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Van ontwerp
tot bedeling!
Bij Flyer.be kan men terecht voor veel meer
dan enkel drukwerk.
Dankzij meer dan 17 jaar ervaring als
marktleider beschikken wij over een
uitgebreide vakkennis die we graag met u
delen om van uw project een succes te
maken. Spookt er dus al een tijdje een idee
door uw hoofd, maar weet u niet hoe eraan te
beginnen? Wij maken van uw droom een
realiteit!
Het is gemakkelijk om via onze website al uw
drukwerk te bestellen. Dat valt niet te
ontkennen. Maar soms heeft u nood aan iets
meer. Breng gerust een bezoekje aan onze
vestigingen te Brugge of Brussel om
gepersonaliseerde begeleiding te krijgen bij
uw project. Daarnaast kan u ons ook mailen
met uw aanvraag op het e-mailadres
info@flyer.be.
Flyer Brugge
Korte Gotevlietstraat 9 - 8000 Brugge
Flyer Brussel
Chaussee d’Etterbeek 62 - 1000 Brussel
Spreken we over een oplage van meer dan
10.000 stuks? Dan heeft u recht op uw eigen
contactpersoon die u verder helpt. Ook bieden
wij u een offerte op maat aan. Hierdoor krijgt
u telkens weer de scherpste prijs op de markt.

Dankzij ons team van gespecialiseerde
designers kunnen wij al uw ontwerpen
intern voorzien. Zo hoeft u niet op zoek te
gaan naar een externe partner en bent u
ervan verzekerd dat uw drukwerk
onmiddellijk gereed is voor de persen.
U kan dan ook terecht bij ons voor meer dan
simpelweg flyers, folders, magazines, affiches,
… Of het nu voor uw interne communicatie of
uw beursstand is, Flyer.be heeft alles wat u
zoekt. Zo beschikken we zelfs over een
volledig gamma van bedrukbare
relatiegeschenken waarmee u zich
gemakkelijk kan onderscheiden van de
concurrentie. En ook voor uw
kantoorbenodigdheden kan u bij ons terecht.
Al onze producten worden professioneel
gedrukt in België. Zo beperken we onze
ecologische voetafdruk, is uw drukwerk
sneller geleverd en krijgt u de beste prijs
zonder te moeten inleveren aan kwaliteit!
U kan zelfs blijven rekenen op ons wanneer
uw drukwerk er reeds is. Dankzij onze 2
digitale drukpersen kunnen wij namelijk
variabel drukwerk aanbieden. Zo kunnen wij
bijvoorbeeld gemakkelijk enveloppen
bedrukken met hierop alle adressen in uw
klantenbestand. Ook sealen, het proces
waarin uw drukwerk beschermd wordt met
een plastic folie, vormt geen probleem voor
ons.
We gaan zelfs zo ver voor u dat u het huis niet
meer hoeft te verlaten om uw drukwerk uit te
sturen. Dankzij Flypost, onze dienst in
samenwerking met bPost, kan u in enkele
klikken uw bedeling vastleggen. Wij zorgen wel
voor de rest. Zo spaart u tijd en geld uit.
Doorheen dit volledig proces blijft onze
klantendienst ten allen tijde ter uw
beschikking. Hiermee garanderen wij u keer
op keer de vlotste ervaring op de markt, en
dat aan de laagste prijs! Dus waar wacht u nog
op? Kies voor Flyer.be.
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COLOFON
Maatschappelijke zetel
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Secretariaat en redactieadres
Spalaan 49
8400 OOSTENDE
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Ondernemingsnummer
0887401827
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Ereleden
Carl Decaluwé, Paul Breyne
Jean baron de Bethune, Christof Dejaegher
Philippe De Cock, Willy Herteleer

Eindredactie
Ronny Vermeersch

Werkten mee aan dit nummer
François Crepain,
Jan De Vos,

Lay-out
Jan De Vos

Druk
Drukkerij Flyer | Korte Gotevlietstraat 9, Brugge

Fotoverantwoording
Eigen opnames of publiek domein,
tenzij anders vermeld
Coverfoto: www.frontex.europa.eu

