troon besteeg, gebeurde dit voor de eerste
maal in de Engelse geschiedenis door de wil van de twee Huizen
in het Parlement. Met de ondertekening van de “Bill of Rights”
tussen Willem en Mary enerzijds en het parlement anderzijds,
werd een belangrijke stap gezet naar een nieuwe staatsvorm:
de grondwettelijke of constitutionele monarchie. Hiermee
6

Princes Anne en de Act of Settlement
In 1694 overleed Queen Mary II op de leeftijd van 32 jaar door
de koepokken. Willem III was een geslagen man door het verlies
van zijn charmante echtgenote en regeerde alléén verder. Daar
het huwelijk van Mary II en Willem III kinderloos was gebleven,
duidde Willem zijn schoonzuster Anne Stuart aan als wettelijke
troonopvolger.

De verklaring bood brede godsdienstige vrijheid in Engeland en Schotland door diverse christelijke denominaties, zowel rooms-katholieke als protestantse,
het opschorten van wettelijke straffen die de Anglicaanse Kerk als enige kerk binnen zijn koninkrijk.
afdwong.De koning schortte de godsdienstige strafwetten op en tolereerde de 7 Deze bijnaam komt uit het Schots die “mooi, aantrekkelijk, charmant betekent.
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Toen in 1700 Willem, Hertog van Gloucester, op de leeftijd van
11 jaar overleed, ontstond rond
de troonsopvolging een nieuwe
crisis, De overleden Willem was
de enige overgebleven zoon van
Anne en Prins George van
Denemarken. Anne leed aan
zwaarlijvigheid, vroegtijdige jicht
en
reuma
en
had
17
zwangerschappen doorgemaakt,
met meerdere miskramen, doodgeboren kinderen en enkele op
jonge
leeftijd
gestorven
kinderen. Door het overlijden van de jonge Willem kwam de
protestantse opvolging in gevaar, want het stond buiten kijf dat
de katholiek opgevoede kinderen uit het huwelijk van Jacobus
II met Maria van Modena de kroon zouden opeisen, gesteund
door hun achterban die bestond uit de Jacobieten en de Franse
koning Lodewijk XIV.
Op 12 juni 1701 stelde het Parlement na de eerdere “Bill of
Rights” opnieuw een akte op om de protestantse
troonopvolging nog maar eens te verzekeren. “The Act of
Settlement” bepaalde dat na Anne de kroon zou overgaan naar
de kleindochter van Karel I, Sophia of haar nazaten. Sophia was
Keurvorstin van Hannover door haar huwelijk met Ernst August,
Keurvorst van Hannover en Hertog van Brünswick-Lüneberg &
Zelle. Sophia was geboren en getogen in wat het toenmalige
Duitsland was.
De “Act of Settlement” voorzag niet alleen dat troonopvolgers
tot de “Kerk van Engeland” moesten behoren, maar ook niet
met een Rooms-Katholiek konden huwen. Deze akte, die in
Groot-Brittannië nog steeds geldig is, was een volgende
belangrijke stap naar een regime van grondwettelijke
monarchie. De akte bepaalde dat geen oorlog kon gevoerd
worden zonder de toestemming van het parlement en
benoemingen van rechters werden eveneens aan de koning
onttrokken. Bovendien konden de toekomstige monarchen
geen hovelingen van vreemde afkomst benoemen in de “privy
council” als die niet in Engeland of Schotland waren geboren.
Ook kon de koning het grondgebied niet verlaten zonder
toestemming van het parlement. De “Act of Settlement” was
uiteraard ook bedoeld om regelingen of settlements te treffen,
om te voorkomen dat de Hannoverianen teveel macht zouden
verwerven. Het waren immers vreemdelingen waren…maar dát
nog liever dan opnieuw een katholiek op de troon.

Koningin Anne en Groot-Brittannië.
Op 8 maart 1702 stierf koning Willem III toen zijn paard
struikelde over een molshoop in Richmond Park in London en
waarbij hij zijn sleutelbeen brak. Hevige koorts en een
longontsteking werden hem fataal.
8

In 1788 wilde Lodewijk XIV zijn land opnieuw uitbreiden, en wel tot aan
natuurlijke grenzen (Rijn-Alpen-Pyreneeën) De oorlog woedde tussen Frankrijk
enerzijds en Duitse Heilige Roomse Rijk, Denemarken, Zweden, het Hertogdom
Savoie, Spanje, Engeland en de Nederlandse Republiek anderzijds.
9
De Spaanse Successieoorlog (1701–1713) was een oorlog van verschillende
Europese mogendheden, Engeland en Pruisen enerzijds en het koninkrijk Frankrijk
en het Spaanse Rijk anderzijds. De Geallieerden slaagden in hun opzet: ze

