Jaargang 24 – Nr 1

M&M Contact
Driemaandelijks tijdschrift van Mars & Mercurius Brugge/West-Vlaanderen vzw
Onder de auspiciën van de Koninklijke Kring Mars & Mercurius vzw

Verder in dit nummer
32 | Het vredesvraagstuk voor en tijdens WOI – Deel III
41 | De achtergrond van het conflict tussen China en Taiwan
43 | De productie van wandtapijten in Brugge

Komende activiteiten
Familiedag met zoektocht en BBQ | CC De Brouckère Torhout - 25 augustus 2019
Thema-avond “Tsaritsyn NIght” | Cultuurfabriek Sijsele - 27 september 2019
Conferentie “DAB Vloot, rederij van de overheid” | Groot Seminarie - 14 november 2019
Academische Zitting | Provinciaal Hof Brugge - 30 november 2019
V.U.: Mars & Mercurius Brugge/West-Vlaanderen | Kuiperstraat 21, 8000 BRUGGE
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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.
Zondag
25 augustus 2019

14.30 u

Familiedag met wandelzoektocht en BBQ
Club de B – Cultureel Centrum De Brouckère | Torhout

Vrijdag
27 september 2019

19.00 u

Themadag “Tsaritsyn NIght” met voordracht, gevolgd door receptie en wandelbuffet.
Cultuurfabriek Sijsele| Stationsstraat 22, 8340 Sijsele

Donderdag
14 november 2019

19.30 u

Avondconferentie “DAB Vloot, rederij van de overheid” | Groot Seminarie Brugge
Johan Onraedt, Directeur Organisatie en Administratie DAB Vloot

Zaterdag
30 november 2019

11.00 u

Academische Zitting | Provinciaal Hof Brugge
“De toekomst van Frontex, het Europese Grens- en Kustwachtagentschap. Een visie
vanuit de praktijk.”
Dirk Vande Ryse, Director Situation Awareness & Monitoring Division, Frontex

Activiteiten van andere organisaties
Vrijdag
11 oktober 19

08.30 u

Nationale Dag Mars & Mercurius | Organisatie Club Mons
Domaine du Coq | Rue Weidemann, Saint-Vaast
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COLOFOON

Mars en Mercurius
Brugge / West-Vlaanderen vzw
Waarde Mars & Mercurius leden en sympathisanten,
Maatschappelijke zetel
Kuiperstraat 21
8000 Brugge

Secretariaat en redactieadres
Spalaan 49
8400 Oostende
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: Ben Engelen
Penningmeester: Ivan Loncke
Bestuursleden: René Decorte
Frank De Lille
Philip Demunter
Yves De Ryck
Rudolf Leplae
Johan Van Everbroeck
Frik Vanderstraeten
Stefaan Vergaerde
Freddy Vervaet
Luc Vileyn

Past Voorzitters
Stéphane Vandenberghe, Ivo Steens
Roger Carreyn, Maurice Debruyne
François Crepain

Ereleden
Carl Decaluwé, Paul Breyne,
Eliane Spincemaille, Jean Baron de Bethune,
Willy Herteleer, Philippe De Cock

Eindredactie
Ronny Vermeersch

Werkten mee aan dit nummer

Eindelijk krijgt u het in handen, het nieuwe nummer van M&M Contact. U
heeft daar enige tijd moeten op wachten, maar zoals we in vorig nummer al
uitlegden, hebben we met een beperkte ploeg al onze energie gewijd aan het
opzetten van hoogwaardige activiteiten voor jullie. Het werk aan het nieuwe
nummer van M&M Contact moesten we daarbij noodgedwongen laten liggen.
Dit bezorgde ons een ongelukkig gevoel, maar de vele geslaagde activiteiten
die we dit jaar al aangeboden hebben, stemden ons niettemin tevreden.
De bezorgde vragen die we van veel zijden kregen naar het uitblijven van ons
tijdschrift sterkten ons evenwel om er werk van te maken. Het tijdschrift
betekent wel dégelijk iets voor jullie en velen zien er naar uit om op die manier
contact te houden met onze West-Vlaamse club. Een betere aansporing om de
handen aan de ploeg te slaan en het tijdschrift weer trouw elke drie maanden
aan te bieden, én dat bovendien op vlak van inhoud en vormgeving verder te
verbeteren, kunnen we niet krijgen. We staan weer op post en we hebben wat
goed te maken.
Het nummer dat u vandaag krijgt, is opgevat als een retrospectieve op de
eerste helft van ons werkjaar en u zal zich verschillende activiteiten
ongetwijfeld nog levendig herinneren. Zij die daarbij afwezig waren krijgen op
die manier een kijk op het reilen en zeilen van onze club. Maar dit nummer is
tegelijk een vooruitblik op de tweede jaarhelft waarvan, als u dit leest, we
alweer twee activiteiten achter de rug hebben. En ook hier: zowel de
familiedag als onze thema-avond “Tsaritsyn Night” waren twee voltreffers.
Maar meer daarover in volgend nummer.
Alle aandacht gaat nu uiteraard naar onze academische zitting op zaterdag 30
november in het Provinciaal Hof in Brugge. We kozen voor het actuele vraagstuk van de illegale migratie, dat zich in onze kustprovincie prominent stelt,
temeer daar onze kustgemeenten en kusthavens Europese buitengrenzen zijn.
Met als spreker niemand minder dan Dirk Vande Ryse, Director Situation
Awareness and Monitoring Division, Frontex, Warshau, zullen we ongetwijfeld
een zeer goed beeld krijgen van de manier waarop de verdere uitbouw van
het Europese Kust- en Grenswachtagentschap Frontex een antwoord moet
bieden op het vraagstuk van de illegale migratie.
We zullen zorgen dat het volgend nummer van M&M Contact rond de
academische zitting bij u in de bus valt en het opvatten als themanummer over
Europa, migratie en Frontex. Een mooiere aansporing om aanwezig te zijn op
onze academische zitting kunnen we u waarschijnlijk niet bieden.

André Billiet, François Crepain, Jan De Vos,
André Hoef, Rudolf Leplae,
Christophe Onraet, Stefaan Vergaerde,

Fotoverantwoording
Eigen opnames of Wikipedia publiek domein,
tenzij anders vermeld
Ingezonden artikels worden gepubliceerd
onder de verantwoordelijkheid van de auteur

U allen zeer genegen,
Jan De Vos
Voorzitter
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“De geschiedenis van het bierbrouwen in Brugge” – Brugge 21 januari 2019
Conferentie “De vervanging van de Belgische F16” – Brugge 13 februari 2019
Statutaire Algemene Ledenvergadering – Moerkerke 27 april 2019
Avondconferentie “Helden uit de lucht” – Brugge 23 mei 2019
Tentoonstelling “Captain Fryatt, Martelaar van Brugge” – Brugge 24 juni - 5 juli 2019

Wat komen zal
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Familiedag met zoektocht en BBQ | Club de B Torhout – 25 augustus 2019
Thema-avond “Tsaritsyn NIght” | Cultuurfabriek Sijsele – 27 september 2019
Conferentie “DAB Vloot, rederij van de overheid” – Brugge 14 november 2019
Academische zitting | Provinciaal Hof – Brugge 30 november 2019
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M&M en Defensie
25 | Static Detonation Chamber User Group van start in Poelkapelle
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M&M en Economie
De conjunctuur in West-Vlaanderen – Rudolf Leplae | 26
De energiemarkten in 2018 | 27

27

M&M en Samenleving
Herdenkingsplechtigheden
Commissaris-generaal WOI Paul Breyne ontvangt hoge Duitse onderscheiding | 30
Plechtigheden in het kader van 75 jaar bevrijding Tweede Wereldoorlog | 31
Brugse medewerking voor Canadese documentaire rond 100 jaar Wapenstilstand | 35

30

Historicum
Het vredesvraagstuk voor en tijdens WOI Deel III – François Crepain | 36
De achtergrond van het conflict tussen China en Taiwan – Jan De Vos | 45
De productie van wandtapijten in Brugge – André Hoef | 47

Samenleving

36

Salafisme in België, een inleiding – Ronny Vermeersch | 49

Herinneringseducatie
In de voetsporen van aalmoezenier August Nobels – Stefaan Vergaerde | 52

49

M&M Nationaal

Het leven in onze Club
Zij die ons verlieten | 55
Onze negentig- en tachtigjarigen | 55
Verkoop attributen M&M | 55
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Voorbije
activiteiten

Geschiedenis van de Brugse brouwerijen
Avondconferentie en nieuwjaarsdrink

Aula Groot Seminarie Brugge – 21 januari om 19.30 uur
Verslag door Jan De Vos, voorzitter

Net zoals de twee voorgaande jaren hebben we het jaar ingezet met een luchtig
historisch onderwerp, als aanloop naar onze nieuwjaarsdrink.

De spreker en de voordracht
Spreker Paul Vanneste was als brouwerij-ingenieur veertig jaar actief in de brouwerijwereld.
Hij stichtte in 1988 mee de vereniging voor brouwerij-geschiedenis “ ’t Hamerken”, die zorg
draagt voor het erfgoed van de vroegere Brugse brouwerijen en is tot vandaag voorzitter van
deze vzw.
Hij studeerde in 1967 af als industrieel ingenieur in de gistingsbedrijven aan KaHo Sint-Lieven
in Gent en behaalde in 1968 een graduaat bedrijfseconomie aan KU Leuven. Na zijn legerdienst
als luitenant bij het 18de Regiment Rijdende Artillerie in Brasschaat werkte hij tot 1983 in de
familiebrouwerij “ ’t Hamerken” in Brugge, waarna hij mee de Brouwerij “De Gouden Boom”
oprichtte, die in 2002 werd overgenomen door Palm.
Bier is een van de oudste dranken in de geschiedenis. Vanaf de industriële revolutie evolueert
het brouwen van een ambachtelijke naar een industriële productie met moderne bedrijfsuitrustingen. Het Brugse brouwerijerfgoed getuigt vandaag nog van deze evolutie.

Voorstelling van de nieuwe leden

Jens Van Herck met peter Philip De Munter

Annie Van Paemel met peter Jan De Vos

Bernard De Mot met peter Herman Tilleman

Ludo Voorhoof met peter Herwig Haeghebaert
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Uit onze fototheek
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De vervanging van de Belgische F16
Avondconferentie

Voorbije
activiteiten

Aula Groot Seminarie Brugge – 13 februari om 19.30 uur
Verslag door Jan De Vos, Voorzitter

Als er één defensie investeringsdossier is geweest dat onder de aandacht
kwam in 2018, is dat wel het dossier van de vervanging van de Belgische
F16 gevechtsvliegtuigen. Deze kwestie beheerste in 2018 maandenlang het
politieke debat en de berichtgeving in de media.

De spreker
Brigadegeneraal van het Vliegwezen bd Dany Van de Ven is Burgerlijk Ingenieur in de Luchtvaartconstructies en diende
gedurende 40 jaar als technisch officier in de Belgische Luchtmacht. Vanaf 2001 was hij Belgisch Defensie-, Militair-, Marineen Luchtmachtattaché en Defensiesamenwerkingsattaché voor de Verenigde Staten en Canada in Washington DC. Vanaf zijn
oppensioenstelling in 2007 tot 2014 werkte hij binnen Agoria, het vroegere Fabrimetal, als verantwoordelijk directeur voor de
sectoren Luchtvaart, Ruimtevaart, Veiligheid en Defensie. Verder was hij ook directeur bij de vereniging Belgian Security and
Defense Industry, bij Belgospace en bij Bruspace. Vandaag leidt hij een eigen concultancybedrijf in de domeinen Luchtvaart,
Ruimtevaart, Veiligheid en Defensie.

De voordracht
Dany Van de Ven schetste het proces dat tot een beslissing geleid heeft, vanuit zowel zijn vroegere ervaringen bij de Belgische
Luchtmacht als zijn ervaring als vertegenwoordiger van de Belgische Luchtvaartindustrie bij de technologische federatie Agoria
en bij de vereniging Belgian Security and Defense Industry. Alle aspecten van dit investeringsdossier kwamen aanbod en
werden uitvoerig en aan de hand van feiten en cijfers uiteengezet.
De vraag- en antwoord periode werd door veel aanwezigen goed benut om beter inzicht te krijgen in dit dossier.
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Voorbije
activiteiten

Statutaire Algemene Ledenvergadering
Gevolgd door lentelunch en dans
Kasteel van Moerkerke – 27 april om 10.30 uur
Verslag door Ben Engelen, secretaris

De statutaire algemene vergadering stond in het teken van de toekomst van
onze Kring, maar bood ook een gelegenheid om de vriendschapsbanden verder
te versterken. We trokken hiervoor naar goede traditie naar het Kasteel van
Moerkerke, Kasteelstraat 7 in 8340 Moerkerke.

Verloop van de dag
Naast de gebruikelijke wettelijk voorziene agendapunten als
het goedkeuren van de rekeningen en het verlenen van kwijting
aan de bestuurders, moesten we dit jaar ook de Raad van
Bestuur gedeeltelijk vernieuwen. Het is uiteraard de Algemene
Vergadering die de bestuursleden ontslaat en benoemt.
De partners van de leden en de leden-sympathisanten waren
eveneens hartelijk welkom. Voor hen was een koffie-uurtje
voorzien, terwijl de leden deelnamen aan de vergadering.
Na de statutaire algemene vergadering kon deelgenomen
worden aan het aperitief en de lentelunch, gevolgd door een
paar uurtjes muziek met dans. Muzikant Philip Boterman wist
eens te meer met een gevarieerd muzikaal programma
iedereen te verleiden tot enkele danspassen.
Zowel bij het Kasteel van Moerkerke als bij Philip Boterman
gaven we alvast rendez-vous in volgend voorjaar.

Verslag van de Algemene Vergadering
OPNAME VAN DE AANWEZIGEN
55 leden hebben de aanwezigheidslijst getekend en 11 leden hebben volmacht gegeven.
De aanwezigheidslijst is ter inzage bij de secretaris.

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inleiding door de voorzitter
Activiteitenverslag 2018 van de secretaris
Financieel verslag over de boekhouding 2018 door de penningmeester
Verslag van de rekeningcontroleurs over de boekhouding 2018
Kwijting van de penningmeester voor de boekhouding 2018
Kwijting van het bestuur voor het boekjaar 2018
Goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2019
- Bepaling van het lidgeld voor 2020
8. Aanduiding van twee rekeningcontroleurs en een reserve voor het boekjaar 2019
9. Verkiezing en aanstelling van bestuurders
- Voorstelling van de kandidaat bestuurders
10. Mededelingen van de voorzitter
- Voorstelling activiteiten 2019
- Toekomstvisie
11. Varia - Vragen en voorstellen van de leden.
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1. INLEIDING DOOR DE VOORZITTER
a.

Welkom door de voorzitter.
•
•

b.

Voorstelling van de agenda, die unaniem wordt goedgekeurd door de aanwezige leden.
Het was een druk jaar met geslaagde en anagename activiteiten. Naast de luchtige start met de geschiedenis
van de opera, waren de familiedag, de thema-avond “Waterloo Night” en de zeer gesmaakte Academische
Zitting met als thema “De toekomst van ons drinkwater” ongetwijfeld hoogtepunten in het werkjaar.

Moment van stilte voor de leden die ons hebben verlaten in 2018
Willy Kerremans op 19 augustus 2018
Valentyn Byl op 4 december 2018
Roger Carrein op 10 december 2018

c.

Voorstelling van Raad van Bestuur M&M Brugge/W.VL. vzw in functie in 2018
Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

De Vos Jan
Vermeersch Ronny
Engelen Ben
Loncke Ivan
Decorte René, De Lille Frank, Demunter Philip, De Ryck Yves, Hoef André, Leplae Rudolf,
Van Everbroeck Johan, vergaerde Stefaan, Vervaet Freddy, Vileyn Luc

De nieuwe leden van de Raad van Bestuur, Luc Vileyn, Stefaan Vergaerde en Ben Engelen worden nog eens
persoonlijk voorgesteld aan de vergadering.
d.

Nieuwe leden in 2018
In 2018 mochten we 7 nieuwe leden verwelkomen:
Patrick De Klerck
Ludo Voorhoof
Chris Weymeis
Lucien Depauw

e.

Jens Van Herck
Filip Beernaert
Karel van Ranst

Nieuwe leden voor 2019
Er zijn reeds 6 nieuwe leden voor 2019:
Bernard De Mot
Christophe Onraet
Jan Van Craen

f.

Filip De Craemer
Paul Van Kerkhoven
Roland Van Wulpen

Opspelden M&M-pin bij de aanwezige nieuwe leden
Jan Van Craen door peter Ivan Loncke.
Karel Van Ranst door peter Isidoor Keldermans.
Christophe Onraet door peter Jan De Vos
Roland van Wulpen door peter Ivan Loncke
Filip Beernaert door peter Freddy Vervaet

2. VERSLAG VAN DE SECRETARIS
a.
b.

Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 21-04-2018.
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
Ledenbestand
Evolutie van het ledenaantal net zoals tijdens het vorig werkjaar stagneerde het aantal leden rond ongeveer 195.
Enkele leden hebben hun lidmaatschap om diverse redenen, waaronder hoge leeftijd en gezondheidsproblemen
opgezegd. Maar de instroom van nieuwe leden compenseert deze uitstroom, zodat het lenenaantal op peil blijft.
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c.

General Data Protection Regulation (GDPR)
Deze regeling is van kracht sedert 25 mei 2018.
De lijst wordt bijgehouden door de secretaris.
113 leden hebben hun formulier ingevuld teruggestuurd.

d.

Eigen Activiteiten 2018
•

Voordrachten, bezoeken, vergaderingen, familiedag

•
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•

Afsluiten van het project “Van Schelde naar IJzer”
Dit project werd afgesloten op 27 september 2018 met een historische stadswandeling, een ceremonie aan
het monument Ronarc’h en een receptie in het stadhuis van Diksmuide.

•

Organisatie van de dubbeltentoonstelling “Van Bevrijding naar Verzoening”.
Ter gelegenheid van de honderste herdenking van de bevrijding van Brugge tijdens WOI werd een
dubbeltentoonstelling ingericht. Aan deze tentoonstelling werd een herinneringseducatief project voor de
Brugse scholen gekoppeld.
De tentoonstelling liep van 9 oktober tot 25 november 2018 in de Militaire Kapel in Brugge.
We werkten samen met het Brugse Stadsarchief, de Dienst Onthaal en Protocol, de Katholieke
Aamoezeniersdienst van Defensie, De Brugse Gidsenkring en de Erfgoedcel Brugge.
Er werden 2.759 bezoekers geteld, van zeer uiteenlopende nationaliteiten en we mochten lovende
commentaren ontvangen.

e.

Activiteiten van derden
Verschillende bestuursleden en/of leden waren aanwezig op:
Activiteiten van andere M&M Clubs
Algemene Vergadering M&M Nationaal
Nationale dag M&M te Gent
Maandelijkse voordrachten KHID Brussel
Voordrachten Koninklijke Belgische Marine Academie
Galaconcert van het Militair Commando West-Vlaanderen
Vergadering met vaderlandslievende verenigingen en stad Brugge
Oorlogsherdenkingsconcert “Song of Freedom” door de Koninklijke Scoutsharmonie
Jaarmis Koninklijke Federatie van Op rustgestelde Militairen
Nationale Dag van de Koninklijke Federatie der Oorlogsvrijwilligers ’14 –’18 en ’40 – ‘45
Voordrachten van het Europacollege
Voordrachten Eutopia

f.

Herdenkingsplechtigheden
Verschillende bestuursleden en/of leden waren aanwezig op:
04 februari: Herdenking van de moord op 3 Rijkswachters in Moorslede
14 februari: Herdenking ontploffing Canadese en Britse torpedomotorboten in haven Oostende
17 februari: Herdenking overlijden Koning Albert I aan monument te Brugge
21 - 22 april: Saint George’s Day in Zeebrugge
25 april: Anzac Day Dawn Service of Buttes New Cemetery & plechtigheid Tyne Cot Zonnebeke
08 mei: Herdenking V-dag | monument van de weggevoerden op Stationsplein te Brugge
10 mei: Herdenkingsplechtigheid aan het monument van de Vindictive
16 mei: Adoptieplechtigheid Canadese oorlogsgraven | CWGC begraafplaats Adegem
26 mei: Herdenking operatie Ramrod | monument aan het gemeentehuis van Sint Michiels
15 juli: Belgische herdenking | Cenotaph te Londen
21 juli: Nationale Feestdag – Te Deum in de Sint-Salvatorkathedraal
06 augustus: 81ste Nationale Huldeplechtigheid Kon. Albert I & helden van de IJzer | Nieuwpoort
27 september: Herdenking LTZ Victor Billet | Marinekazerne te Sint-Kruis
19 oktober: Herdenking wapenfeiten Grenadiers en Karabiniers | Slag van Tervaete
01 november: Herdenking slachtoffers WOI & WOII Brugge | OLV Kerk &Centrale Begraafplaats
07 november: Herdenkingsdienst overleden militairen uit West-Vlaanderen in Militaire Kapel
10 november: Plechtigheid in de Middenschool Brugge
11 november: Herdenking wapenstilstand WOI aan het ruiterstandbeeld van Koning Albert I
15 november: Feest van de Dynastie – Te Deum

g.