Verantwoordelijke uitgever
Jan De Vos
Burgemeester Capellelaan, 79
8340 Sijsele

De auteurs zijn verantwoordelijk voor
de inhoud van hun bijdragen

Waarde Mars & Mercurius leden en sympathisanten,
met het nieuwe jaar hebben we niet alleen een nieuw werkjaar ingezet, maar bieden we
u ook het eerste nummer van de vijfentwintigste jaargang van uw tijdschrift aan. Een
jubileumnummer als het ware en dus een goede gelegenheid om M&M Contact verder
met de tijd mee te laten evolueren door er een hedendaagse stijl aan te geven. Dit moet
echter méér zijn dan een stilistische ingreep, want met deze nieuwe vormgeving willen
we ook uitdrukking geven aan de inspanningen die we blijven doen om onze club op
het spoor naar de toekomst te zetten.
In dit nummer blikt de redactie terug op 25 jaar M&M Contact, dat ooit begon als een
bescheiden ledenblad op klein formaat en dat evolueerde tot een tijdschrift dat vandaag
niet enkel de leden wil informeren over onze werking, maar hen ook gedegen achtergrondinformatie en reflectie wil bieden over de thema’s en vraagstukken die wij in de
loop van het werkjaar op agenda plaatsen.
Van voordrachten door experten, over bezoeken aan instellingen of bedrijven, tot een
thematische avond en een academische zitting, het zijn allemaal activiteiten die willen
bijdragen tot de professionele, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van onze
leden. Maar evenzeer willen we met onze algemene ledenvergadering, familiedag en
eendaagse uitstappen de vriendschapsbanden verder versterken. Ook dit jaar is ons
programma daar geheel op toegesneden. Inhoudelijk ligt dit nummer dus in de lijn van
voorgaande edities, maar we willen wel verder werken aan de kwaliteit van vorm en
inhoud. Eigen bijdragen in jullie vak- of belangstellingsgebied kunnen dit mee invullen
en zijn dus bijzonder welkom. We hopen dat op die manier ons ledenblad jullie
betrokkenheid bij onze club verder zal verhogen, zodat het zijn titel “M&M Contact”
geheel eer aandoet.
Bij het verschijnen van het eerste nummer van M&M Contact formuleerden toenmalig
voorzitter Roger Carrein en hoofdredacteur Gaby Van Daele exact dezelfde oproep. Net
als vijfentwintig jaar geleden staat de betrachting om aan onze club Mars & Mercurius
Brugge/West-Vlaanderen een sterkere dynamiek te geven dus geheel voorop.
Samen met de leden van de Raad van Bestuur hoop ik daarom jullie regelmatig te
mogen ontmoeten op onze activiteiten.
Jan De Vos
Voorzitter
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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.
Donderdag
02 april 2020

10.00 u

Conferentie “Joden en moslims, van nabijheid tot verwijdering” door Jan De Vos
Gevolgd door lunch en geleid bezoek aan kerk en museum OLV Ter Potterie
Groot Seminarie – Potterierei 72, 8000 Brugge

Donderdag
07 mei 2020

08.0 u

Eendaagse uitstap naar Duinkerke
Vertrek Esplanade Station Brugge – Kant Sint-Michiels

Vrijdag – dinsdag

Gemeenschappelijke vijfdaagse reis naar Londen en omgeving met deelname aan de
plechtigheden ter gelegenheid van “Belgian Day” te Londen

10 – 14 Juli 2020
Zondag
23 augustus 2020

14.00 u

Familiedag met wandelzoektocht en barbecue.
Blankenberge

Donderdag
10 september 2020

10.00 u

Bezoek Domein Raversijde | Oostende.
Lunch in restaurant Harbours Kitchen – Vicogne Hoeve Bredene

Vrijdag
09 oktober 2020

10.00 u

Historische thema-avond met voordracht en wandelbuffet.
Cultuurfabriek – Stationsstraat 22, 8340 Sijsele