In Frankrijk in het kasteel van Saint Germain-en-Laye werd vol
leedvermaak gereageerd op zijn dood door de Jacobieten, o.a.
de zoon Jacobus en dochter Louisa van de gevluchte koning
Jacobus II. Deze laatste was gestorven op 16 september 1701.
en ligt in de kerk van St.-Germain begraven.
Op 23 april 1702 werd Anne in Westminster Abbey gekroond.
Niettegenstaande haar uiterst zwakke gezondheid, haar reuma
en jicht waardoor zij zich moeilijk kon verplaatsen zonder
wandelstok en ondanks haar vele mislukte zwangerschappen
en overleden jonge kinderen, speelde zij een grote rol in het
ontstaan van Groot-Brittannië. Naast de steun van haar gemaal
Prins George van Denemarken liet zij zich ook omringen door
bekwame ministers, zoals John Churchill, Duke of Marlborough,
bevelvoerend commandant in militaire en diplomatiek zaken.
Hoewel het “Verdrag van Ryswick” uit 1697 een einde had
gemaakt aan de Negenjarige Oorlog8 kwamen de vijandelijkheden tussen Frankrijk en Engeland weer aan de
oppervlakte. Louis XIV die Jacobus, Prins van Wales, zoon van
Jacobus II, steunde in zijn strijd om de Engelse troon, had de
Vrede van Ryswick schoorvoetend aanvaard. De vrede was
slechts een wapenstilstand. Het dreigende uitsterven van de
Spaanse Habsburgers maakte een nieuwe Europese oorlog
onvermijdelijk, met name de Spaanse Successieoorlog9. Het
Engelse leger en de Navy wonnen een reeks veldslagen met als
voornaamste overwinning de slag bij Blenheim 10 in ZuidCentraal Duitsland in 1704. De oorlogen duurden wel nog tot
1713 en één van de nog blijvende gevolgen is dat Gibraltar Brits
grondgebied is.

Schotland en “The Act of Union”
De regeling om de katholieken de troon te ontzeggen en de weg
te openen naar de Engelse kroon voor het Huis van Hannover
in 1701, ontlokte logischerwijze heel wat ongenoegen en
boosheid in Schotland. Als reactie hierop werd door het Schotse
parlement te Edinburgh in augustus 1703 een “Act of Security
of the Kingdom” ingediend. Het Schotse parlement keerde zich
tegen een Hannoveriaanse opvolging en bepaalde dat een
koning uit het Huis van Stuart in Schotland kon geïnstalleerd
worden. Het bepaalde ook dat een troonopvolger in Engeland
niet zou worden aangesteld als er niet tegemoet werd gekomen
aan de Schotse grieven over godsdienst, vrijheid en handel.
De Engelsen reageerden met de “Alien Act”, een wet die
bepaalde dat de Schotten als vreemden in Engeland zouden
worden beschouwd, wat ernstige gevolgen kon hebben bij het
erven van bezittingen en landgoederen in Engeland. De wet
voorzag ook een embargo op de invoer van Schotse producten
naar Engeland en de Engelse koloniën. Diplomatisch was er ook
een bepaling in opgenomen tot opschorting van de genomen
maatregelen indien er onderhandelingen zouden gestart
worden voor een unie tussen Schotland en Engeland. Tegen alle

verhinderden dat deze twee rijken geregeerd werden door Lodewijk XIV van
Frankrijk.
10
Voor deze overwinning kreeg John Churchill het koninklijk landhuis nabij
Woodstock (Oxfordshire) als geschenk. Huidig staat het bekend als Blenheim
Palace, waar Winston Spencer Churchill, nakomeling van John Churchill, werd
geboren.
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verwachtingen in kwam het in 1707 tot een akkoord dat
resulteerde in de “Act of Union” die beide landsdelen verenigde
tot het “Koninkrijk van Groot-Brittannië” onder één parlement
in Westminster. Dit was een honderd jaar na de “Union of the
Crown” toen Karel I Stuart de koning werd van Engeland en
Schotland.
Queen Anne stierf kinderloos op 1 augustus 1714 in Kensington
Palace. Zij had een grote verdienste in het herstel van Engeland
als een Europese macht en als land met groeiende bezittingen.
Groot-Brittannië bereikte een nieuw hoogtepunt in de
decoratieve kunst met de elegante “Queen Anne style.”

