
  
 

Jaargang 23 – Nr 1 | maart 2018 

M&M Contact 
Driemaandelijks tijdschrift van Mars & Mercurius Brugge/West-Vlaanderen vzw 

 

 

 

 

 

 

 

Verder in dit nummer 
 16 | Nieuwjaarstoespraak militaire commandant van West-Vlaanderen  

 19 | Nieuwe reserve voor de Marine – Ingezonden artikel 

 28 | Beperkingen op betalingen en schenkingen in contacten 

 44 | Stefaan Vergaerde is Krak van Brugge 

 

Komende activiteiten 
Voordracht  Medische hulp bij Aanslagen – Brugge  04 april 2018 

Jaarlijkse Algemene Vergadering en Lentelunch – Moerkerke  21 april 2018 

Bezoek Fabrieken van de Toekomst en Vlasmuseum – Kortrijk 17 mei 2018 

Bezoek Fort van Breendonk en Mechelen – Breendonk – 16 juni 2018 
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Onze agenda 

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

woensdag 

04 april 

19.30 uur Voordracht | Medische hulpverlening bij de aanslagen van 22 maart 2016 

Groot Seminarie Brugge 

Zaterdag 

21 april 

10.00 uur Jaarlijkse Algemene Vergadering in Kasteel van Moerkerke 

Gevolgd door lentelunch en dansgelegenheid 

Donderdag 

17 mei 

09.00 uur Daguitstap | “Laboratorium van de Toekomst” & “Vlasmuseum” 

Kortrijk 

Zaterdag 

16 juni 

09.00 uur Daguitstap | Fort van Breendonk & Mechelen 

Breendonk  

Zaterdag 

8 september 

14.00 uur Familiedag met wandelzoektocht en BBQ 

Loppem 

Vrijdag 

21 september 

19.00 uur Waterloo Night | Thema-avond met voordracht en wandelbuffet 

Cultuurfabriek Sijsele 

Vrijdag 

19 oktober 

09.00 uur Daguitstap | Bezoek waterwinningsgebied en lunch 

Koksijde 

donderdag 

8 november 

19.30 uur Voordracht | Belgische loopgraven in Afrika – WOI in Belgisch Congo 

Groot Seminarie Brugge 

Zaterdag 

8 december 

11.00 uur Academische Zitting 

Brugge 

 

 

 

http://mmbrugge.be/
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Waarde Mars & Mercurius leden en sympathisanten, 
 
Nu het voorjaar stilaan aanbreekt, zijn we met ons programma weer 
helemaal op dreef. Onder onze voorbije activiteiten twee voordrachten, die 
elk op hun manier boeiend waren, wat zeker te danken was aan de 
deskundigheid en het enthousiasme van beide sprekers. En enthousiasme 
kan aanstekelijk zijn: ons lid Stefaan Vergaerde zag zijn eeuwig 
enthousiasme bekroond met de trofee van “Krak van Brugge”. Terecht en 
verdiend! Lees er maar even zijn getuigenis op na verder in dit blad. 
Wanneer enthousiasme en engagement samengaan worden bergen verzet.  

Voor de Raad van Bestuur alvast een aansporing om enthousiast verder te 
werken aan het jaarprogramma. Op 4 april brengt Geneesheer kolonel bd 
Guy Borgers, voormalig directeur van het Militair Hospitaal Koningin Astrid, 
een eersterangs getuigenis over de omstandigheden waarin de medische 
noodhulp na de aanslagen op 22 maart 2016 moest opgezet worden. De 
rampspoedige chaos vormde een uitdaging zonder voorgaanden, niet enkel 
door de schaal van de ramp, maar ook door de aard van de verwondingen 
en de psychologische en maatschappelijke impact van de gebeurtenissen. 
Militaire medische urgentieteams speelden door hun ervaring in oorlogs-
situaties een sleutelrol. Omwille van de maatschappelijke relevantie hebben 
we ook actoren van de verschillende noodplannings- en spoedgevallen-
diensten uit de provincie uitgenodigd. We zien met veel genoegen dat daar 
nu al een ruime belangstelling voor bestaat, vooral vanuit het onderwijsveld.   

Ook dit jaar trekken we voor onze algemene vergadering naar het Kasteel 
van Moerkerke. Met de datum 21 april zitten we al behoorlijk in de lente, 
zodat we hopen iedereen op een zonovergoten terras te mogen ontvangen. 
Een voortreffelijk lentemenu en wat swingende dansmuziek zullen de dag 
compleet maken.  

Ook onze Mercuriuswerking krijgt verder vorm, niet enkel door de artikels 
over onze West-Vlaamse economie waarmee bestuurslid Rudolf Leplae 
trouw elke editie van M&M Contact stoffeert, maar ook door het bezoek dat 
we op 17 mei zullen brengen aan de Fabrieken voor de Toekomst en aan het 
Applicatielab Mechatronica in Kortrijk. 

Tot slot willen we in de loop van de maand juni een bezoek brengen aan het 
Fort van Breendonk en aan Mechelen. Een eendaagse uitstap die we op 
zaterdag zouden plannen, zodat ook de professioneel actieve leden kunnen 
deelnemen. We mochten de voorzitter van de Vriendenkring van het Fort 
van Breendonk reeds ontmoeten op een van onze familiedagen en we 
kregen de belofte dat we een onvergetelijke dag zullen beleven. 

Het programma is alvast tot de zomer goed en gevarieerd gevuld. We hopen 
dan ook dat dit aan jullie verwachtingen zal beantwoorden.  

 

Jan De Vos 
Voorzitter 

  

 
Mars en Mercurius 

Brugge / West-Vlaanderen vzw 

 

 

Maatschappelijke zetel  
Kuiperstraat 21 

8000 Brugge 

Secretariaat en redactieadres 
Lane 41 

8000 Brugge 
marsenmercurius.brwv@gmail.com 

Ondernemingsnummer 
0887401827 

Bankrelaties 
IBAN : BE49 2800 4089 8671  

BIC : GEBABEBB  

Raad van Bestuur 
Voorzitter: Jan De Vos 

Ondervoorzitter: Ronny Vermeersch 
Secretaris: André Billiet 

Penningmeester: Ivan Loncke 

Bestuursleden: René Decorte 
Frank De Lille 

Philip Demunter 
Yves De Ryck 

Roger De Waele 
André Hoef 

Rudolf Leplae 
Luc Saelens 

Johan Van Everbroeck 
Freddy Vervaet 

Past Voorzitters 
Stéphane Vandenberghe, Ivo Steens 

Roger Carreyn, Maurice Debruyne 
François Crepain 

Ereleden 
Carl Decaluwé, Paul Breyne, 

Eliane Spincemaille, Jean baron de Béthune, 
Willy Herteleer, Christophe Onraet 

Eindredactie 
Ronny Vermeersch 

Werkten mee aan dit nummer 
 André Billiet, Jan De Vos, André Hoef, 

Rudolf Leplae, Stefaan  Vergaerde, 
 Freddy Vervaet 

Fotoverantwoording 
Eigen opnames of Wikipedia publiek domein, 

tenzij anders vermeld 

Verantwoordelijke uitgever 
Jan De Vos | Burg Capellelaan 79 – 8340 Sijsele 

COLOFOON 
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Vaste rubrieken 

 2 | Onze agenda  

 3 | Colofoon 

 3 | Woordje van de voorzitter  

 4 |  Inhoudstafel  

  

 

 

 

 

M&M en zijn leden 

  Terugblik op de voorbije activiteiten 

 6 | Voordracht Italiaanse opera en nieuwjaardrink – Brugge 29 januari  

 10 | Voordracht Europees Satellietcentrum – Brugge 22 februari 

  Wat komen zal 
 13 | Medische hulpverlening na de aanslagen van 22 maart 2016 – Brugge 4 april 

 14 | Jaarlijkse Algemene Vergadering en Lentelunch – Moerkerke 21 april  

 15 | Bezoek Fabrieken van de Toekomst en Vlasmuseum  – Kortrijk 17 mei 

 

 

 

 

 

 

M&M en Defensie 

 16 | Nieuwjaarstoespraak Provinciecommandant West-Vlaanderen  

 19 | Nieuwe reserve voor de Marine – Henri P. Rogie 

 22 | De conflicten van morgen zijn voorspelbaar – Rudi Vranckx ontwerpt chaosindex 

 24 | Naar een betere relatie met de Arabische wereld 
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M&M en Economie 

 West-Vlaanderen bakermat voor industriële innovatie  | 26 

 De economische conjunctuur in West-Vlaanderen  | 27 

 Beperkingen op betalingen en schenkingen in contanten  | 28 

   

 

 

 

 

M&M en Samenleving 

Herdenkingsplechtigheden 

 Voorbije herdenkingsplechtigheden  | 30 

 Komende herdenkingsplechtigheden | 32  

    Historicum 

 De Abessijnse expeditie – Deel III – De expeditie te land  | 33 

Band Leger-Natie 

 Studiedag voor militaire verpleegkundigen  | 39 

Actuele samenlevingsvraagstukken 

 De toekomst van ons drinkwater | 40 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

M&M Nationaal 

 Algemene Vergadering – Brussel 10 maart   | 42 

 

 

 

  

Het leven in onze Club 

  Stefaan Vergaerde is Krak van Brugge | 44 

 Onze negentigjarige | 45 

 Verkoop attributen M&M | 45 
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De wondere wereld van de Italiaanse Opera 
Brugge | 29 janauari 2018 

Verslag door Jan De Vos, voorzitter 

Niet minder dan 108 leden en partners waren ingeschreven voor deze bij uitstek artistieke avond, 

waarmee we ons werkjaar op een meer luchtige manier wilden openen. Spreker Peter Vandamme 

wist het publiek bijna twee uren te boeien met meeslepende verhalen uit de operawereld, waarna ons 

lid en huistekenaar Fernand Crepain werd gehuldigd voor zijn jarenlange inzet bij het illustreren van 

ons Gulden Boek. Kunstschilder Luc Bacqué nam van hem de fakkel over en stelde meteen zijn werk 

voor met een tentoonstelling. De avond werd afgesloten met de ondertussen traditioneel geworden 

nieuwjaarsdrink 

 

De spreker 

Spreker Peter Vandamme werd geboren in Brugge, als zoon 

van Fernand Vandamme en kleinzoon van oud-burgemeester 

Pierre Vandamme. Hij liep 

middelbare school in het Sint-

Lodewijks-college en deed nadien 

rechtenstudies aan de Rijks-

universiteit van Gent. Hij werkte 

als advocaat in Brugge vanaf 1984 

en in februari 1999 werd hij tot 

politierechter benoemd aan de 

Rechtbank van Eerste Aanleg in 

Brugge, een ambt dat hij tot op 

vandaag nog uitoefent.  

Peter Vandamme heeft één grote 

passie en dat is opera. Als laatstejaarsstudent besloot hij in 

1983 één keer naar de opera te gaan om te weten wat dit 

voorstelt. Het bleef niet bij die ene keer, want het was als een 

virus dat hem niet meer losliet, dat hem naar de meest 

beroemde operahuizen van de wereld voerde en dat van hem 

een ware operakenner maakte. Sinds 2007 is hij 

ondervoorzitter van de vzw Vlaamse Opera, die in 2014 

fusioneerde met het Ballet van Vlaanderen, om daarna het 

Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen vzw te worden, 

de grootste culturele instelling van Vlaanderen .  

De voordracht 

In een flamboyante stijl en aan de hand van geluids- en beeld-

fragmenten begeleidde de spreker ons tijdens een wandeling 

doorheen vier eeuwen Italiaanse opera. Hij stapte binnen in de 

periode van de barok en maakte meteen duidelijk dat in opera 

de verhouding tussen tekst en muziek herhaaldelijk wijzigde 

als een ware slingerbeweging. Daarom gaf hij naast muziek-

fragmenten ook uittreksels uit de teksten mee, zodat het 

publiek de inhoud en betekenis beter kon volgen. 

De spreker situeerde het ontstaan van de opera ongeveer 400 

jaar geleden, toen Claudio Monteverdi ter gelegenheid van 

karnaval in 1607 met L’Orfeo vorm gaf aan een nieuw 

muziekgenre. Dit was reeds in volle barok, maar toch sloot het  

werk aan op een beweging die reeds tijdens de Renaissance 

was gestart en waarin gezocht werd om de muziek beter te 

doen aansluiten bij de oude Grieken. Deze beweging keerde 

zich af van de oude polyfonie, waarbij verschillende stemmen 

tegelijk verschillende zanglijnen zongen. Onder het motto “de 

muziek moet de dienaar zijn van het woord, en niet de 

maîtresse”, werd gekozen voor een solostem, die zong in een 

stijl die dicht bij het gesproken woord stond en waarbij 

tekstverstaanbaarheid centraal stond.    

 

Monteverdi stelde in zijn “favola in musica” L‘Orfeo, noem het 

gerust een muzikale fabel, de natuur en het gevoel centraal. 

Hij gebruikte daarvoor het klassieke verhaal van Orpheus en 

Euridyce. 

Vervolgens kwam Griselda van Vivaldi aan bod, waarin deze 

nieuwe muziekvorm zich eens te meer met de figuur van een 

zeeman en het natuurelement storm verder ontwikkelde. 

Deze  opera ging in première in 1735 en draait rond de 

hoofdfiguren uit Boccaccio’s Decamarone. Ook hier zijn de 

kenmerkende lichtvoetige maar toch meeslepende aria's terug 

te vinden. 

Met het succes van de castraten werd een andere richting 

ingeslagen. Deze sterke en aantrekkelijke mannen met hun 

zeer typische hoge zangstem kenden veel succes. Ze reisden 

als het ware rond met een koffer vol aria’s. Doordat ze vooral 

visueel spektakel brachten, keerde ook de slinger terug van de 

nadruk op de teksten naar de nadruk op de muziek en het 

spektakel. Dit maakte in de opera een einde aan de barokke 

periode en leidde het classicisme in, dat gekenmerkt werd 

door strakke rechte lijnen.  
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De opera Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart werd 

op 14 oktober 1787 voor het eerst opgevoerd in Praag ter 

gelegenheid van het huwelijk van een nicht van keizer Jozef II, 

maar de officiële première was op 29 oktober in datzelfde jaar. 

Het verhaal is gebaseerd op de mythe van Don Juan en spreker 

vestigde de aandacht op de catalogus-aria, waarin de 

verovering van vrouwen bezongen wordt. Vrouwen van alle 

vormen en standen, met 3 vrouwen die model stonden voor 

de 3 standen adel, burgerij en boerenstand. Hij illustreerde 

hoe tekst en muziek elkaar tegenspreken: de vrouw zegt 

“neen”, maar de muziek van Don Giovanni zegt “ja”.    

Met de opera De Barbier van Sevilla belanden we in 1816. 

Rossini schreef deze opera in enkele dagen tijds op 24-jarige 

leeftijd en op vandaag heeft dit werk nog steeds de status van 

meesterwerk. Uit het verhaal blijkt dat ook mannen rivalen 

hebben bvb in de politiek, op het werk of in de liefde. De graaf 

van Almaviva heeft zijn oog laten vallen op de mooie Rosina, 

maar deze wordt afgeschermd door de jaloerse oude dokter 

Bartolo, die zelf met haar wil trouwen. De barbier Figaro 

verschijnt ten tonele en mengt zich in intriges die uiteindelijk 

leiden tot een huwelijk tussen de graaf en Rosina. Met muziek-

fragmenten illustreert de spreker hoe una calunnia, een 

lasterpraatje, gaandeweg aan kracht wint en zich ontwikkelt 

van een zacht briesje tot een orkaan waartegen de belasterde 

persoon machteloos staat.  

De Franse revolutie zorgt voor een omslag: de opera wordt iets 

van het volk en is een instrument om  de adel te beledigen. De 

slinger slaat weer door naar de zang. Van grosso-modo 1816 

tot 1845 domineert het Belcanto, wat “schone zang” betekent 

en waarin de aandacht voor de klankkleur van de stem een 

grote rol speelt. De tekst zelf is dan niet meer van belang. De 

spreker illustreerde dit met de waanzinsaria uit de 

dramatische opera Lucia di Lammermoor van Donizetti. Vanaf 

1835 komt een tegenbeweging op gang en wordt weer nadruk 

gelegd op de muziek. Verdi besteedt veel aandacht aan het 

orkest en beschrijft uitvoerig wat er te zien moet zijn op scène. 

Op die manier komen tekst en muziek opnieuw in evenwicht. 

 

  

De 108 aanwezigen volgden geboeid de toelichtingen van Peter 

Vandamme en konden de muzikale fragmenten best smaken  

Verdi begint ook de nationalistische snaar te bespelen. De 

kleine Italiaanse stadstaatjes worden verenigd in de republiek 

Italië en tegen die achtergrond componeert Verdi de opera 

Nabucco. In het beeld van het Joodse volk in slavernij ziet het 

Italiaanse volk zijn eigen lot en de klaagzang van het koor 

wordt het strijdlied van de Italianen. Hiermee doet Verdi, zij 

het in bedekte termen, aan politiek en denkt hij na over macht. 

In de tragedie Macbeth van Shakespeare vermoordt Macbeth 

de koning onder druk van een ambitieuze vrouw en tijdens het 

werk wordt de waanzin zichtbaar gemaakt. Maar ook in Don 

Carlos van Verdi, die in 1867 in première ging, komt de politiek 

op het voorplan: de conflicten tussen de huizen van Habsburg 

en Valois, maar ook de conflicten tussen kerk en staat vormen 

de achtergrond voor de lotgevallen van Carlos van Spanje. 

Einde 19de eeuw ontstaat met el verismo of “de waarheid” een 

naturalistische literaire stroming die de sociale  werkelijkheid 

wilde weergeven. Er wordt verwezen naar echte karakters, 

situaties en emoties, zelfs uit het leven van lagere sociale 

klassen.De zogenaamde verristische drama’s worden vaak 

gekenmerkt door smerige plots.  

De voornaamste componist van het verismo was ongetwijfeld 

Puccini, die erin slaagde de synthese van de grote veristische 

thema’s en de vroegere romantieke opera’s te maken. De 

muzikale avondwandeling werd afgesloten met de opera 

Tosca, waarin zangeres Floria Tosca verliefd is op de schilder 

Mario Cavaradossi. Deze wordt echter gevangen gezet door 

baron Scarpia, politiechef van Rome, die ook verliefd is op 

Tosca en haar chanteert. Als zij zich aan hem aanbiedt zal hij 

Cavaradossi redden door hem met losse flodders te laten 

executeren. Tosca doet alsof ze akkoord gaat, maar vermoordt 

Scarpia met een dolkstoot. Tosca woont dan de executie bij, 

maar ziet dat haar geliefde tóch met echte kogels wordt 

gedood.  Daarop pleegt ze zelfmoord door zich van de transen 

van de Engelenburcht te werpen.      

 

Een schilderij van Luc Bacqué op scène zorgde voor een naadloze 

aansluiting naar het tweede deel van de avond 

Nog meer kunst 

In de loop van vorig jaar nam kunstschilder Luc Bacqué de 

fakkel over van Fernand Crepain als huistekenaar. Gedurende 

meer dan 18  jaren zorgde Fernand voor de illustraties in ons 

Gulden Boek. Veel activiteiten en gedenkwaardige momenten 

werden door hem vereeuwigd in prachtige en veelkleurige 

tekeningen. We maakten van de gelegenheid gebruik om 

Fernand hiervoor te danken en boden met een kleine 

overzichtstentoonstelling een beeld van zijn werk. 
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De kerk van OLV ter Potterie. 

Tekening van de hand van Fernand Crepain 

 

Fernand mag met fierheid bladeren in het Gulden Boek 

Ook Luc Bacqué exposeerde zijn werk. Alle leden hadden de 

gelegenheid om voor aanvang van de voordracht en tijdens de 

nieuwjaardrink kennis te maken met deze Brugse kunstenaar.  

Luc werd geboren in 1966 in Oostende. Na het behalen van zijn  

diploma Hoger Kunstonderwijs volgde hij 3 jaar specialisatie 

aan de Stedelijke Academie voor Schone kunsten in Brugge. 

Met tentoonstellingen in galerijen in belangrijke Europese 

steden kreeg zijn werk internationale bekendheid. Profes-

sioneel werkt Luc als sportfunctionaris bij Defensie.  

In zijn schilderijen begint hij hoofdzakelijk met een figuratieve 

aanzet, die hij in een grauwe grondtoon op canvas 

aanbrengt.  Tijdens het schilderen evolueert deze basisvorm 

door het gebruik van verschillende structuren tot een 

compositie, waarin er al dan niet een zweem van deze 

figuratieve aanzet kan worden teruggevonden.  Zeer 

verscheidene en spannende aspecten van deze kunst worden 

zodoende tot een eenheid samen gebracht.  Vormen van 

beheersing zijn in de meeste werken duidelijk waar te 

nemen.  Beweging en ritme worden duidelijk benadrukt door 

zijn omgang met de kleurrijke schildersmiddelen. Acryl- en 

olieverven hebben het canvas veroverd en beginnen, onder 

begeleiding, hun lyrische reis. 