Maandag
09 november 2020

19.30 u

Avondconferentie “1349 – Hoe de Zwarte Dood Vlaanderen en Europa veranderde”
door Joren Vermeersch | Jurist, historicus en auteur
Groot Seminarie – Potterierei 72, 8000 Brugge

Activiteiten van andere organisaties
Maandag
25 mei 2020

22.00 u

Internationale Militaire Taptoe | Grote Markt Brugge
Organisatie Militair Commando West-Vlaanderen i.s.m. Stadsbestuur Brugge

Zaterdag
13 juni 2020

09.00 u

Nationale Dag Koninklijke Kring Mars & Mercurius vzw | Organisatie M&M Antwerpen
Nieuw Provinciehuis & Congrescentrum Bluepoint | Antwerpen

Verklaring voor bescherming van persoonsgegevens
In juni 2018 hebben we in M&M Contact ons privacybeleid uiteengezet en hebben we een privacyverklaring overgemaakt
aan alle leden. Tot nog toe hebben ongeveer 70 percent van de leden deze verklaring ingevuld en aan ons terugbezorgd.
De wetgeving legt op dat elke persoon waarvan we persoonsgegevens bewaren en gebruiken ons daarvoor zijn expliciete
toelating moet geven. Indien u bij dit nummer van M&M Contact een privacyverklaring vindt, vragen we u om dit
document in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen aan ons secretariaat via mail marsmercurius.brwv@gmail.com
of per post aan Ben Engelen, Spalaan 49, 8400 Oostende.
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Van de redactie

Een kwarteeuw
M&M Contact
Van clubblaadje tot ledentijdschrift
In de aanloop naar de viering van het tweede lustrum in 1997
besliste de Raad van Bestuur op 8 januari 1996 om een
driemaandelijks tijdschrift uit te geven. Dit jaar zijn we al aan de
vijfentwintigste jaargang toe, wat meteen een goede gelegenheid
is om terug te blikken op een kwarteeuw M&M Contact en om ons
tijdschrift verder op een hedendaagse manier te laten evolueren.

Het eerste nummer van M&M Contact – Maart 1996

Een voorzichtige start

Mee evolueren met de technologie

Toenmalig voorzitter Roger Carrein juichte het initiatief volmondig
toe, in de hoop dat een driemaandelijks tijdschrift voor nauwer
contact tussen het bestuur en de leden zou zorgen en bovendien
het reilen en zeilen binnen de Kring ruimer bekend zou maken. Hij
koos er voorzichtigheidshalve voor eerst een proefperiode van één
jaar in te lassen, maar hoopte toch dat het tijdschrift een langer
leven zou beschoren zijn.

Bij de productie van de eerste jaargangen van M&M Contact kwam
letterlijk knip- en plakwerk kijken. Roger Carrein typte de teksten
uit en Gaby Van Daele en enkele bestuursleden verwerkten met
schaar en lijm de teksten, foto’s, publiciteit en illustraties tot
collages op A4 formaat, die dan op A3 samengesteld werden tot
dubbele pagina’s, om daarna alles via fotokopie te reduceren tot
een boekje in A5 formaat. Een monnikenwerk, maar toch een klus
die elke trimester werd geklaard door een hechte vriendenploeg.

Kersvers hoofdredacteur Gaby Van Daele nam het voortouw en
stelde in de kortste keren een redactie samen, zodat het eerste
nummer al in maart 1996, amper twee maanden later dus, van de
persen rolde. Zelf noemde hij de term “hoofdredacteur” een groot
woord en sprak hij steevast over het clubblaadje of het “groen
blaadje”. Een fris blaadje inderdaad, in een handig A5-formaat, dat
de vriendschapsbanden moest versterken en de activiteiten beter
bekend maken bij de leden. Kortom “contact” moest zoeken met
alle leden. De voorzitter en de hoofdredacteur benadrukten ook het
belang van een sterkere betrokkenheid van de leden en rekenden
op hun actieve medewerking om de nieuwe dynamiek levendig te
houden.
Roger en Gaby, we zijn fier dat vandaag het eerste nummer van de
vijfentwintigste jaargang bij onze leden in de bus valt en dankzij de
digitale kanalen een ruime nationale verspreiding krijgt. Jullie
initiatief is dankzij een kwarteeuw onverdroten inzet van vele
redacteurs en medewerkers tot een gewaardeerd tijdschrift
uitgegroeid.