Het huis van Hannover
Door de dood van Koningin Anne heerste onzekerheid over de
opvolging, tot oude wijzen met aanzien in het parlement uit de
rangen van de “Tories11”, de opvolging door James Stuart
steunden. De dag zelf van het overlijden van Anne riepen zij
James Stuart uit als Koning James III.
Doch later, vrezend dat James zijn katholicisme nooit zou
afzweren, legden zij zich neer bij de beslissing van hun
opponenten “The Wighs” om “The Act of Settlement” toe te
passen. Daar Sophia, Keurvorstin van Hannover, een tweetal
maanden eerder was gestorven, ging de kroon naar haar zoon
George Louis von Brunswick-Lünenburg. Hij werd gekroond als
George I Koning van Groot-Brittanië en Ierland en Keurvorst van
Hannover.

Tweede Jacobietische opstand.
Bij de aanstelling en kroning van George I, respectievelijk op 6
augustus en 20 oktober 1714, werd een reactie verwacht van
de kant van de Jacobieten. Er waren wel wat betogingen ten
gunste van James Stuart, The Old Pretender12, maar er was
verder weinig publieke beroering.
In 1715 was er echter wel een opstand op grote schaal van
Highlanders en Noordelijke Engelse Jacobieten. Deze opstand
werd geleid door de hertog van Mar, een Tory-landeigenaar. De
Stuart standaard werd op 6 september te Braemar geplant. Het
voor de gelegenheid gevormde Jacobietische rebellenleger was
numeriek niet sterk genoeg om het Hannoveriaanse leger aan
te kunnen. Waar de slag van Sheriffmuir of Stirling op 13
november onbeslist was, werden de Jacobieten op 14
november verpletterend verslagen bij Preston. The Old
Pretender landde te Peterhead kort voor Kerstmis, maar gezien
de revolte tot niks had geleid, keerde hij op 4 februari 1716
onverrichter zake terug naar Frankrijk.
Het “Huis van Hannover” maakte een einde aan de dynastie van
de Stuarts, die sedert 1371 met Robert II de koningen van
Schotland leverden en die sedert 1567 met Jacobus I, zoon van
Mary Queen of Scotts, koningen van Engeland en Schotland
waren.

Geraadpleegde bronnen
- The illustrated encyclopedia of Kings and Queens of Britain by Charles Philips and Dr John Haywood
- The Kings and Queens of England-The biography- by David Loades. Edition 2014

11

De andere tweede partij binnen het Engels parlement, voorloper van de huidige was ook gekend onder de benaming “Bonnie Prince Charles” die in 1745 onder de
regeerperiode van George II een nieuwe Jacobietische opstand in Schotland
Conservative Party.
leidde.
12
In 1720 kreeg James III Stuart een zoon die luisterde naar de naam Charles
Edward. Hij werd ook door zijn aanhangers “The Young Pretender” genoemd. Hij
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Doel
Enerzijds een algemene inleiding geven en een besef
ontwikkelen in Vlaanderen rond één van de belangrijkste
domeinen van het strategisch denken, met name het
gestructureerd toekomstdenken vanuit een wetenschappelijke benadering. Vlaanderen en zijn instellingen voor
hoger onderwijs of voor besluitvorming en beslissingsvoorbereiding hebben weinig ervaring met dit nieuwe
beleidsdomein. De ontwikkeling gebeurde vooral in de
Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Eén
van de belangrijkste centra die toekomstverkennend denken
ontwikkelden op wetenschappelijke basis, is de universiteit
van Oxford waar beide auteurs aan verbonden zijn.
Anderzijds het debat in Vlaanderen stimuleren rond de
noodzaak meer toekomstgericht te denken. In dit kader wordt
er gepleit voor het opzetten van een Instituut van de
Toekomst. België, maar ook Vlaanderen, behoort tot de

weinige landen van de OESO die hierin geen structurele
aanpak hebben ontwikkeld. In deze zeer complexe en
onzekere wereld is het toekomstdenken essentieel voor een
beleid dat duurzaam onze welvaart naar de toekomst kan
verzekeren. Het is in feite de opvolger van het huidige Centrale
Planbureau dat in de jaren ‘60 aan de basis lag van de welvaart
die we vandaag kennen.
We merken dat zowel grote landen als nieuwe groeieconomiën grote investeringen doen in toekomstverkennende instellingen, zoals in China, Singapore, Frankrijk,
Nederland, de Verenigde Staten en Zweden. Bovendien
bestaat er de laatste maanden ook sterke interesse vanuit
militaire en burgerlijke veiligheidsdiensten om meer
toekomstverkennend te werken. Bij al deze motivaties staat de
toenemende onzekerheid en het beter inschatten van risico’s
centraal.
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Doelpubliek




Captains of Society: politici, academici, bedrijfsleiders, vakbondsleiders, journalisten, think-tanks.
Vooraanstaande jongeren uit de sociale, economische en culturele wereld.
Studenten.