 

Werk van Luc Bacqué – Het figuratieve flirt met het abstracte 

“Aan de meeste schilderijen zijn schetsen voorafgegaan. Deze 

schetsen zijn tekeningen, notities over ervaringen, zowel 

emotioneel als intellectueel, en vormen een voedingsbodem 

voor mijn schilderijen. In tegenstelling tot de schilderijen zijn de 

schetsen hoofdzakelijk in één kleur weergegeven. Zoals u 

tijdens uw verkenningstocht zult zien zijn de schilderijen bij 

momenten een explosie van kleuren. Toch zult u ontdekken dat 

het figuratieve steeds aanwezig is op enkele uitzonderingen 

na.” lichtte Luc Bacqué verder toe. 

 

 

Met Luc Bacqué, Fernand Crepain en Peter Vandamme werd onze 

eerste activiteit van 2018 een kunstzinnige voltreffer 
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En tot slot onze nieuwjaarsdrink 

Naar vaste traditie bieden we onze leden op de eerste 

activiteit van het jaar een glas aan. Voor het tweede jaar op 

rij hebben we daar echter een heuse receptie met belegde 

broodjes van gemaakt.  

Blijkbaar viel dit zeer in de smaak. De sfeer was opperbest en 

er werden niet alleen nieuwjaarswensen uitgewisseld, maar 

er werd nog druk gekeuveld over de muzikale avond en over 

het komende Mars- en Mercuriusjaar. 

Niet te verwonderen dat Julie van het Groot Seminarie moeite 

had om de late vogels op weg naar huis te sturen. 
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Europees Centrum voor Analyse van  

Satellietbeelden 

Groot Seminarie | 22 februari 2018 om 19.30 uur 

Verslag door Ben Engelen 

Onder impuls van Ben Engelen, zelf oud-medewerker van het Europees 

Centrum voor Analyse van Satellietbeelden, kortweg EU Sat Cen, maakten we 

kennis met de opdracht, de organisatie en de werking van deze belangrijke 

Europese instelling. De enthousiast gebrachte, goed gestructureerde en ruim 

geïllustreerde uiteenzetting werd zeer gesmaakt door alle aanwezigen. 

De Spreker 

Na functies in het Mission Support 

Centre in Evere met stages in Kleine 

Brogel en Florennes als Intel Officer 

volgde Filip Vandenbroeck de cursus 

Imagery Analyst in het Franse Centre de 

formation et d’interprétation inter-

armées de l’imagerie“. Daarna was hij 

van 2003 tot 2007 beeldanalist bij de 

Algemene dienst Inlichtingen en 

Veiligheid van de Belgische Krijgsmacht 

SGRS, Sectie IMINT in Evere. 

 

Filip Vandenbroeck 

In 2007 nam hij zijn functie op als 

imagery analyst bij het EU Satellite 

Centre in Torrejon de Ardoz nabij 

Madrid, waar hij vooral actief was in de 

Crisis Assessment Cell. In 2014 werd hij 

aangeduid als EU SatCen liaison officer 

voor de EU in Brussel. Hij staat er vooral 

de organismen die betrokken zijn bij de 

Europese veiligheids- en defensie 

politiek en de respectieve lidstaten bij in 

hun contacten met het Satellite Centre. 

Hij volgde verscheidene cursussen in 

o.a. Oberammergau Duitland en deed 

zendingen naar Finland, Tsjechië, 

Duitsland en andere EU lidstaten.

De voordracht 
Het Satellite Centre werd opgericht in 

1992 als een agentschap van de West-

Europese Unie maar ging in 2001 bij de 

ontbinding van de WEU over naar de 

Europese Unie en is nu een agentschap 

van de CFSP Common Foreign and 

Security Policy of het Gemeen-

schappelijk Buitenlands- en Veiligheids-

beleid van de Europese Unie. 

 

Alhoewel het een civiele organisatie is, is 

het gevestigd in de Spaanse lucht-

machtbasis in Torrejón de Ardoz, bij 

Madrid, met 128 personeelsleden en  

een budget van 18 miljoen euro 

waarvan 2 tot 3,5 miljoen voor beeld-

materiaal. 

Zijn opdracht werd bepaald door een 

“Gemeenschappelijk Optreden van de 

Raad” en luidt: De besluitvorming en 

acties van de Unie ondersteunen door 

producten te leveren en diensten die 

voortvloeien uit de exploitatie van 

relevante ruimtesensors en collaterale 

gegevens, inclusief satelliet- en 

luchtfoto’s en aanverwante diensten. 

Het Satelliet Centrum kan enkel 

geactiveerd worden op basis van een 

aanvraag. Gebruikers van zijn diensten 

zijn o.a. het kabinet van de Hoge 

Vertegenwoordiger voor Buitenlandse 

Zaken en Veiligheidsbeleid/Vicevoor-

zitter van de Commissie, Mevr Federica 

Mogherini, de Europese lidstaten, de EU 

militaire staf en het EU Inlichtings-

centrum, de Europese Commissie en  

verscheidene EU en VN agentschappen 

als Frontex, OSCE en OPCW. 
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Zijn producten variëren van het één 

pagina tellende “quick report”, met één 

vraag en één kort antwoord, over meer 

uitgebreide rapporten en studies tot 

volledig gedigitaliseerde “Web Map 

Services”. Daarvoor wordt gebruik 

gemaakt van onder meer optische, radar 

en thermische satellietbeelden van 

commerciële niet geclassificeerd satel-

lieten en van geclassificeerde overheids-

satellieten. Andere bronnen kunnen 

zijn: video, geografische kaarten, 3 D 

modellen en zogenaamde “Open 

Sources” informatie. 

Het actieterrein van het SatCen omvat 

de hele wereld, met uitzondering van de 

Europese lidstaten,  tenzij op vraag van 

één van deze lidstaten binnen zijn eigen 

grenzen. Alle producten van het SatCen 

worden van ambtswege bezorgd aan al 

zijn gebruikers. 

De belangrijkste onderwerpen van 

analyses zijn onder andere:  

▪ Analyse van militaire capaciteiten, 

zoals militaire activiteiten en 

ontplooiingen en evaluatie van de 

schade na (lucht)aanvallen; 

▪ Controle van non-proliferatie van 

massavernietigingswapens;  

▪ Ondersteuning van evacuatie-

plannen; 

▪ Kritieke infrastructuur; 

▪ Ondersteuning van humanitaire hulp 

met o.a. analyse van vluchtelingen-

kampen; 

▪ Ondersteuning van de bestrijding 

 

van de algemene misdaad zoals 

piraterij, illegale kweek van drugs en 

terrorisme;  

▪ Ondersteuning van de bevordering 

van de veiligheid met analyses van 

grensovergangen en havens. 

Filip eindigde zijn presentatie met een 

korte beeldquiz (analyse) en zoals 

gewoonlijk werd de avond afgesloten 

met een drankje.  

Meer over het Satellietcentrum is te 

vinden op www.satcen.europa.eu 

Na de voordracht werden ook de nieuwe 

leden Willy Vanrenterghem, met peter 

Eddy Anthierens, en Johan Onraedt, met 

peter Ivan Loncke voorgesteld. Beiden 

kregen het M&M speldje opgestoken 

door hun peter. 

 

Willy Vanrenterghem en Eddy Anthierens 

 

Ivan Loncke en Johan Onraedt  

  

 

Een staaltje van beeldanalyse bij het monitoren van mensensmokkel: de beelden links tonen aan dat tussen 1 en 5 oktober een grote 

hoeveelheid rechthoekige voorwerpen op het strand wordt achtergelaten. Vergelijking met ander beeldmateriaal leert dat dit verpakkings-

dozen van buitenboordmotoren voor vluchtelingenbootjes zijn waarmee de overtocht naar Europa gemaakt wordt.  
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De rol van het Militair Hospitaal Koningin Astrid in 

de medische hulpverlening op 22 maart 2016 
Voordracht  
Groot Seminarie | 04 april 2018 om 19.30 uur 

De aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel plaatsten de hulpverleners en de medische 

zorgverstrekkers voor een moeilijk te beheersen rampspoedige chaos en een uitdaging zonder voorgaande. Niet 

enkel de schaal, maar ook de aard van de verwondingen en de psychologische en maatschappelijke impact van 

de gebeurtenissen bemoeilijkten het werk van de hulpverleners. Het Militair Hospitaal Koningin Astrid speelde 

een sleutelrol in het opzetten van de hulpverlening. De kennis en vooral de ervaring die bij het personeel van 

het Militair Hospitaal bestaan op dit vlak, waren immers van onschatbare waarde. Voormalig directeur van het 

Militair Hospitaal Geneesheer Kolonel bd Guy Borgers maakte alles mee vanop de eerste rij en vertelt ons zijn 

ervaringen. 

 

Wat gebeurde op 22 maart 

Om 07.58 uur ontploft een bom nabij de balie van Brussels 
Airlines in de vertrekhal van Brussels Airport. Een tweede bom 
ontploft 9 seconden later aan de rechterkant van de hal, nabij 
een Starbucksfiliaal. Veertien personen, inclusief de twee 
daders, komen om het leven. Bijna 100 personen raken 
gewond. Een derde en tevens de zwaarste bom wordt 
gecontroleerd door DOVO tot ontploffing gebracht. 

Om 09.11 uur ontploft onder de Wetstraat een bom in het 
middelste van drie metrostellen van de MIVB. Eenentwintig 
personen, inclusief de dader, komen om het leven en meer 
dan 100 personen raken gewond, van wie 17 ernstig. 
Uiteindelijk zal het dodental oplopen tot 35, inclusief de 
daders, en zal het aantal gewonden 340 personen bedragen. 

 

Het Militair Hospitaal en 22 maart 

Een MUG-team van het Militair Hospitaal Koningin Astrid 

(MHKA) was als één van de eerste ter plaatste in Brussels 

Airport. Jan Vaes, verpleegkundige en stafmedewerker 

Nursing MHKA met veel ervaring in buitenlandse missies, 

fungeerde als regulator, een zeer belangrijke en niet te 

onderschatten rol in deze situatie. Als verpleegkundige en als 

militair wist hij de gevaren direct in te schatten. Niet 

dagdagelijks handelend, maar bewust van de mogelijke  

gevaren. Zaventem was oorlogszone geworden. Eigen 

veiligheid, veiligheid van de hulpverlener en het slachtoffer 

primeert. En er was inderdaad nog een derde niet ontplofte 

bom aanwezig… Kort nadien arriveerden de Medisch Directeur 

en zijn adjunct, alsook 2 medische teams, 3 MUG’s en 5 

ambulances van het MKHA. 

Eerst moest een veilig onderkomen voor hulpverleners en 
slachtoffers gecreëerd worden: de garages en de VRT-toren in 
Brussels Airport werden ontruimd en klaargemaakt en de 
tarmac en de landingsbanen werden gebruikt als IN- en UIT 
zone voor de ambulances. Onze militairen creëerden dus orde 
in de chaotische ramptoestand door commando, coördinatie 
en communicatie.  

De hulpverleners werden geconfronteerd met typische 

oorlogswonden door ontploffingen, rondvliegend metaal, 

brandwonden, complexe breuken, bloedingen, afgerukte 

ledematen en inhalatiewonden. De explosie in metrostation 

Maalbeek veroorzaakte vooral brand- en inhalatiewonden, 

terwijl de explosies in Brussels Airport vooral fragmentatie- en 

schrapnelwonden veroorzaakten. Verwondingen die niet vaak 

voorkomen op een dienst spoedgevallen in de burgerij. 

Door het hoge aantal slachtoffers moest zo snel mogelijk 

getriëerd en geëvacueerd worden en moest de continuïteit in 

de zorg gegarandeerd worden. De opleiding en de ervaring van 

onze militairen om een efficiënte afvoerketen te organiseren 

in het kader van rampengeneeskunde, speelden een cruciale 

rol bij het redden van mensenlevens. Er werden 93 slachtoffers 

naar het MHKA getransporteerd en amper twintig minuten na 

de eerste melding stonden daar 50 bedden en 50 chirurgen 

klaar. Zelfs gepensioneerde militaire chirurgen sprongen bij. 

Ook na 22 maart speelde het MHKA zijn rol in de identificatie 

van de doden en de opvang van de nabestaanden, naast de 

behandeling en verzorging van de aangevoerde patiënten. Het 

Brandwondencentrum en het Hyperbaar Centrum, maar ook 

het ervaren medisch personeel zorgden voor de goede 

behandeling van de complexe wonden, zodat het laatste 

slachtoffer het hospitaal kon verlaten op 22 mei 2016. 
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Algemene statutaire vergadering & lentelunch 
Kasteel van Moerkerke | 21 april 2018 om 10.30 uur 

Deze statutaire algemene vergadering zal in het teken staan van de toekomst van onze club, maar biedt ook 

een gelegenheid bij uitstek om de vriendschapsbanden verder te versterken. We trekken hiervoor naar 

goede traditie naar het Kasteel van Moerkerke, Kasteelstraat 7 in 8340 Moerkerke.  

  

Agenda van de vergadering  

Naast de gebruikelijke wettelijk voorziene agendapunten als het goed-

keuren van de rekeningen en het verlenen van kwijting aan de bestuurders, 

moeten we dit jaar ook de Raad van Bestuur vernieuwen. Het is uiteraard 

de algemene vergadering die de bestuursleden ontslaat en benoemt. 

Verder zullen we terugkijken op de realisaties en projecten van het voorbije 

jaar en geven we ook een beeld van de plannen voor het komende jaar en 

van de manier waarop we onze vereniging verder willen wapenen voor de 

toekomst. 

De partners van de leden en de leden-sympathisanten zijn eveneens 

hartelijk welkom. Voor hen is een koffie uurtje voorzien, terwijl de leden 

deelnemen aan de vergadering.  

Na de Statutaire Algemene Vergadering kan deelgenomen worden aan het 

aperitief en de lentelunch, gevolgd door een paar uurtjes muziek met dans.  

Menu  

 

Inschrijving en deelname in de kosten  

De prijs voor deelname enkel met koffie bij aankomst + aperitief-receptie bedraagt € 15 pp  

De all-in prijs voor koffie bij aankomst + aperitief-receptie + lentelunch bedraagt € 65 pp (Wijn en water aan tafel incl.) 

Dranken aan tafel na de koffie worden individueel aangerekend.  

Inschrijving door middel van storting vóór zondag 15 april 2018. Gelieve de verschuldigde som (ofwel € 65 x aantal personen 

ofwel € 15 x aantal personen) over te maken op Rek. Nr BE49 2800 4089 8671 van M&M Brugge/West-Vlaanderen met 

vermelding “BAV Lentelunch + aantal deelnemers”   

De Raad van Bestuur hoopt, zoals vorige jaren, u talrijk te mogen verwelkomen.   

Aperitief met huisgemaakte  hapjes 

Zeeduiveloesters met een crème van broccoli, asperges, pancetta, notensla en een sausje van Brugs bier 

Eendenborst licht gerookt, wortelcrème, geglaceerde groentjes en knolselderchips 

Millefeuille met rode vruchten, sabayon van kriekbier en vanille ijs 

Koffie met versnaperingen 

Le Plan – Vermeersch 2015 
Rivoire 2015 
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Fabrieken voor de Toekomst en het Vlasmuseum 

Eendaagse uitstap 
Kortrijk | 17 mei 2018 

Onze Mercuriuswerking vullen we dit voorjaar in met een bezoek aan de “Fabrieken van de Toekomst” en 

aan het Vlasmuseum Texture in Kortrijk. Deze bezoeken sluiten aan op de artikels van bestuurslid Rudolf 

Leplae die we in onze rubriek “Mars & Mercurius en Economie” regelmatig publiceren. 

Fabrieken voor de Toekomst 

Het project Fabrieken voor de Toekomst is één van de speerpunten waarop 

de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM West-Vlaanderen inzet om 

de industriële innovatie in onze provincie te ondersteunen. 

Fabrieken voor de Toekomst zorgt voor een hechte samenwerking tussen 

bedrijfswereld, kennisinstellingen en overheid en versterkt de vijf sectoren 

waarin West-Vlaanderen sterke groeimogelijkheden ziet: nieuwe materialen, 

voeding, blue energy, machinebouw & mechatronica en zorgeconomie 

Het doel is de bedrijven toegang te geven tot innovatie, kennis en knowhow. 

Fabrieken voor de Toekomst zorgt voor een optimale voedingsbodem voor de 

verdere ontwikkeling van bedrijven, zowel regionaal als internationaal. Via 

één aanspreekpunt per sector wordt een weg naar geschikte partners geboden: van praktische dienstverlening tot promotie, 

onderzoek, opleiding en infrastructuur. De coördinatoren van de Fabrieken voor de Toekomst bieden daarbij begeleiding in drie 

domeinen: product en proces, onderzoek & testen en internationalisering. 

Tijdens het bezoek wordt in een eerste deel het thema van ”Industrie 4.0” voorgesteld. Wat betekent dit voor de West-Vlaamse 

maakbedrijven en welke invloed zal dit hebben op de jobinhoud van de operatoren in de fabriek van de toekomst? 

In een tweede deel wordt dan de demonstrator bezocht  die gebouwd werd in het kader van ”Interreg Factory 4.0”.  Dit is een 

slimme assemblagelijn waarop gedemonstreerd wordt hoe de operator ondersteund wordt om uiteenlopende gecustomiseerde 

producten in één seriegrootte te assembleren. 

Vlasmuseum Texture 

In dit museum vertelt de collectie “Leie en Vlas” over de linnen- en 

vlasnijverheid. Een verhaal met heel sterke wortels, dat getuigt van straf vak- 

en ondernemerschap, van gedurfde innovatie en wendbaarheid maar ook van 

zichzelf voortdurend heruitvinden.  

De vlasnijverheid was de grootste economische activiteit in het zuiden van 

West-Vlaanderen. Toen deze sector door een crisis ging, besefte Bert Dewilde 

dat dit streekverhaal dreigde verloren te gaan en startte hij met een 

verzameling van werktuigen. Met enthousiaste vrijwilligers en met de steun 

van bedrijven werkte hij aan educatieve tentoonstellingen. In 1982 ging het 

Nationaal Vlasmuseum open voor het grote publiek. 

Programma 

In functie van het aantal inschrijvingen doen we de verplaatsing hetzij per 

autocar vanuit Brugge, hetzij met persoonlijke voertuigen. In het tweede geval 

spreken we af op de parking van het Vlasmuseum. Vooraf is er gelegenheid 

om zich te verfrissen of een koffie te nemen in de cafetaria van het museum.   

We spreken af aan de ingang van het Vlasmuseum Textura tegen uiterlijk 

10.45 u. We bezoeken dan om 11.00 u. het museum onder leiding van een 

gids en na het museumbezoek trekken we naar Lauwe om er in Bistro De Club 

een lunch met driegangenmenu te nemen. 

Om 15.00 uur worden we verwacht op de campus van het applicatielabo 

Machinebouw & Mechatronica. Einde van het bezoek is voorzien om 18.00 u.       

Menu 

Apéritief met een groet uit de keuken 

Roomsoep naar keuze 

Gemarineerde kalkoenfilet met groenten-
krans, champignonsaus & gratin dauphinois 

Koffie met zoetigheid 

Wijn en water inbegrepen 
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Nieuwjaarstoespraak Provinciecommandant  

West-Vlaanderen 

Provinciaal Hof | 22 januari 2018 

Verslag door Jan De Vos, voorzitter 

De nieuwjaarontvangst van het militair commando en van een viertal West-Vlaamse eenheden ging 

door op 22 januari. Zoals elk jaar bood de militaire commandant van de provincie een overzicht van de 

activiteiten tijdens het voorbije jaar en blikte hij vooruit op wat de toekomst voor defensie brengt in 

onze provincie.   

Een gezamenlijke receptie 

Provinciecommandant Christophe Onraet verwelkomde de 

genodigden mede namens Kolonel SBH Carlos Vermeulen, 

Directeur CCMP Ieper, Luitenant-kolonel Christoph Huys, 

Commandant Bataljon Artillerie en Luitenant-kolonel Pierre 

Renotte, commandant 1EMI.  

Onder de aanwezigen ondermeer gouverneur Carl Decaluwé, 

eregouverneur Paul Breyne, provincieraadvoorzitter Eliane 

Spincemaille, divisieadmiraal Yves Dupont, opperaalmoeze-

nier Johan Van den Eeckhout en diensthoofd moreel consulent 

Annie Van Paemel. Daarnaast mocht de provinciecommandant 

ook de burgemeesters van Diksmuide, Houthulst, Zedelgem, 

Poperinge en Kuurne, alsook de schepenen Mathys, Defauw 

en Demon van de Stad Brugge verwelkomen  

 

 

Boodschap van de provinciecommandant 

De provinciecommandant leidde zijn toespraak in met de 

bedenking dat dit voor hem de laatste maal was, omdat hij op 

31 december de dienst zal verlaten. Hij noemde het nog te 

vroeg om de naam van zijn opvolger te kennen, maar 

bevestigde niettemin dat het voortbestaan van de provincie-

commando’s verzekerd is. Hij maakte daarop gebruik van de 

gelegenheid om een korte balans van het voorbije jaar op te 

maken en een vooruitblik op het komende jaar te bieden.  