Tot begin 2004 de technologie roet in het eten strooide. De
computer van voorzitter Roger gaf de geest en enkele dagen later
liet ook de printer van hoofdredacteur Gaby het afweten, zo schreef
voorzitter François Crepain in zijn “Woordje van de voorzitter” in
het nummer van maart 2004. Ondervoorzitter André Billiet nam de
productie van M&M Contact volledig op zich en zijn eerste stap
was het tijdschrift vanaf dan op formaat A4 te produceren. Samen
met de mogelijkheden van de toenmalige informaticamiddelen liet
dit toe efficiënter te werken en de drukkwaliteit te verhogen. Om
het werk beter te organiseren werd een redactiecomité opgericht,
die zich boog over de inhoud van het tijdschrift en een strak
werkschema vastgelegde om elke editie tijdig de deur uit te krijgen.
Toen secretaris Yves Böting in 2010 overleed, nam André de taak
van secretaris over en leidde Ronny Vermeersch als nieuw
ondervoorzitter het redactiecomité. Ter gelegenheid van ons
vijfentwintigjarig werd de lay-out aangepast, de voorkaft gemoderniseerd en de inhoud verruimd door het redactiecomité.
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Doorheen de jaren werd de informatieverstrekking verbeterd en
uitgebreid, zij het steeds binnen de werkingssfeer van onze club
en binnen de belangstellingssfeer van de leden.
M&M Contact blijft dus in de eerste plaats een tijdschrift van, voor
en door onze M&M leden, maar met de “M&M Contact New look”
willen we onze vereniging ook extern promoten. Het is enkel door
op een hedendaagse manier plaats te nemen in de samenleving
dat we onze club kunnen verjongen en zijn toekomst veilig stellen.
Bestuurslid Gaby Van Daele
(Foto M&M Contact 1999-1)
Onder het pseudoniem GAVADA hield hij 8 jaar lang als
hoofdredacteur de kaars van M&M Contact brandend.

Kijken naar de toekomst brengt ook mee dat we bij de opmaak van
M&M Contact rekening houden met de opmars van de digitale
media. Ruime verspreiding via digitale kanalen, publicatie op onze
website en een aangepaste lay-out, die toelaat het tijdschrift
comfortabel te lezen op tablet of smartphone, zijn daarbij een must.

Een toekomstproject

Samen verder werken aan de toekomst

Vanaf 2016 wilden we onze club voorbereiden op de toekomst. Er
werden verschillende acties genomen, waaronder het verhogen
van de kwaliteit van onze activiteiten en van ons ledentijdschrift.
We zagen M&M Contact immers ook als een uithangbord om onze
Kring, zijn missie en zijn werking beter bekend te maken.

Dit nieuwe nummer zien we daarom niet als een eindpunt, maar
als de start van een nieuwe etappe. De voorbije jaren hebben
verschillende kwaliteitsvolle activiteiten een vaste plaats gevonden
in ons jaarprogramma en we hebben ook mogen vaststellen dat
ons ledentijdschrift zeer gewaardeerd wordt, bijzonder door leden
die moeilijk kunnen deelnemen aan al onze activiteiten. Kwaliteit
wordt dus blijkbaar op prijs gesteld en we willen daar dan ook
verder ten volle op inzetten.

Tegelijk maakten we werk van projecten rond herdenking en
herinnering. Voor het project “Van Schelde naar IJzer”, maar ook
voor latere tentoonstellingen, de herdenking van LTZ V. Billet en
onze jubilea en academische zittingen verzorgden we publicaties,
waardoor we ervaring opbouwden. Toen Defensie de regels voor
de productie van drukwerken aanscherpte, besloten we alle
publicaties via de commerciële markt te realiseren. Al bij al zorgde
dit ervoor dat we ons vandaag voldoende beslagen voelen om
M&M Contact voortaan als een volwaardig magazine uit te geven.