M&M Publicaties
In 2018 werden volgende publicaties uitgebracht
▪
▪
▪

M&M Contact: Er werden 3 nummers uitgebracht, in maart, juni en september en verstuurd naar leden en
geïnteresseerden. Oplage telkens 200 exemplaren.
Een herdenkingsbrochure, een historische brochure, een educatief werkboek en affiches en flyers naar
aanleiding van de tentoonstelling “Van Bevrijding naar Verzoening”
Programmabrochure Academische Zitting 12 blz werd gedrukt op 250 exemplaren en uitgedeeld tijdens de
Academische zitting op 2 december over “De toekomst van ons drinkwater”.
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▪

h.

Op de website htts://mmbrugge.be worden alle activiteiten van de club aangekondigd. Tevens kan vanaf deze
site ook de fotoreportages van de activiteiten worden gedownload en is M&M Contact daar in kleur
beschikbaar.

Vergaderingen
▪

In 2018 werden 6 bestuursvergaderingen gehouden op:
15 januari, 14 maart, 21 april, 7 juni, 3 september, 5 november.
Er werd deelgenomen aan de vergaderingen van de RvB Nationaal te Brussel;
Er werd deelgenomen aan de vergaderingen van de Strategische Werkgroep
Er werd op 21 oktober deelgenomen aan de Nationale Dag M&M te Gent

▪
▪
▪

3. FINANCIEEL VERSLAG OVER DE BOEKHOUDING 2018 DOOR DE PENNINGMEESTER
Overzicht kastoestand
De penningmeester stelt de kastoestand voor en geeft een omstandige toelichting.
Zie tabel in afzonderlijke ledenbijlage.

4. VERSLAG VAN DE REKENINGCONTROLEURS OVER DE BOEKHOUDING 2018
De heer Lucien Langenbick leest het verslag voor van de bevindingen van de kascommisarissen.
De heren Joël Jansseune en Johan Van den Broucke, in de vorige Algemene Vergadering aangeduid als commissarissen
van de Mars & Mercuriusn Brugge/West-Vlaanderen vzw, brengen hierbij verslag uit van hun opdracht die zij op 13 maart
2019 gewetensvol hebben volbracht.
De overeenstemming van de saldi van de boekhouding met de saldi van de rekeninguittreksels werd nagegaan.
Steekproefsgewijze werden de inkomsten gecontroleerd. Alle betalingen werden gecontroleerd met nazicht van de
uitgaande kostenfacturen, en alle overdrachten werden gecontroleerd.
Op alle vragen kon door de penningmeester een duidelijk antwoord worden geven, en alle boekingen werden correct
bevonden.
Mogen wij daarom hierbij de Algemene Vergadering verzoeken décharge te verlenen aan de penningmeester Ivan Loncke
en hem feliciteren voor zijn zorgvuldig plichtsgetrouw werk.
Voor echt verklaard te Brugge op 13 maart 2019. Getekend Joel Jansseune en Johan Van den Broucke.

5. KWIJTING VAN DE PENNINGMEESTER VOOR DE BOEKHOUDING 2018
De algemene vergadering geeft eenparig en met applaus kwijting aan de penningmeester

6. KWIJTING VAN HET BESTUUR VOOR HET BOEKJAAR 2018
De algemene vergadering geeft eenparig en met applaus kwijting aan het bestuur

7. GOEDKEURING VAN DE BEGROTING VOOR HET BOEKJAAR 2019
a.

Begroting 2019
De penningmeester stelt de begroting voor het nieuwe boekjaar voor en geeft een omstandige toelichting.
Zie tabel in afzonderlijke ledenbijlage.

b.

Opmerkingen:
•
•

om kosten te besparen op drukwerken stelt Isidoor Keldermans voor om eventueel de publicaties te laten
drukken in een maatwerkbedrijf.
Livia De Gryse vraagt of het niet mogelijk zou zijn om de subsidies van de Stad Brugge op te trekken en om
subsidie te vragen aan de provincie West-Vlaanderen.

De begroting wordt door de vergadering eenparig goedgekeurd
c.

Bepaling lidgeld 2020
Het lidgeld wordt in 2020 Nationaal behouden op 60 € met een verdeling Nationaal 20 € en lokaal 40 €
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8.

AANDUIDING VAN TWEE REKENINGCONTROLEURS EN EEN RESERVE VOOR HET BOEKJAAR 2019
De heren Joel Jansseune en Johan Van den Broucke worden door de algemene vergadering aangesteld als
rekeningcontroleurs voor het boekjaar 2019. De heer Luc Verbeke wordt aangeduid als reserve.

9.

VERKIEZING EN AANSTELLING VAN BESTUURDERS
a.

b.

Samenstelling van de Raad van Bestuur volgens de statuten
•

De Raad van Bestuur is samengesteld uit minimum 4 en maximum 14 leden, die door de Algemene Vergadering
benoemd worden onder de effectieve leden. Ten minste de helft van de leden van de Raad van bestuur moet
behoren tot de categorieën bedoeld onder paragraaf 3.1 a, b, of c.

•

De duur van het mandaat van de leden van de Raad van bestuur is twee jaar en kan hernieuwd worden.

•

Jaarlijks kunnen effectieve leden zich kandidaat stellen als lid van de Raad van Bestuur.
De Algemene Vergadering kan te allen tijde een lid van de raad van bestuur afzetten.

•

Elk lid van de Raad van Bestuur kan te allen tijde vijwillig zijn ontslag aanbieden door dit schriftelijk te melden
aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur aanvaardt dit ontslag en maakt hiervan
schriftelijk melding aan de bestuurder.

Aanvaarding en aanstelling van de kandidaten
Er is één functie van bestuurder vrijgekomen waarvoor er twee kandidaten zijn: Hans Goossens en Frik
Vanderstraeten. In een schriftelijke geheime stemming heeft de vergadering als nieuw bestuurslid Frik
Vanderstraeten verkozen.

c.

Bedanking van het uittredend bestuurslid
André Hoef heeft zijn mandaat als bestuurslid teruggeven en maakt dus geen deel meer uit van de Raad van Bestuur.
De voorzitter dankt hem uitvoerig voor zijn jarenlange inzet als bestuurder.

10. AANSTELLING TWEEDE EN DERDE VERTEGENWOORDIGER IN DE NATIONALE RAAD
De Raad van Bestuur van Mars & Mercurius Brugge/W.VL. vzw stelt ondervoorzitter Ronny Vermeersch en bestuurslid
Frank De Lille voor om naast de voorzitter Jan De Vos te zetelen in de nationale Raad van Bestuur van de Koninklijke Kring
Mars & Mercurius vzw. De algemene vergadering gaat hier eenparig mee akkoord.

11. MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER
a. Voorstelling activiteiten 2019
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b. Toekomstvisie en actieplan

c.

Markante punten
•
•
•
•

De conventiemet M&M Nationaal ondertekend op 27 januari 2019.
De werkzaamheden van de Strategische Werkgroep nationaal.
De repercussies van de nieuwe wetgeving op de vennootschappen
De repercussies van de anti-witwas wetgeving en het UBO-register.

12. VARIA - VRAGEN EN VOORSTELLEN VAN DE LEDEN.
Er zijn geen vragen en/of voorstellen van de leden.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de Algemene Vergadering.

Afscheid van bestuurslid André Hoef

Namens de leden van de Raad van Bestuur en namens alle leden van M&M Brugge/West-Vlaanderen dankte
voorzitter Jan De Vos uittredend bestuurslid André Hoef voor de vele jaren inzet en medewerking als bestuurslid.
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Uit onze fototheek
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“Helden van hier, in de Lucht”
Dringende medische hulpverlening per
helikopter

Voorbije
activiteiten

Groot Seminarie Brugge – 23 mei om 19.30 uur
Verslag door Jan De Vos, voorzitter

De televisiereeks “Helden van hier, in de Lucht” inspireerde ons om de
drijvende kracht achter de medische hulpverlening per helikopter, Dokter
Nicolas Müller, Hoofd Spoeddienst AZ Sint-Jan Brugge, uit te nodigen om
ons nader kennis te laten maken met deze bijzondere medische
hulpverlening. Hij nam ons mee doorheen een bijzonder boeiende
uiteenzetting, die alle aanwezigen bijzonder wisten te waardeerden.

De spreker
Dokter Nicolas Müller is anesthesist, specialist kritische en
intensieve zorg en werkt als spoedarts in de Spoedgevallendienst van het AZ Sint-Jan in Brugge. Hij is verantwoordelijk
voor de dringende medische hulpverlening per MUGhelikopter en is voorzitter van het Instituut voor Medische
Dringende Hulpverlening.

heden van het toestel en de luchtvaart- en medische
regelgeving zijn daarbij bepalend, maar tijdsdruk, omgevingsfactoren en communicatiemogelijkheden kunnen specifieke
risico’s meebrengen.
Ook het financiële plaatje kwam uitvoerig aan bod. De MUGheli in West-Vlaanderen kost op jaarbasis ongeveer 800.000
Euro, maar deze kost verbleekt tegenover de winst die de
gemeenschap kan maken als dank zij de inzet van de MUGheli één polytraumapatient alsnog gered wordt en weer als
werkende in de samenleving kan geïntegreerd worden.
Tot slot ging de spreker uitvoerig in op het programma
“Helden van Hier, in de Lucht”. Wat we daarvan vooral
onthouden, is dat daarbij van medische kant voortdurend
strijd moest gevoerd worden tegen een te sterke mediatisering van het onderwerp.

Ook M&M draagt een steentje bij.
Na afloop van de voordracht hielden we een collecte onder
de aanwezige leden, waarvan we de opbrengst schonken als
steun aan dit maatschappelijk waardevolle project.
Dokter Nicolas Müller en MUG heli

De voordracht
Dokter Müller schetste als inleiding de positie en de rol van
het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening, dat als
provinciale vzw instaat voor het onderwijs in dringende hulpverlening aan alle geledingen van de bevolking, maar ook de
MUG-helikopter West-Vlaanderen operationeel houdt.
Vervolgens legde hij uitvoerig uit hoe een helikopter
operationeel wordt ingezet voor dringende hulpverlening,
wat de interventietermijnen zijn en wat de criteria zijn om te
kiezen voor de helikopter. Aan de hand van cijfermateriaal
toonde hij aan dat een helikopter op betekenisvolle wijze het
verschil kan maken bij interventies.
Na een beschrijving van de karakteristieken van het toestel
legde de spreker uit hoe een interventie operationeel,
medisch en vliegtechnisch in zijn werk gaat. De mogelijk-

Daags nadien mochten we van Dokter Müller een hartelijk
dankwoord ontvangen.
Mail van Dokter Müller op 24 mei 2019
“Het was gisteren bijzonder aangenaam om in een leuke
groep het verhaal van de MUG-helikopter te mogen
brengen.
Het glaasje nadien getuigde niet alleen van de warmte
onder jullie, maar ook van de warmte met dewelke jullie
het MUG-heli project steunen.
Ik ben fier jullie te mogen melden in de pot 407 €
gevonden te hebben, een heel mooi bedrag. Namens de
Stichting MUG-heli en de gehele MUG-heli community
wens ik jullie van harte te danken voor deze mooie gift.”
Fiscaal aftrekbare giften zijn mogelijk op rekeningnummer
BE04 0689 0672 7331, met vermelding “FVV MUG-Heli”.
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Voorbije
activiteiten

Tentoonstelling “Captain Charles Fryatt”
Martelaar van Brugge
Militaire Kapel Brugge – 25 juni – 5 juli 2019
Verslag door Jan De Vos, voorzitter

Omstreeks einde maart 2019 stelde het Brugse stadsbestuur ons de vraag om, ter
gelegenheid van de honderste herdenking van de repatriëring van de stoffelijke
resten van de Britse koopvaardijkapitein Fryatt, een historische tentoonstelling te
organiseren over deze Britse zeeman die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Brugge
werd terechtgesteld door de Duitse bezetter.

Wie was Charles Fryatt?
Charles
Fryatt
werd
geboren in Southampton
in 1871 en in 1889 nam hij
dienst bij de Great Eastern
Railway Company, waar hij
alle rangen doorliep en
gezagvoerder werd van
het passagierstoomschip
Brussels. Met dit schip had
hij tijdens de Groote
Oorlog een noodlottige
ontmoeting met de Duitse
onderzeeër U-33, die hij
trachtte te rammen om zo
zijn schip en de levens van
zijn bemanning te redden.

Noors schip tot zinken gebracht door Duitse u-Boot

Bovendien werden de oorlogsdaden van de Britse kapiteins
zowel door de politieke leiding als door de media als heroïsch
voorgesteld, wat geheel paste in de oorlogspropaganda. Dit
zou Fryatt uiteindelijk fataal worden.
Captain Charles Fryatt

Hij werd later door de Duitsers gevangen genomen, veroordeeld als vrijschutter en geëxecuteerd. Deze executie had
ernstige gevolgen voor de Duitsers, die werden afgeschilderd
als moordenaars en de steun verloren van neutrale staten die
nog geen partij hadden gekozen in de oorlog.
In het Verenigd Koninkrijk leidde de verontwaardiging over
zijn dood tot een succesvolle campagne om na de oorlog zijn
lichaam te repatriëren, hem een staatsbegrafenis te geven en
hem in zijn woonplaats Harwich opnieuw ter aarde te
bestellen. Hij was één van de drie personen die deze eer te
beurt vielen. De twee anderen waren verpleegster Edith
Cavell en de Onbekende Soldaat.

Wat maakte Charles Fryatt zo bijzonder?
In feite was Fryatt van eenvoudige komaf en was hij een vrij
naïef man, maar niettemin werd hij als persoon tijdens de
oorlog geïnstrumentaliseerd door de Britten en de Duitsers.
Vooreerst pasten de Britten de internationale regels voor
oorlogsvoering op zee op een zeer eigengereide manier toe,
met inbegrip van het voeren van een valse vlag en verdoken
bewapenen van koopvaardijschepen, om de Duitse U-boten
te lijf te kunnen gaan. Koopvaardijkapiteins moesten hieraan
meewerken, hoewel het geen militairen waren. De Duitsers
reageerden hierop met hun totale duikbotenoorlog.

De SS Brussels werd op 15 juni 1916 op de Noordzee gepraaid
door Duitse oorlogsschepen en opgeleid naar Zeebrugge. De
bemanning werd in gevangenschap naar Duitsland gestuurd.
Enkele dagen later werd Fryatt overgebracht naar Brugge en
er na een schijnproces omwille van de gebeurtenissen met de
U-33 terechtsgesteld als vrijschutter. Het is duidelijk dat de
lokale Duitse kommandant, Admiraal Von Schröder, hiermee
een schrikeffect tegenover de Brugse bevolking beoogde.
Tijdens en na de oorlog werd Fryatt in Groot-Brittanië tot
nationale held uitgeroepen, zodat na de oorlog zijn lichaam
werd gerepatrieerd en hij een staatsbegrafenis kreeg in SaintPaul’s Cathedral.

Over de tentoonstelling
De heer Mark Baker van het Britse Historico vroeg om 100 jaar
na de repatriëring van Fryatt een tentoonstelling hierover te
mogen opzetten in Brugge en het stadsbestuur vroeg M&M
Brugge/W-VL om hierover de leiding te nemen. Samen met
het Stadsarchief, de Dienst Onthaal en Protocol en Mr Baker
verzekerden wij de volledige materiële voorbereiding,
opbouw en afbouw in de militaire Kapel, reproduceerden wij
alle Engelse teksten in Nederlands en Frans en leverden wij
de suppoosten voor de duur van de tentoonstelling.
We mochten bijna 800 bezoekers van zeer diverse
nationaliteit ontvangen en kregen van alle zijden lof voor deze
realisatie. Of hoe wij als M&M onze doelstelling van
dienstbaarheid aan de samenleving waarmaken.
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Familiedag met zoektocht en barbecue
Club de B Torhout – 25 augustus om 14.30 uur

Komende
activiteiten

Dit jaar kiezen we voor Torhout, hoofdstad van het Houtland.
Naast het Kasteel van Wijnendale en de Mostaard Wostyn, is
Torhout ook bekend omwille van de “Nacht van West-Vlaanderen”
en de jaarlijkse paardenmarkt. Namen van Torhoutenaren als
Charles de Brouckere, Peter van Hersele alias Herr Seele en Maaike
Cafmeyer klinken ons uiteraard bekend in de oren.

Programma
We spreken af vanaf 14.00 uur in “Club de B” in de tuin van het
“Cultureel Centrum de Brouckere”.
's Gravenwinkelstraat 5 | 8820 Torhout
De wandelzoektocht leidt ons door het centrum van Torhout en
kan gestart worden tussen 14.30 en 16.00 uur. Bij aanvang kunnen
de vragen rustig doorgenomen worden bij een koffie of andere
verfrissing. Wandelaars moeten uiterlijk om 17.00 uur hun
antwoordformulier binnenbrengen.
Om 17.30 uur volgt tijdens het aperitief de prijsuitreiking en vanaf
18.00 uur kan iedereen dan genieten van een lekkere BBQ die
wordt klaargemaakt door traiteur BVBA Decraemer “Jeroen
Traiteur” uit Zedelgem.

Menu
Aperitief: Cava of fruitsap
BBQ met 1 papillot met verse zalm en prei, 1 BBQ-worst, 1 kalkoenbrochette en 1 pepersteak, vergezeld van een groentenbuffet,
aardappelsla, rijstsla, mayonaise, cocktailsaus, brood en boter.
Koffie of thee
De deelnameprijs per persoon, (inclusief BBQ, aperitief vóór de
BBQ en koffie nadien) werd vastgelegd op:
€35 voor leden, hun partners, kinderen en kleinkinderen
€40 voor niet leden
€15 voor kinderen onder de 12 jaar
Dranken vóór het aperitief én tijdens en na de barbecue zijn niet
inbegrepen.

Inschrijving en betaling
Voor deze activiteit volgt nog een afzonderlijke en persoonlijke
uitnodiging met de inschrijvings- en betalingsmodaliteiten.
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Komende
activiteiten

Thema-avond “Tsaritsyn Night”
Cultuurfabriek Sijsele – 27 september om 19.00 uur

Ook dit jaar willen we de traditie van een jaarlijkse ontmoeting rond
een historisch thema met receptie en wandelbuffet in ere houden. We
zoeken ook ditmaal verruiming door samenwerking met andere
officierenverenigingen in onze provincie.

Het historisch thema
Tijdens “Tsaritsyn Night” brengen we een nacht door aan de boorden van
de Wolga, met zijn rustig kabbelende bijrivier de "Tsaritsa", tot het vredige
leven van de Tartaarse en Russiche bevolking hevig verstoord wordt als
tijdens de Tweede Wereldoorlog het Duitse leger een verwoed offensief
ontketent om de stad in handen te krijgen.
Ons bestuurslid Philip Demunter zal dieper ingaan op de gebeurtenissen
tijdens de slag om Stalingrad van juli 1942 tot februari 1943, die aan het
oostelijk front een keerpunt vormde in de Tweede Wereldoorlog.
Tijdens de presentatie worden ook schrijnende getuigenissen gebracht aan
de hand van dagboekfragmenten.

De spreker
Philip Demunter is lid van Mars & Mercurius Brugge West-Vlaanderen en lid
van de Raad van Bestuur. Hij is beroepsofficier en behoort tot het Korps
Logistiek. Hij nam deel aan zeven buitenlandse operaties in ondermeer
Kenia, de Balkan, Tsjaad, Afghanistan en Libanon en is sedert juni 2013 in
functie als officier Human & Material Resources en protocolofficier op het
Militair Commando van de provincie West-Vlaanderen.
Al op jonge leeftijd was hij geïnteresseerd in krijgsgeschiedenis, met een
focus op de Tweede Wereldoorlog en de Amerikaanse Burgeroorlog, maar
ook de Napoleontische oorlogen en de Britse koloniale oorlogen dragen zijn
interesse weg. Hij heeft bijzondere interesse in medailles, uniformen en
vooral de daarbij horende graden en kentekens. Ook onderwerpen als de
organisatie van de diverse legers, het verloop van veldslagen, vliegtuigen,
schepen en tanks spreken hem sterk aan.

Het wandelbuffet
Na de voordracht volgt een aperitief, waarna kan aangeschoven worden
voor een wandelbuffet. Een beproefde formule om elkaar in een
ontspannen sfeer te ontmoeten en verder gezellig na te praten.
Net als vorig jaar zal een uitstekend verzorgd en rijkelijk gevarieerd buffet
aangeboden worden.
De Cultuurfabriek in Sijsele met zijn moderne podiumzaal en foyer is een
gedroomde locatie daarvoor.

Inschrijving en betaling
Voor deze activteit volgt nog een afzonderlijke en persoonlijke
uitnodiging met de inschrijvings- en betalingsmodaliteiten.
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Voordracht “DAB VLOOT”
Rederij van de overheid

Komende
activiteiten

Groot Seminarie Brugge – 14 november om 19.30 uur

De rijkdom van een vereniging ligt in de waarde van zijn leden. Deze
openen vaak door hun professionele activiteiten, door hun hobby of
door hun bijzondere kennis of belangstelling nieuwe horizonten voor
andere leden. We stellen het daarom bijzonder op prijs dat
regelmatig een lid zélf een voordracht verzorgt. Johan Onraedt
maakt ons wegwijs in de wereld van de civiele overheidsvaartuigen.