Het jaarlijkse galaconcert met de Muziekkapel van de Marine 

vierde zijn 40ste jubileum en was met een uitverkochte zaal en 

een enthousiast publiek eens te meer een voltreffer. Weerom 

werd in totaal 9.000 euro geschonken aan drie sociale werken. 

In 2018 staat het concert gepland op donderdag 22 november. 

De provinciecommandant koppelde daaraan een oproep om 

te helpen in de zoektocht naar sponsors. De sponsorbedragen 

zijn laag, maar vele kleintjes maken een groot. 

 

Start van de Vierdaagse 2017 op 22 augustus in Oostduinkerke  

Ook het 45ste jubileum van de Vierdaagse van de IJzer was weer 

een voltreffer, met meer wandelaars dan het jaar voordien. De 

minister van Defensie kwam het startschot geven op het 

strand in Oostduinkerke en na vier wandeldagen via Boterstad 

Diksmuide en Hoppestad Poperinge arriveerden de 

wandelaars in Ieper, waar een slotplechtigheid en defilé het 

wandelevenement afsloten.  

Ook in 2018 hopen de organisatoren van 21 tot 24 augustus de 

wandelaars te mogen verwelkomen voor de 46ste Vierdaagse, 

hopelijk onder een aangename zomerzon. Dit jaar worden de 

wandelaars na het slotdefilé nog getrakteerd op de aankomst 

van de wielerwedstrijd Flanders Classics “The Great War 

Rememberance Race” en daags nadien gaat op de Ieperse 

markt het slotevenement van het cultureel oorlogs-

herdenkingsprogramma “Gone West” door, wat de provincie-

commandant naadloos bij het volgende luik bracht. 

2017 was een uniek herdenkingsjaar met de eeuwherdenking 

van de derde slag om Ieper. De zogenaamde “Slag om 

Passendale” werd met veel luister herdacht door alle 

betrokken landen. Naast de vele lokale herdenkingen waren er 

tussen 7 juni en 10 november maar liefst 7 grootschalige 

Internationale herdenkingsmomenten in de Westhoek, elk 

bestaande uit meerdere plechtigheden. Voor het provincie- 

commando bracht dit wel een extreem hoge werklast mee. De 
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militaire detachementen en muziekkapellen liepen natuurlijk 

het meest in de kijker. Wat echter minder opviel, maar toch 

ook een belangrijke factor van succes vormde, was de flexibele 

logistieke steun die de buitenlandse militairen ontvingen van 

hun Belgische collega’s van de Ieperse kazerne, die vaak ook 

nog een eredetachement leverde. Kolonel Carlos Vermeulen 

en zijn personeel kregen een dikke pluim voor de wijze waarop 

ze omgingen met deze grote belasting bovenop hun normale 

dagelijkse taken. De lovende dankbrieven van verschillende 

ambassadeurs getuigen van de waardering voor alle 

inspanningen die defensie leverde. 

De provinciecommandant lichtte daarna iets uitvoeriger twee 

bijzondere plechtigheden toe. Op 6 maart werd de ramp met 

de veerboot Herald of Free Enterprise herdacht, die 30 jaar 

geleden kapseisde voor onze kust. In Kortrijk werden op 22 Sep 

de straatnaamborden onthuld van straten die genoemd 

werden naar Kortrijkzaanse parachutisten die in WO2 

sneuvelden. De herdenkingsplicht wordt in West-Vlaanderen 

om evidente redenen heel ernstig genomen en defensie 

draagt hier zijn steentje bij. 

 

Herdenking van de ramp met de Herald of Free Enterprise 

 

Onthulling straatnaamborden Kortrijkzaanse parachutisten 

2018 zal het slotjaar van de eeuwherdenking van de Grote 

Oorlog worden en het provinciecommando is al volop bezig 

met de voorbereidingen voor de herdenking van de Britse Raid 

op Zeebrugge, die doorgaat op 21 en 22 april. Vanaf 20 april 

gaat in het Provinciaal Hof een unieke tentoonstelling over 

diezelfde raid door. In Kemmel wordt samen met de Fransen 

het Duitse voorjaarsoffensief herdacht en in het najaar wordt 

eindelijk de focus gelegd op de rol van Belgische troepen, met 

de herdenkingen van het geallieerde eindoffensief in 

september en oktober 1918.  

Luitenant-kolonel Onraet noemde de steun en de coördinatie 

bij de plechtigheden zeer zichtbaar, maar wees erop dat de 

hoofdopdracht van het militair commando ligt in de inzet van 

defensie bij noodsituaties en rampen. Het voorbije jaar 

beperkte de actie zich tot een voorjaarsstorm met springtij in 

januari en iets later een lekkende tank salpeterzuur in de regio 

Gistel. 

De activiteiten beperkten zich daardoor tot interne opleiding 

en training en deelname aan enkele provinciale oefeningen, 

waaronder strandreddingsoefeningen, die ten andere op de 

aandacht van ons vorstenpaar konden rekenen. De provincie-

commandant gaf mee dat zijn petekind NilsArne, redder op het 

strand van Middelkerke, die dag fungeerde als drenkeling van 

dienst en een koninklijke behandeling kreeg. 

 

Oefening voor de noodplanningscel 

 

Ook de reserve staat steeds klaar 

Zoals steeds stonden de reservisten klaar om de continuïteit te 

verzekeren bij langere crisissen. Er wordt vastgesteld dat 

toenemend ex-actieve kaderleden zich aanbieden, maar ook 

dat de zgn nieuwe jonge reservisten de rangen vervoegen. 

Samen vormen ze een ideale mix van ervaringen en 

competenties. Het afgelopen jaar werden ze effectief ingezet 

bij een militaire ontschepingsoperatie. Midden oktober kwam 

de 1 US Air Cavalerie Brigade in Zeebrugge aan met een 80 tal 

gevechtshelikopters. Deze moesten ontscheept en 

opgebouwd worden in een militair beveiligde omgeving en 

vlogen vervolgens naar Oost-Europa om de vastberadenheid 

van de NAVO te demonstreren voor zij die daar zouden aan 
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twijfelen. De leiding en coördinatie was in handen van het 

militair commando, wat meteen een uitstekende ervaring was 

voor iedereen. Fregatkapitein Camillo Ciot van de Marinebasis 

Zeebrugge zorgde voor de logistieke ondersteuning van het 

grote Amerikaanse detachement, terwijl politie en brandweer 

paraat stonden samen met de havendiensten. De Amerikaanse 

opperbevelhebber in Europa stuurde hiervoor felicitaties. 

  

  

Militair commando en veiligheidsdiensten sloegen de handen in 

elkaar om de ontscheping en assemblage van 80 Amerikaanse 

helikopters veilig te laten verlopen  

Op nationaal niveau loopt de steun aan de Federale Politie 

ondertussen al 3 jaar. Het effectief voor de bewakingsop-

drachten kon van 1.800 naar 1.000 manschappen afgebouwd 

worden, door een meer dynamische en rationele inzet. Het 

dreigingsniveau was ten andere daags voor de nieuwjaars-

receptie naar 2 verlaagd en daarmee werd een eerste stap 

naar een normalisatie gezet.  

 

Deze opdracht vormt voor de eenheden, ook die in onze 

provincie zoals het Bataljon Attillerie, een zware belasting, 

zowel voor de militairen als voor hun familie. De militairen 

verdwijnen wellicht nog niet volledig uit het straatbeeld maar 

er komt tijd vrij voor de functionele training. 

In West-Vlaanderen worden tijdens deze legislatuur geen 

kazernes gesloten. Minister Vandeput kondigde dit aan en 

voegde er tijdens de Vierdaagse van de IJzer aan toe dat 

defensie de reddingsopdrachten boven zee blijft uitvoeren 

vanaf de kust. Hoewel het luchtafweersysteem Mistral eind 

vorig jaar uit omloop werd genomen, blijft het Bataljon 

Artillerie prominent aanwezig in het Kamp van Lombardsijde. 

Vanaf dit jaar wordt een capaciteit veldartillerie opgericht en 

worden een tiental plaatsen opengesteld voor nieuwe 

kanonniers. Kandidaten wenden zich best tot het informatie-

centrum in Brugge. 

Voor 1 EMI is de grootste uitdaging de samensmelting met 

haar zustereenheid in Peutie alsook de reorganisatie van de 

staf. De medische collega’s uit Lombardsijde zullen al het 

medisch materiaal van het groot veldhospitaal naar andere 

eenheden verhuizen. Voor hen blijft uiteraard prioriteit gaan 

naar het leveren van medische  steun, zowel aan oefeningen 

en operaties als tijdens de Vierdaagse van de IJzer. 

Het CCMP krijgt af te rekenen met een jaarlijks uitstroom van 

een veertigtal man die de pensioenleeftijd bereiken en die 

meestal niet vervangen worden. Recent werd beslist dat 

defensie start met het outsourcen van stockage en distributie, 

wat een directe invloed zal hebben op de taken van CCMP. De 

provinciecommandant loofde de actuele steun door CCMP en 

noemde zichzelf wat verontrust door die evolutie.  

In maart werd een nieuwe ontmantelingsinstallatie voor 

chemische munitie in Poelkapelle officieel geopend in 

aanwezigheid van de Minister en de Chef Defensie. Daarmee 

is DOVO weer 100% operationeel om de ijzeren oogst in de 

Westhoek te verwerken, wat ongetwijfeld nog vele jaren 

werkzekerheid biedt. Tot slot blijft ook de Marine in 2018 

actief op de wereldzeeën met goede operationele voor-

uitzichten. 

De grootste uitdaging voor defensie ligt ongetwijfeld in het 

personeelsdomein. Dit jaar worden 1.570 mannen en vrouwen 

gerekruteerd, wat 1/3 méér is dan vorig jaar. Dit ligt ruim 

onder de vereiste instroom van 2.000 personeelsleden om de 

attritie bij opleiding en de pensioneringsgolf op te vangen. Dit 

zal zich onvermijdelijk vertalen in groeiende tekorten. 

De provinciecommandant besloot met een dankwoord. Eerst 

en vooral aan de gouverneur voor het gebruik van het 

provinciaal hof en aan de collega’s van het Upperdeck en 

Fregatkapitein Gilles Colmant voor de catering. Vervolgens ook 

aan de opdieners in versterking uit alle eenheden en aan de 

brouwerij van Honsebrouck uit Ingelmunster voor de 

sponsoring met streekbieren. Tot slot dankte hij alle 

aanwezigen en zette hij zijn eigen medewerkers in de 

bloemetjes. Hij loofde hen voor hun dagelijkse discrete maar 

doeltreffende inzet. 

Tekst : luitenant-kolonel Christophe Onraet 

Foto’s: Provinciecommando West-Vlaanderen  
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De nieuwe reserve voor de Marine 

Ingezonden artikel 

Door Henri P. Rogie 

Op zaterdag 25 november 2017 ging in de marinebasis van Zeebrugge de 
"Dag van de Marine-Reserve" door onder het motto "Marinereserve: 
bakboord 10, stuur 2030". ”Onze Marine heeft een nieuwe Reserve nodig 
die als volwaardig korps zal opereren samen met de eenheden van het 
actief kader”, beweerde haar stafchef. Tegen 2030 moet dat een 
voldongen feit zijn. Ere-reservefregatkapitein Henri Rogie blikt terug op de 
evolutie van de reserve sinds de eeuwwisseling. 

 
 

Einde Koude Oorlog  

Het begin van de jaren 2.000 betekende 

een belangrijke kentering voor de 

krijgsmachten en bracht een grondige 

herstructurering van de Reserve mee. 

De nieuwe wet over de Reserve van 16 

mei 2001 en het K.B. van 3 mei 2003 

zorgden voor een ware omwenteling in 

ons reservekader. Het aantal reserve-

militairen werd aangepast aan de 

nieuwe objectieven van de verschillende 

componenten en derhalve sterk 

verminderd. Dit leidde ook tot het 

afschaffen van reserve-eenheden, 

waarna de reservisten rechtstreeks 

geïntegreerd werden in de actieve 

eenheden van het beroepsleger.  

Andere eenheden werden ontbonden. 

Zo verdwenen de reservebataljons die 

voor gevechtsfuncties getraind waren. 

In de Zeemacht was dat al het gevaI met 

de ondiepwatermijnenvegers van het 

Reserve Squad 218.2 en ook de 

Reservedivisie Marine lnfanterie 

DIVMARRES stierf in 2008 een stille 

dood. De laatste COMDIVARRES was 

reservefregatkapitein J. P. Gilis. Vanaf 

dat jaar mochten reservisten ook niet 

langer deel uitmaken van het varend 

personeel van de Marine.   

Nieuw statuut reservekader  

Een nieuw statuut voor reservisten werd 

in het leven geroepen. Defensie 

creëerde een strategische “Reserve” 

voor crisissituaties. Het inzetten van 

deze reservisten vereiste geen 

doorgezette militaire vorming en om 

getraind te blijven moesten ze slechts 5 

tot 7 dagen per jaar presteren. In het 

voorjaar 2009 keurde de federale 

ministerraad een wetsontwerp goed dat 

vorig statuut wijzigde. Voortaan steunt 

de aanwerving op het diploma van de 

reservemilitair, terwijl de basisopleiding 

11 weken zou duren, te voltooien 

binnen de 5 jaar. Ook werd gezorgd voor 

een consequente afstemming van het 

statuut van de reservemilitair op dat van 

de militairen van het actief kader. 

Het aantal reservisten werd geregeld 

door de wet van 13 oktober 2005: 

maximum 5.000 getrainde en 3.000 niet-

getrainde reservisten, waaronder 2.000 

officieren. In maart 2009 hadden slechts 

1.900 onder hen een affectatie, terwijl 

het bestand uit 75% ex-dienstplichtigen 

bestond. Welk deel hiervan aan de 

Marine toekwam, konden wij niet   

achterhalen.  

Wapenschild van de voormalige 

Reservedivisie Marine-Infanterie 

Reserve miskend  

Deze reorganisatie van de “Reserve”, en 

die van de Marine in het bijzonder 

oogstte kritiek en was niet van aard om 

jonge elementen in de structuur te 

betrekken. Tot dan toe deed Defensie 

weinig moeite om de “Reserve” bij de 

bevolking te promoten. De opschorting 

van de militaire dienstplicht speelde 

daarbij een voorname rol.  

Maar we stellen ook vast dat de 

“Reserve” toen miskend was. In de 

privésector weten jonge kaderleden 

heel weinig over het leger en nog 

minder over de Marine. Zelfs in 

overheidsdiensten hebben de beleids-

verantwoordelijken er geen aandacht 

voor. Het is heel moeilijk om een 

carrière in het reservekader te 
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combineren met een burgerlijke 

loopbaan. Verbod om aan bevorderings-

prestaties deel te nemen of verplichting 

om verlof om persoonlijke redenen aan 

te vragen voor deze periodes waren 

schering en inslag. Zelfs in het onderwijs, 

waar onze jonge adolescenten tot 

volwaardige en verantwoordelijke 

staatsburgers gevormd moeten worden, 

heerst een vijandelijke sfeer rond al wat 

militair is en krijgen manneIijke leer-

krachten weinig kans om reserveofficier 

te worden. De waarden eigen aan 

Defensie en aan de verdediging van onze 

Westerse cultuur krijgen er geen 

aandacht. Wat meer is: directeurs en 

leerkrachten deinzen er niet voor terug 

om in hun werkkring openlijk Defensie 

aan te vallen en studenten hierbij te 

betrekken. Als gewezen leraar in het 

Rijksonderwijs heb ik dat persoonlijk 

ondervonden. Heden ten dage is dit alles 

helaas nog prominent aanwezig.  

Reserve onontbeerlijk  

Nochtans menen wij dat een “Reserve” 

voor ons land onontbeerlijk is om zekere 

tijdelijke behoeften in te vullen die 

mogelijk in een permanente structuur 

passen. Door de opschorting van de 

militaire dienstplicht en het chronische 

tekort aan financiële middelen is dit 

zeker moeilijk te realiseren, temeer daar 

men resoluut opteerde voor een 

beroepsleger. 

Onze Marine is genoodzaakt beroep te 

doen op reserveofficieren die juristen 

zijn om in bepaalde maritieme operaties 

te kunnen optreden met inachtneming 

van de juridische aspecten van de ISPS of 

International Ship and Port Facility 

Security code. Deze code werd op 13 

december 2002 ondertekend door de 

landen, waaronder België, die lid zijn van 

de Internationale Maritieme Organisatie 

(IMO). Dit geldt ook voor andere 

conventies over de jurisdictie in open 

zee, waaronder de belangrijke 

Conventie van Montego Bay uit 1982. 

Gezien onze Marine met haar fregatten 

geregeld deel neemt aan de Operatie 

ATALANTA tegen piraterij in de Indische 

Oceaan, is deze bijdrage van de 

marinereserve zeer belangrijk.  

Ook om de band tussen Leger en Natie 

levendig te houden, is het bestaan van  

een “Reserve” nodig. Dit belangrijk 

element wordt mogelijks onderschat 

door de legerleiding. De reservemilitair 

is immers altijd een belangrijke schakel 

geweest in de goede verstandhouding 

tussen het leger en de bevolking.  

Bij de Marine was deze symbiose 

duidelijk merkbaar, maar sinds onze 

Marine haast geen reservisten meer telt, 

verliest ze langzamerhand het contact 

met de burgers. Het inzetten in 2009 van 

de F931 Louise-Marie in de operatie 

ATALANTA oogstte bij sommigen 

negatieve kritiek. Zij voelden niet langer 

aan dat ons land, en zijn Marine in het 

bijzonder, in internationaal verband 

moeten bijdragen tot de beveiliging van 

de maritieme vaarroutes. Voor hen is 

het een louter militaire operatie, waarbij 

onze bevolking geen baat zou hebben. 

 Dat de legerleiding het niet 

noodzakelijk achtte de operaties van 

onze Marine bij de burgerbevolking 

beter te belichten en te verklaren, is wel 

degelijk het bewijs dat de band tussen 

Leger en Natie aan het verzwakken is.  

Reservisten zouden hieraan kunnen 

verhelpen, maar onze Marine mist een 

volwaardige “Reserve”. Daarbij komt 

nog dat de reserve die voortvloeide uit 

de vroegere  dienstplicht snel aan het 

vergrijzen is. De competentie en de 

ervaring van deze officieren, onder- 

officieren, alsook bemanning worden 

niet optimaal  gebruikt. Het zijn mannen 

die naast hun burgerlijke opleiding zich 

de moeite getroost hebben om een 

tweede beroep aan te leren en het beste 

van zichzelf te geven om ons land 

gedurende vele jaren met hart en ziel te 

dienen. Een kwaliteitsvolle aflossing van 

deze generatie is door de doorgevoerde 

hervorming van onze strijdkrachten heel 

moeilijk geworden.  

Westerse cultuur bedreigd  

Dit fenomeen is trouwens niet eigen aan 

ons land. Sinds het einde van de Koude 

Oorlog hebben de meeste West-

Europese Landen hun strijdkrachten 

gereduceerd en gereorganiseerd. Ook 

zijn ze verplicht geweest de “Reserve” 

op een andere leest te schoeien. Naar 

oplossingen werd dan ook gezocht en zo 

bijvoorbeeld opteerden de Fransen voor 

“La réserve citoyenne” die sommigen 

ook bij ons wilden invoeren. De 

middelen en de objectieven van de 

“burgerreserve” kunnen we best 

beschrijven met de definitie van de 

Franse Defensie: “Constituée de volon-

taires agrées par I’autorité militaire en 

raison de leurs compétences, leurs 

expériences et leurs intérêts pour des 

questions relevant de la Défense 

nationale, la Réserve citoyenne a pour 

objet d'entretenir l'esprit de la Défense 

et de renforcer le lien entre la nation et 

ses forces armées. “  

Deze tekst is duidelijk: door haar 

competentie, haar ervaring en haar 

verbondenheid met het beroepsleger, 

moet een “Reserve” de geest van 's 

lands verdediging levendig houden en 

de band tussen Leger en Natie 

versterken. Het gaat er hier dus om de 

geest van Defensie in onze burger- 

 

De reserve trainde aan boord van het smaldeel ondiepwatermijnenvegers 
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maatschappij ingang te doen vinden en 

de goede relatie tussen de natie en de 

krijgsmachten te bevorderen.  

Hoewel onze huidige maatschappij 

gekenmerkt wordt door egoisme, 

normenvervaging en laissez-aller, 

moeten wij beseffen dat onze Westerse 

cultuur thans bedreigd wordt door het 

jihadisme dat onze contreien met 

terroristische aanslagen teistert: een 

reden temeer om de relatie Leger-Natie 

nieuw leven in te blazen.  