Opzet





Wetenschappelijk vulgariserend.
Kennis overbrengen zonder te vervallen in een zuiver wetenschappelijk werk dat een groot publiek niet zou
interesseren en mogelijks afschrikken.
Interesse opwekken en kennis overbrengen om het debat rond de noodzaak van toekomst-denken aan te gaan.
Alle uitspraken steunen op hoogstaand wetenschappelijk onderzoek (meestal niveau Nobelprijs).

Samenvatting
Het boek beschrijft op begrijpelijke wijze het domein van de
besluitvorming in situaties van grote onzekerheid en
turbulente omgevingen.
In een eerste hoofdstuk wordt de historiek van de
methodieken beschreven. Deze gaan terug tot de RAND
corporation die begin 1946 door de US Air Force & Douglas
Air werd opgericht als eerste denktank ter wereld. Naast de
speltheorie van (John von Neumann), systeemtheorie,
onderhandelingen (John Nash, Thomas Shelling) worden ook
nieuwe besluitvormings-technieken ontwikkeld (Herman
Kahn) voor toekomst-denken, zoals de Delphi technieken en
de scenariomethoden.
In een tweede hoofdstuk gaan we dieper in op de kenmerken
van problemen die zich in de toekomst stellen. De begrippen
“sense making”, “early warning systemen”, “wickered
problemen” en kenmerken van beslissingen in onzeker
omgevingen wordt geanalyseerd. We verwijzen naar P.E.
Tetlock (Berkeley) die meer dan 20 jaar onderzoek voerde
rond de vraag: “Wat is een goede inschatting van toekomstige
ontwikkelingen en waarom zijn experts zo dikwijls fout in hun
voorspellingen?”. De conclusies zijn zeer waardevol bij het
behandelen van beslissingen in de toekomst en geven
fundamentele inzichten in hoe het gedrag onze beslissingen
op langere termijn beïnvloedt.

In een derde hoofdstuk wordt de relatie tussen leiderschap
en de kenmerken van de omgeving behandeld. We gaan
dieper in op de context classificaties die werden voorgesteld
door F. Emery en E. Trist. Zij waren de eersten die de term
Turbulentie in de literatuur definieerden in hun artikel uit
1963. De kenmerken van de context bepalen in grote mate
hoe het leiderschap zich moet gedragen.
Hoofdstuk vier gaat over het toepassen van deze methoden
met enkele voorbeelden uit het bedrijfsleven en uit de
politiek. We gaan dieper in op de Mont Fleur Scenario’s die
werden gebruikt voor het uitwerken van de toekomst van
Zuid-Afrika.
Het laatste hoofdstuk geeft een overzicht van de situatie met
betrekking tot het benaderen van toekomstdenken in
verschillende landen van de OESO. We pleiten voor een
strategisch debat rond het invoeren van meer
toekomstdenken, zowel in onze universiteiten, de politieke
instellingen als het bedrijfsleven. We pleiten ook voor het
oprichten van een Instituut van de Toekomst. Als enig land in
de OESO hebben we dit niet, terwijl onze welvaart sterk
afhangt van export en dus sterk onderhevig is aan turbulentie.

Prof Dr Derrick Gosselin is lid van Mars & Mercurius Brugge/West-Vlaanderen
en verzorgde op de Academische Zitting op 12 december 2016 een
academische lezing met titel “Strategy in Uncertainty”

52| M & M C o n t a c t 1 / 2 0 1 6

Non Multa sed Multum
Auteur Jules Caster
Jules Caster, die zesendertig jaar bij de Marine heeft gediend als onderofficier telegrafist coder,
schreef vroeger humoristische anekdotes en korte verhalen voor zijn collega’s in de toenmalige
Zeemacht. Deze verhalen werden regelmatig gepubliceerd in tijdschriften als “Hermes Sodales”
van de Verbindingsdienst en “VGZM blad” van de Vrienden gepensioneerden van de Zeemacht.
Met humor beschreef hij daarin de toen harde levensomstandigheden aan boord en aan wal in de
marinekazernes, maar ook de vindingrijkheid van de manschappen om desondanks met plezier
door het leven te gaan. Met gezegden als “We verdienen niet veel, maar we lachen veel.” staken
scheepsmaats elkaar een hart onder de riem.