Onze ambitie voor jullie ledentijdschrift ligt dus hoog en ook nu
herhalen we de oproep om van M&M Contact een dynamische
schakel tussen de Raad van Bestuur en de leden, maar ook tussen
de leden onderling, te maken. Ieder lid kan daar zijn steentje toe
bijdragen.
Als je een vlotte pen hebt of handig bent met tekstverwerking kan
je ongetwijfeld meewerken aan de redactie van ons tijdschrift. De
moderne informatie- en communicatietechnologie laat toe vlot en
in ploeg op gemeenschappelijke gegevensbestanden te werken.
Indien je vanuit je professionele kring, je interessesfeer of je
vrijetijdsbesteding interessante of nuttige informatie wilt delen met
andere leden, aarzel dan niet om daarover een artikel in te zenden
naar de redactie. We helpen je graag om de teksten af te werken
en van passende illustraties te voorzien.

M&M Contact evolueerde doorheen de jaren

Eerste doelstellingen vandaag nog actueel
Het is merkwaardig hoe actueel de woorden van voorzitter Roger
en hoofdredacteur Gaby vandaag nog zijn. Vriendschap is één van
de bindende waarden van onze kring en contacten binnen onze
club zijn daarvoor een grondvoorwaarde. Het bescheiden groene
ledenblaadje van weleer was een eerste stap in die richting door
de activiteiten binnen de club beter bekend te maken bij de leden.

Indien je binnen je kennissenkring of je professionele omgeving
publiciteit kan werven voor opname in ons tijdschrift, zouden we
dat zeer in dank afnemen. M&M Contact uitgeven als een
volwaardig magazine in kleur heeft immers een meerprijs, maar we
willen dit dankzij bijkomende publiciteit sluitend financieren.
Bij het verschijnen van het allereerste nummer van M&M Contact
in 1996 werd voorzichtig gekozen voor een proefperiode van één
jaar. En ook bij de stap die we vandaag zetten, willen we voorzichtig
zijn. We zijn er ons van bewust dat we met dit nummer hoge
verwachtingen scheppen voor de toekomst, maar we zijn er ook
van overtuigd dat we samen met jullie kunnen zorgen dat ons
tijdschrift binnen onze vereniging zijn plaats als verbindende
schakel tussen de leden kan versterken. 

8|M&M Contact 1/2020

Retrospectieve

2019
Ons werkjaar 2019 zit erop en deze eerste
M&M Contact van 2020 biedt een mooie
gelegenheid voor een korte terugblik.
De wintermaanden reserveren we traditioneel
voor voordrachten waarin we actuele kwesties
aan bod laten komen, maar voor onze eerste
activiteit op 21 januari kozen we voor een
luchtiger onderwerp. Paul Vanneste bood met
de voordracht “De geschiedenis van het
bierbrouwen in Brugge” een perfecte opstap
naar onze nieuwjaarsdrink. Op 13 februari stelde
Brigade-generaal bd Dany Van de Ven ons dan
het investeringsdossier voor de vervanging van
de Belgische F16 gevechtsvliegtuigen voor.

13 februari

Met de Algemene Vergadering mikten we op een
eerste lenteactiviteit en daarvoor trokken we op
27 april naar het Kasteel van Moerkerke, waar na
onze Algemene Vergadering een receptie en een
lentelunch met dansgelegenheid volgden.
Op 23 mei gaf spoedarts Nicolas Müller met
“Helden van hier in de lucht” een boeiende
voordracht over de MUG-helikopterdienst.
In mei en juni werkten we samen met de stad
Brugge en het Britse Historico aan de
tentoonstelling “Captain Fryatt, martyr of
Bruges”. We vertaalden en produceerden de
teksten, we stonden in voor de op- en afbouw
en we verzekerden de bewaking tijdens de
openingsuren van de tentoonstelling.
Onze familiedag met wandelzoektocht en BBQ
lieten we op 25 augustus doorgaan in Torhout
en op 27 september waren we met “Tsaritsyn
Night” aan onze derde thema-avond toe. Deze
beide activiteiten waren een groot succes.
Op 14 november schetste ons lid Johan Onraedt
in zijn voordracht “DAB VLOOT, reder van de
overheid” een zeer goed beeld van een zeer
dynamische overheidsdienst. Het jaar sloten we
op 30 november af met de Academische Zitting,
die in het teken stond van het migratievraagstuk
en de rol daarin van het Europese Grens- en
Kustwachtagentschap Frontex. 