Een nieuwe Reserve  

En nu, eind 2017, ontwaakt Defensie uit 

haar lange winterslaap en samen met de 

Staf van onze Marine gaat ze een nieuwe 

operationele marinereserve oprichten 

die als volwaardig Korps moet opereren 

met de eenheden van het actief kader. 

Een werkgroep werd opgericht die de  

structuur en de taken van deze Reserve 

opstelde. Reserve kapitein-ter-zee 

Daniël Servaty wordt de commandant 

van de nieuwe “Reserve” en ook de 

titularissen van de verschillende 

departementen zijn gekend. Deze 

structuur moet nog in detail uitgewerkt 

worden, de wetgeving aangepast, de 

juridische context aangevuld, en de 

rekrutering van reservepersoneel 

opgestart.  

Zoals we daarnet zeiden, hadden we tot 

circa 1990 een perfect gestructureerde, 

hoogst efficiënte en bijzonder    

gemotiveerde Marinereserve. Denk 

maar aan Squad 218.2, de Divisie 

Marine-lnfanterie, en de Naval Control 

of Shipping NCSO. Al deze eenheden 

waren door reservepersoneel bemand 

en verrichtten prachtig werk. Ik herinner 

me nog de tijd toen we met twee 

flottieljes en een steunschip naar Brest, 

Portsmouth of Den Helder trokken in het  

kader van de jaarlijkse NATO-

manoeuvres.  

Ruim de helft van de bemanning 

bestond uit reservematrozen en 

onderofficieren. Van de vier officieren 

aan boord van elke mijnenveger 

behoorde enkel de commandant tot het 

actief kader. En het Iukte wonderwel.  

0ok de Vereniging van Reserveofficieren 

van de Zeemacht met haar voorzitter, 

haar raad van bestuur en haar zes 

regionale afdelingen moest ontbonden 

worden. Onze Marinereserve was toen 

omzeggens dood. Nu, eind 2017, wil 

Defensie de reserve opnieuw als 

volwaardig Korps oprichten, ze 

aanpassen aan de noden van de 

moderne oorlogsvoering en bemannen 

met gespecialiseerd reservepersoneel.  

Join the Navy and see the 

world? 

Wij wensen de initiatiefnemers van de 

nieuwe marinereserve succes, maar 

vrezen tegelijk dat ze voor zware 

uitdagingen zullen komen te staan. 

Hierboven hebben wij de huidige 

mentaliteit van onze jongeren geschetst 

ten overstaan van leger en Marine. 0ok 

onze werkgevers en onderwijsdirecties 

staan ver van ons. De vroegere 

dienstplicht leverde een rijk aanbod aan 

gemotiveerde reservisten. We weten 

dat actieve militairen die het kader 

verlaten, niet happig zijn om reservist te 

worden. Hoogopgeleiden kiezen vooral 

om financiële redenen enkel een 

burgercarrière, Ios van wederoproe-

pingen in het reservekader. Nu al loopt 

de rekruteringscampagne van Defensie 

ten behoeve van het actief kader mank. 

“Join the Navy and see the world” slaat 

thans veel minder aan. Een treurige 

vaststelling weliswaar. Maar dan Iuidt 

de vraag: waar zaI Defensie de  

toekomstige reservisten vinden om haar 

nieuwe Marinereserve op te bouwen? 

Een delicaat probleem weliswaar, maar 

onze Marine moet met de komst van 

nieuwe fregatten en mijnenjagers over 

voldoende deskundig personeel 

beschikken om haar taken tot een goed 

einde te brengen en daarom is een 

degelijk opgeleid reservekader een 

must. Wij hopen dan ook dat deze 

nieuwe marinereserve er komt, want 

ons land heeft ze zeker nodig. 
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Conflicten van morgen zijn voorspelbaar 

Rudi Vranckx ontwikkelt een chaosindex 

Jan De Vos, voorzitter 

VRT-conflictjournalist Rudi Vranckx streeft er in zijn verslaggeving naar om de grotere 
samenhang te tonen die schuilt achter de veelheid aan verhalen die ons dagelijks 
overspoelt. Hij ontwikkelde daarvoor in samenwerking met zijn medewerker Vincent 
Merckx een model dat hij de chaosindex noemt. Bron: VrtNws 18 januari 2018 

 

 

Spanningen voorspellen 

Volgens VRT-journalist Rudi Vranckx 

moet een journalist drie tools steeds op 

zak hebben: “een betrouwbare intuïtie, 

de ervaring die hij heeft opgebouwd en 

de wil om te praten met mensen op het 

terrein.” Samen vormen deze tools 

volgens hem de basis van de kennis van 

een journalist. 

Tegelijk moet die kennis voortdurend 

getoetst worden aan de harde feiten. 

Dit is de enige manier om de blinde 

vlekken in die kennis te ontdekken, 

maar ook de vooroordelen. Hij neemt 

als voorbeeld de opstanden die zeven 

jaar geleden door de Arabische wereld 

rolden. Achteraf gezien was volgens 

hem perfect te voorspellen waar de 

haarden zich zouden ontwikkelen, enkel 

en alleen op basis van feiten. “Het 

volstaat daartoe statistieken van jeugd-

werkloosheid, levenskosten en politieke 

inspraak voor de bevolking, of het 

gebrek daaraan, naast elkaar te leggen. 

Of het nu gaat over Tunesië, Syrië of 

Egypte: overal waar die statistieken een 

stijgende trend vertoonden, moest vroeg 

of laat een spreekwoordelijke bom 

ontploffen.” En inderdaad, dit is ook wat 

er gebeurde. 

“Zou het dan vandaag niet nuttig zijn als 

er een instrument zou bestaan dat op 

basis van feiten kan aangeven waar 

spanningen of conflicten dreigen te 

ontstaan?” vraagt Rudi Vranckx zich af. 

Als het ware verklikkerlichten op de 

wereldkaart.  

De chaosindex 

Het vertrekpunt van Rudi Vranckx is 

eenvoudig. “De economische statis-

tieken van elk land in de wereld zijn vrij 

toegankelijk op het internet. Combineer 

deze met gerenommeerde indexen die 

aangeven hoe het in elk land gesteld is 

met de sterkte van de staat, overheids-

repressie, burgerlijke vrijheden, respect 

voor de mensenrechten, minderheids-

problematieken, bevolkingsdruk…  en je 

bekomt een chaos- en uitzichtloosheids-

index.” 

In Afghanistan, Libië, Mali, waar de 

index donker kleurt, doen zich de grote 

problemen van onze tijd voor. Of Eritrea 

en Soedan, waar de huidige migratie-

stroom viel te voorspellen. Op basis van 

diezelfde kaart is nu al te zien dat deze 

migratiestroom niet snel zal opdrogen.

Vaak is in een land dat hoog scoort op de 

chaosindex maar een kleine zet nodig 

om het deksel van de pan te doen 

vliegen. Dit kan, in tegenstelling tot de 

maatschappelijke en economische 

ingrediënten, louter toevallig zijn en dus 

onvoorspelbaar. Er kan plots een 

charismatische leider opstaan, er kan 

een natuurramp plaatsvinden of twee 

instabiele regimes kunnen de oorlog aan 

elkaar verklaren. Of er kan gewoon 

politiek geklungeld worden. 

Egypte bijvoorbeeld scoorde als hoog in 

de chaosindex nadat de voormalige 

president Mubarak was verdreven 

 

De chaosindex voorgesteld op de wereldkaart  Kaart: www.VrtNws.be 

Onderaan dit artikel is een link te vinden naar de volledige dataset 

en de chaosscore voor elk land. 

Zuid-Soedan en Jemen voeren de rangschikking aan met een score van 

10, op de voet gevolgd door Soedan, Syrië, Centraal Afrikaanse Republiek, 

Tsjaad, Afghanistan en Gambia. Die landen staan het zwakst. Onderaan 

sluiten Zuid-Korea, Japan en Zwitserland de rangschikking af als meest 

stabiele landen met een score van 1,5. Van de 185 landen staat België op 

de 156ste plaats met een score van 3, na Frankrijk en voor de Verenigde 

Arabische Republiek. Bron: VrtNws.     
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tijdens de Arabische opstanden. De 

Moslimbroeders die daarna aan de 

macht kwamen, slaagden erin hun 

momentum te verspelen door een kort-

zichtig beleid. Het leger pleegde daarop 

een coup en de huidige president Al-Sisi 

greep de macht. Hij riep de chaos een 

halt toe met een repressief beleid.  

Dergelijke blunders zijn moeilijk te 

voorspellen. Maar evenzeer kan de druk 

die zo veel economische en sociale 

frustratie genereert, niet eeuwig onder 

controle blijven. In de landen die donker 

kleuren op de kaart, zullen de krachten 

van de chaos vroeg of laat een uitweg 

zoeken.  

Een wake-up call 

Is de chaos- en uitzichtloosheidsindex 

onfeilbaar? “Zeker niet, al was het maar 

door de bepalende invloed van toeval of 

van buitenlandse politieke beslissingen, 

zoals bijvoorbeeld van de EU. Deze 

kunnen het ene land in vuur en vlam  

zetten en het andere sparen.  Daarnaast 

is er ook de invloed van het klimaat, dat 

door de aard van het cijfermateriaal 

mogelijks een minder grote rol speelt 

dan zou moeten. Bovendien houdt het 

model rekening met de grenzen van de 

natiestaten, terwijl in Pakistan en 

Afghanistan bijvoorbeeld sommige 

regio’s sterker staan dan het nationale 

gemiddelde, terwijl andere regio’s net 

veel zwakker presteren. Tenslotte is er 

nog de culturele factor, die vaak zo 

moeilijk te duiden is. Waarom komt één 

volk in opstand tegen autoritair regime 

en een ander niet?”  

Rudi Vranckx zegt verbaasd te zijn over 

de chaosscore van sommige landen. 

Saudi-Arabië en Iran lijken wel eilanden 

van stabiliteit in de Arabische wereld te 

zijn. Samen met Pakistan en Afghanistan  

en de door droogte geteisterde gordel 

van Afrika verdienen die regio’s volgens 

hem nader onderzoek, om na te gaan 

hoe het daar echt gesteld is met de 

uitzichtloosheid. 

Hij meent dat de kaart van de chaos-

index grotendeels zijn intuïtie bevestigt. 

En hij vestigt de aandacht op enkele 

problematische regio’s, die we al te vaak 

uit het oog verliezen omdat we de 

rechtstreekse gevolgen, in casu de 

migratiestroom, van de instabiliteit niet 

hoeven te dragen. Hij denkt daarbij aan 

zuidelijk Afrika, en in mindere mate aan 

Zuid-Amerika. 

Hij ziet de chaosindex als een handig 

werkinstrument, als een wake-up call, 

zélfs voor mediagebruikers, journalisten 

en beleidsmensen. 

Symptoombestrijding 

Voor Vranckx is alles wat in de wereld 

gebeurt, altijd een combinatie geweest 

van diverse parameters. Hij zegt zelf 

doorheen de jaren geleerd te hebben 

dat, als er ergens een oorlog uitbreekt, 

dit nooit te wijten is aan één enkele 

factor. Het gaat nooit exclusief om 

bijvoorbeeld olie of religie. Ook niet in 

Syrië of Irak.

Misschien lijkt dit vaak zo als een 

regionaal conflict enkele dagen lang de 

berichtgeving beheerst, om daarna weer 

te verdwijnen naar de achtergrond, alsof 

het zomaar uit de lucht komt vallen. 

Wanneer de chaosindex naast die 

schijnbaar geïsoleerde verhalen wordt 

gelegd, wordt duidelijk dat “niets 

zomaar gebeurt”, want alles heeft een 

voedingsbodem. De factoren die tot een 

conflict leiden zijn meestal reeds 

geruime tijd aanwezig en blijven vaak 

nog jarenlang bestaan na het oplossen 

van zo’n conflict, om af en toe weer op 

te flakkeren. Dit laatste hoeft ons dan 

ook niet te verbazen. In die zin kan de 

chaosindex helpen om inzicht te krijgen 

in de gefragmenteerde nieuwsstroom. 

De chaosindex is ook een wake-up call 

voor onze beleidsmakers. Zolang je 

basisoorzaken als economische ongelijk-

heid of zwakke staten niet aanpakt, 

zullen ook de symptomen niet opgelost 

worden. Nochtans is dat waar ons 

Belgisch en Europees buitenlandbeleid 

nog steeds in de eerste plaats op focust: 

de symptoombestrijding achteraf. “Alles 

hangt samen”. Daarvan is Rudi Vranck 

rotsvast overtuigd, en zoals blijkt, niet 

enkel op basis van zijn intuïtie.  

Hoe de chaosindex tot stand kwam 

De gegevens over  werkloosheidsgraad, aandeel van jongeren in de bevolking en gemiddeld BBP per persoon (Wereldbank, 2016) 

werden gecombineerd met de “Fragile State Index” van  de Amerikaanse denktank Fund For Peace - die factoren als buitenlandse 

interventie, minderheidsproblematieken, legitimiteit van de overheid, mensenrechten, vluchtelingen en bevolkingsdruk 

incorporeert - en met de Vrijheidsindex van de NGO Freedom House rond politieke inspraak, sterkte van de rechtspraak, 

burgerrechten, enz. Deze verschillende datasets werden teruggebracht tot eenzelfde waardestelsel van 0 tot 4, en daarvan werd 

het gemiddelde berekend op 10.  De volledige dataset mét de chaosscore voor elk land werd online gezet en kan geraadpleegd 

worden. Bron: VrtNws 18 januari 2018 

Meer weten: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/01/18/vranckx--alles-is-verbonden--in-deze-landen-broeien-de-conflicte/   

 

http://interactief.vrtnws.be/vranckx/Chaos-enuitzichtloosheidsindex.xls
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/01/18/vranckx--alles-is-verbonden--in-deze-landen-broeien-de-conflicte/
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Naar een betere relatie met de Arabische wereld 
Kolonel Stafbrevethouder Frederik Derolez, Ir 

Met de aanslag in het Joods Museum van Brussel in april 2014 begon een reeks terreuraanslagen in 
Europa, waarbij het in vrijwel alle gevallen ging om uitingen van moslimextremisme. Kolonel 
Stafbrevethouder Frederik Derolez is sinds 2013 defensieattaché bij de Belgische ambassade in Tunis en is 

geaccrediteerd voor Tunesië, Algerije en Libië. Hij formuleert enkele bedenkingen over onze relatie met de 
Arabische wereld, die we met zijn toestemming overnemen. 

 

De nasleep van 9/11 

Kort na de aanslagen op 11 september 

2001 in New York startten de VS een 

War on Terror en vielen ze in 2003 het 

Irak van Saddam Hoessein binnen, zij 

het onder foutieve voorwendselen. 

President Bush stelde eveneens in 2003 

zijn Freedom Agenda voor, die 

neerkwam op het massaal promoten 

van democratische hervormingen in de 

hoofdzakelijk Arabische dictaturen. 

Tijdens de Arabische Lente volgde op de 

NAVO-interventie in Libië de voorspel-

bare totale ineenstorting van het land, 

terwijl in Syrië buitenlandse steun aan 

het regime en aan een aantal rebellen-

organisaties de toestand in die regio 

verder compliceerde. 

Tegelijk getuigde onze communicatie 

mét en over de Arabische wereld van 

weinig situational awareness. Na 

jarenlange bijzonder goede relaties, zijn 

we figuren als Saddam, Ben Ali, Kadhafi 

en Assad beginnen veroordelen en 

hebben we rechtstreeks of onrecht-

streeks mee geholpen om hun val te 

versnellen, om achteraf de bevolking 

het puin zelf te laten ruimen. 

Verklaringen als “Saddam Hussein and 

his sons must leave Iraq within 48 hours” 

van president Bush in een televisie-

toespraak op 17 maart 2003, of in de zin 

van “Il est impossible d’imaginer que la 

Libye ait un avenir avec Kadhafi” van 

Nicolas Sarkozy, Barack Obama en David 

Cameron in respectievelijk Le Figaro, 

The Times, The International Herald 

Tribune en Al-Hayat op 14 april 2011, 

maar vooral de daarop volgende acties, 

hebben in de Arabische wereld woede 

en onbegrip opgewekt en de perceptie 

van westerse inmenging versterkt. 

Gevoeligheden in de regio 

De belangrijkste gevoeligheid in de 

regio, de “steen des aanstoots”, is Israël. 

Om preciezer te zijn: het is de westerse 

houding in het Israëlisch-Palestijns 

conflict die tegen de borst stuit. Het 

blijven toekijken op Israëls expansie in 

de bezette gebieden en het uitblijven 

van concrete steun voor de “Palestijnse 

zaak” voeden de overtuiging dat 

christenen en joden een geheim 

verbond hebben gesmeed tegen de 

moslims. 

Het verwijt dat er “met twee maten en 

twee gewichten” wordt gewerkt, reikt 

trouwens verder. In de regio heeft men 

noodgedwongen leren leven met het 

opgestoken westerse vingertje voor het 

eerbiedigen van de mensenrechten en is 

er dus logischerwijs heel wat onbegrip 

voor de westerse tolerantie ten opzichte 

van het wahabitisch-salafistisch Saoedi-

Arabië. 

We staan ook onvoldoende stil bij een 

aantal diep verankerde normen en 

waarden in de moslimcultuur, temeer 

daar 85% van de Arabieren moslim zijn. 

Deze normen en waarden verschillen op 

sommige vlakken grondig van de 

westerse. Cartoons van de profeet 

Mohammed, die vaak zelfs naar onze 

normen van weinig goede smaak 

getuigen, kunnen niet anders dan 

woede ontketenen bij de moslim-

gemeenschap. 

Het mag dan ook niet verwonderen dat 

miljoenen moslims wereldwijd een leus 

als “Je suis Charlie” vooral zien als een 

vrijgeleide en zelfs aanmoediging om in 

het Westen te blijven spotten met de 

islam.  

Op het vlak van de communicatie dienen 

we er ons ook van bewust te zijn dat het 

merendeel van de moslimbevolking 

geschokt is door onze zegevierende 

verklaringen over de arrestatie en dood 

van enkele van hun staatshoofden.  

In de marge van dit thema wil ik wijzen 

op de catastrofale timing van de 

executie van Saddam Hoessein. Het was 

op Eid-al Adha of Offerfeest, de 

belangrijkste moslimfeestdag, dat 

miljoenen moslims op televisie de 

ophanging van de voormalige, in de 

regio gerespecteerde, Iraakse leider 

zagen. Elke moslim blijft er tot op 

vandaag van overtuigd dat het Westen 

achter deze timing zat.  

De perceptie van inmenging gaat 

trouwens verder: zelfs in intellectuele 

kringen heeft men het vaak over de 

hand die het Westen zou gehad hebben 

in de Arabische Lente en in het ontstaan 

van Al Qaida en van de terreur-

organisatie Islamitische Staat. 

 

© LA Times 
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De gevolgen van dit alles zijn in de regio 

merkbaar op minstens twee punten. Ten 

eerste boet het Westen in aan 

geloofwaardigheid, terwijl bijvoorbeeld 

Rusland en Aziatische landen juist aan 

geloofwaardigheid winnen. Bovendien 

komt de moslim-identiteit hier versterkt 

uit en ontstaat een “Westen versus 

moslims” gevoel. Terroristische aan-

slagen in het Westen worden immers 

vaak gezien als het neveneffect van onze 

buitenlandse politiek. 

Een betere verstandhouding 

Ik ga zeker niet zover om te stellen dat 

bovenstaande factoren de oorzaak zijn 

van het religieus extremisme. Wel is het 

zo dat een manifest gebrek aan 

situational en regional awareness geleid 

heeft tot een vorm van buitenlands 

beleid, waardoor we de gemoederen 

veeleer verhit dan bedaard hebben. 

Het moge duidelijk zijn dat de 

verschillende westerse militaire 

interventies in de Arabische wereld niets 

hebben opgelost, integendeel. Ze 

hebben aanleiding gegeven tot een 

verslechtering van de lokale en 

regionale veiligheidstoestand en heb- 

ben de Arabische frustraties verder  

aangewakkerd. Bestaande problemen 

worden absoluut niet opgelost door 

 leiders of regimes al dan niet in ijltempo 

te vervangen en een westers demo-

cratisch model en de westerse of 

Europese waarden op te dringen: 

samenlevingen veranderen in de eerste 

plaats door evoluties van binnenuit.  

De, in eerste orde westerse, internatio-

nale gemeenschap heeft zich het recht 

toegeëigend maatregelen te nemen om 

bevolkingsgroepen te beschermen, 

waarvan we de perceptie hebben dat ze 

in gevaar zijn. Men verwijt ons echter 

dat we VN-resoluties selectief aan- 

wenden en bij een buitenlandse 

inmenging geen rekening houden met 

de soevereiniteit van een land. 