Johan Onraedt is Directeur Administratie en Organisatie bij DAB Vloot en is
lid van Mars & Mercurius Brugge/West-Vlaanderen. Hij studeerde
boekhouding, organisatie en fiscaliteit aan EHOKT Brugge en overheidsmanagement aan de Vlerick School voor Management. In 1978 trad hij in
dienst bij het toenmalige Ministerie van Openbare Werken om in 1988 over
te gaan naar de Vlaamse Overheid. Van 1998 tot 2008 was hij Operations
Manager op de Internationale Luchthaven Oostende en sedertdien werkt hij
op directieniveau bij DAB VLOOT.

VLOOT is een rederij die gespecialiseerd is in overheidsvaartuigen. Als
Dienst met Afzonderlijk Beheer of DAB maakt ze via het Agentschap
Maritieme Dienstverlening en Kust deel uit van de Vlaamse overheid en
staat ze mee in voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Ze richt zich
voornamelijk op de publieke sector, maar het komt voor dat de private
sector ook wenst gebruik te maken van de specifieke kennis van VLOOT.
VLOOT zet een veertigtal bemande en bedrijfsklare vaartuigen in voor de
kustwachtpartners, het maritiem onderwijs, het zeewetenschappelijk
onderzoek en veerdiensten en stelt meer dan 500 medewerkers te werk in
Oostende, Nieuwpoort, Antwerpen, Gent en Vlissingen. De organisatie
baseert zich op een continu streven naar innovatie, duurzaamheid en
klantgerichtheid en biedt een transparante werking en dienstverlening
binnen een milieubewust kader.

Foto’s www.welkombijvloot.be

Een stukje maritieme geschiedenis
De staatspakketboot “Prince Philippe” van de
Belgische Staatsmarine waarop Victor Billet, vader
van ons lid Georges Billet, aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog diende als officier en
waarmee hij op 16 mei 1940 de oversteek naar het
Verenigd Koninkrijk maakte. Zijn vrouw en kinderen
volgden enkele uren later aan boord van de “Prince
Baudouin”.
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Komende
activiteiten

Mars & Mercurius Brugge/West-Vlaanderen vzw

Academische Zitting
Provinciaal Hof, Markt Brugge
Zaterdag 30 november 2019 om 11.00 uur

De toekomst van Frontex, het Europese Grens- en
Kustwachtagentschap. Een visie vanuit de praktijk.
Lezing door Dirk Vande Ryse
Illegale migratie en grensoverschrijdende criminaliteit staan al een tijd op het voorplan
binnen de Europese Unie en haar lidstaten. Binnenkort krijgt Frontex, het Europese
Grens- en Kustwachtagentschap, een nieuwe toekomst. De verwachtingen zijn hoog,
maar kan Frontex hieraan beantwoorden? Dirk Vande Ryse, Director Situational
Awareness and Monitoring bij Frontex, schetst een realistisch toekomstperspectief
vanuit zijn praktijkervaring.
De Situational Awareness and Monitoring Division van Frontex levert een betrouwbaar en
volledig beeld van de situatie aan de Europese buitengrenzen. Als directeur ziet Dirk Vande Ryse
toe op het gebruik en de integratie van een uitgebreid scala aan informatiebronnen en op de
aanwending van innovatieve methodes voor het verzamelen en analyseren van inlichtingen, met
als doel de kwetsbaarheid van de Europese buitengrenzen te verminderen.
Hij startte zijn loopbaan bij de Belgische Gerechtelijke Politie in 1988,
waar hij zich specialiseerde in de bestrijding van financiële en zware
criminaliteit. Hij werkte daarna bij Europol, EU Agency for Law
Enforcement Cooperation, waar hij state-of-the-art informatie- en change
management initiatieven ontwikkelde. Sedert twaalf jaar werkt hij bij
Frontex, waar hij het Frontex Situation Centre opbouwde en leidde en
commando en controle verzekerde bij realtime surveillance en
crisisbeheersing.
Dirk Vande Ryse is Bachelor Sociaal Werk en Master in de Criminologie. Hij kwalificeerde zich
verder op Master niveau in business administration, change management en senior leadership.
Hij publiceerde meerdere wetenschappelijke artikels met betrekking tot zijn werkveld.

Er wordt een bijzondere persoonlijke uitnodiging gestuurd
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Static Detonation Chamber in Poelkapelle
Jan De Vos, voorzitter

M&M
en Defensie

Eind mei zag in Poelkapelle de Static Detonation Chamber User Group het levenslicht.
Tijdens de eerste driedaagse bijeenkomst wisselden de aanwezigen ervaringen en
oplossingen uit voor belangrijke processen en problemen. Zo'n dertigtal deelnemers
uit de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Italië en België namen deel.

De voorgeschiedenis

alleen België beschikt over dergelijke faciliteiten.

Sedert vele decennia vernietigt de Dienst voor Opsporing en
Vernietiging van Ontploffingstuigen DOVO in Poelkapelle
oorlogsmunitie die nu nog atijd gevonden wordt in de
Westhoek. Detonatie in putten is daarbij de gebruikelijke
werkwijze voor conventionele munitie, maar tot de jaren
negentig van vorig eeuw werd de chemische munitie
opgeslagen op de DOVO-terreinen in Poelkapelle.

De materiaalbeheerder van dit systeem, adjudant-chef
Michel Ombelets, stelde daarom in 2018 in Londen zijn eerste
ervaringen met de SDC-installatie voor op de jaarlijkse
Demilitarisatieconferentie van Chemische Wapens. Dat is het
enige reguliere forum van internationale experts in
demilitarisering van chemische wapens. Hier kunnen ze
nieuwe technieken, installaties en oplossingen leren kennen
om chemische oorlogsmunitie te bestrijden en te vernietigen.
Tijdens het symposium stelde Ombelets voor om een
internationale SDC User Group groep op te richten voor
gebruikers van SDC-installaties.

Rond de eeuwwisseling werd een heuze ontmantelingsfabriek voor chemische munitie operationaal gesteld, die
uniek was in de wereld. De chemische obussen werden er in
een beveiligde omgeving ontmanteld en de schadelijke
agentia werden geneutraliseerd en afgevoerd naar Endaver.
Wanneer de glazen houder van de agentia in de granaat
gebroken is en de springstof doordrenkt is van chemische
agentia, is ontmanteling onmogelijk. De granaat wordt dan
tot ontploffing gebracht in een zogenaamde Static
Detonation Chamber, die door zijn opvatting bescherming
biedt tegen de explosie maar ook tegen chemische agentia.
In augustus 2012 deed zich een zware ontploffing voor,
waardoor de installatie onherstelbaar beschadigd raakte.
Defensie liet de Zweeds-Duitse firma Dynasafe een nieuwe
geautomatiseerde installatie bouwen. Die Static Detonation
Chamber (SDC) is sinds april 2017 in werking. Deze unieke
Belgische installatie vernietigt chemische oorlogsmunitie uit
beide wereldoorlogen.

Generaal-majoor MarcThys, de commandant van de Landcomponent, bezocht de eerste samenkomst ervan in
Poelkapelle: "Gezien de voorgeschiedenis, meer dan honderd
jaar na de eerste gasaanval op Belgische bodem, ben ik blij
dat onze Belgische Defensie de aanzet heeft kunnen geven
voor de start van een internationale samenwerking. Hierbij
kunnen alle partners hun opgedane kennis en expertise
uitwisselen, wat op termijn kan leiden tot een betere aanpak
in het vernietigen van chemische wapens."

Internationale belangstelling
De Static Detonation Chambers in Poelkapelle hebben
ondertussen bijna vijfduizend projectielen vernietigd en niet

Deze eerste editie blijkt een succes en geestesvader Michel
Ombelets kreeg van een Amerikaanse collega het bericht dat
de Verenigde Staten in 2020 gastheer voor dit evenement
willen zijn. "Laat ons vooral verder blijven werken om
chemische oorlogswapens en ander oorlogstuig te bannen en
voorgoed te vernietigen", zegt Michel. "Dat is de hoofdtaak
waarvoor onze EOD-operatoren (explosive ordnance disposal:
het vernietigen van explosieve tuigen) hebben gekozen". Een
verdere internationale samenwerking is dus gegarandeerd.
Geraadpleegde bronnen: www.mil.be
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De conjunctuur in West-Vlaanderen
Rudolf Leplae, bestuurslid
Einde 2018 een prognose over de economische evolutie in 2019 formuleren was
niet eenvoudig. De evolutie van de verschillende indicatoren was niet langer
eenduidig en onzekerheden rond het verdere verloop van de Brexit en de door de
VS gevoerde politiek maakten het beeld diffuus. Niettemin werd verwacht dat in
de loop van het jaar het beeld duidelijker zou worden. Maar het liep anders…

Inleiding
Economische vooruitzichten formuleren op de drempel van
2019 is niet gemakkelijk. We zitten met een aantal vragen
waarover gereputeerde experts en professoren sterk
verschillen in mening. Als we alleen al de mogelijke gevolgen
van de Brexit beschouwen, zitten we met de handen in het
haar. Daarom heb ik mij beperkt tot het conjunctuurverloop
in West-Vlaanderen.

Heel wat West-Vlaamse bedrijven ondervinden de gevolgen
van deze krapte dagelijks in hun zoektocht naar nieuwe
medewerkers. De schaarste aan menselijk kapitaal is daarom
meer dan ooit een belangrijk aandachtspunt in het streven
naar groei en het vrijwaren van de concurrentiekracht van ons
West-Vlaams industrieel weefsel.
Onder de vlag van de Academie voor de Toekomst neemt de
POM West-Vlaanderen samen met een ruim netwerk van
partners heel wat acties om op deze uitdaging een antwoord
te bieden.
Bepaalde indicatoren van het consumenten- en
producentenvertrouwen volgden vanaf het derde en vierde
kwartaal niet hetzelfde patroon als de arbeidsmarktindicatoren en laten een eerder ongunstige evolutie zien.
De afgevlakte synthetische conjunctuurcurve van de
Nationale Bank was van april 2016 tot juli 2017 duidelijk
opwaarts gericht, maar evolueert sindsdien afwisselend
negatief en positief. De brutowaarden evolueerden van juli
2018 tot het jaareinde bijna uitsluitend negatief, waardoor de
afgevlakte synthetische conjunctuurcurve haar neerwaartse
trend vermoedelijk nog even zal aanhouden.

Foto www.madeinwestvlaanderen.be

Ik ben te rade gegaan bij gedeputeerde Jean de Bethune,
voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij
West-Vlaanderen, die mij ten behoeve van Mars & Mercurius
de jongste kwartaalanalyse van de POM bezorgde.

Vaststellingen
Alle arbeidsmarktindicatoren vertoonden in WestVlaanderen duidelijk een gunstige evolutie. Het aantal nietwerkende werkzoekenden, zoals geregistreerd bij VDAB, nam
verder af en ook het aantal uitgeschreven oudere werklozen
en tijdelijke werklozen evolueerde gunstig in 2018.
De VDAB ontving voor West-Vlaanderen in het vierde
kwartaal van 2018 meer vacatures dan tijdens dezelfde
periode in 2017 en ook het aantal openstaande vacatures
nam verder toe in 2018. Een dalend aantal niet-werkende
werkzoekenden, in combinatie met een stijgend aantal openstaande vacatures, zorgt voor een toenemende arbeidsmarktkrapte. Deze arbeidsmarktkrapte stijgt sinds 2014 jaar
na jaar. In 2018 nam de verhouding van niet werkende
werkzoekenden per openstaande vacature verder toe tot 3,1.
De krapte lag in 2018 ook duidelijk hoger in West-Vlaanderen
dan in het Vlaamse Gewest (4,1).

Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen

Conclusies
Wat kunnen wij, naar mijn mening, daaruit concluderen? We
kunnen niet zeggen dat het economisch zeer goed gaat, noch
dat de verwachtingen voor begin 2019 positief zijn. Zelf meen
ik dat de spanningen rond de Brexit en de houding van de VS
de twijfel in de hand werken. Ik verwacht niettemin dat we in
2019 een klaardere kijk en meer zekerheid omtrent de
economische ontwikkeling zullen krijgen.
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De energiemarkten in 2018
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Jan De Vos, voorzitter

Energie speelt vandaag een essentiële rol in onze samenleving. De energiemarkt
functioneert daardoor binnen een complex samenspel van politieke, economische en
sociale krachten. Het voorbije jaar 2018 was in veel opzichten een tumultueus jaar
voor de energiesector. De productie werd herhaaldelijk in de war gestuurd, zodat
prijspieken genoteerd werden, terwijl in Europa een duidelijke koerswijziging is
opgetreden in het energiebeleid. Tot slot werd het hele jaar beheerst door de
geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten en andere economische blokken.
Of deze problemen zich ook in 2019 zullen voortzetten, zal moeten blijken.

Algemene internationale economische toestand
De Verenigde Staten stonden het hele jaar prominent op de
voorgrond. President Donald Trump reageerde tegen andere
concurrerende economische blokken door te dreigen met
bijkomende invoerheffingen als de Amerikaanse export,
inclusief de automobielsector, zou getroffen worden. Op
Chinese invoer zou 60 miljard en op de Europese invoer 300
miljard dollar belasting geheven worden. In juni voegde hij
daar de afschaffing van de belastingsvrijstelling op de import
van staal en aluminium uit Canada, Mexico en Europa aan toe.

De opkomende landen tenslotte, tekenden in 2018 een
zwakke groei op. De Argentijnse, Braziliaanse, Turks en
Russische munten kwamen onder druk en daalden in waarde.
In China zorgden de internationale handelsoorlog en interne
problemen in de bankensector voor een groeivertraging, die
ook doorwoog op economieën die traditioneel veel
exporteren naar China. Argentinië werd gedwongen sterke
bezuinigingen door te voeren en Zuid-Afrika kwam terecht in
een recessie.
Niet te verwonderen dat in 2018 de beurzen in het rood
doken. De langetermijn interestvoeten stegen en zorgden
voor kapitaalsverschuivingen van de aandelen- naar de
obligatiemarkten. De neerwaarste beurscorrectie in
september was spectaculair te noemen.

De oliemarkten in 2018
De situatie op de oliemarkten werd vooral beïnvloed door de
Verenigde Staten. Nadat president Trump in mei het einde
van de nucleaire overeenkomst met Iran aankondigde, ging
een schokgolf door de oliemarkten, waar de prijsindex voor
olie en de koers euro/dollar heftig op reageerden.
Foto www.volkskrant.be

Niet te verwonderden dat de Amerikaanse economie sterk
presteerde en een BBP-groei van meer dan 4% optekende in
het tweede trimester. Het jaar werd afgesloten met globaal
3% groei. De werkloosheid daalde sterk en de lonen stegen.
De machtsverdeling tussen Democraten en Republikeinen
werd na tussentijdse verkiezingen gewijzigd. In combinatie
met een bijgestuurd Amerikaans monetair beleid kon de
dollar zijn positie versterken.
Europa heeft een moeilijk jaar achter de rug. De economische
groei vertraagde en de positie van de Euro tegenover de
dollar verzwakte, vooral toen de Europese Centrale Bank
aankondigde dat haar terugkoopprogramma voor effecten
zou stopgezet worden. Duitsland en Italië kenden een
moeilijke regeringsvorming en Italië stootte op veel Europese
tegenstand voor zijn begrotingsontwerp, dat het begrotingstekort in 2019 verder laat oplopen. Maar 2018 was vooral het
jaar van de Brexit. Het Brits-Europees uittredingsakkoord lag
aan de basis van een politieke crisis en leidde tot het ontslag
van meerdere Britse ministers.

De OPEC-leden beslisten in juni om hun productiequota te
behouden, maar Iran kreeg vrijwel tegelijk een nieuw
Amerikaans handelsembargo te verwerken, zodat het zijn
productie en export niet kon verhogen. In december besliste
de OPEC dan de productie met 1,2 miljard vaten per dag te
verlagen. Maar het werd duidelijk dat de regulerende rol van
de OPEC verder afneemt.

Er werd verwacht dat het olieuitvoerembargo van de V.S.
tegen Iran de olieprijzen opwaarts zou beïnvloeden, maar om
drie redenen gebeurde het tegenovergestelde.
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Vooreerste stelde het IMF de economische groeiverwachtingen neerwaarts bij, zodat verwacht werd dat ook
de vraag naar olie minder snel zou stijgen. Vervolgens bleek
duidelijk dat de Amerikaanse olieproductie sterk steeg, zodat
het aanbod alsnog voldoende leek. Tot slot stond Trump een
aantal vrijstellingen op het embargo voor invoer van Iraanse
olie toe, om zichzelf tijd te gunnen voor een reorganisatie van
de Amerikaanse economie.
De Amerikaanse olieproductie bereikte een historisch
hoogtepunt en tegelijk viel de import terug tot onder het peil
van 2001. De Verenigde Staten namen de rol als grootste
internationale olieproducent over van Rusland. Ook SaoediArabië en Rusland bereikten ongeziene productieniveaus en
door de afnemende vraag in de opkomende economieën mag
ook voor 2019 een productieoverschot verwacht worden.

Het jaar werd in veel Europese landen ingezet met lage
voorraadniveaus, maar in de loop van het jaar konden de
voorraden weer op peil gebracht worden. Niettemin werd
Europa geconfronteerd met een structurele schaarste, omdat
enerzijds het aanbod de vraag naar gas niet kon volgen en
anderzijds onderhoudswerken op het Noorse net voor
bijkomende beperkingen zorgden.

De elektriciteitsmarkten
Ook bij elektriciteit had de prijsevolutie voor CO2-emissiecertificaten een sterke invloed op de prijzen. De dalende prijs
voor steenkool in het najaar werd werd volledig tenietgedaan
door de stijgende kost van CO2-emissies. Vooral in september
was de speculatie sterk op de markt hiervoor.

Complexe situatie op aardgasmarkten
Ook de aardgasmarkten kenden moeilijk jaar. De vraag naar
aardgas ten behoeve van electriciteitsproductie steeg sterk,
het aantal bevoorradingsbronnen nam af en de productie in
Nederland en het Verenigd Koninkrijk daalde. Ook de LNGleveringen bleven laag. Het evenwicht op de Europese
aardgasmarkt werd gegarandeerd door de invoer van
Russisch aardgas.
De LNG-leveringen in Europa bleven van het begin van het
jaar tot in de herfst laag, ondermeer omdat de Aziatische
economieën hun voorraden tegen de winter aanvulden en
daardoor hogere prijzen boden aan de producenten. Maar
van zodra het prijsverschil tussen de Aziatische en Europese
markt afnam, steeg de aanvoer naar Centraal- en WestEuropa, om uiteindelijk recordniveaus te bereiken. Doordat
de temperaturen ook in 2018 gematigd waren, bleef de
residentiële vraag naar aardgas onder het gebruikelijke
niveau, zodat er weinig opwaartse druk op de prijzen kwam.

STEG-centrale Herdersbrug Brugge (Foto Engie-Electrabel)

De onbeschikbaarheid van electriciteitscentrales zorgde
vanaf de zomer 2018 voor problemen. De beschikbaarheid
van hydro- en nucleaire centrales was laag en er was weinig
windproductie. De droogte tijdens de zomer deed het peil van
de waterlopen dalen, zodat op de Rijn de vrachtschepen met
steenkool de elektriciteitscentrales niet meer konden
bereiken. Zowel in Frankrijk als in België werd de planning van
de onderhoudsbeurten voor de kerncentrales in de war
gestuurd, waardoor de productiecapaciteit sterk terugviel en
de prijzen op de electriciteitsmarkt stegen. Tegen het einde
van het jaar verbeterde de toestand, maar de bevoorradingsproblemen waren niet geheel van de baan.

Vooruitzichten voor 2019
Het is duidelijk dat de ontwikkelingen en beslissingen van
2018 verder effect zullen hebben in 2019. Dit zal tot verdere
wijzigingen in het energiebeleid en in de mix voor aardgasbevoorrading leiden.
Foto Zantingh NL

Mede door de stijgende prijs van CO2 -emissiecertificaten, die
van 5 naar 25 € per ton ging, lag de prijs voor steenkool zeer
hoog. Hierdoor werd het gebruik van aardgas voor productie
van elektriciteit nog verder gestimuleerd. Daar kwam nog bij
dat heel wat geplande en ongeplande onderhoudsbeurten op
de Noorse, Russische en Britse aardgasnetwerken werden
uitgevoerd, zodat de flexibiliteit in het gasbevoorradingssysteem beperkt was.

Uiteraard mag rond de kwestie van de Brexit in de loop van
het voorjaar meer duidelijkheid verwacht worden en de
gevolgen daarvan voor de energieprijzen zullen afhangen van
de al dan niet bereikte akkoorden. Daarbij zullen vragen rijzen
over de gevolgen voor de volumes gas en elektriciteit die met
het continent verhandeld worden en de bijzondere milieubeperkingen die voor de Britse industrie zullen gelden.
Op wereldniveau kan een groeivertraging in de hand gewerkt
worden door enerzijds het risico van een handelsoorlog
tussen de Verenigde Staten en China, die gevoed wordt door
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economisch protectionisme, en anderzijds een verhoging van
de basisrentetarieven bij de centrale banken, zoals in de VS,
het Verenigd Koninkrijk en Turkije reeds het geval was.
De Europese verkiezingen in mei 2019 zullen een indicatie
zijn van de te verwachten oriëntatie van het Europese
energiebeleid: de evolutie van de energiemix, met de rol van
kernenergie en steenkool; de ontwikkeling van alternatieve
technologieën voor gas- en elektriciteitsproductie; de
evolutie van de CO₂-markt, enzovoort.
De olieproductieniveaus zouden verder moeten stijgen door
de strijd om de eerste plaats tussen de Verenigde Staten,
Rusland en Saoedi-Arabië. Deze niveaus kunnen wel nog
beperkt worden door de gevolgen van het OPEC-besluit van 6
december om de productie met 1,2 miljard vaten per dag te
verminderen.
Wat aardgas betreft, is een geleidelijke verplaatsing van de
historische noordelijke aanvoerstromen uit Rusland,
Noorwegen en Nederland naar het zuiden met nieuwe
aanvoerroutes uit Zohr in Egypte en TAP in Azerbeidzjan te
verwachten. De productie in Groningen zal geleidelijk verder
afnemen omwille van het aardbevingsrisico. Dat zou een
impact moeten hebben op de prijs van de TTF-overeenkomsten.
De spanningen tussen Rusland en Oekraïne kunnen het
transport van Russisch aardgas bemoeilijken, maar de
opening van de nieuwe Nordstream II aardgasleiding tussen
Rusland en Duitsland kan hieraan verhelpen.