“De Belgische Zeemacht, vandaag de Marine… hoeveel weet u er eigenlijk van?” vraagt de schrijver
zich af. Daarom heeft hij zijn vele korte verhalen van vroeger samengebracht in een boek met titel
“Non Multa Sed Multum”, waarin hij voor de lezer een tip van de sluier licht. Aan de hand van korte
stukjes schetst de auteur een beeld van het reilen en zeilen binnen de Marine.
Uitgegeven in eigen beheer en bij de auteur te bestellen aan de prijs van 18 €.
Jules Caster | Wielewaalstraat 8 in 8430 Leffinge | Telefoon 059 30 09 06.
Betaling op bankrekening ING BE79 3630 401 9733
Warm aanbevolen aan allen die de Marine een warm hart toedragen.

Ons meegedeeld door Fregatkapitein bd Joris Van Imschoot
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De nationale Algemene Vergadering
Brussel, 5 maart 2016
De jaarlijkse Algemene Vergadering van de nationale Kring Mars & Mercurius ging zoals vorige
jaren door in het Huis der Vleugels in Brussel. Er waren 128 stemgerechtigde leden aanwezig.
Naast de gebruikelijke statutaire agendapunten werd het ontslag van enkele leden van de Raad
van Bestuur en van het Bureau aanvaard en werden nieuwe leden aangesteld. Pierre Degreef
werd met algehele eenparigheid aanvaard als nationaal voorzitter en enkele verdienstelijke
leden, waaronder onze past-voorzitter François Crepain, mochten de eremedaille ontvangen.
Tijdens zijn inaugurale toespraak zette de nieuwe voorzitter zijn doelstellingen uiteen en wees
hij op de uitdagingen waarvoor de Kring staat.

Wijzigingen in de samenstelling van de nationale Raad van Bestuur en het Bureau
Algemeen Voorzitter Ronald Cazaerck, Vice-voorzitter Pierre Degreef en Algemeen Secretaris Paul Bruynooghe namen ontslag uit
hun functies in de nationale Raad van Bestuur en in het Bureau.

Ook van Kathleen De Wulf, die jarenlang het secretariaatswerk van de Kring op zich nam, werd afscheid genomen.
De Algemene Vergadering keurde de nieuwe of vernieuwde kandidaturen voor de Raad van Bestuur en het Bureau goed van onder
anderen Pierre Degreef, Ronald Cazaerck, Marc Vandewal, Marc Debraeckeleer, Jan Lenière en Philippe Ghielen
Namens Club Brugge/West-Vlaanderen maken naast voorzitter Jan De Vos ook Luc Saelens en Ronny Vermeersch deel uit van de
nationale Raad van Bestuur.
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Onze Past-voorzitter François Crepain ontvangt de erepenning van Mars & Mercurius
Uittredend nationaal voorzitter Ronald Cazaerck overhandigde de
erepenning van Mars & Mercurius aan onze past-voorzitter François
Crepain. Hij citeerde daarbij de verdiensten van François als volgt.
“Gedurende dertien jaren gaf François Crepain als voorzitter het beste van
zichzelf om Mars & Mercurius Brugge/West-Vlaanderen te maken tot wat
het vandaag is: een dynamische vereniging die zijn plaats heeft in de
samenleving en waar plaats is voor velen. Hij was daarbij niet alleen een
gedreven voorzitter, maar ook en vooral een hartelijk medelid. Met veel
overtuiging en doorzettingsvermogen heeft hij als voorzitter de afdeling
Brugge/West-Vlaanderen geleid; heeft hij haar omgevormd tot een
vereniging met rechtspersoonlijkheid; heeft hij de activiteiten naar een hoog
niveau getild, waarbij, zeker de laatste jaren, de keuze voor maatschappelijk relevante thema’s vooropstond. Evenzeer hebben
daarbij kwaliteitsvolle en hoogstaande activiteiten als de jaarlijkse buitenlandse reis en de academische zitting een vaste plaats
gevonden in het jaarprogramma.”