Andere softere initiatieven zouden 

wellicht op meer begrip kunnen 

rekenen: onderwijs en economie zijn 

daarbij prioritaire domeinen. Kennis-

verruiming zorgt voor culturele groei, 

maakt een individu minder goedgelovig 

en geeft een bredere kijk op de 

omgeving. Op economisch vlak kan 

onder meer gewerkt worden aan de 

verbetering van de intraregionale 

samenwerking. Niettegenstaande dat 

de economieën van een aantal landen 

elkaar perfect kunnen aanvullen, zijn de 

onderlinge handelsrelaties momenteel 

totaal ondermaats. Bij gebrek aan regio- 

nale partnerschappen op het gebied van 

veiligheid, spelen nationale legers en 

politie een belangrijke rol in de 

Arabische landen. De budgetten voor 

defensie en politie zijn, zeker in 

vergelijking met die in Europa, zeer 

groot, maar toch zijn bepaalde 

essentiële capaciteiten niet of onvol-

doende ontwikkeld. Dit biedt ons ruimte 

voor samenwerking, op maat van de 

begunstigde landen en volgens hun 

tempo. De Belgisch-Tunesische militaire 

samenwerking is een mooi voorbeeld 

van relevante capacity building. 

In onze houding en acties ten opzichte 

van de Arabische wereld dienen we ons 

meer bewust te zijn van onze door een 

groot deel van de lokale bevolking 

gepercipieerde “arrogantie”. Willen we 

de verstandhouding verbeteren, dan 

kan onze communicatiestrategie 

daarmee best rekening houden.  

Een laatste, maar bijzonder belangrijke 

“kloofdichter” ten slotte is om te blijven 

ijveren voor een oplossing van het 

Israëlisch-Palestijns probleem. De 

houding van de VS speelt hierbij van 

oudsher een doorslaggevende rol, maar 

we mogen niet vergeten dat het in de 

eerste plaats Europa is, niet de VS, dat in 

de brokken deelt zolang de Arabische 

wereld niet tot rust is gekomen. 
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West-Vlaanderen bakermat voor industriële innovatie 
Rudolf Leplae, bestuurslid 

Met dit artikel proberen wij onze lezers ook eens de mening te geven van niet-West-Vlamingen over onze West-
Vlaamse capaciteiten. Ik ging daarvoor te rade in de POM bij Mr Tom Van Welden, die mij vertelde over het West 
Tech Event dat doorging op 7 en 8 februari 2018 in Kortrijk Expo. 

 

Op 7 en 8 februari demonstreerde de 

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 

West-Vlaanderen tijdens WestTech, het 

inspiratie-event voor ondernemers, 

waarom de innovatieve hoogtechno-

logische bedrijven goed gedijen op 

West-Vlaamse grond. Tijdens deze twee 

dagen konden de bijna 3.000 bezoekers 

op de POM Smart Tech Box via demo’s 

ontdekken wat kennisinstellingen voor 

bedrijven kunnen betekenen. En met 

Peter Torreele, voormalig directeur van 

het World Economic Forum, en techno-

futuroloog Christian Kromme stonden er 

twee prominente keynote speakers op 

het programma van de slotconferentie. 

"Innoveren is de sleutel tot succes voor 

bedrijven. West-Vlaanderen telt al heel 

wat bedrijven die top zijn in hun sector”, 

vertelt Jean de Bethune, voorzitter POM 

West-Vlaanderen. "Door het stimuleren 

van toponderzoek en het garanderen 

van degelijke opleidingen willen we ons 

nog meer profileren als de provincie met 

de perfecte omkadering om innovatieve 

bedrijven verder te laten groeien.” 

West Tech is een bundeling van 

krachten van verschilende partners, 

waaronder TUA West, Exponential 

Academy en Fabrieken voor de 

Toekomst. Op de POM Smart Tech Box 

toonden Vlaamse kennisinstellingen 

met cross-sectorale technologische 

demo’s hoe hun onderzoek op maat van 

de kmo’s ingezet kan worden. VIVES 

demonstreerde metaal-3D-printen. De 

collaboratieve robot van Sirris met 

veilige schroeftoepassing liet de 

toekomst van hybride werkposten zien. 

Digital Arts & Entertainment van Howest 

etaleerde hoe virtual & augmented 

reality ook in het bedrijfsleven vele 

toepassingen kent.  KU Leuven campus 

Brugge pronkte met een industriële 

taprobot en UGent focuste op flexibele 

assemblage. 

Hoogtepunt van WestTech was 

“Disruptival - The Conference” waar 

meer dan 600 deelnemers geïnspireerd 

werden. “Nieuwe technologieën en 

businessmodellen komen sneller dan 

ooit op ons af en veranderen onze 

manier van leven, werken en onder-

nemen”, weet Jean de Bethune. "Voor 

elk bedrijf staan er veranderingen voor 

de deur, uitdaging is om deze als 

opportuniteiten te grijpen en er een 

voorsprong mee te nemen.” Kers op de 

taart waren de uiteenzettingen van de 

keynote speakers. Techno-futuroloog 

Christian Kromme toonde aan dat er 

geen toekomst is voor bedrijven die 

 

louter aan winst denken en Peter 

Torreele, voormalig directeur van het 

World Economic Forum, leerde de 

aanwezigen dat voor innovatie vooral 

gezonde nieuwsgierigheid nodig is. 

De POM West-Vlaanderen wil West 

Tech jaarlijks opzetten, samen met een 

technologiegedreven vakbeurs. West 

Tech vormt zo het evenementiële luik 

van het doorgedreven industriegericht 

beleid van onze Provincie. 

Ook Dirk Adam, Algemeen Directeur van 

maatwerkbedrijf InterWest verwierf er  

nieuwe inzichten. "Persoonlijk vond ik 

het een heel leerrijke avond. Alles 

evolueert tegenwoordig zo snel en als 

maatwerbedrijf zijn we verplicht om 

innovatief mee te evolueren met onze 

klanten.” Ook de visie van keynote 

speaker Peter Torreele over leiderschap 

vond hij heel interessant. "De 

intelligentie van een bedrijf is niet alleen 

die van de leider maar de som van alle 

medewerkers. Als leider moet je dus alle 

medewerkers motiveren, hen dingen 

laten doen waar ze goed in zijn en waken 

dat alle neuzen in dezelfde richting 

wijzen. Deze visie is ook onze strategie. 

Leuk om hiervoor bevestiging te krijgen.” 

Stefaan Deraeve, zaakvoerdervan La vie 

est Belle, was onder de indruk van het 

event:  “WestTech is op maat van alle 

ondernemers. Niet alleen voor de grote 

bedrijven maar ook voor kleinere kmo’s. 

De sprekers gaven bruikbare tips die 

iedereen direct kan toepassen”, meent 

de producent van vegetarische produc-

ten. "Tijd is heel kostbaar. Als onder-

nemer moet je soms keuzes maken. Dit 

format bundelt meerdere interessante 

zaken. Je krijgt bruikbaar advies, je kan 

netwerken met gelijkgestemde zielen en 

je krijgt het duwtje in de rug dat je nodig 

hebt om uit je comfort zone te komen en 

om te innoveren.” 

We mogen “preus lik fjirtig” zijn op onze 

provincie en zullen op onze uitstap op 17 

mei hiermee nader kennis maken. 
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De conjunctuur in West-Vlaanderen 
Rudolf Leplae, bestuurslid 

De conjunctuur in West-Vlaanderen is in uitstekende doen volgens de 

gegevens van POM-West-Vlaanderen , Afdeling Data Studie en Advies. Ik vat 

hieronder de conjunctuurresultaten samen die interessant zijn voor onze 

lezers. 

 

Volgens de POM toonden alle arbeids-

markt indicatoren de voorbije maanden 

duidelijk een gunstige evolutie in onze 

provincie. Ook bij het producenten- en 

consumentenvertrouwen evolueerden  

de indicatoren overwegend positief. 

Arbeidsmarkt 

In november 2017 waren er in West-

Vlaanderen 28.789 werklozen. Dat zijn 

er 7,2 % minder dan in dezelfde periode 

in 2016. Die daling manifesteerde zich 

zowel bij mannen als bij  vrouwen, maar 

ook bij de min 25-jarigen bij de 50 

plussers. Ook de groep niet-werkende 

niet-werkzoekenden neemt verder af in 

aantallen. 

De VDAB ontving voor West-Vlaanderen 

in het derde kwartaal van 2017 meer 

vacatures dan in het derde kwartaal van 

2016. De aanhoudende daling van het 

aantal werklozen in combinatie met een 

stijgend aantal vacatures blijft ook in 

2017 voor een toenemende krapte op 

de arbeidsmarkt zorgen. De tijdelijke 

werkloosheid daalde in de eerste drie 

kwartalen van 2017 met ongeveer een 

kwart op jaarbasis en die trend zette zich 

door.  

Producentenvertrouwen 

West-Vlaanderen telde in het tweede 

kwartaal  van 2017 minder starters dan 

in 2016 in hetzelfde kwartaal.  Vooral in 

juni was er een forse terugval, maar in 

juli daarentegen waren er beduidend 

meer starters dan in juli 2016, terwijl 

augustus weer zwakker schoorde. 

In het eerste en tweede kwartaal van 

2017 kende West-Vlaanderen op 

jaarbasis een kleinere netto groei  van 

het aantal ondernemingen. 

De omzet van grote ondernemingen met 

zetel in West-Vlaanderen kende even-

eens een gunstige evolutie op jaarbasis 

volgens de cijfers van de eerste drie 

kwartalen van 2017. 

Dezelfde positieve trend doet zich voor 

in de investeringen. Deze klimmen in 

West-Vlaanderen hoger dan in de rest 

van het Vlaams Gewest. Er was een sterk 

vertrouwen en een sterke  investerings-

drang merkbaar in West-Vlaanderen 

voor 2017, zo tonen de eerste drie 

kwartalen aan. 

Consumentenvertrouwen 

In het derde kwartaal van 2017 werden 

in West-Vlaanderen iets meer nieuwe 

personenwagens ingeschreven dan in 

het derde kwartaal van 2016 en ook in 

oktober en november 2017 was er een 

stijging. Als we echter het aantal 

inschrijvingen van tweedehandswagens 

bekijken voor het tweede en derde 

kwartaal van 2017, is er een kleine 

terugval op jaarbasis. Maar in de 

maanden oktober en november 2017 is 

er dan weer een stijging. 

De omzet in de kleinhandel klom met 0,7 

% in het derde kwartaal van 2017 ten 

opzichte van het derde kwartaal van 

2016. 

Van de verschillende economische 

indicatoren evolueerden er in het derde 

kwartaal van 2017 niet minder dan 7 in 

positieve zin in vergelijking met het 

derde kwartaal van 2016. Het betreft de 

totale werkloosheid, de tijdelijke 

werkloosheid, de algemene omzet, de 

omzet in de kleinhandel, de investerin-

gen, de inschrijvingen van nieuwe 

personenwagens en het lagere aantal 

faillissementen. 

De West-Vlaamse economie is dus 

duidelijk in zeer goede doen. Jammer 

dat er voorlopig geen cijfers voor de 

provincie West-Vlaanderen beschikbaar 

waren met betrekking tot de vergunde 

nieuwbouwwoningen 

Tot slot mijn dank aan de POM-West-

Vlaanderen en in het bijzonder aan 

Sabine Traen en Frederik Sack voor de 

verstrekte informatie. 

 

Bron: POM West-Vlaanderen 
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Beperkingen op betalingen 

en schenkingen in 

contanten 
Ons lid Noëlla Fraeyman maakte ons attent op de recente 
informatiecampagne van de federale regering over de 
beperkingen die gelden voor verrichtingen, zowel 
betalingen als schenkingen, met contant geld. Ze 
bezorgde ons onderstaande informatie. 

 
 

Betalingen en schenkingen in contanten  

Algemene regel: de toegelaten maximumgrens voor betalingen in contanten werd vastgelegd op 3.000 Euro.  

Voorbeelden:  

▪ een groothandelaar die  GSM’s verkoopt aan een kleinhandelaar.  

▪ een handelaar die een roerend goed (auto, juweel, ...) verkoopt aan een consument.  

▪ een consument die een roerend goed van een handelaar koopt.  

▪ een consument die zijn wagen tweedehands verkoopt aan een professional. 

Opgelet met “verrichtingen waartussen een verband bestaat”:  

Wanneer een schuld in meerdere keren betaald wordt, bvb. de betaling in schijven naarmate de werkzaamheden vorderen, geldt 

het toegelaten maximum voor het geheel van de schuld.  

Voorbeelden:  

▪ Wanneer een consument met een bouwonderneming een contract van 12.000 euro afsluit, betaalbaar in 4 schijven van 

3.000 euro, mag hij maximaal 3.000 euro in contanten betalen. Het saldo van 9.000 euro moet via een financiële 

instelling betaald worden.  

▪ Wanneer een groothandelaar voor 50.000 euro materiaal aan zijn klant verkoopt, mag de betaling in contanten voor 

die verkoop niet meer dan 3.000 euro bedragen, ook al betaalt de klant in meerdere keren.  

Wanneer er tussen meerdere schulden een verband bestaat, bvb. meerdere aankopen kort na elkaar tussen een leverancier en 

zijn klant, geldt het toegelaten maximum voor het geheel van de schulden waartussen een verband bestaat.  

Voorbeeld:  

▪ Wanneer een kleinhandelaar elke dag voor 2.000  euro goederen bij zijn groothandelaar koopt, is de limiet van 

3.000 euro van toepassing op het geheel van de aankopen.  

De regel geldt ook voor schenkingen: wanneer een schenker meerdere opeenvolgende dagen 2.000 euro in contanten aan een 

vzw stort, is de limiet van 3.000 euro van toepassing op het geheel van de stortingen.  

Wijzigingen ten opzichte van de wet van 11 januari 1993  

1.  De beperking geldt niet meer alleen voor betalingen verricht in het kader van een verkoop door een handelaar of in het kader 

van een dienstprestatie door een professional, maar op bepaalde uitzonderingen na voor alle betalingen, ongeacht de 

oorsprong van de schuld (verkoopovereenkomst, huurovereenkomst, schadevergoeding, …).  

2.  De beperking geldt voortaan ook voor schenkingen: maximaal 3.000 euro in contanten, behalve tussen consumenten waar 

geen limiet geldt.  

3.  Voortaan mag er in contanten betaald worden tot het toegelaten bedrag, ongeacht het te betalen of geschonken bedrag. De 

regel van 10 % is opgeheven. 

 Uitzonderingen  

1.  Bij de verkoop, openbaar of onderhands, van een onroerend goed zoals een stuk grond, een huis, een appartement, ... mag 

de betaling enkel via overschrijving of cheque uitgevoerd worden. Elke andere wijze van betaling is verboden.  

2.  Tussen consumenten en met bepaalde financiële instellingen zoals de banken gelden geen beperkingen, behalve bij de 

verkoop van onroerend goed (geen betaling in contanten) en bij openbare verkoop van roerende goederen (3.000 euro).  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrraGzjfnZAhUFXMAKHRrxCrEQjRx6BAgAEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/554435404105805886/&psig=AOvVaw3LgABD5CVG8Sfh1ExZepi9&ust=1521573376923254
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Voorbeelden:  

• een consument mag aan een andere consument 20.000 euro in contanten betalen voor een tweedehandswagen.  

• een handelaar en mag zijn weekopbrengst van 10.000 euro in contanten naar zijn bank brengen.  

• Iedereen mag 50.000 euro in contanten aan elk van zijn 3 kinderen geven. 

3.  Edele metalen (goud, platina, zilver en palladium), oude metalen en koperen kabels:  

a) in geval van openbare verkoop: 3.000 euro 

b) in geval van onderhandse verkoop:  

▪ b2b: Koop/verkoop tussen professionals: geen betaling in contanten mogelijk (speciale regel tegen het witwassen van geld en de 

financiering van terrorisme)  

▪ c2b: Aankoop door een professional bij een consument:  

a) Edele metalen en oude metalen: 500 euro + identificatie van de consument (speciale regel tegen diefstal en heling)  

b) Koperen kabels: geen betaling in contanten mogelijk  

▪ b2c: Verkoop door een professional aan een consument: 3.000 euro (algemene regel)  

▪ c2c: tussen consumenten: onbeperkt 

De beperkingen op betalingen en schenkingen in contanten kort samengevat  

a) Bijzondere situaties  

▪ Verkoop van onroerende goederen: geen betaling in contanten mogelijk (zonder uitzondering)  

▪ Openbare verkoop van roerend goed: 3.000 euro (zonder uitzondering)  

▪ Bankverrichtingen: onbeperkt  

b) Andere situaties  

▪ b2b: betaling tussen professionals: 3.000 euro (ongewijzigd), behalve voor metalen: geen betaling in contanten 

mogelijk (nieuw)  

▪ c2b: betaling door een professional aan een consument: 3.000 euro (nieuw), behalve voor edele metalen en oude 

metalen (500 euro) en koperen kabels (geen betaling in contanten mogelijk) 

▪ b2c: betaling of schenking aan een professional door een consument: 3.000 euro (ongewijzigd)  

▪ c2c: betaling of schenking tussen consumenten: onbeperkt (ongewijzigd) 

Controles  

Er worden geregeld controles uitgevoerd door de Algemene Directie Economische Inspectie. De controleurs krijgen toegang tot 

alle documenten van de onderneming. 

Sanctie  

Een geldboete van maximaal 10 % van het onwettig in contanten betaalde of geschonken bedrag kan opgelegd worden aan de 

partijen, met een absoluut maximum van 1.800.000 euro. 

Toepasselijke wetgeving  

Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking 

van het gebruik van contanten (art. 66, 67, 85, § 3, 109 en 137). 

Definitie van de gebruikte termen  

• Professional: elke persoon die geen consument is, dwz de ondernemingen en de rechtspersonen, met inbegrip van vzw’s.  

• Consument: “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten het kader van zijn commerciële, industriële of 

ambachtelijke activiteit of een vrij beroep” (art. 67, § 1, 1°). Deze definitie werd overgenomen van artikel I.1, 2° uit het Wetboek 

van economisch recht. 

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie  

City Atrium C | Vooruitgangsstraat 50 1210 Brussel  

Internetsite https://economie.fgov.be 

Contact Center | Tel. (gratis): 0800 120 33 | E-mail: info.eco@economie.fgov.be  

https://economie.fgov.be/
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Voorbije herdenkingsplechtigheden 
Andreas Billiet, secretaris 

 

Herdenking van de moord op 3 rijkswachters 
Moorslede | 04 februari 2018  

Op 4 februari 1943 voerden vier onderofficieren van de 

gemotoriseerde Rijkswacht met standplaats Brussel 

een patrouille uit te Moorslede met opdracht de 

smokkel van levensmiddelen tegen te gaan. Zij 

verplaatsten zich met 2 moto’s met zijspan. Omstreeks 

21.30 uur betrapten ze een aantal fietsers zonder licht. 

Gewapend waren ze onderweg om een overval te 

plegen. Ze  trokken hun wapen om aan een lichte 

politiestraf te ontkomen. Brigadier Theophile 

Vanlierde uit Zonnebeke, brigadier Albert Daniels uit 

Leuven en wacht-meester Raymondus Vandezande uit 

Hasselt kwamen om het leven. Een collega overleefde 

de laffe aanslag. De bezetter hield enkele dagen later 

de verdachten aan. Ze werden gevonnist en enkele 

maanden later opgehangen in het kamp te Vurst in 

Nederland.  

De laatste Commandant van de Rijkswacht, luitenant-

generaal bd Herman Franssen bracht een zeer gewaardeerde historische schets. De vertegenwoordiger van commissaris-

generaal De Bolle, huidig hoofd van de geïntegreerde politie, schetste de actie van destijds in actueel perspectief. De 

burgemeester dankte de initiatiefnemers en de schenker van de gedenksteen NSPV en verzekerde dat deze dag herdacht zal 

worden in de gemeentelijke kalender. Tot slot werd het gulden boek getekend en een erewijn geschonken. Gezien de 

oorlogsomstandigheden zijn niet alle details noch de motieven van de moordaanslag bekend. 

M&M Brugge/West-Vlaanderen werd vertegenwoordigd door bestuurslid Freddy Vervaet, rijkswachter en commissaris bd. 

 

Herdenking ontploffing Canadese motorbootflottielje 
Oostende | 14 februari 2018

Op 14 februari 1945 vond in de voorhaven van Oostende, 
achter het station, een ontploffing plaats die tientallen 
Canadese en Britse soldaten het leven kostte.  Oostende was 
toen al een half jaar bevrijd, maar Canadese en Britse troepen 
waren nog altijd actief, o.a. in de haven. Over de precieze 
omstandigheden is vrij weinig bekend.  Eerder op de dag 
hadden de Canadese soldaten brandstof overgeladen uit de 
schepen.  Wellicht was een deel van die brandstof op het water 

terechtgekomen en heeft deze vuur gevat. De brand ging 
gepaard met diverse ontploffingen. Daarbij werden 5 
Canadese eenheden van de 29th Canadian Motor Torpedo 
Boat Flotilla en 7 Britse motortorpedoboten volledig vernield, 
terwijl 26 Canadezen en 36 Britten het leven verloren. De 
schade aan pieren en staketsels van de carferrykaai en in de 
voorhaven was aanzienlijk. 18 Britse en 3 Canadese  met naam 
gekende slachtoffer liggen in Oostende begraven, 3 Canadezen 
zijn later overgebracht naar Adegem.