Tenslotte zal het transport van LNG in Europa toenemen door
de stijgende productie in het Stille Oceaangebied. Dit
kondigde zich reeds aan in 2016 en 2017 en vanaf einde 2018
werden de gevolgen daarvan concreet zichtbaar.
De evolutie van de elektriciteitsmarkt in 2019 blijft onzeker
en zal beïnvleod worden door twee elementen: de
beschikbaarheid van thermische centrales in België, Frankrijk
en Nederland en de evolutie van de CO₂-prijs.
Voor CO₂ zal het activeren van de Market Stability Reserve, de
geleidelijke vermindering van het aantal CO₂-emissiecertificaten door de EU, een invloed hebben, maar de impact
op de prijzen daarvan is nog af te wachten.

Op het vlak van infrastructuur worden nieuwe verbindingen
voor transport van elektriciteit tussen België en het Verenigd
Koninkrijk in gebruik genomen in 2019 en tussen België en
Duitsland in 2020.
Ten slotte moet nog afgewacht worden welke politieke
verschuivingen de parlementsverkiezingen en de regeringsvorming in ons land zullen meebrengen. Het klimaatvraagstuk
belooft daarbij een vooraanstaande rol te spelen. Ook in
Frankrijk en Duitsland mag een verdere bijstelling van het
beleid inzake gebruik van steenkool en kernenergie worden
verwacht.

Bron: Update over de energiemarkten in 2018
E-book uitgave Engie-Electrabel
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Hoge Duitse onderscheiding
Commissaris-generaal WOI Paul Breyne gelauwerd

Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland – Brussel 13 november 2018
Jan De Vos, voorzitter

De federale Commissaris-generaal voor de Herdenking Eerste Wereldoorlog en ere-gouverneur
Paul Breyne kreeg op 13 november 2018 uit handen van de Ambassadeur van de
Bondsrepubliek Duitsland Z.E. dhr. Martin Kotthaus het "Grote Kruis van Verdienste met Ster
en Grootlint van de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland". Een gelegenheid
om terug te blikken op het mandaat van de commissaris-generaal.

Op één na hoogste Duitse onderscheiding
Paul Breyne werd in november 2011 door de federale
regering aangewezen als commissaris-generaal voor de
coördinatie van de honderdste herdenkingsplechtigheden
van WOI. De officiële benoeming volgde dan in maart 2012.
De ere-gouverneur van West-Vlaanderen zei bij zijn
aanstelling dat hij geen triomfalisme of wapengeknetter wou
en de herdenkingen niet te commercieel wilde zien.
Meer dan vier jaar lang waakte de commissaris-generaal over
de evenwichtige, waardige en serene uitvoering van de
herdenkingsprogramma’s en bepaalde hij mee de visie en
richting, om zo de juiste toon te zetten met aandacht voor de
Europese waarden, voor meerstemmigheid en aandacht voor
alle slachtoffers.

aan Paul Breyne een onderscheiding toekende voor zijn werk
als commissaris-generaal. De ere-gouverneur noemde dit
“Een mooi voorbeeld van verzoening”.
Paul Breyne voegde er verder aan toe: “Ik denk dat ons werk
gedurende de hele periode in een goede verstandhouding is
verlopen met alle betrokken landen, de provincies en de
steden die meewerkten. Het accent lag op verzoening en op
de bevordering van de vrede. Daar zijn we wel in geslaagd,
denk ik, zonder de feiten te ontkennen.”

Zijn werk werd bijzonder geapprecieerd, want als éérste land
reikte Duitsland hem een hoge onderscheiding uit. Het “Groot
Kruis van Verdienste met Ster en Grootlint van de Orde van
Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland” werd door de
Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland Z.E. dhr.
Martin Kotthaus overhandigd tijdens een plechtigheid op de
Ambassade van de Duitse Bondsrepubliek op 13 november
2018.

Vier intense jaren met veel hoogtepunten
Voor Paul Breyne waren er veel hoogtepunten tijdens de vier
jaar durende herdenkingsperiode, onder meer het Lichtfront
en de herdenkingsplechtigheid in 2014 in Nieuwpoort. “Maar
er waren ook initiatieven op kleinere schaal die ik erg de
moeite vond, zoals de vredeswakes in Langemark. Dat was
voor de vrede pure promotie.”
Hij gaf wel toe dat hij het spijtig vindt dat zijn taak voltooid is.
“Het belangrijkste is evenwel dat er iets van overblijft, een
boodschap naar de jeugd toe. Het is nu ook aan de jongeren
om de herdenking verder te zetten.”

Bij die gelegenheid loofde de ambassadeur de grote
verdienste van Paul Breyne en zijn inzet voor internationale
verzoening, zijn gedrevenheid als pleitbezorger van de
Europese gedachte en de bescheidenheid en eenvoud
waarmee hij de vele herdenkingsprojecten mee in goede
baan leidde. Het is merkwaardig dat Duitsland als éérste land

Ook met Mars & Mercurius Brugge West-Vlaanderen droegen
we met projecten als “Van Schelde naar IJzer”, vredes- en
educatieve activteiten voor scholen en tentoonstellingen in
Moerkerke en in Brugge bij tot de herdenking van WOI. Zijn
oproep om ook in de toekomst een boodschap over te
brengen naar de jeugd en om de jongeren aan te sporen om
de taak van herinnering en herdenking te aanvaarden, nemen
we graag in onze werking verder ter harte.
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Belgium Remembers
75 jaar bevrijding Tweede Wereldoorlog
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Luitenant-kolonel (Res) Christophe Onraet

Na vier jaar bezetting werd België in de eerste septemberdagen van
1944 bevrijd door de geallieerde legers die in juni geland waren in
Normandië. Een golf van uitzinnige vreugdetaferelen en van opluchting
trok door ons land. Maar dit had een prijs: tijdens de gevechten met de
Duitse achterhoede vielen talrijke slachtoffers in naam van de vrijheid.
Europa zou nog tot 8 mei 1945 moeten wachten tot de vijandelijkheden
gestaakt werden en Duitsland capituleerde.

Waarom herdenken?

▪

Dit jaar is het precies 75 jaar geleden en dus is er een
bijzondere reden om deze gebeurtenissen gepast te
herdenken. Na vier jaar herdenken van de Grote Oorlog 1418 zijn de schijnwerpers nu gericht op de Tweede
Wereldoorlog en op de bevrijding. In dit artikel worden de
voornaamste evenementen toegelicht.

de operatie Market Garden, die in september 1944
vanuit België de bevrijding van Nederland inluidde.

▪

het Duitse tegenoffensief in de Ardennen van december
1944 en januari 1945

▪

de rol van de burgerbevolking, het verzet en de
geallieerden bij de bevrijding van België, de terugkeer
naar de vrede en de gevolgen van de oorlog

▪

de bevrijding van de concentratiekampen en
vernietigingscentra, met onder meer Breendonk op 4
september 1944 en Auschwitz op 27 januari 1945

Vooraleer deze activiteiten te overlopen, is het nuttig om te
begrijpen welke de beweegredenen en bedoelingen zijn:
▪

uitdrukken van erkentelijkheid tegenover oud-strijders
en weerstanders en respect voor slachtoffers

▪

historisch duidelijk maken dat vrede, vrijheid en
democratie nooit definitief verworven zijn

▪

aanzetten tot burgerzin en democratische overtuiging

▪

bijdragen tot herinneringseducatie door de nog in leven
zijnde getuigen actief te betrekken en hun
herinneringen door te geven aan de jeugd

▪

verspreiding van nieuwe inzichten uit wetenschappelijk
onderzoek naar verschillende doelgroepen

▪

inzetten op persoonlijke ervaring en burgerparticipatie

▪

bijdragen tot de restauratie en ontsluiting van
erfgoedsites met een band met Wereldoorlog II

▪

doorgeven van informatie en gegevens langs digitale
kanalen

▪

verbeteren van de naambekendheid van individuele
sites

▪

stimuleren van meerdaags verblijfstoerisme

Een werkgroep onder leiding van het War Heritage Institute
heeft zes historische thema’s weerhouden, die alle actoren in
het land moeten toelaten er hun herdenkingsprojecten aan
op te hangen:
▪

de bevrijding van België in september 1944 en de
daaropvolgende Duitse vergeldingsaanvallen

▪

de strijd om de Schelde in september - november 1944

Partners
Defensie is een bevoorrechte partner bij veel herdenkingen
en zal ook nu de belangrijkste herdenkingen ondersteunen
met militaire aanwezigheid, muzikale opluistering en logistiek.
Deze herdenkingen zijn belangrijk voor de jonge generaties
militairen, omdat de Belgische strijdkrachten zoals we die
vandaag kennen, hun oorsprong vinden in de zomer van 1944.
75 jaar later werkt Defensie vanuit dezelfde waarden als
destijds: vrede, vrijheid en democratie.
De Gewesten en Gemeenschappen hebben elk voor zich
bepaald welk belang ze willen hechten aan de herdenking van
75 jaar Bevrijding en werkten dit uit in hun verschillende
beleidsdomeinen.
Voor de promotie kon men rekenen op de medewerking van
de drie toeristische agentschappen: Toerisme Vlaanderen,
Visit Brussels en Wallonie-Belgique Tourisme.
Liberation Route Europe tot slot is een van oorsprong
Nederlandse stichting met kantoor in Brussel. De stichting
werkt als een steeds verder uitbreidende internationale
herdenkingsroute die de belangrijkste regio’s verbindt die
betrokken waren in de opmars van de westelijke geallieerden
vanaf Zuid-Engeland naar de stranden van Normandië, de
Belgische Ardennen, Nederland, het Hürtgenwald en Berlijn.
Er wordt ook gewerkt aan een oostelijke route naar Berlijn,
via Polen en Tsjechië, en een zuidelijke, die start op Sicilië.
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Thema 1: Bevrijding van België in september 1944

Bevrijdingskolonnes

Tentoonstellingen en duiding

Speciaal voor 75 jaar Bevrijding stelt het WHI een historische
kolonne samen met 50 historische voertuigen van het einde
van de Tweede Wereldoorlog. De belangrijkste tanks en
andere voertuigen komen van de WHI-site Bastogne Barracks.
Deze worden aangevuld met voertuigen uit private collecties.

Het WHI opende in het kader van 75 jaar Bevrijding een
nieuwe permanente overzichtstentoonstelling op 9 mei 2019
in het Koninklijk Legermuseum. Deze nieuwe tentoonstelling
brengt met een indrukwekkende selectie historische stukken
en persoonlijke verhalen de bezetting en bevrijding van het
hele land in beeld, net als het einde van de oorlog in Europa
en de nazipolitiek van uitsluiting en uitroeiïng.
Met bijna 3.000 m² wordt dit de grootste Wereldoorlog IItentoonstelling van het land, met de bedoeling verschillende
generaties bewust te maken van hun geschiedenis, historisch
erfgoed te ontsluiten en een pedagogisch discours aan te
bieden met wetenschappelijke waarde, dat inzicht biedt in
het verleden.

De kolonne rijdt drie keer uit: op de nationale feestdag in
Brussel, in september doorheen het land en in december in
de Ardennen. De realisatie van deze “Bevrijdingskolonnes”
gebeurt in samenwerking met de Land Component van
Defensie, die volledig instaat voor de logistiek en die ook
moderne voertuigen meestuurt, zodat verleden en heden één
worden. De militairen die behoren tot de kolonnes zullen ook
deelnemen aan de verschillende plechtigheden. In januari
2020 focust Bevrijdingskolonne Zuid integraal op het
Ardennenoffensief.
De herdenkingen worden op vrijdag 8 mei 2020 afgesloten
met een nationaal herdenkingsmoment in Brussel, waarin de
nagedachtenis van de militaire én burgerlijke slachtoffers
centraal staat.

De Polen

Eind september 2017 lanceerde CEGESOMA de ambitieuze
website www.belgiumWW2.be, die een toegankelijke stand
van het onderzoek biedt rond collaboratie, gerecht en
repressie in België. Ook andere aspecten van de Tweede
Wereldoorlog krijgen hier een plaats, met om te beginnen het
militaire luik en het verzet. Het WHI werkt hieraan mee en
ook andere partners kunnen teksten en data ter beschikking
stellen. Aan de website is eveneens een blog toegevoegd. De
site zal complementair zijn aan de tijdelijke projectwebsite
www.belgiumremembers44-45.be en beide worden samen
gepromoot.

Oorlogsdoden
In 2015 lanceerde ex-IV-NIOOO (nu WHI) een databank voor
de Belgische militaire oorlogsdoden van Wereldoorlog I, die
eind 2018 voorlopig afgewerkt werd. In 2019-20 wordt de
gegevensbank uitgebreid met de militaire slachtoffers van
Wereldoorlog II, waarvan het aantal op 12.000 geschat wordt.
In tegenstelling tot het eerste wereldconflict, werd het
merendeel van de stoffelijke overschotten van Wereldoorlog
II gerepatrieerd. Dit betekent dat de meeste militaire
oorlogsslachtoffers vandaag op burgerlijke begraafplaatsen
liggen, waarvan een deel door de jaren heen helaas
verwijderd is. Naast het opmaken van fiches voor alle doden
worden ook de nog bestaande graven geïnventariseerd.
Net als voor de gerepatrieerde graven van Wereldoorlog I,
worden ook voor deze van Wereldoorlog II plaatjes voorzien
met de tekst ‘Pro Patria 1940-1945’, die door gemeentebesturen of familieleden, afhankelijk van wie het graf beheert,
gratis kunnen besteld worden. De campagne hiervoor wordt
eerstedaags opgestart.

Polen zet sterk in op de bevrijdingsroute door België en
Nederland van de 1ste Poolse Pantserdivisie onder leiding van
Generaal Maczek. In verschillende gemeenten in de
provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen
zijn herinneringen daaraan bewaard gebleven. De belangrijkste Poolse begraafplaats bevindt zich in Lommel.
Deze tentoonstelling met titel “Gepantserde vleugels”
opende op 28 januari in Brussel op de WHI-site van het
Koninklijk Legermuseum en trok daarna naar de belangrijkste
plaatsen in Vlaanderen waar de divisie ingezet werd. De
tentoonstelling zal nog te bezoeken zijn van 26 oktober tot 17
november in het stedelijk museum in Sint-Niklaas en van 7
december tot 5 januari in het Gemeenschapscentrum in
Merksplas.

Herdenkingen te Mons
Op 2 september 1944 werd Mons als eerste belangrijke stad
op Belgisch grondgebied bevrijd door de Amerikaanse 3rd
Armored Division. In de daaropvolgende dagen volgde de rest
van het land. In verschillende steden en gemeenten wordt dit
nog elk jaar herdacht.

Herdenking bevrijding Brussel
Op 3 september 2019 reden, net zoals 75 jaar geleden,
geallieerde tanks de hoofdstad binnen en tijdens het
bevrijdingsbal werd de sfeer van de septemberdagen van
1944 opnieuw tot leven gebracht.

Thema 2: de slag om de Schelde
Historisch gezien was de toegang tot de haven van Antwerpen
een cruciale succesfactor voor de geallieerde opmars in NaziDuitsland. Antwerpen zelf werd reeds op 3 en 4 september
1944 bevrijd, maar het duurde nog tot 28 november
vooraleer de Schelde geheel vrijgemaakt was en geallieerde
schepen in Antwerpen konden aanleggen.
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De strijd focuste op twee plaatsen: enerzijds de
Scheldemonding met gevechten aan de oostkust, in het
noorden van de provincies West- en Oost-Vlaanderen en in
de aangrenzende provincie Zeeland met Zeeuws-Vlaanderen
en Walcheren; anderzijds rond Antwerpen zelf waar de stad,
de haven en de omgeving nog tot eind maart 1945 met Duitse
V1- en V2-bommen werden bestookt.
▪

Op de site Gunfire organiseren vrijwilligers van het WHI
en de gemeente Brasschaat een tentoonstelling rond de
Britse en Amerikaanse luchtafweer tegen de Vbommen. De operatie duurde 154 dagen. Gunfire
bewaart een aantal unieke stukken van deze periode.

▪

In Zeebrugge loopt van 8 juni 2019 tot 6 februari 2021 in
Seafront, de site van de vroegere vismijn, een
tentoonstelling over het maritiem aspect van de
bevrijding. De tentoonstelling focust op vier thema’s: de
oorlog ter zee, de bevrijding van de kust, de operaties
voor Walcheren in de bevrijding van de Scheldemonding
en de 54 wrakken van vaartuigen uit de Tweede
Wereldoorlog, die zich nog vandaag nog in de Belgische
territoriale wateren bevinden.

▪

In het noorden van West- en Oost-Vlaanderen en in de
aangrenzende delen van Zeeuws-Vlaanderen bestaat
een lange traditie van herdenkingen rond de Canadese
deelname aan de vrijmaking van de Westerschelde.
Belangrijke elementen daarin zijn o.m. de jaarlijkse
herdenking op de Canadese militaire begraafplaats in
Adegem (Maldegem) en de Canadese bevrijdingsmars
die in de herfstvakantie van de Westerschelde richting
Knokke trekt. In samenwerking met de Canadese
ambassade wordt voor de 75ste verjaardag een speciaal
programma uitgewerkt.

Thema 3: de operatie Market Garden
Na de woelige bevrijding van Limburg, met o.m. de slag om
Hechtel, werd een cruciale operatie opgezet in de richting van
Nederland, met als doel de grote rivieren over te steken. Deze
kreeg de codenaam “Market Garden” en combineerde
meerdere luchtlandingsoperaties op Eindhoven, Nijmegen en
Arnhem (Market) met een landoffensief (Garden), waartoe de
Britse generaal Brian Horrocks op 15 september 1944 het
bevel gaf in Leopoldsburg. De operatie mislukte gedeeltelijk
doordat de Nederrijn bij Arnhem niet kon overstoken worden.
Het werd “A bridge too far”.
In Nederland werden rond deze operatie verschillende grote
herdenkingen opgezet. Bij ons nam Leopoldsburg de leiding
en werkte daartoe onder meer samen met buurgemeenten

Hechtel-Eksel en Lommel. In Lommel bevindt zich de grootste
Duitse verzamelbegraafplaats van het land, alsook een Poolse
begraafplaats. De Vlaamse regering steunde de organisatie
van de herdenkingen in Leopoldsburg.

Thema 4: het Ardennenoffensief
In december 1944 en januari 1945 probeerden de Duitsers
o.l.v. Veldmaarschalk von Rundstedt vanuit de Ardennen met
een ultiem tegenoffensief de geallieerden terug te drijven
tijdens de Battle of the Bulge. De gevechten speelden zich niet
alleen af in de Belgische provincie Luxemburg, maar ook in
aanliggende delen van Luik en Namen en in het Groothertogdom Luxemburg. Aan deze grootste operatie uit
Wereldoorlog II op Belgische bodem herinneren een hele
reeks begraafplaatsen, monumenten, sites en musea,
waaronder Kamp Elsenborn, La Gleize, Baugnez 44, La Rocheen-Ardennes.
In het centrum van het historisch gebeuren ligt de stad
Bastogne, waar elk jaar een Nuts Weekend georganiseerd
wordt, met ruim 70.000 bezoekers in 2014. Dit is genoemd
naar het beroemde antwoord van de Amerikaanse generaal
McAuliffe toen de Duitsers vroegen om zich over te geven,
nadat de stad door hen omsingeld was. Het Bastogne War
Museum vervult een centrumrol in het geheel en ook
Bastogne Barracks is een trekpleister.
In 2019 zet het Bastogne War Museum uiteraard in op 75 Jaar
Bevrijding, maar het is ook precies 30 jaar geleden dat de
Berlijnse muur viel en dat de Koude Oorlog beëindigd werd.
Bepaalde historici beweren zelfs dat pas hiermee de Tweede
Wereldoorlog echt ten einde kwam. Een nieuwe grote
tentoonstelling gaat hier nader op in onder de titel Art Liberty.
From the Berlin Wall to the Street Art.
▪

Officiële plechtigheid op zaterdag 14 december bij het
Amerikaans monument rond het thema reconciliation.

▪

Groot klank- en lichtspektakel op vrijdag-, zaterdag- en
zondagavond.

▪

Rondleidingen op de site, demonstraties met Wereldoorlog II voertuigen, militariabeurs en een uniek klanken lichtspektakel.