Voorstelling van de nieuwe algemeen voorzitter Pierre Degreef
Pierre Degreef werd geboren in Charleroi in 1950 en is gehuwd met Rita. Ze hebben twee kinderen
en drie kleinkinderen.
Pierre studeerde in 1973 af als Technisch Ingenieur in de Chemie aan het ESIT/UTPP in Charleroi. Hij
behaalde in 1981 de graad van kandidaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de
Universiteit van Bergen en het opleidingscertificaat van licentiaat Toegepaste Natuurwetenschappen
- Optie Biomedische wetenschappen aan CUNIC/UCL in 1986, om in 1987 de titel van Industrieel
Ingenieur Scheikunde te behalen. Hij werkte van 1976 tot 2009 als ingenieur medische biochemie en
klinische biologie in de laboratoria van het Grand Hôpital de Charleroi GHDC.
Hij was bestuurder en vice-voorzitter van de Association des Ingénieurs Industriels du Hainaut en
plaatsvervangend bestuurder bij de Union francophone des ingénieurs industriels belges. Hij was
voorzitter van mars & Mercurius Club Charleroi van februari 2009 tot februari 2013 en nationaal vicevoorzitter van maart 2012 tot maart 2016.
Pierre vervulde zijn dienstplicht vanaf 1974 als reserveofficier bij de Luchtmacht. Na zijn opleiding UPI/NBC diende hij als NBC
specialist bij de 2 Tactische Wing in Florennes. Hij nam deel aan de achtereenvolgende bevorderingsprestaties en verliet einde
december 2004 het reservekader als erekapitein-commandant.