22 juni – 5 juli
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Academische Zitting
2019
Het Europese Grens- en Kustwachtagentschap Frontex
Zaterdag 30 november 2019 | Provinciaal Hof Brugge
Verslag door Jan De Vos, voorzitter

Onze gastspreker
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.
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Een prestigieuze locatie
Ons jaarprogramma sluiten we af met onze
academische zitting, zo wil de traditie het
ondertussen. En van traditie mogen we
zeker spreken, want sedert onze eerste
academische zitting ter gelegenheid van de
viering van ons vijftienjarig bestaan in 2002
waren we reeds 18 maal te gast in het
prestigieuze Provinciaal Hof in Brugge.
Voorlopig de laatste maal, want door de
komende renovatie van het Provinciaal Hof
moeten we de eerstvolgende jaren noodgedwongen uitwijken naar een andere
locatie. Het was dan ook met een zekere
weemoed dat voorzitter Jan De Vos hierop
terugblikte en dat hij gouverneur Carl
Decaluwé en gedeputeerde Jürgen
Vanlerberghe dankte voor de jarenlange
gastvrijheid en vlotte medewerking die
Mars & Mercurius steeds mocht ervaren
vanwege de provinciale diensten.

Een actueel thema
Achttien zittingen ook waarop telkens een
prominent spreker een actueel thema of
vraagstuk behandelde. Dit jaar kozen we
voor het migratievraagstuk, een kwestie die
zich zowel op wereld-, op Europees als op
Belgisch niveau stelt. Maar ook een
prominente kwestie binnen onze provincie,
niet enkel door het probleem van de
transmigratie en de mensensmokkel, maar
ook omdat onze kustgemeenten en -havens
een Europese buitengrens vormen.
In zijn inleiding noemde voorzitter Jan De

Vos het migratievraagstuk een bij uitstek
maatschappelijke uitdaging. Een uitdaging
die vergt dat onze politieke leiders zoeken
naar het delicate evenwicht tussen
solidariteit en draagkracht. Gefundeerde
solidariteit die steunt op gedegen principes
en aanvaarde rechtsbeginselen en die
verenigbaar is met de politieke, economische, sociale en culturele draagkracht
van onze samenleving. Maar precies hierdoor ook een kwestie waarin emotie en
rede spelen en waarin veel begripsverwarring heerst. Niet verwonderlijk dus
dat zich hier één van de vele nieuwe
maatschappelijke breuklijnen aftekent.
Een kwestie ook waarover de burger zich
zorgen maakt en die hem doet nadenken
over zijn veiligheid. Dat diezelfde burger

naar Europa kijkt voor de oplossingen is
niet geheel onterecht, want veel hedendaagse problemen zijn in feite gemeenschappelijke uitdagingen voor álle EU lidstaten en vragen gemeenschappelijke
oplossingen op Europees niveau.
Uitgerekend het beheersen van migratiestromen blijft voor Europa een heikel punt.
In een hoofdartikel in ons vorig nummer zijn
we uitvoerig ingegaan op het beleid dat de
Europese Raad en de Raad van Europa
hebben ontwikkeld en het actieplan dat
daaruit voortvloeide. Ongetwijfeld een
integrale aanpak, maar toch moeilijk aan de
man te brengen. In dit beleid worden
verantwoorde afwegingen en gefundeerde
keuzes gemaakt, maar toch wordt Europa
met de vinger gewezen. De media blijven