▪

De tentoonstelling Vestiges de Guerre, de optocht en
huldiging aan de monumenten voor Patton en
McAuliffe, een défilé met militaire voertuigen en de
traditionele notenworp vanop het stadhuis.

▪

Kerstmarkt met muziek en animatie uit de jaren ’40,
boekenbeurs rond Wereldoorlog II en filmfestival.
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▪

Bastogne Barracks is een vroegere kazerne van Defensie,
die thans beheerd wordt door het WHI. De site bestaat
uit twee delen. Enerzijds is er het Vehicle Restoration
Centre met een grote collectie voertuigen. Anderzijds
zijn er ook nog gebouwen van voor de Tweede
Wereldoorlog, met onder één ervan de kelder die
Generaal McAuliffe gebruikte als hoofdkwartier. Het
gebouw erboven is omgevormd tot museum en zal in de
toekomst door de intercommunale Idelux overgenomen
en heringericht worden.

De herdenkingen rond het Ardennenoffensief beperken zich
uiteraard niet tot Bastogne. Op 17 januari 2020 vertrekt de
Bevrijdingskolonne Zuid voor een tocht doorheen de
Ardennen naar Elsenborn.

Thema 5: de rol van de burgers en het verzet, de terugkeer van de vrede en de gevolgen van de oorlog
Bij verschillende projecten worden getuigenissen van
overlevenden verzameld en de “laatste getuigen” zullen ook
een prominente rol spelen in de herdenkingen. Het is
belangrijk dat hun verhalen niet verloren gaan. 75 jaar na
datum kunnen ze nog verteld worden door zij die het
meemaakten, maar het momentum is er ook om ze te
bewaren en door te geven.
Het doorgeven van getuigenissen is ook belangrijk om na te
gaan hoe collectieve herinneringen tot stand komen. In
september 2017 startte CEGESOMA met de Universiteit Gent
en de Université Catholique de Louvain het onderzoeksproject “Transmemo”. Hierin wordt nagegaan hoe herinneringen aan het verzet en de collaboratie in familiale context
overgedragen worden en hoe dit in Vlaanderen en in
Franstalig België gebeurd is.
In 2017 zond VRT-Canvas de reeks “Kinderen van de
Collaboratie” uit, die veel reacties losmaakte. In 2019 zendt
VRT-Canvas een vervolgreeks uit over de “Kinderen van het
verzet”, waain kinderen van verzetslieden aan het woord
gelaten worden over de vaak heel uiteenlopende stempel die
de oorlog op hen gedrukt heeft.

Thema 6: de bevrijding van de concentratiekampen en
de vernietingscentra
De meer dan 3.500 verzetslieden die in het doorgangskamp
van Breendonk gepasseerd zijn en waarvan de helft het einde
van de oorlog niet gehaald heeft, werden herdacht op een
bedevaart op 18 september 2019 in het Kamp van Breendonk.
In 1947 werd het kamp omgevormd tot nationaal gedenkteken en vandaag is het een site van het WHI.
Tussen juli 1942 en september 1944 werden vanuit de
kazerne Dossin 25.274 Joden en 354 Roma en Sinti verzameld
en weggevoerd richting Auschwitz-Birkenau en enkele
kleinere kampen. Daarvan waren er bij de bevrijding nog
maar 1.395 in leven. Sinds 2012 is een deel van de vroegere
kazerne door de Vlaamse overheid ingericht als memoriaal,
museum en documentatiecentrum over Holocaust en
Mensenrechten.

Van oktober 2019 tot 2020 gaat in Kazerne Dossin onder de
titel Auschwitz.Camp een grote tentoonstelling door over het
lot van de Belgen in Auschwitz. Dit gebeurt aan de hand van
getuigenissen en een unieke ruimtelijke visualisatie van de
diverse aspecten van het kampleven. Ook de bevrijding van
het kamp door het Rode Leger, eind januari 1945, komt aan
bod. De expo wordt gerealiseerd met financiële steun van de
Vlaamse Overheid.
Op 27 januari 1945 werd Auschwitz-Birkenau bevrijd door het
Rode Leger. In 2005 namen de Verenigde Naties een resolutie
aan om van deze datum een internationale herdenkingsdag
te maken. 75 jaar na de bevrijding van het kamp wordt hier
ook in België uitgebreid bij stilgestaan.
Met het oog op de herdenking van de bevrijding van het
concentratiekamp Auschwitz en het uitroeiingskamp
Birkenau bundelen het WHI, de Stichting Auschwitz en de
Internationale Federatie van Verzetsstijders de krachten voor
“De Trein der 1000”, een breed opgezet evenement tussen 5
en 10 mei 2020. Een trein brengt 700 Belgische jongeren van
17/18 jaar van Brussel naar Auschwitz en pikt tijdens het
traject nog 270 andere Europese jongeren op. Overlevenden
begeleiden hen tijdens hun bezoek dat op vier vlakken werkt:
herdenken, educatie, burgerzin en media.
Op de symbolische datum van 8 mei 2020 wordt voor de
deelnemers aan het project in Auschwitz zelf een speciale
plechtigheid georganiseerd. Bij de vorige editie van dit project
in 2015 was de voorzitter van het Europees parlement hierop
aanwezig.

Herinneringseducatie
Bij herinneringseducatie rond Wereldoorlog II wordt gefocust
op drie pijlers: vooreerst kennis en inzicht, daarnaast
empathie en betrokkenheid en tot slot reflectie en actie.
Inzicht in de totstandkoming van conflicten primeert op
feitenkennis. Voor historische empathie en betrokkenheid
worden afstandelijke analyses aangevuld met persoonlijke
verhalen zoals getuigenissen, brieven, gedichten enz… Ten
slotte wordt gekeken naar de huidige situatie: reflectie over
de betekenis van het verleden voor het heden. Het versterken
van attitudes zoals kritisch burgerschap en maatschappelijke
betrokkenheid zijn daarbij heel belangrijk.
Het is niet mogelijk hier een volledig overzicht te geven van
alle initiatieven inzake herinneringseducatie, permanent
zowel als tijdelijk. Hiervoor verwijzen we naar de websites en
nieuwsbrieven van de verschillende partners, waarnaar op de
website www.belgiumremembers44-45.be een link gelegd
wordt.

Bewerking door Luitenant-kolonel Christophe Onraet, op basis
van het Nationaal herdenkingsprogramma van WHI/Defensie.
Auteur, Franky Bostyn, adjunct-directeur WHI.
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Herdenking 100 jaar Wapenstilstand
Mars & Mercurius leden werken mee
aan Canadese documentaire

M&M
en Samenleving

Andre Billiet

Op 11 november 2018 werd op de Franstalige Canadese Televisie naar
aanleiding van de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog een 3 uur durende totaalprogramma in 6 episodes uitgezonden
onder de titel “Canada-Belgique: unis par la guerre”.
Twee leden van Mars & Mercurius Brugge/West-Vlaanderen, André Billiet en
Maurice Debruyne, werkten mee aan de opnames tijdens de zomer van 2018.
André Billiet is te zien in episode 2 en Maurice Debruyne in episodes 2 en 4.

De zes episodes kunnen bekeken worden op Youtube via volgende links:
Episode 1 https://www.youtube.com/watch?v=sFyL-rUfLrw
Episode 2 https://www.youtube.com/watch?v=zXIPBeijgjU&index=3&list=PLZ4rm-Ufnw_E59AR2mRt83o53ianwsSoX&t=0s
Episode 3 https://www.youtube.com/watch?v=dcgGD4lH6CY
Episode 4 https://www.youtube.com/watch?v=ZQnVlVpDV4E
Episode 5 https://www.youtube.com/watch?v=78D8nyoeUGA
Episode 6 https://www.youtube.com/watch?v=A8ZSgDfXGtk
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M&M
en Samenleving

Vredeskwesties
voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog
François Crepain, past voorzitter

Vrede, vrede op aarde aan alle mensen die van goede wille zijn - Deel III
In deel 2 werden drie belangrijke hoofdspelers uit de vooroorlogse periode onder de loupe
genomen. Er resten er nu nog twee om een totaal overzicht te hebben van de politieke situatie
zoals die zich voordeed in Rusland en de hoofdactoren van West-Europa.

Frankrijk – La République Radicale
Dus ook in Duitsland zijn precies oligarchieën en duistere krachten aan de macht en zou de keizer slechts een “schijn
gezaghebber” zijn. Zou het in Frankrijk, die geen monarch heeft maar tot een volwassen republiek is gegroeid er anders aan
toe gaan?

De Derde Republiek kent een moeilijke start.
Na de Pruisisch-Franse oorlog (1870-71) wordt onmiddellijk na het
keizerschap opnieuw de republiek uitgeroepen. Parijzenaren komen
in opstand tegen de gesloten wapenstilstand (la Commune). De
Commune duurt tot eind mei 1871.Het zal echter nog acht jaar duren
vooraleer de definitieve keuze van staatsvorm tussen monarchie en
republiek beslist is. De Derde republiek, wat het uiteindelijk zal zijn,
is gebaseerd op het revolutionaire gedachtegoed: vrijheid van
mening, nationalisatie van het onderwijs en laïcisering van de Franse
maatschappij. (‘Le cléricalisme, voilà l’ennemi!’ is de strijdkreet van
Léon Gambetta, leider van de republikeinse beweging). De Derde
republiek kende hoofdzakelijk twee periodes : deze van de
groeicrisissen ‘la République opportuniste’ (1879-1898) en deze van
de progressistische revolutie ‘la République radicale’(1898-1914).

LA RÉPUBLIQUE (WIKIPEDIA)

La République opportuniste (1879-1899) - de groeicrisissen
Het verloop van ministers
Tijdens de eerste periode wordt geregeerd dankzij een opportunistisch verstandshuwelijk tussen twee tegengestelde politieke
strekkingen: Republikeinen en Monarchisten (Orléanisten). Het valt niet te verwonderen dat de opeenvolgende regeringen op
een zeer wankele meerderheid rusten en een korte levensduur beschoren zijn. Maar die onstabiliteit is maar schijn, want het
zijn bijna steeds dezelfde politici die blijven zetelen, maar telkenmale met een andere portefeuille en een andere bevoegdheid.
Een vertoning waaraan ook een geurtje van opportunisme hangt. Er zijn nochtans prangende problemen die naar kordate
oplossingen vragen.
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De economische depressie
Er heerst in periode 1879-1885 een economische depressie en het bevolkingscijfer stagneert. Op het platteland is de situatie
allesbehalve rooskleurig. “Vanaf het moment dat de revolutionaire erfeniswetten hadden bepaald dat de landerijen verdeeld
moesten worden onder de erfgenamen, waren de stukken grondgebied steeds kleiner geworden…. Boeren die werken op
bedrijven van minder dan 10 ha leidden een bescheiden bestaan”22.

L'ANGELUS (MILLET) – WIKIART PUBLIC DOMAIN

Deze landverkaveling is op zich een grote belemmering voor de opkomende
mechanisering van de landbouw. Daarbovenop vernietigt de phylloxera
(ruifluis de wijngaarden in de Midi en volgen er jaar op jaar slechte oogsten.
De enorme ontwikkeling in het transportwezen maakt het mogelijk dat
producten zoals graan en vlees van verre landen aan lage prijzen de Europese
markten overspoelen, waarbij de opkomst van nieuwe producten zoals
katoen de klassieke economie verstoort. Deze economische situatie
veroorzaakt grote armoede bij de landbouwers. De prijzen dalen met 40% wat
goed uitkomt voor de arbeidersklasse maar wat op het platteland nefaste
gevolgen heeft, daar de landbouwers geen winst meer halen uit hun arbeid.
De plattelandsbewoners trekken naar de steden, waar misschien nog wat te
verdienen valt. De regering moet ingrijpen. Zo zal ze als economische
maatregel de koloniale uitbreiding in Afrika en Azië hervatten om zodoende
meer afzetgebieden voor Franse producten te kunnen creëren, maar ze zal
ook tezelfdertijd allerhande beschermende invoermaatregelen uitvaardigen.

Revolutionaire wetten
Met de wet van 29 juli 1881 worden de belemmeringen op de persvrijheid afgeschaft, wat een overaanbod van publicaties
allerhande en een grote verspreiding van de republikeinse en socialistische ideeën tot gevolg heeft. De gratis schoolplicht
wordt in 1881-82 ingesteld voor kinderen van 6 tot 13 jaar. In ieder departement wordt een normaalschool opgericht en het
secundair meisjesonderwijs krijgt vorm. In 1884 wordt het stakingsrecht voor arbeiders goedgekeurd. Dit is zeer
bewonderenswaardig, want men mag niet vergeten dat In 1893 nog steeds 55% van de zitjes in de Assemblée bezet zijn door
vertegenwoordigers van de aristocratie en de rijke bourgeoisie.
De crisissen - les affaires - het revanchisme.
Van 1885 tot 1898 is Frankrijk in de ban van een reeks crisissen. Een politieke crisis met het Boulangisme, onder leiding van
generaal Boulanger die het nationaal-revanchisme predikt. Een financiëel-morele met het Panamaschandaal dat veel Franse
spaarders bankroet maakt en waarin de regering en politici niet vrijuit gaan, en tenslotte een sociale-ideologische met l’Affaire
Dreyfus als “apotheose”. Die “Affaire” over spionage voor Duitsland scheurt de Franse maatschappij letterlijk open en bloot in
twee delen: de anti Dreyfus partij met rechtse royalisten, katholieken, nationalisten en het leger enerzijds en de linkse
republikeinen, radicalen, socialisten, en syndicalisten die het voor Dreyfus, de legerkapitein en zogezegde spion opnemen,
anderzijds. Gedurende deze pijnlijke episode wordt ook in 1897 “La Ligue des Patriotes”, die in 1889 teloor was gegaan, terug
opgericht. Deze ultra-nationalistische anti-Dreyfus beweging is tegen het parlementarisme dat volgens haar de Franse koloniale
politiek aanmoedigt en zodoende de Fransen weghoudt van hun echte taak: “terugnemen wat ons is afgenomen”. “La France
a été amputée de ses deux soeurs l’Alsace et la Moselle” schreeuwt Maurice Barrés, schrijver en lid van de Académie Française
en boegbeeld van het Frans nationalisme.
De “Affaire Dreyfus” wordt afgesloten met de veroordeling van kapitein Alfred Dreyfus in 1894 door de Krijgsraad en is
zodoende schijnbaar geregeld. Maar door toedoen van het artikel “J’accuse…!” in het dagblad “L’Aurore” waarin Emile Zola
het leger onomwonden beschuldigt een onschuldige te hebben veroordeeld, wordt het proces in 1899 heropend. Het beroert
de ganse samenleving en het wordt uiteindelijk een maatschappij-proces. De antidreyfusards roepen la Raison d’Etat in om die
afgehandelde zaak niet te heropenen. Ondanks dit verzet komt de zaak terug voor de krijgsraad, die de straf herleidt tot 10
jaar hechtenis. Dreyfus krijgt echter gratie van de president en wordt onmiddellijk vrijgelaten. Tijdens dit proces komt ook
regelmatig de rol van het leger ter discussie, dit tot grote frustratie van de antidreyfusards die waarschuwen niet tegen de eer
en het prestige van het leger l’instrument de la revanche, in te gaan. Het zal nog duren tot 1906 vooraleer Alfred Dreyfus van
alle schuld wordt vrij gepleit en in ere hersteld.

22
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République Radicale (1899-1914)
De harde kern – de ultra’s
Als gevolg van deze onrustige periode komt de harde kern van de Radicalen in 1899 aan de macht en begint de periode van “la
République radicale”. Met het kabinet Waldeck-Rousseau die met het machtig “bloc républicain” stoelde op een brede basis
van zowel gematigde als radicale republikeinen en voor het eerst ook met de socialistische minister Alexandre Millerand is een
relatieve politieke rust weergekeerd. Die regering tracht de politieke stabiliteit te bewaren door de eenheid onder alle
republikeinen ten alle koste te behouden. Door de schandalen en de corruptie heeft de bevolking echter alle vertrouwen in de
politiek verloren. De regering tracht die terug te winnen door op te treden tegen de zogenaamde subversieve activiteiten van
rechtse krachten toegeschreven aan het leger en de katholieke kerk. De officieren moeten bijgevolg republikein zijn, de
congregaties en de kloosters die ook onderwijs geven moesten afgeschaft worden en alle scholen zouden moeten onder
staatsgezag staan. Na twee jaar treedt Waldeck voor gezondheidsredenen af en wordt vervangen door Emile Combes, een oud
seminarist die een rabiate antiklerikaal geworden is. Onder die regering wordt die politieke agenda nog krachtiger door
gedreven. Vele duizenden scholen worden gesloten en nieuwe kunnen niet onmiddellijk opgericht worden. De
kloostergemeenschappen die meestal sociale en medische zorgen aan de mensen verleenden worden verdreven. De bevolking
is verbitterd en voelt zich sociaal achteruit gesteld. Combes neemt ontslag wanneer publiekelijk gemaakt wordt dat de
officieren bespied worden en dat praktiserende katholieke officieren voor bevorderingen achtergesteld worden (l’Affaire des
Fiches). Met hem verdwijnt de meest vastberaden radicale regering ooit in Frankrijk.
De industrialisering – le prix fixe – la vie chère
De opkomende industrialisering stuwt boven alle onrust en agitaties de Franse
maatschappij krachtig vooruit. Rond het einde van de 19de eeuw komt een economische
relance op gang met als symbool de Eiffeltoren van de Internationale Tentoonstelling van
1889 in Parijs. De architectuur, dankzij het gebruik van zuiver staal, verwezenlijkt tot dan
ongekende krachttoeren met verbluffende overspannende constructies. De Franse trots
en fierheid, die overschaduwd waren door de smadelijke nederlaag van Sedan, herleven.
Het socialisme dat in Frankrijk een zware deuk had gekregen door de gewelddadigheden
tijdens de “Commune” van 1871, komt terug in de politieke arena dankzij o.a. de reeds
vermelde gunstige wet op de persvrijheid. Het stedelijk proletariaat groeit aanzienlijk aan
en een emancipatiebeweging komt op gang. Bijna 40% van de arbeidende populatie werkt
in de industrie, wat veel is voor een natie waar traditioneel landbouw de voornaamste
economische activiteit is. Het inkomen van de arbeidersklasse stijgt met 45%. De
arbeiderspopulatie in de grote industrieën stagneert echter met als gevolg het ontstaan
van kleine zelfstandige bedrijfjes en handelszaken. Er zullen er 4 miljoen zijn in 1906, een
nooit gezien aantal. De opkomst van grootwarenhuizen met vaste verkoops-prijzen
verplicht de kleinhandel om af te zien van de gewoonte een prijs met de klant bedingen.
TOUR EIFFEL (EIGEN FOTO FC)
De “prix fixe” was zo te zien positief voor de consument, maar had wel het nadeel dat de
concurrentie haar rol in de prijsvorming niet meer speelde en dat bij gebrek aan de nog niet bestaande overheidscontrole –
bemoeienis van de overheid is een concept dat niet mogelijk is in de toen gangbare liberale ideologie – prijsafspraken werden
gemaakt waardoor de levensduurte “la vie chère” de gewone mens, ondanks zijn gestegen loon, niet rijker maakt. “La vie
chère” is een uitdrukking die dateert uit die tijd. De toenemende onvrede, zowel bij het stedelijk als het landelijk proletariaat,
mondt uit op sociale onrust en krachtdadig verzet tegen de bezittende klasse die nog steeds het politieke toneel beheerst.
Le syndicalisme international – le socialisme français
Na verkiezingen worden de ultra’s van Combes vervangen en is de minder uiterst links georiënteerde regering van Georges
Clemenceau aan zet. Zijn politiek programma is beloftevol: de achturen werkdag en de invoering van een inkomensbelasting.
Hij heeft echter onmiddellijk te kampen met talrijke maatschappelijke onlusten en grote stakingen, o.a. na de explosie in de
mijnen van Lens met meer dan duizend doden in 1906. De sterke opkomst van het socialisme na de Eerste Internationale dat
zich groepeert als Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO) met Jean Jaurès en het syndicalisme, geconcentreerd
onder de Confédération Générale du Travail (CGT) zijn sterke politiek-sociale krachten waarmee thans rekening moet gehouden
worden. Ze komen op voor de belangen van de arbeiders en dreigen met algemene stakingen en sabotage, de action directe.
Het syndicalisme dat zeer doordrenkt is van de anarchistisch-collectivistische ideologie, gesteund op de internationale
Marxistische filosofie, zal onvermijdelijk leiden tot botsingen met het gedachtegoed van de nationaal radicaal-socialisten van
le socialisme français. “Il est parfois difficile au Français, même prolétaire, d’extirper totalement de son âme le sentiment
patriotique et national. ” 23 Deze discussie tussen ziel en hart zal in het linkse politieke kamp uiteindelijk resulteren in een breuk
in het linkse front waarvan de gevolgen in de maanden juni-juli 1914 hun nasleep zullen hebben.
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Ondertussen zijn de Parijzenaars even onder de indruk van het aangrijpende Requiem dat Gabriel Fauré in de Madeleine kerk
laat opvoeren. Requiem aeternam dona eis, Domine. Geef hun de eeuwige rust, Heer! Een vrome wens voor wat zal gebeuren?
Politieke instabiliteit
De politieke opstootjes en stevige rellen dwingen Clemenceau zeer hard op te treden tegen de stakers, waardoor hij zijn links
imago verliest en moet steun zoeken bij rechts. Hij wordt in la Chambre des Députés weggestemd na twee volle jaren geregeerd
te hebben, wat voor die tijd een record is.
Inderdaad, tijdens die periode waren de
presidenten en de ministers over het algemeen
zwakke figuren en de politieke partijen hopeloos
versnipperd en totaal machteloos. La Chambre
des Députés heeft in die periode nooit haar
normale termijn van vier jaren gehaald. De
regeringen, telkens samengesteld uit wankele
coalities, hadden een gemiddelde levensduur van
slechts negen maanden.
De gekende historische slinger gaat lichtjes naar
rechts. In 1909 komt de socialist Aristide Briand
aan het bewind. De bevolking wordt conservatiever en het nationalisme krijgt een boost. Het
oorlogsgerommel in de Balkan duwt min of meer
de aandacht van de binnenlandse problemen in
de vergeethoek. Zoals de stagnatie van de
bevolking, die dramatische proporties aanneemt
wanneer men die vergelijkt met de gestadige
MIJNWERKERSBETOGING NA ONTPLOFFING IN MIJN IN LENS IN 1906 (ROGER VIOLLET)
aangroei in de buurlanden. Zijn beleid wordt
gedoogd door de SFIO, zij het met argusogen. Hij zal tenslotte aftreden, breken met de socialistische partij en zich republikeinsocialist noemen.
Sociaal klimaat
De werkende klasse, voornamelijk in de grote fabrieken, heeft het niet slecht met een vast betrekkelijk goed loon en een vast
werkurenpatroon. De arbeider moet zich wel houden aan bepaalde verplichtingen die hem door de patroon worden opgelegd,
wat natuurlijk voor een Fransman moeilijk te aanvaarden is en hem wel eens opstandig maakt. Zijn train de vie is er tegenover
zijn collega’s arbeiders op vooruit gegaan. Hij geeft naar buiten uit de schijn het betrekkelijk goed te stellen, emitteert wat
bourgeois gewoontes, kleedt zich naar de modetrends en beleeft op zijn niveau
de Belle Epoque (Après nous le déluge!). Zijn behuizing is echter alles behalve.
Sommige wijken van grote steden bestaan uit een samenraapsel van krotjes :
“maisons sordides et lépreuses, escaliers branlants, pièces trop étroites et
malaérées, où s’entassaient dans une promiscuité répugnante et déastreuse pour
la morale, le père, la mère et les nombreux enfants”.24. Enkele fabrieksbazen laten
des cités ouvrières bouwen die lijken op kazernes met banale en rudimentaire
voorzieningen, naast de fabriekspoort neergepoot om de arbeider zijn
afhankelijkheid en onderdanigheid aan de fabriek te symboliseren. In de
mijnstreek en in de metallurgieagglomeraties van Noord-Frankrijk staan de rijtjes
troosteloze kleine huisjes les corons opgetrokken in baksteen “les corons étalaient
leur lourde et incurable tristesse”. En om aan dit miserabele leven te ontsnappen
DE DRINKEBROERS (CONSTANT PERMEKE)
is ook zoals overal de drankduvel alom tegenwoordig.
INTERNET