 

De Royal Canadian Navy Association heeft van het 

stadsbestuur de toelating bekomen om een monument op te 

richten op de plaats van de ramp, als blijk van respect en 

 

“Een gedenksteen werd onthuld aan het oorlogsmonument te Moorslede.”  
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erkentelijkheid voor de soldaten die de stad hadden bevrijd  

maar hier hun leven verloren. Dit monument werd in 2003 

onthuld in aanwezigheid van o.a. familie van de slachtoffers, 

de gouverneur van West-Vlaanderen, een delegatie van het 

stadsbestuur en diverse hoogwaardigheidsbekleders uit 

België, Canada en Groot-Brittannië. 

De plechtigheid werd ingericht door de Stad Oostende en werd 

bijgewoond door burgemeester Johan Vandelanotte, de 

plaatscommandant korvetkapitein Philip Clauwaert, tevens lid 

van M&M Brugge/West-Vlaanderen, past voorzitter Maurice 

Debruyne in zijn functie van ondervoorzitter van de vzw België 

Canada en onze secretaris André Billiet. 

Foto Suzanne Nys 

 

 
 

Herdenking overlijden van Koning Albert I 
Brugge | 17 februari 2018

Het overlijden van Koning Albert I, en bij uitbreiding van alle 

overlijdens van leden van de koninklijke familie, werd in 

Brugge herdacht aan het ruiterstandbeeld van Koning Albert I 

in het gelijknamige park nabij het Brugse station. 

Fregatkapitein Jozef Bergez vertegenwoordigde er de militaire 

commandant West-Vlaanderen en bracht samen met de 

burgerprominenten een bloemenhulde. De plechtigheid werd 

muzikaal opgeluisterd door de Scoutsharmonie Sint Leo. 

Mars & mercurius Brugge W.VL. was vertegenwoordigd door 

Maurice Debruyne, Jean-Pierre Broucke, Fernand Vande 

Rivière, Jan De Vos, André Billiet, Ivan Loncke, Roger De Waele, 

Eddy Anthierens en Jan Van Everbroeck. 

Foto Suzanne Nys 

 

Herdenking van de slag bij het Reigersvliet 
Oud-Stuyvekenskerke | 6 maart 2018

Op 6 maart werd de 100ste verjaardag herdacht van de slag bij 

Reigersvliet. De plechtigheid werd georganiseerd door het 

Bataljon Jagers te Paard, de Stad Diksmuide en de vzw 

Koninklijke Vereniging der Vrienden van het Onze Lieve Vrouw 

Hoekje en ging door op de heringerichte oorlogssite te Oud-  

Stuivekenskerke. 

De Slag om het Reigersvliet maakte deel uit van het lente-

offensief waarmee de Duitse troepen poogden de Belgische 

voorposten in te nemen,  om nadien te kunnen doorstoten 

naar de zeehavens van Duinkerke, Calais en Boulogne. 

Mars & Mercurius Brugge/W.VL. was vertegenwoordigd door 

Guy Van Put, voorzitter van de Verbroedering 1 Jagers te 

Paard, Etienne Moons, voorzitter van de Vrienden van het OLV 

Hoekje, Jan De Vos, Ronny Vermeersch, André Billiet en Walter 

Weyts. 
 

Foto IDG en Filip Vanloo 
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Komende herdenkingsplechtigheden 

Datum Uur Activiteit Organisatie 

Zat 21 Apr 11.00 u Herdenking 100 jaar Sint George Day te Zeebrugge – Plechtigheid 

aan het monument op de zeedijk 

Stad Brugge 

Zon 22 Apr 09.30 u Sint George’s day herdenking in de Sint Donaaskerk & Militaire 

begraafplaats in Zeebrugge 

Stad Brugge 

Woe 25 Apr  05.00 u  

10.30 u 

ANZAC day Dawn Service op Buttes New Cemetery Plechtigheid 

op Tyne Cot cemetery 

Gemeente Zonnebeke 

Din 08 Mei 11.30 u Herdenking V-dag aan het monument van de weggevoerden aan 

het Stationsplein in Brugge 

Stad Brugge 

AVBOS 

Don 10 mei  11.00 u Plechtigheid aan het monument van de Vindictive | Oostende 

Oosteroever - 100ste verjaardag 

Stad Oostende 

Zat 26 Mei 11.00 u Herdenkingsplechtigheid “Operatie Ramrod” aan het monument 

bij het oud-Gemeentehuis te Sint Michiels 

Stad Brugge 

AVBOS 

Zon 27 Mei 10.00  u Herdenking verjaardag van “de Veldtocht van mei 40” aan het 

Leiemonument in Kortrijk – verzameling Broelkaai. 

Stad Kortrijk 

Zat 23 Jun 10.00 u Herdenking 3de 23ste 33ste en 53ste linieregimenten te Oostende Stad Oostende 

Vrij 29 Jun -- Waterfront van Zeebrugge tot Oostende Stad Brugge 

Zat 14 Jul 10.30 u Belgische Herdenking aan de Cenotaph te Londen Defensie 

Zat 21 Jul 10.20 u Nationale Feestdag – Te Deum in de Sint Salvatorskathedraal 

gevolgd door receptie op het Stadhuis in Brugge 

Stad Brugge 

AVBOS 

Zon 05 Aug 10.00 u 81ste Nationale Huldeplechtigheid aan Koning Albert I en de 

helden van de IJzer in Nieuwpoort 

Stad Nieuwpoort 

Woe 22 Aug  

13.00 u 

14.15 u 

15.30 u 

16.15 u 

Plechtigheden te Diksmuide n.a.v. 4-daagse van de IJzer 

Plechtigheid monument van de Franse Marinefuseliers. 

Nationale plechtigheid - OLV hoekje Oud Stuivekenskerke  

Plechtigheid Duitse Militaire begraafplaats Vladslo. 

Belgisch Frans Canadese herdenking aan het Italiëplein. 

Stad Diksmuide 

GVVD 

Zon 26 Aug 11.00 u Herdenking slachtoffers RNSB 1940-1945 

Marinekazerne Oostende 

Vriendenkring RNSB 

M&M BRWV 

Woe 29 aug 10.15 u Jaarlijks huldebetoon naar aanleiding van het overlijden van hare 

Majesteit Koningin Astrid in het Astridpark in Brugge. 

Dynastie vereniging 

Zon 02 sep 10.00 u Moerbrugge (Oostkamp) bevrijdingsherdenking in de Sint- 

Godelievekerk en plechtigheid aan het vredesmonument 

Gemeente Oostkamp 

Zat 08 sep 18.45 u Bevrijdingsfeesten in Lissewege - Verzameling Onder de Toren 

Willem van Saeftingestraat 

Stad Brugge 

AVBOS 

Zon 09 sep 09.30 u Canadees-Brits-Poolse Herdenking op de militaire begraafplaats 

in Adegem - Maldegem 

Belgie - Canada 

Maa 10 sep 13.45 u 

15.50  u 

Bevrijdingsfeesten Kristus Koning- Sint Andries 

Plechtigheid Abdij van Zevenkerken 

Stad Brugge 

AVBOS 

Zat 15 sep 10.30 u Nationale Hulde Lippens & De Bruyne in Blankenberge Stad Blankenberge 

Zon 16 Sep 10.40 u Herdenking slag van ’t Molentje in Moerkerke Damme Stad Damme 
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Abessynse expeditie – Derde deel 

De expeditie te land 

Freddy Vervaet, bestuurslid 

De aankomst van de schepen, de landing van de troepen, de installatie van het 
basiskamp Zula en  de expeditie te land richting Magdala, het doelwit. Zoals we in 
deel II zagen vertrok op 15 september 1867 de eerste ‘wave’ vanuit Bombay, 
bestaande uit de verkenningseenheid en de algemene leiding. In de loop van 
november vertrok de troepenmacht om aan te komen in Annesley Bay begin 
december 1867 
 

Mereweather, aan boord van de Euphrates, kwam op 2 

december 1867 aan en koos aanvankelijk Massawa - thans 

Mitsiwa de haven van Eritrea - als landingsplaats. Deze plaats 

viel toen min of meer onder de jurisdictie van Egypte. Ter 

plaatse besefte hij dat dit niet de meest geschikte locatie was 

en trok nog dezelfde dag 40 mijl zuidwaarts om voor de rede 

van Zula in Annesley bay voor anker te gaan. Daar was zelfs 

geen eenvoudige pier, maar wel bood de goedgelegen baai 

afdoende bescherming en de zeebodem was stevig genoeg om 

degelijke ankervastheid te bieden. Eén en ander moet hem wel 

in het oor geblazen zijn door Navy officieren, hoewel daarover 

geen bewijs bestaat.  Een ander belangrijk element was dat de 

omgeving van Zula meer geschikt was als basiskamp en later 

aangroeide tot het grootste bevoorradingsdepot. Het nadeel 

was dan weer dat er te weinig zoetwaterbronnen in de 

nabijheid lagen om te voldoen aan de dagelijkse behoefte. 

Zelfs met het graven van extra putten bleef het water-

probleem bestaan. Positief was dan weer dat Zula dicht 

genoeg bij de bergen lag en een aangenamer klimaat kende 

voor mens en dier die daar dienden achter te blijven. 

Mereweather en zijn staf bakenden het kampterrein af, 

verkenden de omgeving en de aanvangsroute door de bergen. 

Ondertussen betonde de Navy de vaarroutes en ankerplaatsen 

voor de inkomende schepen. 

Op volle sterkte zou een groot deel van de beschikbare vlakte 

van  Zula, ongeveer 144 vierkante mijl, ingenomen worden 

door het Britse kampement dat bestond uit meer dan 20.000 

man. Alles in het vooruitzicht van een verplaatsing van 391 mijl 

of ongeveer 625 km doorheen bergachtig gebied. Infanterie, 

cavalerie en artillerie zouden een tegenstander te lijf gaan die 

4 maal sterker was en gewoon was aan het klimaat, het terrein 

en de hoogte. Het expeditieleger marcheerde via een smal pad 

waarbij de infanterie bijwijlen de lastdieren individueel diende 

te begeleiden langsheen steile afgronden. 36.000 dieren 

waren nodig,  waaronder paarden, ezels en kamelen, alsmede 

42 Indische olifanten om de Armstrong belegeringskanonnen 

te transporteren. Al deze dieren hadden een specifieke 

voeding nodig. En vergeten we zeker niet de expeditieleden 

zelf, bestaande uit Christenen, Moslims, Hindoe en leden van 

diverse sekten, elk begaan met zijn specifieke voedsel-

voorschriften… Alles moest dus aan land gebracht worden in 

de ankerplaats in Annesley Bay, verder in Zula depot 

opgeslagen, gesorteerd, verpakt worden en tot slot verdeeld 

worden om de track te volgen naar de verbruiker. Onderweg 

werden dan nog bij lokale handelaars aankopen gedaan van 

(dieren) voeding en betaald met Maria Thérésia Thalers (MTT). 

De mannen in de spits van de kolonne werden op de hoogte 

gehouden door vlagsignalen of door boodschappers. Het lot 

van het leger was dus afhankelijk van de ogen en vaardigheden 

van de verkenner, uitkijkend vanop een heuveltop.  

Communicatie dus van oog tot oog, uitgezonderd voor de 

geschreven rapporten via de boodschappers. Dat de visuele 

communicatie afhankelijk was van het weer hoeft geen 

betoog. Nacht, regen, mist enz. waren geregeld spelbrekers. 

Daarom werd reeds van bij de start uit Zula een telegraaflijn 

aangelegd die de expeditie volgde kort achter de  voorspits.  

De verkenning 

Zoals gezegd werden er voorafgaandelijke verkenningen 

gedaan van de mogelijke marsroutes. Er waren twee opties. 

Major Baigrie volgde de kust van de Rode Zee via de 

traditionele route naar Tekanda. Wat goed was voor 

karavanen uit de tijd van de Queen of Sheba, op haar reis naar 

Axum, bleek uiteindelijk volledig ongeschikt voor de Britse 

expeditie. Tijd was essentieel. De Bombay Engineers zouden er 

een efficiënte weg kunnen bouwen, maar de hele expeditie  

inclusief de terugtocht, diende afgelopen te zijn voor het begin 

van het regenseizoen medio juni 1868. Dat was onmogelijk ! 

Luitenant-kolonel Phayre trok landinwaarts via Koomayla pass 

naar Senafe. Deze schrijfwijze is niet zeker, gezien de spelling 

niet vast stond en - zelfs vandaag nog - in het geschreven 

Amharic de invulling van de klinkers aan de schrijver wordt 

overgelaten. Senafe ligt op ongeveer 2.280 meter hoogte en 

heeft daardoor een veel aangenamer klimaat dan de 

omliggende kustvlakte, waar het klimaat als een “pestklimaat” 

in de zin van ongemeen lastig werd omschreven. Het plateau 

was voldoende groot om er een echt etappekamp van te 

maken en later een vooruitgeschoven bevoorradingspost. 

Majoor Baigrie stelde gedetailleerde schetsen op van de beide 

routes en stuurde ze naar Generaal Napier die nog in Bombay 

verbleef.  

Infrastructuur, bouw- en wegenwerken 
Baigrie diende zijn verkenningen te stoppen omdat hij 

aangesteld werd als Assistant Quartermaster General in het 

basiskamp in Zula. Zijn verantwoordelijkheden bevatten niet 

enkel de klassieke logistiek, maar ook de bouw van een 
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landingspier om het lossen van de ladingen te versnellen. Tot 

dan werd alles vanuit de schepen met kleinere sloepen aan wal 

gebracht. Baigrie organiseerde ook de bouw van de 

wegeninfrastructuur, inclusief een treinspoor, van de kust via 

het kamp Zula tot aan het kamp Koomayla 14 mijl verderop. 

Dat hij daarbij geholpen werd door een schare van 

medewerkers spreekt voor zich, de meesten afkomstig van de 

10de Company Corps of Royal Engineers. De pier was ongeveer 

300 m lang. Omwille van de drukte bouwde men alras een 

tweede pier met een smalspoor. Er is geen zekerheid omtrent 

de breedte van het hoofdspoor te land, maar aangezien men 

werkte met Indische locomotieven en wagons is het logisch 

dat men de Indische spoorbreedte gebruikte nl.  5 voet en 6 

inches.  De standaard spoorbreedte was toen in Engeland 4 

voet en 8 ½  inches.  Tussen Zula en Koomlaya bouwde Baigrie 

ook 8 Girder bruggen. Keerlussen en zijsporen vervolledigden 

het complex, zodat er geen oponthoud was voor kruisend 

verkeer. 

 

Girder Bridge 

De watervoorziening. 
Zoals reeds eerder aangehaald, was de waterbevoorrading een 

enorm probleem. De hitte en het gebrek aan hemelwater door 

het droog seizoen stelden de engineers voor immense 

problemen. Twintig putten werden geboord met de toen 

modernste Norton’s Patent Tube Wells system. Deze waren 

onvoldoende om het Zula kamp met volle bezetting van mens 

en dier, te bevoorraden. Eén pomp kon in optimale 

omstandigheden, bij voldoende grondwater, volgens de 

constructeur, ongeveer 3.150 liter water per uur oppompen. 

Er was geanticipeerd op deze te verwachten waterschaarste, 

daar reeds op 21 oktober 1867 de HMS Satellite een zeewater 

distilleerinstallatie leverde. Deze produceerde tijdens de 

ganse duur van de expeditie ongeveer 473.445 kubieke meter 

drinkbaar water. Maar zelfs dat volstond niet en op initiatief 

van Luitenant Darwin RN, commandant van HMS Satellite, 

werd het condenswater van de stoommachines van de 

aangemeerde schepen met pipelines aan wal gepompt. In 

geval van nood was zelfs voorzien in aanvoer van water met 

de schepen vanuit Bombay. Er zijn geen schriftelijke bewijzen  

dat dit ook effectief zou zijn gebeurd. 

Om een idee te geven van het waterverbruik, volgt hierna een  

overzicht van de passages in Zula basiskamp: minstens 14.214 

militairen all ranks; 19.580 paarden en muilezels; 6.040 

kamelen; 7.086 ossen waarvan men aanneemt dat deze 

hoofdzakelijk dienden als slachtvee; 1.850 ezels en 42 

olifanten die met drie schepen vanuit Indië werden 

aangevoerd. Lastdieren en muilezels werden “begeleid” door 

een afzonderlijke Mule Transport Corps met eigen personeel: 

ongeveer 12.000 ezeldrijvers en een 200 tal Britse stafleden, 

officieren, steundiensten zoals dierenverzorgers, enz. Dat 

alleen al om een optimale bevoorradings- en transport- 

pendeldienst te verzekeren tussen Koomayla en de voorste 

gelederen van de expeditie. We mogen niet vergeten dat er 

291 calls of aankomende schepen zijn gebeurd in Annesly Bay 

tijdens de hele duur van de expeditie. Soms ook met 

dramatische gevolgen.  

Tegenslagen  

Dat de rekruteerders in Bombay het niet al te nauw namen 

met de gezondheidscontrole op de aangeworven werkers of 

coolies bleek tijdens de overtocht van HMS India, met aan 

boord 417 coolies, toen de Hand Gods toesloeg. Er brak 

buiktyfus uit, waardoor 131 van hen de dood vonden. Bij 

aankomstcontrole werd dan ook een aanzienlijk deel 

teruggestuurd. Majoor Baigrie had niet álles onder controle. 

De massale toestroom van mensen en dieren zorgde ook voor 

gezondheidsproblemen in het kamp. Zo brak onverwacht de 

paardenpest uit: African Glander Desease. Het lastdieren-

bestand werd gedecimeerd. De plaatselijke dierengeleiders 

waren niet bijster geschikt om hun taak naar Britse normen uit 

te voeren en deserteerden massaal. Bestraffing hielp niet. De 

vervanging werd georganiseerd, maar de her en der 

verspreide, rottende en ontbindende karkassen trokken 

massaal vliegen en ander ongedierte aan en zorgden ook voor 

contaminatie van het drinkwater. George Alfred Henty, Brits 

correspondent, geschiedschrijver en auteur van kinderboeken 

en lid van het Army Hospital Commissariate reisde af naar 

Abessinië om ter plaatse de toestand van de Britse soldaten te 

bekijken en te verslaan. Hij had al ervaring opgedaan in de 

Krimoorlog. Aangekomen in Zula, november 1867, beschreef 

hij de toestand als volgt: 

“Schepen en troepen komen dagelijks aan en zorgen voor 

een opstapeling van werk gepaard gaand met achterstal 

in ongeziene proporties. Majoor Baigrie is onvermoeibaar. 

Maar hij kan geen dertig schepen lossen via een kleine pier 

met onvoldoende diepgang. Tenzij dringend iets wordt 

gedaan en op een ongeziene schaal, dreigt dit hier een 

groot debacle te worden.” 

Het moet vooruitgaan ! 

Op 25 september 1867 besliste Generaal Napier om een 

tweede commandant aan te stellen bij de expeditie. De in 

Frankrijk geboren Generaal-majoor Charles Stavely, veteraan 

van diverse Britse campagnes, werd vanuit zijn standplaats bij 

de 1ste Divisie van het Bombay leger gemuteerd en hij kwam  

op 5 december 1867 aan in kamp Zula. Zijn eerste beslissingen 

waren niet de minste:   

- ontbinding van de verkenningseenheid. 

- Baigrie wordt uitsluitend belast met depot Zula. 

- Mereweather moet  de weg naar Senafe, richting 

Magdala in kaart brengen zodat onmiddellijk met de 

reeds aanwezige  troepen vertrokken kan worden naar 
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de hoogvlakte van Senafe, een gezondere streek dan 

deze rond Zula. 

- Baigrie moet terstond werk maken van het opruimen en 

verbranden van de kadavers in kamp Zula. 

- Afwerken van de tweede pier en de spoorlijn. 

- Oprichten van pakhuizen voor de reeds opgeslagen 

goederen en de nog te verwachten aanvoer. 

- Boren van extra waterputten. 

- Supervisie van de landmeters, telegrafisten,  seingevers, 

en fotografen! 

Dat één en ander reeds vooraf ingegeven was, blijkt uit het feit 

dat deze laatst genoemde experten reeds op 7 december 

aankwamen in Annesly Bay, samen met een niet onbelangrijke 

artillerie-eenheid. 

 
7 pounder, Rifled Muzzle loaders, Steel MKIII, 

mountain service, 150 Lbs 

 

Deze  eenheid onder leiding van de twee artillerieluitenanten 

Nolan en Chapman, bracht enkele van voornoemde kanonnen 

mee. Deze konden gedemonteerd getransporteerd worden à  

rato van één kanon per twee muilezels. De kanonnen, 

voorladers met getrokken loop, schieten projectielen af van 7 

pond. 