Foto: www.aegeanboatreport.com
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de nadruk leggen op de humanitaire
dimensie en berichten met vaak emotioneel
geladen beeldmateriaal over het lot van
bootvluchtelingen in de Middellandse Zee,
over de situatie van asielzoekers in
opvangcentra op de Griekse eilanden of
over de omstandigheden waarin transmigranten doorheen ons land naar het
Verenigd Koninkrijk reizen. Daarbij wordt
weinig aandacht besteed aan de vooruitgang die Europa boekt in het formuleren
en uitvoeren van zijn migratiebeleid en
wordt weinig bijgedragen tot het creëren
van het daarvoor zo noodzakelijke draagvlak.
We meenden dan ook dat het vraagstuk van
migratie gediend is met een breder debat,
waarin ook illegale migratie en de daarmee
gemoeide mensensmokkel en criminaliteit
de nodige aandacht krijgen. Alleen al vanuit
humanitair oogpunt is het verantwoord om
hiertegen op te treden, nog los van de
juridische beschouwingen. Op dit vlak is in
Europa heel wat in beweging en wapent de
EU zich om daadwerkelijk op te treden. De
oprichting en uitrol van het Europees
Grens- en Kustwachtagentschap Frontex is
daar een emanatie van.

Een eminente spreker
We waren dan ook verheugd dat Executive
Director van Frontex, Fabrice Leggieri,
bereid was om de Director Situational
Awareness and Monitoring Division Dirk
Vande Ryse als spreker af te vaardigen op
de academische zitting.

V.l.n.r. hoofdcommissaris Dirk Vannuffel, spreker Dirk Vande Ryse, gouverneur Carl Decaluwé,
schepen Martine Matthys en voorzitter Jan De Vos,

Onder de titel “De toekomst van Frontex, het
Europese Grens- en Kustwachtagentschap.
Een visie vanuit de praktijk.” gaf hij een
academische lezing over het vraagstuk van
de illegale migratie en de grensoverschrijdende criminaliteit en schetste hij
oplossingen die geboden worden door de
nakende uitbreiding van het Europese
Grens- en Kustwachtagentschap.
Een uitgebreid verslag van deze lezing is te
vinden verder in dit nummer.
De lezing werd aandachtig gevolgd en de
aanwezigen waren vol lof. Het vraag- en
antwoordmoment kwam misschien wat
aarzelend van de grond, maar de tussenkomsten van de toehoorders illustreerden
dat deze kwestie sterk leeft maar ook dat

hierrond veel terughoudendheid bestaat.

Slotreceptie en lunch
Na de lezing, de ondertekening van het
Gulden Boek en het fotomoment werden de
166 aanwezigen uitgenodigd op de receptie
in de balkonzaal van het Provinciaal Hof.
Na de receptie trokken 106 gasten naar de
Benedenzaal voor de lunch. We mochten
daarbij de gouverneur Carl Decaluwé, de
eregouvereur Paul Breyne en de militaire
commandant van West-Vlaanderen fregatkapitein stafbrevethouder Philippe De Cock
met echtgenote Evelyne, alsook provinciaal
gedeputeerde Jürgen Vanlerberghe en
spreker Dirk Vande Ryse als eregasten
verwelkomen aan tafel. Voor de spreker was
dit meteen ook een weerzien met enkele
vroegere collega’s van de voormalige
Gerechtelijke Politie bij de Parketten, die lid
zijn van onze M&M club.
Tijdens een inleidende toast op de Koning
ging de voorzitter kort in op de toestand van
ons land en op de moeizame vorming van
de federale regering. Hij merkte terloops op
dat koning Filip duidelijk verheven blijft
boven de politieke spanningen en wel
degelijk behoedzaam oriëntatie geeft. 

Foto: www.frontex.europa.eu/media-centre

Foto’s : www.frontex.europa.eu/media-centre
www.aegeanboatreport.com
eigen opnames
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Beeldmanipulatie en de kern en de gevaren van onze kijkdrang

Zien is geloven
Maandag 20 januari 2019 | Aula Groot Seminarie Brugge
Verslag door Jan De Vos, voorzitter