De nationalistische harde lijn
In 1912 vormt de Lotharinger Raymond Poincaré, republikein, conservatief en zeer nationalist anti-Duits, de regering van de
Union Nationale. Die zou moeten in staat zijn alle politieke stromingen te verenigen. In zijn kordate regeringsrede vallen
volgende woorden op: hij zal “exercer sans défaillance toute l’autorité” en ook dat het een noodzaak is Frankrijk niet te laten
“à découvert vis-à-vis de l’étranger”. Zeer opmerkelijk is wel het feit dat hij zich als premier ook de portefeuille van minister
van buitenlandse zaken toeeigent. Met hem laait het nationalisme verder op en wordt in 1912 het wetsontwerp dat de
dienstplicht van 2 op 3 jaren brengt, ingeleid. Zijn periode als hoofd van de regering is van korte duur, want Raymond Poincaré
wordt begin 1913 tot president van de republiek verkozen. Als président zegt hij in zijn inaugurale speech “Il n’est possible à
un peuple d’être efficacement pacifique qu’à la condition d’être toujours prêt à la guerre”.
24

QUILLET ‘Histoire Universelle’ op.cit. p489

40| M & M C o n t a c t 1 / 2 0 1 9
Maar toch is er schijnbaar geen vuiltje aan de lucht en de Belle Epoque viert verder. In het Théâtre des Champs-Elysées zweeft
de balletvirtuoos Vaslav Nijinski met verbazend grote magische sprongen op de even magische muziek van Claude Debussy de
“Prélude à l’après-midi d’un faune” en de zeer populaire Mistinguett doet met haar zeer gewaagde optredens de volle “Casino
de Paris” wegdromen. Nadat het licht de schilders heeft geïnspireerd, komt het expressionisme met felle kleuren en nieuwe
regels en normen. Zo penseelt Henri Matisse “Le bonheur de vivre”, gevolgd door Picasso met “Les demoiselles d’Avignon”
waarmee het kubisme was ingeleid.
Henri de Toulouse-Lautrec, onder de indruk van de verdorvenheid en de hypocrisie, schetst in een paar trekken de sfeer die
heerst in Parijs op de affiche van de dagelijkse “La Goulue” Bal concert van cancan danseres Louise Weber in de Moulin Rouge.

De Franse buitenlandse politiek
Internationaal moet Frankrijk proberen uit het isolement breken, waarin het door de buitenlandse politiek van Bismarck was
terechtgekomen. Het Franse buitenlands beleid is in den beginne dan ook wat schuchter en gedomineerd door een zekere
vijandigheid tegenover Engeland, naast het wantrouwen gemengd met revanchisme tegenover Duitsland. Het eerste syndroom
zal zijn oplossing vinden met het incident van Fashoda 25. Het tweede zal bijna tot een oorlog met Duitsland leiden tijdens de
tweede Marokko crisis in Agadir in 1911 en voor de opflakkering van het nationalisme zorgen. Zoals in Duitsland met de
Alldeutscher Verband, wordt zoals reeds aangehaald tijdens de regering Briand in Frankrijk
de Action Française opgericht. Reeds geruime tijd werd het buitenlands beleid, omwille
van de binnenlandse onstabiliteit en het aanhoudend verloop van de ministers,
hoofdzakelijk bepaald door een kern van vaste hoge ambtenaren, die bekend waren onder
de naam la Centrale – quasi een staat in de staat – waarvan veel leden uitgesproken
germanofobe gevoelens koesterden. Na het herstel van de republiek waren in veel
ministeries de ambtenaren, die nog aangesteld waren tijdens het tweede Frans Keizerrijk,
op hun plaats gebleven. Met Théophile Delcassé, een sterke minister van Buitenlandse
Zaken die zich buiten het politieke gekrakeel heeft kunnen houden en van 1898 tot 1905
op post blijft en zes regeringen overleeft, zal die Centrale veel aan belang inboeten. Begin
1899 had hij zijn diplomatiek plan voorgesteld dat als volgt kan samengevat worden: uit
het Franse isolement komen en het Europese evenwicht herschikken ten nadele van
Duitsland of, beter gezegd, Duitsland isoleren. Met Delcassé, die bekend stond voor zijn
geheimdoenerij en “pour avoir le goût du mystère”, kunnen de ambassadeurs buiten de
LA GOULUE (TOULOUSE-LAUTREC)
Centrale om, direct overleggen en communiceren bij middel van geheime privébrieven
zodat ze een eigen stempel kunnen zetten op het Franse buitenlands beleid. Dankzij deze
stille diplomatie zal de belangrijke toenadering met Groot-Brittannië tot stand komen zonder Duitsland, tot dan toe althans,
niet te veel te schofferen.
Met toestemming van Emile Combes kan hij zijn diplomatie met stilzwijgend akkoord van het Parlement verder uitwerken.
Minister van Buitenlandse Zaken Delcassé had gewoon vrij spel gekregen, negeerde de ambtenaren in Parijs en had een eigen
netwerk van bevriende ambassadeurs en functionarissen. Hij had zich laten omringen door een gesloten clubje van zeer
bekwame ambassadeurs, waarvan de gebroeders Cambon met Paul in Londen en Jules in Berlijn, alsook Camille Barrère in
25

Het FASHODA incident. De koloniale politiek van Groot-Brittannië in Afrika was gericht op een beheersen van een verticale
strook territorium van het uiterste punt van Zuid-Afrika tot aan de monding van de Nijl aan de Middellandse Zee. Terwijl dit van
Frankrijk georiënteerd was naar een horizontale strook van de Atlantische naar de Stille Oceaan dwars door het Afrikaanse
continent. Dus die twee streefdoelen moesten wel tot een conflict leiden tussen die twee koloniale mogendheden die reeds een
zekere tijd in onmin lagen. Een Franse expeditie onder leiding van kapitein Jean-Baptiste Marchand vertrekt vanuit
Loango/Brazzaville midden juli 1896 met bestemming de Boven-Nijl en komt na een uiterst zware tocht door totaal onbekend
terrein op 10 juli 1898 aan de oevers van de Boven-Nijl in Fashoda waar een half vervallen fort staat. De Engelse generaal
Horatio Kitchener heeft het opstandige Karthoum aan het hoofd van een Egyptisch leger in september 1898 verslagen en krijgt
opdracht verder zuidwaarts naar de Boven-Nijl op te rukken. Hij ontmoet een veertiental dagen later Marchand in Fashoda, die
er reeds anderhalve maand is. Verder dan een oplopende ruzie zal het niet komen. Marchand in de minderheid zijnde, sluit zich
op in het fort dat omzeggens volledig afgesloten is door de troepen die door de inmiddels vertrokken Kitchener werden achter
gelaten. Ondertussen krijgt dit incident zeer grote mediabelangstelling en wordt het door Engelsen betiteld als “an unfriendly
act”, waardoor uitgroeit tot een bijna oorlog tussen beide naties. Frankrijk is niet opgewassen tegen de oppermachtige Royal
Navy en verkiest dit incident langs diplomatieke weg op te lossen. De oplossing komt er enkele maanden later in maart 1899
door een ruil: Groot-Brittannië krijgt vrijheid van handelen in het hele gebied van de Boven-Nijl, terwijl Frankrijk over Marokko
mag heersen. Dit incident zou maar een “fait divers” geweest zijn in de vele koloniale twistjes, mocht het niet een enorme rol
gespeeld hebben in de verder diplomatieke ontwikkelingen tijdens de vooroorlogse periode. Want dit compromis zal de aanloop
zijn tot de Entente Cordiale waarin Engelsen en Fransen een akkoord maken over de definitieve afbakening van hun koloniale
invloedsferen wereldwijd, maar die dan verder in 1904 zal uitgebreid worden met diplomatieke en zelfs militaire afspraken
i.v.m. Europese aangelegenheden.
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Rome deel uitmaakten. Deze ambassadeurs waren zo overtuigd van het belang van hun functie dat ze niet alleen zich zagen
als een vertegenwoordiger van hun minister maar zichzelf beschouwden als de regering of zelfs als de Natie.
Na het verplicht aftreden van Delcassé in 1905, door Duitsland expliciet geëist als een deel van het akkoord rond de eerste
Marokko-crisis, nemen de invloed van de Centrale – Christophe Clark noemt ze de “haviken van Quai d’Orsay” in zijn boek
Slaapwandelaars – en de uitgesproken anti-Duitse gevoelens sterk toe en worden onder haar handels- en politieke dictoraat
alle economische banden met Duitsland verbroken, met de Agadir crisis in 1911 als eerste gevolg. Andere zullen nog volgen.
De toon in het tot dan toe delicate Franse veiligheidsbeleid wordt na Agadir agressiever. Deze wending in het Frans buitenlands
beleid wordt door historici beschreven als de “national revival”. Vanaf 1912 neemt Raymond Poincaré, eerst als eerste minister
en vanaf 1913 als president, actief deel aan het Frans buitenlands beleid.

Conclusies
Frankrijk wordt tijdens de Derde Republiek voortdurend geconfronteerd met sociale spanningen. Het politieke landschap is
zeer verdeeld en de partijen blijven kibbelen. Het socialisme en het syndicalisme komen sterk op, maar zullen uiteindelijk met
elkaar botsen, waardoor een scheur in het linkse front ontstaat. Het nationalisme steekt de kop op en op geregelde tijdstippen
wordt het revanchisme aangewakkerd.
Tijdens de periode 1870-1914 wordt het buitenlands beleid grotendeels beschouwd als een bijzaak. De binnenlandse
problematiek vergt immers alle aandacht. Dit kan ook een verklaring zijn waarom tijdens de ministeriële stoeltjesdans de post
van Buitenlandse Zaken niet gegeerd is, waardoor Théophile Delcassé ze zeven jaar ononderbroken kan bezetten. Tijdens die
jaren zal hij als sterk figuur en harde werker in alle rust de diplomatieke strop die Bismarck rond Frankrijk gesnoerd had
ontrafelen, om die tenslotte zelf rond de Duitse nek te hangen. De Assemblée weet niet veel af van de politiek die gevoerd
wordt door Delcassé en zijn privé clubje. Er heerste trouwens een traditie van wantrouwen en geheimhouding in dit ministerie
en bij zijn ambtenaren. Daarbij stellen deze laatsten zich over het algemeen zeer onafhankelijk op. Zo kwam het dat de
Assemblée niet veel afwist van de politiek die Delcassé voerde. Veel geheime documenten, diplomatieke afspraken en
akkoorden kreeg de Assemblée niet te zien. In zoverre zelfs dat Delcassé op een bepaald ogenblik een totale vrijgeleide van
zijn eerste minister krijgt. Wanneer hij moet aftreden in 1905 is het “systeem D” klaar. 26
Hij had in die zeven jaren zijn doelstellingen behaald: een geheim akkoord met Rusland afsluiten in 1899; het tot stand brengen
van de Entente met Groot-Brittannië in 1904 en het losweken van Italië uit de Triple Alliance in 1900. En er lagen veel geheime
politieke en militaire akkoorden en afspraken klaar voor uitvoering.

Groot-Brittannië - Hannoverdynastie gevolgd door de Saksen-Coburg en Gotha dynastie
Democratic Monarchy - Einde van het Victoriaans tijdperk
Tijdens het lange bewind van koningin Victoria bereikt Groot-Brittannië het zenith van zijn economische macht en overleeft
het de crisissen van 1857, 1866 en 1873 dankzij de soliditeit van zijn economie, die het groeiritme van de opdringende
industrialisering kan volgen. Meer dan de helft van het wereldwijd geproduceerde goud gaat
langs Londen, die de rol als internationaal centrum van financiële activiteiten van Amsterdam
overneemt. Een uitgebreid spoorwegnet en de grote handelsvloot bezorgen Groot-Brittannië
een sterke internationale positie. Maar vanaf 1878, wanneer de Europese naties
langzamerhand het systeem van de vrije handel verlaten, begint Groot-Brittannië de
concurrentie van de opkomende Duitse en Amerikaanse industrieën aan te voelen en krijgt
haar economie het moeilijker. Heftig gekant tegen protectionisme voeren de Engelsen een
systeem van de loyale handel “fair trade” in en vragen de producent de herkomst van de waren
te vermelden, waardoor het label “Made in …” ontstaat. Uiteraard met de verdoken bedoeling
de eigen Britse en koloniale producten te “promoten” in Groot-Brittannië. Op sociaal vlak komt
een “zakenbourgeoisie” de oude aristocratie verdringen en syndicaten of Trade Unions komen
op. Het is evenwel pas in 1900 dat de Labour arbeiders-partij voldoende stemmen zal halen om
ALLEGORIE BRITANNIA
2 zetels in het Parliament te bezetten, hopende op betere tijden. Edward Elgar bezingt met
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Système D. Er wordt zelfs nu en dan nog met een kwinkslag verwezen naar een systeem D. Sommigen beweren dat dit komt
van ‘système débrouillez-vous’ (systeem trek je plan). Historisch gezien zou het echter komen van het netwerk van geheime
akkoorden en afspraken die Théophile Delcassé, Frans minister van buitenlandse zaken geweven had om Duitsland geopolitiek
in Europa te isoleren. Dit geheel dat alleen zeer ingewijden kenden werd in de pers en in de volksmond geduid met ‘le système
D’(de beginletter van Delcassé) zonder echt te weten wat het inhield. Wanneer Delcassé verplicht moet opstappen (voor een
periode 1906-1911) wordt hij opgevolgd door Stephen Pichon en toen werd later geschreven ‘Une grande partie de l’action de
Stephen Pichon a alors consisté à renforcer le système des alliances et des ententes afin d’accroître la capacité de résistance de
la France face à l’agression allemande.
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trots zijn Land of Hope and Glory, lied dat zal uitgroeien tot een bijna nationale anthem. Was er hoop? Ja, bij veel inwoners
was de hoop op een beter leven aanwezig.
Zoals in vele industrialiserende streken hopen inderdaad de mensen van het platteland werk en hun geluk te vinden in de grote
steden, met overbevolking, woningnood en een schrijnende armoede tot gevolg. In 1900 leefde in York 43% van de
loontrekkenden dicht bij de hongernood. Grote stakingen blijven niet uit: meer dan 100.000 mijnwerkers staken in 1902, aantal
dat oploopt tot één miljoen in 1912. In 1908 zijn de textielarbeiders aan de beurt. Door armoede gedreven, ontstaat een
massale emigratiegolf naar Amerika, Canada en Australië.

PAASOPSTAND (WIKIPEDIA FREE DOMAIN)

Tegen de 18de eeuw heeft Groot-Brittannië een politiek systeem van
liberale democratie of “Democratic Monarchy” – een voor die tijd originele
maar stabiele staatsvorm – weten te consolideren. Deze staatsvorm heeft
Groot-Brittannië, ondanks alle economische recessies, sociale spanningen
en politieke crisissen, kunnen vrijwaren van burgeroorlogen of
staatsgrepen. De netelige Ierse kwestie, die decennia lang aansleept en die
de nationale politiek in zijn greep houdt, is er één van. Een eerste poging
tot het in voege brengen van de Home Rule in 1881, waarbij Ierland een
eigen regering en autonomie binnen het Britse rijk verkrijgt, mislukt. Deze
mislukking zal tijdens de oorlog nare gevolgen hebben, zoals de Ierse
Paasopstand in april 1916.

Buitenlands beleid – Splendid Isolation – Balance of Power
Het buitenlands beleid was voornamelijk georiënteerd op drie doelstellingen: vooreerst het behoud van de heerschappij op
zee, “Britannia rule the waves” weet u wel, om de communicatielijnen binnen het uitgestrekt imperium te vrijwaren; daarnaast
het voor de Britten voordelig machtsevenwicht “balance of power” in de wereld in stand houden en tot slot het verder
uitbreiden van het koloniaal imperium, en dit zonder zich actief in de Europese zaken te bemoeien: de “Slendid Isolation” 27
De “balance of power” of het machtsevenwicht in de wereld,
streefde ernaar om door onderhandelingen, akkoorden of indien
nodig oorlog een harmonieus evenwicht tussen de supermachten
te installeren en te behouden. Volgens historicus J.H.J.Andriessen
ging het aloude Britse streven naar een Balance of Power er
echter altijd van uit dat die balance altijd in het voordeel van
Engeland zou moeten zijn. M.a.w. “de macht diende altijd zo te
worden verdeeld dat Engeland daarbij de voornaamste rol zou
spelen en haar dominante positie in de wereld zou kunnen
handhaven”. 28
Maar door het uitbreiden van de Duitse macht en in ’t bijzonder
de vloot wordt deze vroegere isolementpolitiek, die datererde
THE BRITISH EMPIRE IN AFRICA (WWW.BRITISHEMPIRE.CO.UK)
van 1866, gelaten voor wat ze was. De dood van Koningin Victoria
op 22 januari 1901 is een belangrijk kantelpunt in de diplomatieke geschiedenis van West-Europa. De koningin was de
grootmoeder van Wilhelm II en de zeer respectvolle tederheid die hij voor zijn Granny koesterde verhinderde hem om de
relaties met Groot- Brittannië te laten bekoelen. Het overlijden van Victoria zal die houding enigszins wijzigen en daarbij komt
nog als katalysator de troonsopvolging door de door hem minder geliefde koning Edward VII. De antipathie was wederzijds. De
nieuwe koning was immers fel anti-Duits ingevolge de strenge opvoeding die hem als kind werd opgelegd door baron Stockmar,
zijn Duitse hofleraar. Edward VII hield als goede levensgenieter van het Franse leven, en was kind aan huis’ in het mondaine
Parijs.
Alhoewel in die tijd de Britse koningen Edward VII en zijn opvolger George V meestal de internationale zaken overlieten aan
de bevoegde minister, klaart door het heengaan van Queen Victoria en het aantreden van Edward VII de politieke hemel aan
beide zijden van het Kanaal op. De wederzijdse betrekkingen waren immers door de vele koloniale wrijvingen verzuurd. De
hautaine en imperialistische Lord Salisbury wordt in 1902 vervangen door de francofiele markies Lansdowne, die langs moeders
kant een achterkleinzoon moet zijn van Talleyrand, de Franse staatsman en vroeger ambassadeur in Londen. Het bezoek van
koning Edward VII aan Parijs in 1903 is het sprekend bewijs van deze klimaatverbetering. Het onthaal door de Parijse bevolking

27

De Slendid Isolation was een politieke keuze, gestart onder de regering van Benjamin Disraeli en Lord Salisbury, die erin
bestond Groot-Brittannië buiten Europese aangelegenheden te houden uit schrik een bloedige confrontatie met een andere
grootmacht aan te gaan.
28
ANDRIESSEN J.H.J., “Historici en hun hardnekkige mythes over de Eerste Wereldoorlog” Uitgeverij ASPEKT 2013 ISBN: 67894-6153-284-8 NUR: 680 p75
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was de eerste dag zeer koel tot vijandig. Hij wordt uitgejouwd “Vivent les
Boer! Vive Marchand! A bas l’Angleterre! Fachoda! Fachoda! Fachoda” 29
Maar door zijn vriendelijkheid, zijn Britse flegma en warm joviale manier van
doen in de volgende dagen, wist hij het hart van de Parisiens en zeker dit
van de Parisiennes te veroveren. Zijn bezoek eindigde in een enthousiaste
triomftocht. “On va pouvoir dire qu’en trois jours Edouard VII aura mis
l’anglophobie dans sa poche”. 30 Het is precies een voorteken van hoe de
diplomatieke betrekkingen zullen omkeren. “Voor de Franse diplomatie was
de tijd nu aangebroken om de prille toenadering met Groot-Brittannië,
gestart na het Fashoda incident verder uit te bouwen.” Zie voetnoot 25.