De externe experts 

De fotograaf. Sergeant John Harrold, en zijn team van de Royal 

Engineers, startte als fotograaf onmiddellijk bij aankomst. 

Oorlogsfotografie bestond reeds voor 1867. Er bestaan 

immers opnames van de Krimoorlog. Evenwel was deze 

expeditie de eerste waarbij een officiële “militaire” fotograaf  

werd aangesteld. Zij maakten tijdens de ganse operatie 

ongeveer 1.500 opnames en niet enkel van het landschap, 

maar ook actiefoto’, groeps- en individuele foto’s en opnames 

van kaarten en schetsen ten voordele van de opzichters.  

De landmeters. Luitenant Carter en zijn assistenten, afkomstig 

van de Royal Engineers uit India, tekenden ongeveer 20 

kaarten van de te volgen route naar Magdala in een weinig 

gebruikte schaal van 4 mijl per inch. Voor belangrijke sites 

zoals Senafe, het passagedorp en Magdala als 

eindbestemming en doelwit, bedroeg de schaal om 

begrijpelijke redenen 1 mijl per inch of zelfs minder. De door 

tekenaar Luitenant Holdich getekende kaarten zijn zo 

gedetailleerd dat ze, vergeleken met huidige satellietbeelden,  

verbazingwekkend accuraat zijn tot in het kleinste detail. Ook 

de plaatsbepalingen in lengte- en breedtegraden zijn exact,  

een kleine fout van enkele seconden in de omgeving van 

Magdala niet te na gesproken. Vermoedelijk te wijten aan de 

temperatuurschommelingen die de chronometers onderweg 

ondergingen: overdag broeiend heet, ’s nachts ijskoud. 

De geologen en andere wetenschappers. Vanuit Bombay 

vertrok op 4 december 1867 de geoloog William Thomas 

Blanford naar Annesley Bay. Hij was aangeduid als de officiële 

geoloog van de expeditie. Clemens Robert Markman, 

voorheen midshipman of adelborst bij de Navy, ging in 1854 

werken bij The Est India Company na de Indische muiterij. In 

die hoedanigheid vertrok hij naar Abessinië als geograaf. Later 

werd hij de Honorary Secretary of the Royal Geographical 

Society. In zijn spoor reisde Sir Richard Rivington Holmes, 

archeoloog en meteoroloog.  

De Navy en de stoomschepen   

We mogen gerust stellen dat de Abessijnse expeditie mee 

geholpen heeft aan de doorbraak van de stoomschepen. Ze 

waren niet alleen sneller en betrouwbaarder, maar ook 

beduidend correcter in hun reistijd. Gezien dus de verwachte 

aankomsttijd vrij nauwkeurig kon berekend worden, hielp dit 

bij het efficiënte beheer van de magazijnen en de stockage. 

Nochtans was niet iedereen overtuigd van de stoomvaart. 

Thee-experts beweerden dat thee aangevoerd met een 

zeilschip beter smaakte dan thee aangevoerd per stoomschip. 

Een extra probleem was de bevoorrading met steenkool. De 

6.000 zeemijl vanuit London via Kaap De Goede Hoop - het 

Suez Kanaal was nog niet operationeel - noodzaakte om 

tussenliggende bunkerposten te voorzien. De firma Gillespie & 

Scott, steenkoolleverancier van de Navy in de Krimoorlog, 

werd gecontracteerd om 14.000 ton steenkool te leveren à 

rato van 19 shillings per ton. Dat was duurder dan de normale 

huishoudelijke steenkool daar het steenkool moest zijn 

speciaal voor stoomketels. Om deze hoeveelheden ter plaatse 

te krijgen werden schepen gecharterd. The Peninsular and 

Orient Steam Navigation Company, thans bekend onder de 

naam P&O, voldeed het best aan de verwachtingen en de 

charterprijs was £1.12 per ton per maand.  Vanuit Bombay was 

het probleem niet bestaande, gezien de overtocht slechts 

2.000 zeemijl bedroeg en de East India Railway Company over 

voldoende steenkoolreserves beschikte afkomstig uit hun 

eigen koolmijnen in Oost- Bengalen. Het controlecomité 

berekende na afloop van de expeditie dat het misschien beter 

was geweest de gecharterde schepen aan te kopen in plaats 

van ze te huren. Ze zagen echter over het hoofd wat er dan wel 

met die schepen diende te gebeuren na afloop van de 

expeditie. In totaal werden er 18 stoomschepen gecharterd. 

Succesvolle zeeslagen hadden naam en faam gegeven aan de 

Royal Navy. Hoewel ze in deze expeditie hoofdzakelijk als 

transport element had gediend, droeg ze ook bij tot de 

overwinning te land. Er werd namelijk een Naval Brigade 

gevormd, onder leiding van Commander Thomas Fellowes, die 

samen met de infanterie opmarcheerde. Commodore Leopold 

Heath was de bedenker van deze zogenaamde Rocket Brigade 

die bestond uit 88 man All Ranks. Ze zijn dus genoemd naar 
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hun hoofdbewapening, een primitieve vorm van raket- 

lanceerders. Ze zijn gelicht uit de bemanning van de 

stoomfregatten “HMS Dryad” en “HMS Octavia”, het 

vlaggenschip van Napier, die in Annesley Bay voor anker lagen. 

De bootsman, J. Graham die deel uitmaakte van deze brigade 

schreef een artikel voor de London Illustrated News:   

“De bewapening bestond uit 12 raketbuizen. Elke buis en 

2 dozen munitie werd vervoerd door één muilezel. 

Binnen de 50 of 60 seconden na een vuurbevel kon er 

reeds gevuurd worden.”    

Hun kledij bestond uit een blauwe jas en broek en bruin 

lederen uitrusting. Op het hoofd werd de klassieke infanterie 

solar top gedragen, ondanks dat de Royal Navy een sennet hat, 

een soort stroohoed met lint, als kledij voorschreef aan boord. 

   

  Solar top en Sennet hat 

De hospitaalschepen     

Indachtig de slechte behandeling van de gekwetste soldaten in 

de Krimoorlog en de negatieve publieke reactie daarop, 

charterde de Navy drie schepen: Mauritius, Queen of the 

South en Golden Fleece à rato van £ 49.824 per jaar per schip. 

Zij werden omgebouwd tot echte hospitaalschepen in de 

Victoria Docks London en de dokken van Deptford. Hun 

capaciteit bedroeg elk tussen de 150 en 200 gekwetsten. Later 

zullen we zien dat deze schepen in afwachting van nieuwe 

opdracht “opgelegd” werden, gezien er weinig gekwetsten 

vielen aan Britse zijde. Wat dan ook alweer wenkbrauw- 

gefrons bij het controle comité teweegbracht. 

De Pers 

In het kielzog van Generaal Napier kwam het journalistieke 

kruim mee aan land in Annesley Bay op 3 januari 1868. Ze 

reisden mee met het per zeil/stoomschip fregat HMS Octavia. 

Napier maakte eerst nog een tussenstop in Aden om te 

corresponderen via telegraaf met Londen en India. Eens ter 

plaatse nam hij onmiddellijk het commando over van Stavely. 

Hij bevestigde de marsbevelen van zijn voorganger om op te 

rukken naar Senafe. De voornaamste journalisten waren: 

- Georges Alfred Henty: reeds hiervoor beschreven. 

- Henry Morton Stanley: later beroemd om zijn 

onsterfelijke uitspraak “Dr Livingstone I presume?”  Hij 

had als strijder en oorlogsjournalist al veel watertjes 

doorzwommen. Hij vocht mee in de Amerikaanse 

Burgeroorlog aan beide kanten: zowel aan de zijde van 

de geconfedereerden als aan deze van de Unionisten. Hij 

was dus goed opgeleid en voorbereid om een militaire 

operatie te volgen. Zijn opdrachtgever was de New York 

Herald. Deze publiceerde de overwinning te Magdala als 

eerste nog voor de Londense kranten dat deden. Van een 

primeur gesproken, doch met wat lepe trukken 

bekokstoofd : omkoping van de telegrafisten en een voor 

hem gelukkige kabelbreuk van de telegraaflijn net na het 

versturen van zijn teksten. 

 

-  Daarover schrijft James Newman in zijn boek “Stanley”, 

uitgave Lannoo Tielt 2006, waarbij hij het heeft  over 

Stanley tijdens de Abessijnse expeditie. 

- Colonel Seckendorff, Pruisisch Leger. Hij schreef niet 

alleen, maar tekende ook schetsen en schilderijtjes 

voor de Illustrated London News. 

 

- Dr. Shephard kwam uit Bombay afgereisd. Hij schreef 

voor de Times of India. 

- William Simpson. Veteraan van de Krim oorlog werd 

uitgestuurd door de Londense uitgeverij Colnaghi. Hij 

werd bijgenaamd ‘Johnny te laat’ (Johnny cum lately) 

daar hij steeds de feiten achternaholde en dagen na de 

overwinning in Magdala toekwam. Misschien was één 

en ander te wijten aan de laksheid van zijn werkgever 

daar hij pas op 3 maart 1868 vertrok uit London. Hijzelf 

zette er geen spoed achter want het is geweten dat hij 

onderweg een drietal dagen in Parijs verbleef(!) om dan 

pas de trein en boot te nemen en zo verder te reizen 

naar zijn bestemming. In Cairo, dagen wachtend op zijn 

aansluiting zuidwaarts, raakte hij nog verwikkeld in een 

handeltje met ‘Dirty Postcards’ en ‘contraceptives’…! 

Terplaatse in Zula diende hij dan een achterstand van 

289 mijlen in te halen. 

Lock, stock and barrel 

Deze militaire Angelsaksische beeldspraak om te beschrijven 

dat je alles moet meenemen, de hele “zwik”, is afkomstig van 

de Engelse en Noord-Amerikaanse musketiers en daarmee 

wordt bedoeld dat the lock, het vuurmechanisme met sluitstuk 

en grendel van het wapen; the stock, de voorraad kruit en 



M & M  C o n t a c t  1 / 2 0 1 8  |37 
 
projectielen en the barrel, de loop dienden meegenomen te 

worden en zodoende het ‘hele’ wapen. Bij uitbreiding dus de 

hele plunjezak.   

 

Individueel valt dit nog allemaal te bevatten, doch een late 

bestelbon vanuit Zula naar Bombay toont een fractie van de 

soms gigantische hoeveelheden die nog nageleverd moesten 

worden door Indiase leveranciers:    

- 15.000 wollen sokken 

- 15.000 pond beschuit 

- 100.000 pond gezouten vlees 

- 30.000 gallons rum! 

Naar goede gewoonte kregen de Britse soldaten een rantsoen 

rum van één borrel per dag, zo hun religie dat toeliet 

tenminste. Na omrekening bleek dat de dagborrel inhoudelijk 

groter was dan de normale borrel. Een rekenfoutje dus. Gezien 

de bestelling  ging over de totaliteit van de troep per kop en 

niet louter per alcohol drinker, in casu de Britse soldaat. De 

coolie dronk immers geen alcohol! 

De Indiase coolie daarentegen moest het stellen met 1 pond 

rijst, 2 ounce bonensoep of dahl, 1 ounce indische boter of 

ghee en 1/3e ounce zout per dag. 1 ounce is ongeveer 28 gr. 

Wat in totaal neerkwam op 15 ton per dag voor al deze coolies, 

zijnde de draaglast van 200 lastdieren, zonder water gerekend. 

Alhoewel de Britse officieren wat luxe gewend waren tijdens 

hun campagnes, dienden ze hier toch aan comfort in te 

leveren. Hen werd een maximum van 100 pond aan gewicht 

van hun persoonlijke kit opgelegd. Ze werden ook geacht één 

tent met 10 te delen. De gewone infanterist was al blij een tent 

te kúnnen delen. Zijn persoonlijke uitrusting werd dan ook van 

bovenop streng beperkt: vier flanellen hemden, één paar 

sokken, een borstelkam per drie, een pijp van witte klei, daar 

bovenop zijn Snidergeweer met munitie, watervoorraad,  

kookgerief en voor één dag droog voedsel, zo beschikbaar. In 

het slechtste geval dienden ze ook een deel van de last van een 

lastdier over te nemen zo dit dier kwam te sterven. Van hen 

werd ook verwacht dat ze de dieren hielpen door ze voort te 

trekken of te duwen. Zo gebeurde het dat er wel karren 

werden aangevoerd doch de trekdieren ontbraken of zaten in 

een latere zending.  De soldaten dienden dan maar zelf de 

karren te trekken/duwen bij 35° C. Enkele dagen later was er 

dan vrieskou op de hoogvlakte van Senafe. De aandachtige 

lezer zal opgemerkt hebben dat de lastdieren wel weinig 

gewicht droegen in verhouding tot hun mogelijkheden. Dit was 

bewust zo gehouden, gezien de moeilijkheid van het terrein en 

de heersende temperaturen. 

Battalion, company etc… 

Napier’s staf bestond dus traditiegetrouw uit divisie- 

commandanten en brigadecommandanten, met daaronder de 

regimenten onder bevel van een kolonel, en de bataljons 

onder luitenant-kolonels. Eén bataljon bestond uit 700 à 800 

man en een commando bestaande uit 3 majoors, 10 kapiteins, 

12 luitenanten en 8 onderluitenanten, verdeeld over 8 

compagnies. Bataljons konden opgedeeld worden in een 

linker- en een rechtervleugel, die onafhankelijk konden 

opereren. Daarbovenop was er per compagnie een staf 

waartoe ook een dokter, een aalmoezenier en een 

muzieksectie bestaande uit trommels en klaroenblazers 

behoorden. Bij afwezigheid van telefonie en radio, die pas 

later werden uitgevonden, hadden deze muzikanten 

specifieke communicatie-opdrachten. Voor elk moment van 

de dagindeling of van de strijd was er een afzonderlijke Bugle 

Call, bij ons beter gekend als sonnerie. Gaande van de réveille, 

ziekenboeg is open, eten klaar, de post is er… enz tot taptoe of 

slaaptijd. Per regiment en compagnie waren er dan nog 

afzonderlijke “speciallekes” waardoor het personeelslid zijn 

regiment of compagnir call kon herkennen. Het is geweten dat 

het battaljon zelden in volle getalsterkte opereerde. Waar 

hebben we dat nog gehoord? (nvdr). Het is niet te 

verwonderen dat de soldaten van Hare Majesteit Queen 

Victoria veel belang hechtten aan ceremonie. Gewend aan 

pump and circumstance had het 33ste  Regiment on Foot, zijn 

eigen regimentsband mee.  

The Cavalry   

Dit zou geen oorlog worden die te paard wordt uitgevochten. 

Toch was de ruiterij een onontbeerlijk en belangrijk element in 

de goede uitvoering van de hele expeditie. Zij patrouilleerden, 

verkenden het traject en bewaakten nadien de aanvoerlijnen 

en waar mogelijk beschermden ze de flanken. Er was immers 

geen garantie dat de streken waardoor de kolonne trok door 

bevriende stammen werd bevolkt. Evenmin dat zelfs 

bevriende stammen de voorraden niet zouden plunderen 

indien deze niet bewaakt werden. Tevens moesten ook de 

externe bijstandsteams worden bewaakt, zoals de engineers 

die boorputten onderhielden, de fotografen, pers, geografen 

etc. en natuurlijk ook de technici die de telegraaflijnen 

aanlegden. Dat was een kolfje naar de hand van The Cavalry. 

The Snider- Enfield breech rifle .577,  1867.  
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Snider éénschotsgeweer cal .577 (=14.7mm) lengte 1,250m, 

gewicht 3,8 kg, vuurmondsnelheid ong 400m/sec, nuttige 

draagwijdte 550m, maximum 1800 m, met beweegbare opzet.  

Dit in Engeland gebouwd wapen werd aanvankelijk naar de US 

wapenmaker Snider genoemd, de uitvinder van de grendel. 

Het werd het standaardgeweer voor de Britse troepen in de 

tweede helft 19de eeuw. Een geoefende soldaat kon 10 

patronen gericht schieten per minuut. De voorlader had 

definitief afgedaan ten voordele van het grendelsluitstuk. Dit 

werkte met een patroon, bestaande uit een huls, slaghoedje, 

kruit en projectiel in één koperen verpakking of huis. Dit werd 

de Boxer cartridge genoemd, naar zijn uitvinder. 

De uitwerper ontbrak in het mechanisme, daardoor diende de 

schutter na het uittrekken van de lege huls het wapen te 

kantelen en de hete huls er uit te schudden… 

Het wapen werd op het strijdtoneel voor het eerst gebruikt bij 

de aanval op Magdala, maar dat is voor de volgende aflevering 

 

 Van de Snider .557 boxer cartridge tot de.303 van Enfield

 

  

Heeft Uw bedrijf een dokter nodig? 

Coaching en consulting met meetbare resultaten in: 

- Strategie en Business Modellen / Value Proposition 

- B2B Sales en Marketing Management 

- Change Management 

- Kostenbeheering in non-core overhead 

- Leadership – Gecertificeerde coach bij Marshal Goldsmith als 

Stakeholder Centered Coaching, 360° Assessor, en als Authentic 

Leadership Model Coach 
 

Dr. Eddie Van Raemdonck 

eddie@evanconsultingagency.com 

0478 69 11 97 
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Studiedag voor militaire verpleegkundigen 
44ste week van verpleegkundigen en vroedvrouwen 

Oostende | 20 maart 2018 

Verslag door Stefaan Vergaerde, verpleegkundige en reserveofficier in de Medische Component 

Ter gelegenheid van de 44ste Week van de Verpleegkundigen en Vroedvrouwen organiseerde de directie van  

het Militair Hospitaal Koningin Astrid in het Casino Kursaal in Oostende de jaarlijkse studiedag voor militaire 

verpleegkundigen. Thema was dit jaar “The Medical Chain, Nurses on all Fronts” 

 
België heeft weeral iets waar het zo fier op kan zijn, maar het 

helaas niet is: verpleegkundigen bij Defensie die altijd en overal 

ingezet worden en kunnen worden. Belgische militaire 

verpleegkundigen opereren vandaag in Mali, Irak, Afghanistan, 

Syrië, de Middellandse zee, … te land, ter zee en in de lucht. En 

niet alleen vandaag, want vele militaire verpleegkundigen 

kunnen al terugblikken op de rijke ervaring die tijdens eerdere 

operaties in andere brandhaarden of rampgebieden waar ook 

ter wereld werd opgedaan: in Congo, Somalië, Kosovo, Bosnië, 

Haïti,… en dit zowel onder NAVO-, VN- als EUBG-vlag.   

Waar ook ter wereld Belgische militairen ingezet worden, 

geldt The Golden Hour, want hoe sneller gewonde militairen 

verzorgd  kunnen worden, hoe groter hun overlevingskansen. 

De hoogste mortaliteit situeert zich trouwens binnen het uur 

en ik denk hierbij vooral aan massieve bloedingen en de 

ademhalingsproblemen. Snel ingrijpen is dan de boodschap. 

Geneesheer Kolonel Vanderheyden had het over de sterke 

punten van de militaire hulpverlening. Sterke echelonnering, 

flexibiliteit, het MASCAL-plan, de garantie op hoge kwaliteit 

door de standaardisatie, het werken  met internationale 

conventies, rekening houdend met medisch-ethische principes 

en wettelijke voorschriften. Rekening houdend ook met het 

algemeen welbevinden van de individuele militair, zowel op 

fysiek, lichamelijk als psychisch vlak. Tijdens militaire operaties 

wordt de continuïteit van de zorg 7 dagen op 7 en 24 uur op 

24 verzekerd. Hierbij wordt rekening gehouden met strikte 

tijdslijnen wat betreft evacuatie en de toe te dienen zorg, 

zowel binnen als buiten de operatiezone. En goede medische 

zorg begint al op de plaats van het incident  met Care under 

fire. De eerste zorgen moeten al binnen de eerste tien minuten 

toegediend kunnen worden.  

Hiervoor werden Special Operations Surgical Teams of SOST-

teams in het leven geroepen. Vijfkoppige teams die direct op 

de plaats van het gebeuren levensreddende medische zorg 

kunnen leveren op medisch, verpleegkundig en chirurgisch 

vlak. Zij moeten werken in zeer stresserende, gevaarlijke en 

primitieve omstandigheden. Om dit te realiseren vormt 

training een essentieel onderdeel. SNO- Senoir Nurse Officers 

kwamen getuigen over hun rol en hun ervaringen tijdens 

internationale oefeningen onder NAVO- en  EUBG-vlag. 

Vigorous Warrior is een van deze trainingen. Een grote 

multinationale NAVO-oefening voor de medische diensten. 