Inaugurale toespraak van intredend algemeen voorzitter Pierre Degreef
Beste vrienden,
Vooreerst hartelijke dank voor het vertrouwen dat u zopas heeft geschonken aan de ploeg van het
nieuwe Bureau, voor een mandaat van in principe drie jaren. Ik dank de leden van het bureau om
mijn metgezellen te willen zijn en me te willen steunen in mijn nieuwe functie. Ik weet dat ik zal
kunnen rekenen op hun hulp en steun om de komende taken op de best mogelijke manier uit te
voeren. U moet daarbij weten dat de Vice-president sterk zal betrokken worden bij de uitvoering van
mijn functie, zowel wat betreft informatie als representatie.
Een proficiat en dank aan de nieuwe voorzitters en bestuurders van de Clubs en de Kring, alsook aan
de uittredende voorzitters en bestuurders voor hun medewerking en toewijding gedurende hun
mandaat dat net afgelopen is. Ik hou er aan om, in naam van u allen, Ronald, Paul, Jan, Philippe,
Dirk, Kathleen en allen die hebben bijgedragen binnen de verschillende commissies, te bedanken
voor het volbrachte werk gedurende de laatste vier jaren. Vorig jaar, rond hetzelfde tijdstip, moest
niet alleen een nieuw Bureau samengesteld worden, maar kondigde zich ook een reeks aankomende
problemen aan, zoals het bulletin, de site, het actualiseren van de gegevensbanken, enzovoort.
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Het voorzitterschap overnemen met onzekerheid rond de mogelijkheden om snel een nieuwe ploeg voor het Bureau te vormen, kon
de Kring in moeilijkheden brengen. De bestaande ploeg werd daarom voor een bijkomend jaar in haar mandaat bevestigd, tijd die
nodig was om opvolgers te vinden, en nieuwe perspectieven voor een veilige toekomst voor onze kring te openen. Door deze situatie
is, op initiatief van Jos en Joseph, een groep van voorzitters en afgevaardigden van de clubs regelmatig samengekomen in Kasteel
Sint-Anna om vooreerst leden te vinden die bereid waren de vacante posten en vrijgekomen functies te bezetten, maar ook om na
te denken over de latente problemen als de website, het bulletin en Economeet, met de hoop om externe belangstelling voor onze
Kring op te wekken.
Binnenkort zal de site onder handen genomen worden, zodat dit instrument opnieuw optimaal kan gebruikt worden. Voor het
bulletin echter is, op het ogenblik dat ik u toespreek, nog geen oplossing gevonden. Het einddoel van deze strategie is nieuwe leden
aan te trekken, die actief zijn in het professioneel leven, militair zowel als burgerlijk. Een verminderd lidgeld voor de jongere leden
en de aanpassing van de statuten zoals gestemd gedurende het vorige mandaat, zouden ons kunnen helpen in het nastreven van
onze doelstelling. Deze noodzakelijke voorwaarde is echter niet voldoende. In dit kader moeten we ook denken aan de ontwikkeling
van een communicatiestrategie, waarbij de mond tot mond reclame niet mag onderschat worden. De beste manier om leden aan
te trekken is door hen in onze clubs uit te nodigen. Wanneer ieder lid van de Kring jaarlijks een nieuw lid aanbrengt, verdubbelt het
aantal leden.
Ik herinner er u aan dat de waarden van onze nationale Kring steunen op
waarden als solidariteit, wederzijdse bijstand, respect en vriendschap.
Een nationale dag kan echter niet voldoende banden creëren om aan
deze waarden te beantwoorden. Laat ons daarom de contacten tussen
de leden van de verschillende clubs bevorderen door interclub
activiteiten te organiseren, niet bovenop de bestaande activiteiten, maar
in plaats daarvan. Er zijn clubs die niet onderling verbroederd zijn.
Waarde voorzitters van de clubs, de opportuniteit om dit te doen, hangt
enkel af van uw wil en uw wens om deze verbroederingen alsnog te
realiseren. We moeten erkennen dat deze voorstellen tot oplossing niet
nieuw zijn en heel dikwijls zonder uitvoering zijn gebleven. De goede wil
en de euforie tijdens ontmoetingen op feestelijke gelegenheden
vervagen helaas zeer snel. En zegt men niet “uit het oog is uit het hart”?
Tot slot moet er ook gebruik gemaakt worden van onze Economeet networking om er een springplank van te maken en ontmoeting
tussen onze leden onderling, maar ook met de socio-economische wereld te bevorderen.
Het Dagelijks Bestuur en ikzelf rekenen op de voorzitters, de raden van bestuur en de leden van de clubs om hun club op een
permanente en voortdurende manier te dynamiseren. Zoals in ieder bedrijf gaat de verslapping vlug over tot verval. Dit brengt de
gedeelde verantwoordelijkheid mee van iedereen om de moeilijkheden te overwinnen en de gestelde doelstellingen te bereiken.
Doelstellingen vastleggen is niet moeilijk. Het eens zijn om deze doelstellingen te bereiken en te verwezenlijken met de beste
middelen ligt echter altijd wat moeilijker. Het Dagelijks Bestuur neemt zich voor een gemeenschappelijke denkpiste te ontwikkelen
die aanvaardbaar is voor alle leden van de Raad van Bestuur.
Het nationale niveau moet niet enkel gezien worden als een bindmiddel, maar ook als drijvende kracht voor een relance, een groep
die kan bijspringen als de werking mank loopt en een bron van solidariteit tussen de clubs. Maar we mogen niet blind zijn: de
toekomst van onze Kring op middellange en op lange termijn staat op het spel. We staan, zoals veel verenigingen, op een kruispunt.
Een momentopname, met een blik op het verleden en een zicht op de toekomst, met zijn beperkingen. Het is het uitgelezen ogenblik
voor reflexie en keuze voor actie. De moeilijkheid om nieuwe leden te rekruteren, maar evenzeer de moeilijkheid om vrijwilligers te
vinden die op niveau van een club of op niveau van de Kring een
functie willen opnemen, wijst op een zeker gebrek aan bereidheid
om zich te engageren voor een zaak of een vereniging, zonder
return van de investering in kost, energie, tijd en gezondheid.
De jaren gaan voorbij en de samenleving evolueert en de
verworvenheden alsook de steun voor verenigingen verminderen
of verdwijnen helemaal. Wat onze Kring betreft, heeft Defensie
beslist niet meer tussen te komen voor onze verzendingen via post,
noch voor het personenvervoer op onze Nationale Dag. Dergelijke
maatregelen doen uiteraard de omvang van onze uitgaven
toenemen en leggen de facto beslag op een groot deel van onze
ontvangsten. Kortom, niets is nog eenvoudig en alhoewel we de
toekomst met het nodige realisme moeten bekijken, moeten we
vooral optimistisch en strijdvaardig blijven.
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We staan klaar om de verschillende uitdagingen aan te gaan, maar daarbij moet geen revolutie verwacht worden, noch
spectaculaire resultaten. We zullen ons uiterste best doen, en zelfs meer, maar men moet wel voor ogen houden dat niemand
wonderen kan verrichten. Het nationale niveau zal verbindend en modererend moeten optreden. Gezonde discussies zijn altijd
constructief en het compromis, maar ook het respect voor eenieder in de debatten, is onontbeerlijk om oplossingen en antwoorden
te vinden voor de gestelde problemen. Men moet blijven geloven in de dialoog en men moet daarvoor ook willen open staan. Laat
ons eenvoudig blijven in onze manier van handelen, want uit het complexe kan enkel complexiteit voortspruiten. “Eenmaal men de
grenzen overschrijdt, zijn er geen limieten meer” heeft Alphonse Allais gezegd.
De clubs moeten meer toenadering tot elkaar zoeken, teneinde de onderlinge banden te verstevigen. “Eendracht maakt macht” is
niet alleen onze nationale leuze, maar is ook universeel van toepassing, niet in het minst in de moeilijke internationale context zoals
we die vandaag kennen. Ook op persoonlijk vlak worden we met uitdagingen geconfronteerd, of die nu professioneel, familiaal of
in een ander domein liggen. We moeten vooruitgaan, rekening houdend met het verleden, door de spelregels aan te passen aan
de omgevingsvereisten van vandaag en door indien mogelijk een betere toekomst voor te bereiden. Respect, sereniteit, solidariteit,
enthousiasme en een goed humeur zijn sleutelbegrippen voor de goede werking van een kring, van een club en van onze Mars en
Mercurius familie. Daaruit komt een goede verstandhouding voort, waar iedereen bij wint. Ik ben zo vrij even te herinneren dat al
deze waarden deel zijn van ons pallet aan waarden waarop onze Kring gefundeerd is.
Vandaag zeggen we u “Yes, we can”, in de hoop binnen drie jaren te kunnen zeggen “We did” door zo goed mogelijk aan de
verwachtingen van eenieder te hebben voldaan.
De functie van voorzitter kent enige glorie, maar vooral veel zorgen. Bij gebrek aan glorie zou het goed zijn enige zorgen te kennen.
De bekomen resultaten zullen zich niet laten meten door de grootsheid van de kracht, maar door de kracht van het hart. Laat ons
samen de toekomst van de Kring en de clubs binnenstappen en dat daarbij onze kring een kring van vertrouwen, solidariteit,
transparantie, respect en vriendschap moge blijven. Leve Mars en Mercurius.
Ik dank u voor u aandacht.
Pierre Degreef