Edward Grey - Minister of Foreign Affairs
De minister van Foreign Affairs waarmee moet gepraat worden is Edward Grey, lid van het liberaal kabinet Asquith, die van
1905 tot 1916 zonder enige wissel zal aanblijven, wat een groot voordeel is om een constante koers in een beleid aan te
houden. Zijn politiek, nu de splendid isolation tot het verleden behoort, is in eerste instantie gericht tegen de Duitse dreiging
die de fameuze balance of power zou kunnen verbreken. Bijgevolg had dit beleid veel anti-Duitse trekken. Daariom houdt hij
vast aan de Entente met Frankrijk en zoekt hij verdere toenadering tot Rusland, nu de koloniale twistappel in het Verre Oosten
rond India en Afghanistan tussen beide landen is uitgeklaard. Niet iedereen is gelukkig met deze politiek en er wordt hem
verweten dat hij ten opzichte van Duitsland een onnodig provocerende houding aanneemt. Zijn tegenstanders betwijfelen of
de voordelen van de toenadering tot Rusland wel opwegen tegen de potentiële voordelen van een vriendschap met Duitsland.
Ook binnen het kabinet zijn er tegenstanders van dit
interventionisme in Europese zaken. Niet alle leden zijn het eens
met deze buitenlandse politiek, die Grey voert samen met zijn
onderminister Sir Charles Hardinge. Buiten de steun van enkele
leden van het liberale kabinet zoals Asquith, Churchill, Lloyd
George en Haldane, heeft Grey gelukkig ook de steun van leden
van de in de oppositie zetelende conservatieve partij in het
Lagerhuis. Uit vrees dit gebrek aan volle steun van het kabinet
voor zijn beleid openlijk te moeten toegeven, vermijdt hij ook
zoveel mogelijk een open debat in het Parlement. Volgens hem
is “de buitenlandse politiek te belangrijk om bloot gesteld te
worden aan rumoerige politieke debatten in het parlement”. Wat
natuurlijk een uitvlucht was en niet paste in de geest van de
Britse parlementariërs. Christopher Clark schrijft: “Angst voor het
HOUSE OF PARLIAMENT (INTERNET)
verlies van de overheersende positie die Groot-Brittannië in de
wereld innam was de drijvende kracht achter de wens om zich tegen Duitsland te keren. De minister van Buitenlandse zaken,
Edward Grey, was daar de drijvende kracht van die wenste ten koste van alles te voorkomen dat Duitsland op het continent een
overheersende rol zou gaan spelen. Het was meer de toenemende economische en politieke macht dan de militaire die
aanleiding was voor Engeland om naar middelen te zoeken om zich van een aankomende concurrent te ontdoen”. 31
Geheimzinnig – Verwarrende communicatie
Grey werkt zoals zijn Franse collega Delcassé met geheime notities, of uiterst vertrouwelijke diplomatie en zeer beperkte
contacten, zelfs binnen de regering. Zo ontkent hij publiekelijk dat Engeland met de Entente geen enkele verplichting heeft om
Frankrijk ter hulp te snellen wanneer diot nodig blijkt. In concreto wordt het oorspronkelijk verdrag van de Entente in alle
geheim verder uitgewerkt en zijn onderling afgesproken gezamenlijke mobilisatieplannen voor beide legers voorzien. Maar
binnenkamers beschouwt Grey die plannen zogezegd slechts als noodplannen. Maar Grey weet meer en zijn politiek is
dubbelzinnig en tweeslachtig. ”Was er nu wel of niet een verplichting om Frankrijk bij te staan?” In het openbaar verklaart Grey
graag dat er alleen noodplannen zonder bindend karakter bestaan, maar achter de schermen geeft hij toe dat hij vindt dat het
Engels-Frans militaire overleg “ons verplicht tot samenwerking met Frankrijk”, zolang de Fransen “niet-provocerend en redelijk
handelden.” 32 Wat wil dit zeggen? Met die uitleg kan men alle kanten uit.

29

CONTE Arthur,’ L’Epopée coloniale de la France’ Librairie Plon 1992 ISBN 2.259.025.36.3 p331 et 332
CLARK Christopher op.cit. p261
31
Ibidem p248
32
Ibidem p248
30
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Maar ook in het buitenland luistert men naar de uitspraken van Edward Grey en begint
men te twijfelen aan de inhoud van al of niet geheime afspraken of uitspraken. Het
belangrijkste effect van deze dubbele houding of spraakverwarring is dat men in Frankrijk
meer en meer gaat twijfelen over de Britse toezeggingen en zich daarom ook meer gaat
inzetten voor een betere militaire samenwerking met Rusland. Ook in Berlijn luistert men
mee en hoort men de disharmonie in wat Grey voorzingt. Ook in Berlijn zorgt dit grillige
Britse standpunt voor heel wat verwarring. Hij wringt zich als een paling tussen wat
binnenskamers moet blijken om zijn tegenstanders niet voor het hoofd te stoten en wat
buiten de beperkte kring mag gehoord worden om niet in tegenspraak te zijn.
“Zijn stijl als minister van Buitenlandse Zaken zal altijd gekenmerkt blijven door
geheimzinnigheid en een voorkeur voor discreet optreden achter de schermen. De
beschaafde terughoudendheid die hij uitstraalt gaat hand in hand met een scherpe intuïtie
voor de benodigde methoden en tactieken in een politieke omgeving met sterk
tegengestelde belangen.”

Edward Grey (Wikipedia free domain)

De Triple Entente
Ook de toenadering met Rusland zal uitmonden op een akkoord dat een voorbeeld van gebrek aan éénduidigheid is. Het is een
soort verstandhouding die niet de typische bindende karakteristieken van een verdrag heeft maar die tenslotte later, samen
met de oorspronkelijke Entente tussen Frankrijk en Groot-Brittannië de Triple Entente zal uitmaken.

Conclusie
Het is moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, om dit zeer complexe gegeven in een paar bladzijden samen te vatten. Maar ik
hoop dat met deze summiere beschrijving van de vijf voornaamste protagonisten, mag beweerd worden dat de Europese
gezagdragers zich weinig of niet veel in het politiek proces achter de coulissen van het internationaal theater konden bemoeien.
Hoe groot hun invloed was of wat de betekenis ervan was op hun bestuursstructuren valt moeilijk in te schatten. Ze werden
door de diplomaten beschouwd als de uiteindelijke uitvoerder van wat zij op hun niveau hadden afgesproken of uitgedokterd.
In Wenen waren het facties binnen het ministerie en lobby groepen; in Berlijn werd Wilhelm II heel diplomatisch uitgeschakeld
en stuurden voornamelijk hoge ambtenaren; in Parijs was het de Centrale maar nog méér het systeem dat in plaats gesteld
was door Théophile Delcassé; in Londen had Edward Grey het voor het zeggen en de Russche tsaar had de illusie dat hij het
beleid voerde, maar het waren Stolypin en zeker Izvolski die stuurden. Christopher Clark stelt in zijn boek “Slaapwandelaars”
zich met reden de vraag: “Als het internationaal beleid niet door de vorsten werd bepaald, door wie dan wel?” en hij
beantwoordt zelf zijn vraag: ”In theorie waren dat zonder meer de ministers van Buitenlandse Zaken. Zij zagen toe op de
activiteiten van het diplomatieke corps en de ministeries van Buitenlandse Zaken, lazen en beantwoordden de belangrijkste
berichten uit het buitenland en waren ervoor verantwoordelijk dat het beleid tegenover het parlement en het publiek werd
toegelicht en verantwoord.”
Dit laatste was wel in theorie hoe het hoorde te zijn, maar in de praktijk verliep het soms anders en werden de verkozenen van
het volk en het publiek niet, weinig of indien nodig halfslachtig ingelicht. Zo vond Edward Grey bijvoorbeeld dat het buitenlands
beleid niet geschikt was voor publieke debatten. Ook in Frankrijk had Théophile Delcassé zijn eigen systeem gebaseerd op
geheime privé informatie. Later gaan we nog vernemen dat er vóór augustus 1914 geheime akkoorden waren afgesloten die
het licht van de Assemblée niet gezien hadden.
De informatie naar het publiek toe was er zeker, en zelfs in grote hoeveelheid en met veel intensiteit, maar was dit echt,
betrouwbaar of was het manipulatie en fake news? Feit is dat veel berichten misschien meer propaganda waren dan
informatie.

In volgend artikel zal de kwestie van de pogingen tot behoud van de vrede behandeld worden.
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De achtergrond van het conflict
tussen China en Taiwan

M&M
en Samenleving

Jan De Vos, voorzitter

Einde 2018 maakte China een “goed voornemen” bekend: het wordt tijd om de “afvallige provincie” Taiwan weer
aan te hechten aan het moederland, desnoods met geweld. Maar waarom beschouwen de Chinezen Taiwan
eigenlijk als afvallige provincie?

De Verenigde Oost-Indische Compagnie en China
Taiwan en China hebben al eeuwen een bewogen relatie met
elkaar. In 239 NC, tijdens de periode van de Drie Koninkrijken,
zou een ontdekkingsvloot van het Koninkrijk Wu het eiland
Taiwan bezocht hebben. In de zeventiende eeuw vestigde de
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) een kolonie op
het eiland onder de naam Gouvernement Formosa, met
hoofdstad Fort Zeelandia, om zo controle te krijgen over de
scheepvaart in dit gebied. De VOC had zich voordien gevestigd
op de Pescadores-eilanden, maar een Chinese aanval deed de
VOC na onderhandelingen uitwijken naar Formosa, dat niet
door de Chinezen werd geclaimd. Van het vasteland werden
Chinese arbeidskrachten naar het eiland overgebracht.

stabiel en communisten en nationalisten vochten voortdurend hevige conflicten uit.

Burgeroorlog en Tweede Wereldoorlog
De Tweede Wereldoorlog bracht verandering. Nog voor de
Tweede Wereldoorlog uitbrak, raakten Japan en China
verwikkeld in de Tweede Chinees-Japanse oorlog, waarin
Japan grote delen van China bezette. Noodgedwongen zetten
communisten en nationalisten hun tegenstellingen opzij om
de Japanse invasie het hoofd te bieden. De Tweede ChineesJapanse oorlog en de Tweede Wereldoorlog sloten op elkaar
aan en zorgden voor een ingewikkelde situatie toen de
Japanse legers zich overgaven.
Na de Japanse overgave bezetten Chinese troepen het eiland,
zodat de Republiek China de macht over Taiwan kreeg. De
Chinese Republiek en zijn leger bleven verdeeld, zoals voor de
oorlog, maar nu waren beide kampen zwaar bewapend. De
nationalistische troepen hadden de grootste klappen
gekregen van de Japanners, terwijl de communistische
troepen dankzij hun guerrillatactieken minder grote verliezen
hadden geleden en veel aan invloed wonnen. Al snel laaide
dit conflict op en het mondde uit in de Chinese Burgeroorlog.
Toen de nationalisten in 1949 verslagen werden door de
communisten, weken ze onder leiding van Tsjang Kai-Sjek uit
naar Taiwan. De nationalistische Kwo-min-tang partij behield
daarbij de Chinese zetel bij de VN.

Het Nederlandse Fort Zeelandia op Formosa. Olfert Dapper, 1670

In 1661 kwam een einde aan de VOC-kolonie op Formosa.
Chinese troepen onder leiding van veldheer Koxinga
versloegen na een lang beleg Fort Zeelandia. De nazaten van
Koxinga vestigden er een eigen rijk, dat in 1683 opging in het
Chinese rijk.

Onder Chinese heerschappij
Het eiland bleef onder Chinese heerschappij tot de eerste
Chinees-Japanse oorlog (1894-1895). Deze oorlog liep
rampzalig af voor de de Quing-dynastie en Japan kon Taiwan
bezetten. Het eiland bleef onder Japans bestuur tot aan het
einde van de Tweede Wereldoorlog en gedurende die periode
investeerde het Japanse Keizerrijk veel in de economie en
cultuur van Taiwan, dat daarmee een wezenlijk deel van het
Keizerrijk werd. Ondertussen ging China door een onrustige
periode: het keizerrijk kwam ten val en de Chinese Republiek
werd geïnstalleerd. Deze republiek was echter geenszins

Japanse overgave van Formosa.

Het Verdrag van San-Francisco
Omwille van de Chinese Burgeroorlog werden nationalistisch
en communistisch China niet beschouwd als valabele partner
bij de besprekingen over de toekomst van Taiwan. Daardoor
deed Japan met het Verdrag van San Francisco in 1951 wel
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formeel afstand van Taiwan, maar werd formeel geen staat
aangewezen die de macht op het eiland overnam. Hierdoor
kwam Taiwan internationaal in een staatsrechtelijk vacuüm
terecht.

Taiwan of China in de VN?
Het einde van de gevechten in 1950 betekende niet het einde
van de politieke strijd. Beide kampen claimden de
soevereiniteit over heel China, dus het vasteland én het
eiland. De politieke strijd die daarop volgde was dus ook een
strijd tussen de communistische en de nationalistische staat
om internationale erkenning als het enige wettelijke China,
want in feite bestonden er twee China’s.

communistische Volksrepubliek China boekte een belangrijke overwinning toen de VN-resolutie 2758 aannam, waarin
werd bepaald dat de zetel toekwam aan de communisten.
Tegelijk bepaalde de resolutie dat er slechts één China
bestond. De afgevaardigden van de nationalisten trokken zich
daarop terug uit de VN.
Het principe dat er slechts één China bestaat, heeft sindsdien
de deelname van Taiwan aan de VN geblokkeerd. In 1991 gaf
de regering in Taipei haar claim over heel China op. Aan het
begin van de 21ste eeuw deed het land een nieuwe bod voor
een zetel in de VN, niet onder de naam China maar als Taiwan.
In 2007 mislukte deze poging omwille van VN-resolutie 2728
die vastlegde dat er slechts één China bestaat. Bejing bleef
daarom haar claim over Taiwan handhaven.

Onduidelijke status van Taiwan
Het blijft onduidelijk of Taiwan een onafhankelijke staat is.
Staten die banden met Bejing hebben, kunnen volgens de
Chinezen geen banden met Taipei hebben. Veel landen
hebben bijgevolg geen officiële ambassade, maar wel een
“handelspost” in Taiwan.

Studenten begroeten Nationalistische troepen op Taiwan

Een belangrijke inzet in deze politieke strijd was het lidmaatschap van de Verenigde Naties. De zetel van China in de VN
bleef tot 1971 bezet door een afgevaardigde van de
nationalistische Democratische Republiek China, maar de

Alleen de Verenigde Staten hebben Taiwan als onafhankelijke
staat erkend. In de jaren ’50 zegden de VS militaire bijstand
toe in geval de Chinezen het eiland Taiwan pogen te bezetten.
Onder voorwendsel dat de kwestie Taiwan sinds het verdrag
van San Francisco niet werd opgelost, heeft Amerika naar
eigen zeggen de nodige ruimte om contacten met Taiwan te
onderhouden.
In volgend nummer: “De kwestie Taiwan onder Trump”.
Foto’s: publiek domein via Wikimedia Commons
Bronnen: Formosa, www.wickipedia.com
www. IsGeschiedenis.nl
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De productie van wandtapijten in Brugge
Historische terugblik op een Brugs ambacht

M&M
en Samenleving

André Hoef, bestuurslid

In voorjaar 2019 werd het vernieuwde Gruuthusemuseum in Brugge weer
opengesteld voor het publiek. Tot de collectie behoren ook een aantal authetieke
Brugse wandtapijten. Een gelegenheid om in ons ledenblad dit stuk Brugse
ambachtelijke geschiedenis nader te belichten.

Inleiding

Verfstoffen

Voor de ambachtelijke productie werd gebruik gemaakt van
hoogwaardige grondstoffen en werd rigoureus toegezien op
de kwaliteit van de producten.

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen echte
verven die kleurvaster zijn en onechte die minder kleurvast
zijn. De grootste vijand van tapijten is zonlicht.
Echte verfstoffen

Wandtapijt uit Brugge met de zeven vrije kunsten als onderwerp.
Het ontwerp is van Cornelis Schut en is geweven omstreeks 1675.

Weefsels
-

Wol afkomstig uit Engeland en later uit Spanje.

-

Zijde afkomstig van de zijdevlinder, of liever gezegd van de
cocon van de zijdevlinderrups. De cocon moet worden
afgewikkeld als de pop nog in de cocon zit. Meestal wordt
de pop daarom gedood door deze aan hitte bloot te
stellen. De cocons worden hiertoe in een oven gelegd of
krijgen een stoombad. Er zijn ongeveer 5.000 cocons
nodig om één kilogram zijde te maken.

-

Zijde werd aanvankelijk aangevoerd via de zijderoute
maar daarna gekweekt in Europese landen zoals Spanje.

-

Wol werd gebruikt als kettingdraad en de zijde als
inslagdraad.

-

Om de tapijten nog luxueuzer te maken werden
zilverdraad en gouddraad gebruikt. Zeer fijne lamellen
goud of zilver werden rond een katoendraad of
zilverdraad gewikkeld. Nadeel met de tijd verkleurden die
draden naar grijs en zelfs zwart, denken we maar aan
zilveren besteken. Tijdens de Franse revolutie werden
veel tapijten verbrand om het goud en zilver te
recupereren en slechts een twaalftal werden gered.

-

Vanaf 1506 bestond reeds een controle om de kwaliteit
vast te stellen.

- Kermes: is een rode kleurstof die bestaat uit kermes-zuur
dat gewonnen wordt uit het bloed van de wijfjes van
schildluizen uit het geslacht Kermes, met name Kermes
vermilio. Het wordt gewonnen rond de Middellandse Zee
en is zeer duur.
- Karmijn:wordt gewonnen uit gedroogde cochenille-luizen,
schildluizen die leven op schijfcactussen in Mexico.
- Wouw: bevat kleurstoffen die hem geschikt maken voor
gele verfstof en is afkomstig uit Europa.
- Meekrab: werd vroeger in Brugge gebruikt als grondstof
voor rode kleurstoffen. De verfstof werd gehaald uit de
vermalen wortels van deze plant Rubia Tinctorium.
- Wede (Isatis tinctoria): uit de plant kan een blauwe
kleurstof genaamd pastel worden gewonnen. Dit
wedeblauw werd in Brugge in de Middeleeuwen gebruikt
om wol blauw te verven.
- Andere kleuren konden bekomen worden door te mengen
Vb. Geel en rood gaf oranje, blauw en geel gaf groen
enzovoort. Zo kwam men tot 20 à 80 kleuren.
Onechte verfstoffen
Brazielhout werd geraspt om een rode kleur te geven
(Rasphuis) enzovoort. Hierdoor werd het aantal verschillende
kleuren nog vermeerderd

Verftechniek
Wol of zijde werd ondergedompeld in bad met kleurstof. Om
de kleurstoffen te fixeren werd aluin gebruikt. Anselmus
Andornes was ene gekend invoerder en was tevens de
bouwer van de Jeruzalemkerk in Brugge.

Kartons
Alvorens te weven werden gekleurde schetsen gemaakt en
vervolgens werden kartons op de ware grote van het tapijt
gemaakt. Een voorbeeld daarvan vinden we in de SintSalvatorskathedraal in Brugge. Hier kunnen we zowel de
kartons van de Brusselse schilder Jan van Orley als de
Brusselse tapijten, spiegelbeelden van de kartons,
bewonderen.
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Weefgetouw

De Brugse tapijtindustrie

Bij het weven wordt onderscheid gemaakt tussen lage of baslisse en hoge of haute-lisse schering.

Brugse tapijten werden vanaf 1544 gekenmerkt door een
gekroonde gotische letter B en later door een spoel. In Brugge
werden enkel tapijten met hoge schering geweven. Typisch
voor Brugse wandtapijten zijn de rode en blauwe kleuren.

Bij bas-lisse tapijten wordt de schering bediend door twee
pedalen. De draden worden over de gehele breedte
opgelicht, de wever kan met beide handen het klosje garen
door de gewenste draden steken, waardoor er sneller
gewerkt kan worden. Het karton wordt in dit geval onder de
schering geplaatst. Er wordt vanaf de achterzijde van het
weefsel gewerkt, waardoor het patroon gespiegeld wordt.
Het werk kan alleen door een spiegel gecontroleerd worden.