1.000 soldaten van 22 verschillende landen komen twee- 

jaarlijks samen om te trainen. Dit evenement wordt door het 

NATO Centre of Excellence Medicine (MILMED COE) 

georganiseerd en daarin spelen ook Belgische verpleeg-

kundigen een voorname rol. 

De inzet van helikopters voor de evacuatie van gekwetste 

militairen is niet meer weg te denken tijdens een modern 

conflict. Ook de Belgische Defensie heeft hier ervaring mee. De 

Alouette II en de A109 werden ingezet in respectievelijk 

Somalië, Bosnië en Mali. Vandaag kan de nieuwe NH-90 

hiervoor ingezet worden. Ook hier is een degelijke training als 

flight nurse voor de Aeromedical Evacuation onontbeerlijk. 

In de hoog gespecialiseerde wetenschappelijke en medische 

wereld krijgt het concept om “op afstand” te opereren vorm. 

Dit concept werd ontwikkeld door de Stanford Research 

Institute, US Army en de NASA. Zo werden bvb. robotarmen 

ontwikkeld die aan legervoertuigen vasthangen en die helpen 

bij kleine ingrepen tijdens militaire interventies. De introductie 

van een robotsysteem in de geneeskunde en meer specifiek in 

de chirurgie, is gebaseerd op innovatief academisch onderzoek 

en ontwikkelingen in de industrie en bij de NASA. 

Het was een voorrecht om Dokter Philippe Van Trappen MD 

PhD, Head Gynaecology/Gynaecological Oncology Master 

Proctor Robotic Surgery (Europe) AZ Sint-Jan Brugge-Oostende 

AV te mogen verwelkomen op deze studiedag. Hij 

introduceerde de robotchirurgie binnen de Medische 

Component van Defensie. Nieuwe contacten werden gelegd 

en levende netwerken ontstonden. 

 

Deelnemers aan de studiedag voor militaire verpleegkundigen 

Als reservist en verpleegkundige kon ik weeral genieten van 

een boeiende en aangename studiedag en was ik fier om deel 

uit te maken van Defensie, zijn Medische Component , 1/4 EMI 

en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.
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De toekomst van ons drinkwater 
Dat Kaapstad in Zuid-Afrika onlangs zonder drinkwater dreigde te vallen en dat door de toenemende 

waterschaarste vorige zomer in onze streken maatregelen nodig waren om de veeteelt en landbouw op 

korte termijn veilig te stellen, bracht het vraagstuk van het drinkwater weer op het voorplan. De 

beschikbaarheid van voldoende drinkwaterreserves is daarmee een probleem van eerste orde geworden.  

In haar doctoraal proefschrift aan de UGent schoof Dr Ir Marjolein Vanoppen zeewater naar voor als een 

mogelijke bron om de drinkwaterreserves aan te vullen. Een onderwerp dat dus goed aansluit op het 

thema “water” dat al als jaarthema aan bod kwam in onze werking.   

 

  

Probleemstelling   

Volgens dr. Ir. Marjolein Vanoppen 

moeten we ons realiseren dat er bijvoor-

beeld 70 liter water nodig is om 

uiteindelijk tot één kopje koffie te 

komen. Om één biefstuk te produceren 

is zelfs 4.000 liter water nodig. Met de 

toenemende wereldbevolking en een 

stijgende welvaart,  ligt het voor de hand 

dat nog véél meer drinkwater nodig zal 

zijn.  Daarmee is de beschikbaarheid van 

drinkwater één van de grote wereld-

problemen geworden. Vraag is of hier 

oplossingen voor bestaan. De weten-

schap meent alvast van wel en de 

onderzoekster ziet ontzilting van zee-

water als een haalbare kaart. 

Maar wat is er aan de hand? In Kaapstad 

bijvoorbeeld staan de stuwmeren zo 

goed als leeg door de uitzonderlijke 

droogte. Ook bij ons wordt water een 

probleem. Het voorjaar 2017 was zeer 

droog, zodat ons gevraagd werd de 

planten geen water meer te geven en de 

auto niet te wassen. “In ons land wordt 

ongeveer de helft van ons drinkwater   

 gewonnen uit grondwaterlagen en de 

andere helft uit oppervlaktewater” geeft 

ir. Vanoppen aan. “Deze reserves 

worden aangevuld naarmate er regen 

valt en het is dus logisch dat we tijdens 

periodes van lange droogte letterlijk 

interen op de reserves. Wat ons hier 

vooral zorgen baart is het feit dat met de 

opkomende klimaatsverandering deze 

periodes van droogte langer zullen 

worden en vaker zullen voorkomen.”  

Naar waar gaat het water? 

“ Per Belg wordt dagelijks ongeveer 100 

liter water verbruikt om zich te wassen, 

te koken, te drinken en om het toilet 

door te spoelen. Met het water dat nodig 

is om de producten en diensten voort te 

brengen die we gebruiken, loopt dit op 

tot 7.400 liter water per persoon per 

dag”, gaat ze verder. Om een glas bier te 

produceren is 75 liter water nodig,  voor 

een brood is dat 600 liter en  voor 1 liter 

melk zelfs 960 liter. 

Naar verwachting zal de wereld-

bevolking tegen 2050 met 20 % stijgen 

tot meer dan 9 miljard mensen. Maar de 

vraag naar voedsel zal veel sterker 

toenemen. Met niet minder dan 70% zo 

wordt verwacht, omdat ook de gemid-

delde levensstandaard vooruit zal gaan. 

Er zullen dus meer kwaliteits- of 

luxeproducten nodig zijn en om deze te 

produceren zal meer water nodig zijn. 

Van waar dan het water halen? 

De vraag is echter hoeveel water 

hiervoor beschikbaar is in de wereld. 

Marjolein Vanoppen geeft enkele cijfers. 

“Ongeveer 2,5 % van alle water op aarde 

is zoet water. Daarvan bevindt het 

merendeel zich in de ijsmassa’s op de 

polen en in de permaforst. Hierdoor blijft 

amper 0,5 % direct beschikbaar als 

drinkwater voor de mens. De overige 

97,5% is zout en bevindt zich in de zeeën 

en de oceanen.” Het ligt dan ook voor de 

hand om zeewater als een bron van 

water voor de toekomst te zien. Maar 

liggen de zaken wel zo eenvoudig? 

Zeewater drinkbaar maken 

Het belangrijkste beletsel om zeewater 

als drinkwater te gebruiken is de hoge 

zoutconcentratie. Zout water drinken 

ontregelt de stofwisseling van levende 

organismen en leidt tot de dood. Om dit 

zout eruit te halen, worden vooral 

destillatietechnieken gebruikt, zoals op 

schepen bijvoorbeeld. Daarbij wordt het 

water onder verlaagde druk aan het 

koken gebracht. Om bacteriologische 

redenen gebeurt dit op 65° C. Enkel het 

water verdampt en deze damp wordt als 

zuiver water opgevangen. Hiervoor is 

echter veel energie nodig, zowat 15 tot 

30 kWh/m³. Dit is 5 tot 15 keer het 

gemiddelde dagelijks energieverbruik 

van één Belg. 

Membraantechnologie is een nieuwe 

technologie, die heel wat energie-

 

Foto Giorniale di Sicilia 
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efficiënter is. Hoe werkt dit: om drink- 

water te maken uit zeewater, is een zeer 

dens membraan, een soort filter, nodig. 

Dit membraan laat de watermoleculen 

door terwijl de zoutmoleculen worden 

tegengehouden. Door de hoge zout-

concentratie is er echter veel energie 

nodig om het water door het membraan 

te persen. Zoals bij het droogzwieren 

van sla. In een vergiet zal het water 

vanzelf door de gaten van het vergiet 

lopen, maar er blijft nog water aan de sla 

hangen. Maar je kan de sla ook in een 

handdoek rondzwieren. De gaten in het 

weefsel van de handdoek zijn kleiner en 

om het water erdoor te dwingen moet je 

hard zwieren. Hoe kleiner die gaten zijn, 

hoe harder je dan moet zwieren.   

Met membraantechnologie is maar 2 tot 

4 kWh/m³, of 1 tot 2 keer het gemiddeld 

dagelijks energieverbruik van een Belg 

nodig. Dit is echter nog veel te hoog en 

te duur voor veel ontwikkelingslanden 

die met waterschaarste kampen. Het 

onderzoek naar alternatieve en meer 

energie-efficiënte technieken om zee-

water te ontzilten blijft dus belangrijk. 

Wetenschappers ontwikkelen daarnaast  

ook oplossingen om drinkwater te halen 

uit afvalwater of andere verontreinigde 

bronnen, om dauw uit de lucht te halen 

en zelfs urine te recupereren. Maar dit 

kost tijd, energie en geld. Het is daarom  

belangrijk  zuinig en bewust om te gaan 

met het water dat we hebben. 

Communicatie en onderwijs zijn dan ook 

belangrijk om tot een mentaliteits-

wijziging te komen.   

Drinkwater van de toekomst 

Onze maatschappij is zich echter te 

weinig bewust van de processen die 

gebruikt worden om ons drinkwater te 

zuiveren.  Afvalwater kan perfect als 

bron gebruikt worden om drinkwater te 

produceren, want er bestaan tech-

nieken om dit  water te zuiveren en de 

kwaliteit te garanderen. Vermoedelijk 

zou de meerderheid van de mensen nog 

liever ongezuiverd zeewater drinken 

dan gezuiverd afvalwater.  

Veel mensen zijn dus argwanend, zelfs 

tegenover leidingwater. Dit water wordt 

nochtans streng gecontroleerd  op zijn 

geschiktheid voor consumptie. Leiding-

water drinken zou héél wat water 

besparen, want ook hier weer: voor de 

productie van 1 liter flessenwater is 

ongeveer 1,39 liter water nodig, zonder 

rekening te houden met het water dat 

verbruikt wordt om de fles en de  

verpakking te vervaardigen, dat een 

veelvoud van de inhoud is. In Nederland 

heerst een andere cultuur. Iedereen 

beseft daar hoe goed leidingwater is, 

zodat het bijna ondenkbaar wordt om 

flessenwater te kopen. Dit is vooral te 

danken aan het feit dat de drinkwater-

maatschappijen daar veel beter aan-

sluiting vinden op de samenleving. 

Ook wordt onvoldoende beseft hoeveel 

water nodig is voor de productie van 

kleding, voeding en andere dagelijkse 

producten. Het heeft weinig zin te 

kiezen voor een douche in plaats van 

een bad, waarmee ongeveer 75 liter 

water bespaard wordt, om daarna een 

biefstuk met frieten en tomaten plus 

een frisdrank te eten, waarvoor meer 

dan 4.000 liter water nodig was om deze 

te produceren. Bovendien komen die 

producten, zoals bijvoorbeeld Spaanse 

tomaten of Kaaps fruit, vaak uit streken 

waar veel minder water beschikbaar is 

dan bij ons. Onbewust dragen we 

daardoor bij tot de watertekorten in die 

streken.  

Belang van bewustmaking 

Marjolein Vanoppen breekt tot slot een 

lans voor het bewuster omgaan met 

drinkwater. “Voor deze mentaliteits-

verandering is bewustmaking nodig. De 

bewustmaking rond onze eigen invloed 

op onze omgeving is één van de grote 

hedendaagse uitdagingen. Dat zuiver en 

drinkbaar water zomaar uit onze kraan 

stroomt is niet vanzelfsprekend. Enkel 

als mensen zich bewust worden van hun 

eigen verantwoordelijkheid voor hun 

omgeving, zullen ze bereid zijn daar iets 

voor te doen en kan een duurzame 

toekomst voor volgende generaties 

verzekerd worden.” 

Dr Ir Marjolein Vanoppen is als bio-

ingenieur milieutechnologie verbonden 

aan de UGent. Voor haar doctoraat deed 

ze onderzoek naar zeewaterontzilting. 

Marjolein.vanoppen@Ugent.be 

@MarjoVanoppen 

Ze is mederedacteur van de website 

www.biomens.eu.  

 

 

 

Foto VTM Nieuws 
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De nationale Algemene Statutaire Vergadering 
Huis der Vleugels | Brussel 10 maart 2018 om 10.30 uur 

Jan De Vos, voorzitter   

Ook dit jaar namen een aantal leden van onze club deel aan de nationale Algemene Vergadering. Na de goedkeuring van de 
rekeningen van het voorbije jaar en de goedkeuring van het budget van dit jaar werden enkele nieuwe bestuurders benoemd. 
Op het einde van de vergadering reikte nationaal voorzitter Pierre Degreef het erediploma en de erepenning  uit aan past-
voorzitter van Club Gent Theo Vandamme.

 

Nationaal voorzitter Pierre Degreef opent de vergadering 

 

54 leden waren aanwezig op de vergadering 

  

Past-voorzitter van Club Gent Theo Vandamme ontvangt het 

erediploma  en de erepenning van de nationale Kring

 

Receptie en aperitief 

 

Theo Vandamme wordt gelauwerd 

 

De algemene vergadering werd in opperbeste stemming 

 afgesloten met een lunch 
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Merken :  Drops  - Phildar - Manos Del Uruqay  - Malabrigo – Rowan 

Exclusief verdeler van Slow Light Kaarsen 

55 – 110 uren sfeervol en geurig genot 

     

Openingsuren 

Ma, di en do:  10u tot 16u 

Woe: 14u  tot  18u 

Vrij: 10u tot 18 u 

Zat: 9u30 tot 14u 

 

 

  

Nieuw te Zedelgem 

 

Berkenhagenstraat 50 

050 35 92 55 

bruneelcaroline@hotmail.be 

Ook op Facebook  

Praktijk voor podologie 

Gespecialiseerd in onderzoek en correctie van gang- en 

statiekproblemen. Geen nagel- en huidzorg. 

Alles wordt steeds op maat en eigenhandig vervaardigd. 

Consultaties enkel op afspraak 

Evelyne van Meurs 

Leo van Gheluwestraat 2 

8000 Brugge  

0498 |  85 93 33  

 evelyne@evelynevanmeurs.be 

 

mailto:bruneelcaroline@hotmail.be
mailto:evelyne@evelynevanmeurs.be
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Stefaan Vergaerde is Krak van Brugge 

Krak onder de Kraks 
Een persoonlijk getuigenis door Stefaan Vergaerde 

 

 

Heeft  onze militaire opleiding ons niet 

geleerd om altijd en overal klaar te staan 

voor onze samenleving en daar een 

voortrekkersrol in te spelen door het 

voorbeeld te geven ? Door niet bij de 

pakken te blijven zitten maar ten dienste 

te staan van onze medemens? One 

mission, one team, one vision. Gedreven 

door doorzettingsvermogen, kameraad-

schap, discipline, correct-zijn, mentale 

weerbaarheid, goede fysieke conditie, … 

Vorig jaar werd langs de Gistelse 

steenweg in Brugge, de 6-jarige Yamen 

doodgereden tijdens het oversteken op 

het zebrapad. Verschrikkelijk en een 

zeer pijnlijke gebeurtenis voor iedereen 

die erbij betrokken was. 

Stel je eens voor dat je als ouder of 

grootouder zo’n bericht te horen krijgt : 

“Een kind verongelukt …” Je mag er niet 

aan denken ! 

Na deze dramatische gebeurtenis 

getuige geweest van een spelletje 

zwarte piet tussen overheid – stads-

bestuur en politie – en de directies van 

de scholengemeenschappen. Een 

“ruzie” die meer dan een jaar aan- 

sleepte … 

Als verpleegkundige palliatieve zorgen 

geleerd om bij verlies nooit in de fase 

van woede te blijven zitten. Nu bleef 

men in deze fase zitten… 

Echter als militair geleerd om nooit bij 

de pakken te blijven zitten en verant-

woordelijkheid te nemen. Verkeers-

veiligheid is daarbij voor mij als ouder 

een materie die mij na aan het hart ligt. 

Binnen Defensie geleerd dat er nooit 

problemen zijn, enkel oplossingen. En 

als er geen oplossing is … dan was er 

geen probleem. Vanuit mijn persoonlijk 

leven ook geleerd dat men altijd 

creatieve oplossingen moet zoeken.  

Met dit alles in mijn achterhoofd de  

boeiende cursus Gemachtigd Opzichter 

gevolgd bij de politie van Brugge. En 

vanuit de ervaringen als verkeersouder, 

lid van een ouderraad  waar discussies 

rond verkeersveiligheid soms hoog op-

liepen, een clownspak aangetrokken en 

de figuur Fi(e)to, de verkeersclown 

neergezet. Een concept dat werkt ! 

En zo verkozen door de lezers van de 

Krant van West-Vlaanderen met 63% 

van de Brugse stemmen als “Krak van 

Brugge”. 

Een samenleving zonder “Kraks” is er 

één met de samenhang van zand. 

Ik voel mij zeer gelukkig om dagdagelijks 

als Krak zoveel Kraks te mogen 

ontmoeten. Binnen Defensie, de 

Medische Component, 1-4 EMI, het 

Militair Commando West-Vlaanderen, 

Militair Hospitaal Koningin Astrid, 

Luchtcomponent, de Kring van Reserve-

militairen West-Vlaanderen, Koninklijke 

Nationale Vereniging van Reserve- 

militairen van de Medische Dienst, 

VIVES, ZOWE, CNPV,  het AZ Sint-Jan 

Brugge-Oostende AV, de MS-liga, Mars 

en Mercurius Brugge-West-Vlaanderen, 

de vzw Auschwitz in Gedachtenis, de 

Vrienden van het Fort van Breendonk, 

de kazerne Dossin in Mechelen, de 

vrouwen van Ravensbrück, de Pallia-

tieve Zorg Eenheid, het Heidehuis, Think 

Blue Vlaanderen, WRP, het onderwijs, 

de politie van Brugge, Eye-Hope 

foundation, het gemeentebestuur van 

Brugge , verkeersouders, politici, … En 

bovenal gesteund door een formidabel 

gezinnetje ! 

Allen samen geven wij kleur aan onze 

samenleving, onze buurt, onze 

vereniging, onze organisatie door net te 

doen waar we zo goed in zijn ! Allen zijn 

we kleefkracht voor onze maatschappij, 

uitblinkers … 

Kraks zijn geen tafelspringers, praatjes-
makers of zeurkousen. Maar wel 
doeners met dromen, mensen die hun 
nek durven uitsteken. 

Doe zo voort!

 

Vlnr :gouverneur C. Decaluwé, Stefaan Vergaerde, OCMW-voorzitter D. Defauw 
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Onze 90-jarige 
 
 

Ons lid Georges Billet mag op 09 april 90 kaarsjes uitblazen. 

Georges is geboren te Doornik als zoon van Victor Billet, 

koopvaardijofficier, en Laure Nayaert. Later verhuist hij met 

zijn ouders naar Oostende, waar zijn vader in dienst is als 

officier op de mailboten Oostende-Dover. Ondertussen breidt 

de familie uit met zus Gisèle en broers Yves en Alain. Bij het 

uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, verhuist Georges op 

12-jarige leeftijd samen met het gezin naar Groot-Brittannië. 

Georges loopt er school in “The Belgian College”. Vader Victor 

Billet heeft zich ondertussen geëngageerd bij de Royal Navy en 

is de stichter van de Belgische sectie, de voorloper van onze 

huidige Marine. In augustus 1942 wordt zijn vader na de raid 

op Dieppe op 19 augustus 1942  als vermist opgegeven.  

Dit gebeuren heeft een grote impact op Georges en zijn 

familie. Gedurende de oorlogsjaren wordt steeds gehoopt dat 

zijn vader in gevangenschap vertoeft in Duitsland. Na de 

bevrijding keert hij echter niet terug en bevestigt de British 

Admirality op 20 december 1945 zijn overlijden. Dit is een 

zware dobber om dragen voor de toen 17-jarige Georges. De 

familie keert zonder vader en kostwinner terug naar België. 

Het is een zeer harde tijd voor de familie. Georges kan aan de 

slag bij de elektriciteitsmaatschappij Desclée -De Brouwer en 

Cie, het latere EBES en Eandis in Brugge en blijft er werken tot aan zijn oppensioenstelling. Georges is sinds 2011 weduwnaar 

van Maria Nahon met wie hij samen vier kinderen grootbracht. 

Georges is ook auteur van het boek “De Strijd van Luitenant Victor Billet” en van talrijke artikels in maritieme tijdschriften over 

de Tweede Wereldoorlog op zee. 

Wij wensen Georges nog vele mooie jaren als lid van onze vereniging en trouwe bezoeker aan ons Trefpunt op vrijdagnamiddag. 

 

 
 

Verkoop M&M attributen 

Hiernavolgende attributen zijn te koop via onze penningmeester Ivan Loncke. Na een eenvoudig telefoontje of e-mail worden 

de bestelde attributen volgens afspraak bezorgd via Tel. 0477 31 01 17 of e-mail ivan.loncke@skynet.be 

 

Das bordeaux of marineblauw 

€ 13,00 

 

Kenteken M&M 

€ 3,50 

 

 

Georges Billet met links dochter Nicole en rechts zus Gisèle tijdens 

onze meerdaagse reis naar Dieppe – 18 augustus 2017 
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