Een foto-impressie
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Een versterkte Raad van Bestuur
Tijdens de Algemene Vergadering op 30 januari 2016 bood past-voorzitter François Crepain zijn ontslag aan als lid van de Raad van
Bestuur. Voorzitter Jan De Vos dankte hem voor zijn jarenlange tomeloze inzet voor de afdeling, waarvan niet minder dan 13 jaren
als voorzitter. François kreeg als waardering van de aanwezige leden een minutenlang applaus
Philip Demunter, Johan Van Everbroeck en Freddy Vervaet werden daarop benoemd als lid van de Raad van Bestuur. Een goede
gelegenheid voor een groepsfoto van de 15 man sterke nieuwe bestuursploeg.

Zittend vlnr: medevoorzitter Ronny Vermeersch, voorzitter Jan De Vos, secretaris Andreas Billiet,
penningmeester Ivan Loncke.
Staand vlnr: bestuursleden Frank De Lille, Johan Van Everbroeck, Freddy Vervaet, André Hoef, Yves
Deryck, Luc Saelens, René Decorte, Rudolf Leplae, Philip Demunter, Roger Dewaele.
Verontschuldigd: Eddie Van Raemdonck.
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Dit jaar mochten we tot nu toe niet minder dan 16 nieuwe
leden verwelkomen. De nieuwe leden die aanwezig waren
op de Algemene Vergadering op 30 januari werden
voorgesteld en kregen door hun peter of meter een M&Mpin opgespeld. We stellen deze graag even aan u voor.
Jean-Pierre Falise
met peter Jacques Litière

Hans Goossens
met peter François Crepain

John Saussez
met peter Sylvère De Beuker

Marcel Deblauwe
met peter Jacques Litière

Hans Mortier
met meter Noëlla Fraeyman

Raymond Deconinck
met peter Jacques Litière

Luc Verbeke
met voorzitter Jan De Vos
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Op 31 maart werd ons lid Louis Devestel 80 jaar. Hij is lid van onze
vereniging sinds 1990 en was beroepsofficier. Na zijn pensionering was hij
nog vele jaren actief in het bedrijfsleven bij de firma Air Liquide.

Op 23 april is het de beurt aan Jan Demuynck om 80 kaarsjes uit te blazen.
Jan werd lid van onze vereniging in 2001. Voor zijn pensionering was hij
vele jaren zaakvoerder van de PVBA DEMA Electro Groot& Kleinhandel in
Knokke-Heist. Hij is daardoor een typische Mercuriaan.

Onze hartelijke felicitaties voor beide tachtigjarigen.

Interessant om te weten dat volgende M&M attributen kunnen besteld worden:
Kenteken M&M................................................... 3,50 €
Das M&M (marineblauw of bordeaux) ............ 13,00 €
Badge voor op vest (2 modellen)
 Om op te naaien ................................. 25,00 €
 Met magneet bevestiging .................. 30,00 €
Sjaal voor dames (bordeaux) ............................ 15,00 €

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 veiligheidshesjes 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 de aankoop van M&M attributen onze penningmeester Ivan Loncke contacteren via 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)

Tel:050-33.69.62 en www.cafetzand.be