Gezien de afmetingen van een tapijt, werkten soms vier
wevers aan hetzelfde tapijt. Neem bijvoorbeeld een tapijt van
7 m lang en 4 m breed. De kettingdraden hangen naar
beneden over een lengte van 7m. Vooraan zitten 4 wevers die
elk een lengte van 1 m weven met zijden inslagdraden. Elke
wever doet per maand 70 cm in de hoogte (lengte). Bijgevolg;
neemt de afwerking van het tapijt 10 maanden in beslag. Op
vandaag zou zo’n tapijt daardoor 100.000 € kosten.
Het tapijt wordt opgehangen aan zijden draden. Vandaar de
spreuk “aan een zijden draadje hangen”.
In 1545 telde Brussel 15.000 ambachtslui, waaronder evers,
ververs, timmerlieden enzovoort voor de vervaardiging van
wandtapijten op een totale bevolking van 65.000 inwoners.
In het begin van de 18de eeuw ging het weven van
wandtapijten achteruit door de opkomst van luxe
behangpapier.

Hier heeft de spoel twee uiteinden en kan er geweven worden met
de twee handen

Bij haute-lisse tapijten wordt het patroon in grote lijnen
overgebracht op de schering. Het karton, in ontwerp op ware
grootte, wordt naast of achter de wever geplaatst als
referentie. De wever kan het karton rechtstreeks of via een
spiegel zien. De draden worden met de vingers van een hand
opgelicht, de andere hand steekt het klosje of bobijntje met
garen door de schering. Dit gaat langzamer dan op een baslisse getouw, maar het levert hogere kwaliteit. De tekening op
het karton is gelijk aan de tekening op het tapijt zodat men
kan werken zonder spiegel.

Brugs wandtapijt “de Vroomheid van Anna”

Het Gruuthuzemuseum
Einde mei 2019 opende één van Brugges mooiste
monumenten opnieuw de deuren na een grondige renovatie.
In het stadspaleis van de heren van Gruuthuse maak je kennis
met de vele verhalen van de stad. Haar rijke geschiedenis
toont zich in wandtapijten, schilderijen, archiefstukken, kant
en zilverwerk.

Hier heeft de spoel slechts één uiteinde en men kan slechts met één
hand weven.

Meer weten :
https://www.visitbruges.be/nl/gruuthusemuseum
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Salafisme in België
Een inleiding

M&M
en Samenleving

Ronny Vermeersch, ondervoorzitter

Het salafisme als orthodoxe stroming binnen de Islam krijgt toenemende invloed in België. Daar rond rijzen heel wat
vragen. Wie zijn de salafisten en welke ideologie hangen ze aan? Leidt salafisme onvermijdelijk tot terrorisme?
Vormt het salafisme een bedreiging voor onze democratische rechtsorde? De diensten van de Staatsveiligheid
schetsen in een themabrochure een genuanceerd beeld van het fenomeen in België. Onderstaand artikel bieden we
graag ter inleiding aan onze leden aan.

Inleiding
De aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van
Zaventem en in het metrostation Maelbeek te Brussel,
waarbij 35 mensen omkwamen - waaronder de 3 daders - en
340 gewonden vielen, is als een blijvend trauma in ons
geheugen geprent. De daders waren teruggekeerde
Syriëgangers die banden hadden met de terreurgroep IS.

tot slot om te kunnen anticiperen. Gewapende bewaking van
gevoelige punten, zoals genoemd in het jargon van de
operatie, doen specialisten onder ons terugdenken aan de
procedures van de Militaire Verdediging van het Grondgebied
of MVG. Bewaking en beveiliging van kritische punten en
gevoelige punten waren toen aan de orde. MVG was destijds
echter voorzien in tijd van mobilisatie en oorlog en,
vooralsnog, niet voor crisissituaties. Het leger heeft op het
vlak van bewaking en beveiliging een niet te onderschatten
expertise, niet enkel vanuit een MVG-optiek maar eveneens
vanwege de ervaring in vredesopdrachten in het buitenland.
Voor de inzet van onze militairen vanaf beveiligingsniveau 3
zou geen wettelijke basis bestaan, wel vanaf niveau 4. Dit gaf
aanleiding tot heel wat polemieken en juridische thesissen.

Foto www.vrtnws.be

Eens te meer reageerde de natie met verbijstering, ongeloof,
onwetendheid, verdriet en medeleven met de slachtoffers en
hun families. De brute aanslagen in Parijs op o.a. “Hebdo
Charlie” in januari 2015 waren nog niet verteerd. Het
veiligheidsgevoel verdween bij de burgers en er volgden
vragen naar de daders en hun organisatie en naar de gevaren
van de Islam. Tegelijk rees twijfel over de aanpak van de
immigratie en over de integratie van de nieuwe Belgen met
islamitisch geloof.
Dit dramatisch gebeuren bracht een golf van onzekerheid en
een terecht onveiligheidsgevoel bij de bevolking. De regering
van Charles Michel Jr. scherpte de maatregelen aan die reeds
genomen waren in uitvoering van de Operation Vigilant
Guardian (OVG), die het levenslicht zag na de voornoemde
aanslagen te Parijs en na de ontmanteling van een
terroristische cel te Verviers op 15 januari 2015.

Naar een aangepast veiligheidsbeleid
M.i. werd de beslissing om het leger in te zetten als steun aan
de federale politie terecht genomen. In de eerste plaats om
burgers in de publieke ruimte te beschermen tegen mogelijke
nieuwe aanvallen, in de tweede plaats om onzichtbare
potentiële terroristen af te schrikken voor verdere acties, en

Feit is dat de militairen optreden onder strikte voorwaarden
en zonder politionele bevoegdheid. Voor hen gelden de
bepalingen uit het Belgisch strafwetboek, artikelen 416 en
417, die enkel het handelen in geval van “wettige verdediging
van personen.” toelaten Bij onraad, twijfel, noodzakelijke
identiteitscontrole, aftasting en aanhouding wordt de nabij
aanwezige politie ingeschakeld.

Foto www.defensie.be

In wezen is het leger daarmee onderdeel geworden van een
integraal Belgisch veiligheidsbeleid. Zoals onze voorzitter
Kapitein-ter-zee bd Jan De Vos stelde in ons juni-nummer van
2016: “de uitdagingen op het vlak van veiligheid en defensie
zijn dus ruimer geworden en dwingen onze politieke leiding
tot een integrale aanpak van veiligheidskwesties, in die zin dat
alle daarbij betrokken diensten en instellingen tot een
naadloze samenwerking zullen moeten komen.”
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Vanuit deze optiek zou dit artikel eerder passen onder een
rubriek “M&M en Veiligheid” ?
Daarover schrijft onze voorzitter in datzelfde nummer: “We
willen hierop aansluiten door in onze werking en ons
activiteitenprogramma in de Marspijler ruimte te voorzien
voor het veiligheidsvraagstuk in al zijn facetten. Binnen onze
jaarlijkse cyclus van voordrachten en bezoeken willen we alle
veiligheidsdiensten aan bod laten komen en de hele waaier
aan hedendaagse dreigingen belichten. Ook artikels in M&M
Contact over veiligheidskwesties krijgen daarin hun plaats.”

grootste bedreiging vormt voor de Belgische democratie.
Spijtig genoeg kreeg hij op 22 maart gelijk. Naar het profiel
van de daders gebeuren gevarieerde onderzoeken: sociaalpsychologisch, godsdienstige-filosofisch, naar de opvoedingssituaties, het genoten onderwijs, aanraking met politie en
gerecht. Veiligheidsanalyses wijzen uit dat deze terroristen
door opvoedkundige verwaarlozing en gebrek aan
onderkenning van een delinquent gedrag een gemakkelijke
prooi vormen voor beïnvloeding, intimidatie en acties van
fundamentalistische islampredikers en organisaties die het
Salafistische gedachtengoed aanhangen.

De roep van de fundamentalistische Islam
Syriëgangers vertrekken blijkbaar onder de neus van de
gemeentelijke en nationale overheden en van de politie- en
inlichtingsdiensten. In gemeenten als Molenbeek ontstaan
onder Arabische jongeren, die behoren tot de derde
generatie immigranten, broeihaarden van terroristische
organisaties… blijkbaar eveneens onder de neus van de
overheid en de wijkwerking. Het is duidelijk dat een deel van
deze jongeren het noorden kwijt is in onze samenleving en
zich laat beïnvloeden en indoctrineren door protagonisten
van een radicale fundamentalistische Islam.
Salafistische boekhandel in Brussel (Foto Photo News)

Niet enkel marginalen voelen zich aangetrokken tot dit soort
brutale Islam, maar ook adolescenten met een irrationeel
idealisme dat voortspruit uit een gestoord denken waaraan
meestal een falen in de ontwikkeling is voorafgegaan, met
miskenning van hun persoon tot gevolg.

Wat is Salafisme
Wat is Salafisme nu juist? We laten graag de eer aan onze
burgerlijke inlichtingsdienst VSSE met de link naar de in de
inleiding vermelde brochure. U vindt deze link onderaan deze
bladzijde.
Foto: www.elsevierweekblad.nl

Reeds in 2012 stelde het toenmalige hoofd van de Belgische
Staatsveiligheid (VSSE), Alain Winants, dat het Salafisme de

Onze leden die niet over de nodige internetfaciliteiten
beschikken sturen we met dit nummer van M&M-Contact een
gedrukt exemplaar toe.

De brochure “Salafisme in België, mechanismen en realiteit” kan geraadpleegd worden
via www.vsse.be/nl/salafisme-belgie-mechanismen-en-realiteit
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Herinneringseducatie
In het spoor van aalmoezenier August Nobels
Stefaan Vergaerde, bestuurslid

Najaar 2018 werd de tentoonstelling “Dienaars van God in de Groote Oorlog” in
Brugge opgesteld als deel van het project “Van Bevrijding naar Verzoening” dat
Mars & Mercurius Brugge/West-Vlaanderen organiseerde voor de honderdjarige
herdenking van de bevrijding van Brugge in de Eerste Wereldoorlog en van de
Wapenstilstand.

Inleiding
Levende geschiedenis is zo mooi om binnen herinnerings-,
herdenkings- en vredeseducatie een gezicht en een gevoel te
geven aan een stukje erfgoed. Schoolgaande kinderen,
jongeren, ouders en grootouders op stap met de
(klein)kinderen, smullen van dit concept. Op den duur
geloven kinderen dat men als het ware uit een teletijdmachine gestapt is …

In 1911 promoveerde de jonge priester in Leuven tot doctor
in het kerkelijk recht. Van 1911 tot 1913 was hij leraar poësies
aan het Sint-Antoniuscollege te Ronse. Op 29 augustus 1913
werd hij er onderpastoor van de Sint-Martinusparochie.

Tijdens de meer dan geslaagde
tentoonstelling “Brugge bevrijd,
van bezette stad naar bevrijde
stad” die doorging van 19
oktober tot 25 november 2018
in de Militaire Kapel, kreeg ik de
kans om zo in de huid te kruipen
van August Nobels. Mijn
bijzondere dank gaat naar padré
Erwin Vilain en het bestuur en
de leden van Mars en Mercurius Brugge/West-Vlaanderen
voor hun steun.

De figuur August Nobels
Een familieband
De oma langs moeders’ kant van Anne Coppieters ’t Wallant
had een tweelingszus. Deze zus had een zestal kinderen. Eén
van hen, Nicole Gilliot, huwde met Jean Nobels. Haar
aangetrouwde oom was August Nobels

Een buitenbeentje in een ondernemersfamilie
August Nobels werd geboren in Sint-Niklaas, op 26 september
1884. Zijn vader, Jan Baptist Nobels (1856-1923) was een
belangrijk man in deze stad als industrieel, volksvertegenwoordiger en sociaal voorman. Hij stichtte in 1890 het
“Gildenhuis”, de katholieke arbeidersvereniging van SintNiklaas en was ook stichter van de Belgische Volksbond.
Langs moederszijde was August Nobels verwant met de
familie Janssens de Varebeke. Van haar erfde hij het artistiek
talent van kunstschilder en beeldhouwer. Van huis uit was hij
doordrongen van een nationale overtuiging en was hij erg aan
zijn streek gebonden. Na de humaniora aan het Klein
Seminarie van Sint-Niklaas en zijn verdere opleiding te Gent
werd hij op 20 april 1908 in Luik tot priester gewijd.

Aalmoezenier Nobels aan het front met zijn soldaten
OP 4 augustus 1914 brak de oorlog uit en priester August
Nobels bood zich aan als oorlogsvrijwilliger. Hij werd
aalmoezenier bij het Vierde Linieregiment. Zowel bij het
kader als bij de manschappen groeide de aalmoezenier uit tot
een bijzonder populaire figuur. Eigenlijk een levende legende.
Hij deelde de pastoraal met zijn confraters: de E.H. De Beir,
De Bock (OFM) en De Man. Maar boven alles vervulde hij zijn
“heilige plicht” aan het front, als een moedig en voorbeeldig
soldaat midden het schrijnende oorlogsgeweld.
Aalmoezenier Nobels schermde niet met opgezweepte
vaderlandsliefde. Hij wilde gewoon zijn land en volk dienen in
toegewijde dienstbaarheid en onverschrokken trouw. Hij
bezat de levenskunst om zich aan te passen aan het harde
leven van zijn soldaten en zag zichzelf als “piot onder de
piotten”, om hen zo goed mogelijk als soldaat-priester bij te
kunnen staan. Als hun aalmoezenier stond hij steeds ter
beschikking, eenvoudig, moedig en, ook en vooral als het
gevaar dreigde, aan hun zijde.
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Voor gewonden was de aalmoezenier een redder in nood en
voor hen die geen levensverwachting meer hadden soms hun
laatste toevlucht. Aalmoezenier Nobels kon gemoedelijk
omgaan met zijn mannen, die hij ging opzoeken in de
barakken of in de loopgrachten. Urenlang kon hij luisteren
naar hun verhalen en met een kwinkslag hield hij er de moed
in. Met hetzelfde doel, tevens om het moreel hoog te houden,
schreef hij enkele revues over het leven van zijn piotten, zoals
“Ontploft!” en “Marraintjes Liefde”. Vele malen werden die
revues opgevoerd achter het front en kenden daar een
ongehoord succes. Zijn vriend-soldaat Donat Spiers uit Ronse
vertolkte in zijn stukken de vrouwenrol van “Fientje”.
De onverbiddelijke oorlog woedde verder en in de jaren 191617 leverde het Vierde Linieregiment zware gevechten in OudStuivekenskerke. Bij elke raid trok de aalmoezenier mee in de
vuurlinie om de gewonden bij te staan. Vol bewondering wou
Commandant Bonnevie hem voordragen voor eretekens,
maar August Nobels weigerde. Hij was overtuigd dat zijn
apostolaat geen uiterlijke eerbewijzen duldde. Niettemin,
door zijn uitzonderlijk plichtsbesef, ridderlijke priesterijver en
moedige zelfopoffering, waardoor hij vriend en vijand kon
bijstaan in de pijnlijkste ogenblikken, kon hij er niet lang aan
ontsnappen…
Op 1 november 1918 werd aalmoezenier Nobels dan ook
vermeld op de dagorde van het leger:
“Gedurende zijn verblijf aan het front, vanaf de aanvang der
vijandelijkheden, onder geweldige bombardementen, was hij
steeds paraat om gewonden bij te staan. Met ware
doodsverachting en op gevaar van zijn eigen leven, heeft hij
vijfmaal in de sector Steenstraete de stormtroepen vergezeld
in de aanval. Onder alle omstandigheden heeft hij zijn plicht
vervuld met hartelijke ijver, die slechts in schitterende moed
zijn gelijke vindt.”
August Nobels werd Ridder in de Kroonorde en tevens werd
hij vereremerkt met het Belgisch en Frans Oorlogskruis.

Een creatieve ziel
Naast zijn werk als aalmoezenier, ontpopte August Nobels
zich ook als kunstenaar. In de oorlogsjaren werd zijn
kunstgevoel gelouterd, verweven met de mensen en de
natuur. Naast het schrijven van zijn revues, werkte hij ook als
beeldhouwer en maakte hij talloze schetsen van verwoeste
dorpen, huizen en bomen. Voor het opstarten van een
frontbibliotheek verzamelde hij meer dan 700 boeken. Hij
organiseerde tentoonstellingen en gaf daarbij voordrachten,
als lid van de Kring van de Belgische Standaard en als
animator van “Kunst aan de IJzer in 1916”. Hij tekende ook
een reeks prentkaarten over het frontleven.
Maar de grootste bekendheid zou hij verwerven met zijn
ontwerp van het grafbeeld van Donat “Fientje” Spiers, zijn
vriend-soldaat en acteur uit Ronse. Dit prachtig
grafmonument werd later opgericht als huldemonument voor
de gesneuvelden te Brugge. Prins Leopold, de latere Koning
Leopold III, noemde het bij de inhuldiging van de Crypte van
de Militaire Kapel in de Kartuizerinnenstraat te Brugge, “het
mooiste oorlogsmonument van België”.

Foto Stadsarchief Brugge – J.A. RAU

Ondertussen was Priester August Nobels op 18 september
1919 directeur geworden van het Klein-Seminarie te SintNiklaas, waar hij tevens de cursus kerkgeschiedenis gaf aan de
afdeling filosofie. Op 30 maart 1931 werd hij benoemd tot
pastoor van de volksparochie Sint-Jan-Baptist te Gent, waar
hij uitgroeide tot de geliefde herder van allen en vooral van
de minstbedeelden, zijn vrienden. Hij werd alom geëerd voor
zijn edelmoedig leven ten dienste van een grote
verscheidenheid van mensen. Maar nauwelijks 58 jaar oud,
totaal opgeleefd, stierf hij op 6 januari 1938 te Gent.
Het werd een indrukwekkende uitvaart met bisschoppen,
militaire en burgerlijke overheden, ontelbare priesters,
vrienden en duizenden parochianen, die kwamen uit
spontane dankbaarheid en vriendschap. Oudstrijders van alle
overtuigingen kwamen als stille getuigen van de
uitzonderlijke aalmoezenier, die ze aan het front hadden
leren kennen. Overal heerste een stil verdriet voor het te
vroege heengaan van de geliefde pastoor. “Hij was nog groter
dan wij vermoedden” zeiden velen in hun eenvoud. Een
tijdgenoot, Priester Poppe, vatte Nobels’ leven kernachtig
samen: “Bidden, werken en offeren”.
En inderdaad, gedurende zijn ganse leven was Priester August
Nobels een man van HOOP en VREDE geweest.
De naam van August Nobels blijft onverbrekelijk verbonden
met de Militaire Kapel en haar Crypte. De stad Brugge, ooit
gaststad van het Vierde Linie-, Dertiende Artillerie- en Derde
Lansiersregiment, moet die naam in ere houden, alsook van
de vele gesneuvelden en verzetslieden van beide Wereldoorlogen. Zij gaven hun leven voor VREDE en VRIJHEID.

De figuur August Nobels
Tijdens de vele rondleidingen was ik zo verrast dat Brugge’s
oorlogsmonument voor zovelen – zelfs doorwinterde Bruggelingen – een totaal onbekend iets was. Zelfs voor veel Brugse
leerkrachten was dit de eerste keer dat zij het Brugse
oorlogsmonument te zien kregen. Maar de tentoonstelling,
met bezoek aan de Crypte, maakte een diepe indruk op hen.
Volgens heemkundige Jos Rondas uit Blankenberge zou de
afgebeelde militair Luitenant Joseph Evrard zijn, tevens
oudspeler van Cercle Brugge.
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Nieuw te Zedelgem

Berkenhagenstraat 50
050 35 92 55
bruneelcaroline@hotmail.be
Ook op Facebook

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

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
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Zij die ons verlieten in 2019

Ons gewezen lid Gaby Dewancker overleed op 16 februari 2019

Verder moesten enkele van onze leden afscheid nemen van een dierbaar familielid
op 08 januari 2019, overleed Mevr Yvonne Sohier, echtgenote van Gabriël Dewancker,
op 10 januari 2019, Willy Van Gheluwe, schoonvader van Frank De Lille,
op 21 februari 2019, Mevr Annie Viaene, echtgenote van Frans Theys
op 26 maart 2019, Mevr Nelly Reckelbus, echtgenote van Frank Goegebuer
op 19 april 2019, Mevr Christina Ide, moeder van Jan De Vos

Onze jarigen
Op 01 juli vierde ons lid Henri-Pierre Rogie zijn negentigste verjaardag.
Guido Ostyn vierde zijn tachtigste verjaardag op 03 maart en Robert Stryckers werd eveneens tachtig jaar op 23 april
Onze hartelijke gelukwensen aan deze jarigen.

Verkoop M&M-attributen
Hiernavolgende attributen zijn te koop via onze penningmeester Ivan Loncke.
Na telefoon of e-mail worden bestelde attributen volgens afspraak bezorgd | Tel. 0477 31 01 17 of ivan.loncke@skynet.be

Das bordeaux of marineblauw
€ 13,00

Kenteken M&M
€ 3,50
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CERRUTI 1881
LOUIS FERAUD
BUGATTI
Mc GREGOR
BRAX
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JEAN-PAUL GAULTIER UURWERKEN

CERRUTI UURWERKEN
LEDUB
HENRY COTTON’S

www.herenmodepaul.be
info@herenmodepaul.be

Directe korting 10 %
voor leden Mars & Mercurius