De eerste activiteit van ons werkjaar heeft zijn plaats veroverd als één van de toppers in ons jaarprogramma. Blijkbaar wordt de keuze voor een voordracht over een iets luchtiger onderwerp met
aansluitende nieuwjaarsreceptie zeer gesmaakt, want we noteerden niet minder dan 120 inschrijvingen.
Kort na zeven uur stroomde een opgewekt publiek de aula van het Groot Seminarie binnen en al snel
was het één en al uitwisselen van nieuwjaarswensen, zodat de sfeer er meteen goed in zat.
Na het obligate welkomstwoord en nieuwjaarswensen stelde voorzitter Jan De Vos vier nieuwe leden
voor, waarna hij gastspreker Gerrit Vosters inleidde. In de zeer enthousiast gebrachte, wetenschappelijk
goed onderbouwde en met filmfragmenten geïllustreerde voordracht “Zien is geloven” maakte de
spreker duidelijk hoe onze visuele waarneming functionneert en kan misleid worden, zonder dat we het
beseffen. Het was voor iedereen duidelijk dat we niet altijd mogen geloven wat we zien.
Ook op de receptie in de bar was het gezelligheid troef. Een eerste treffen na de eindejaarsfeesten in
opperbeste sfeer, terwijl dranken naar keuze en rijkelijk belegde broodjes aangeboden werden. Blijkbaar
op prijs gesteld, want pas tegen de klok van elven konden we de laatste deelnemers uitwuiven.
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De spreker
Gerrit Vosters heeft meer dan 20 jaar ervaring als germanist in het
secundair onderwijs en als zelfstandig lesgever filmeducatie. Zijn
filmpassie leidt in 2006 tot masterstudies Film & Visuele Cultuur, die
hij in 2008 met grote onderscheiding afrondt.
In januari 2009 start hij het project FilmStof waarmee hij de kennis van
film- en beeldcultuur wil aanscherpen. Hij werkt in 2013 en 2014
samen met Film Fest Gent een educatief project uit rond achtereenvolgens Martin Scorese en Federico Fellini. Samen met de Vlaamse
Dienst voor Filmcultuur ontwikkelt hij “Oog op Film”, een
nascholingsproject voor leraren. Daarnaast volgt hij in Londen
seminars bij scenariogoeroe Rober McKeeb en in Antwerpen bij David
Birdwell. Ondertussen focust hij op leerlijnen op maat van Vlaamse
scholen. In 2018 volgt een inleiding op het werk van Tim Burton, naar
aanleiding van een tentoonstelling in C-Mine in Genk.

De voordracht
Inleidende filmgeschiedenis
In een eerste deel gaf de spreker weer hoe
het gebruik van beelden evolueerde
doorheen de jaren. Hij nam de film “A
Clockwork Orange” van regisseur Stanley
Kubrick uit 1971, naar de roman van
Anthony Burgess, als illustratie van de
manier waarop tijdens de jaren zeventig de
dystopische samenleving in beeld werd
gebracht. Een dystopie is een denkbeeldige
samenleving met louter akelige kenmerken
waarin men beslist niet zou willen leven.
Het tegenovergestelde van een utopie dus.
Het verhaal speelt zich af in de nabije
toekomst, waar de vijftienjarige Alex zich
met zijn straatbende overgeeft aan extreem
geweld en zo ongestoord de gemeenschap
verwoest. In het fragment ondergaat Alex
met Ludocivo’s technique een afkicktherapie, waarbij hij medicatie krijgt die
hem misselijk maakt, terwijl geweldfilms

worden getoond. Door deze conditionering
wordt hij kotsmisselijk telkens hij geweld
wil gebruiken, zelfs voor zelfverdediging.
De morele kwestie is hier dat Alex sociaal
wenselijk gedrag vertoont, maar dat deze
beslissing niet door hemzelf is genomen,
omdat zijn goedaardigheid kunstmatig is
opgelegd. Het boek en de film hadden een
grote invloed op de hedendaagse cultuur.
“Videodrome” van David Cronenberg uit
1983 geeft weer hoe met beelden werd
omgegaan in de jaren tachtig en waarschuwt
ons voor manipulatie door TV beelden. Het
medium televisie wordt dus als een gevaar
voorgesteld.

De videopiraat Max Renn runt een eigen
televisiestation en zoekt nieuw materiaal
voor zijn show. Hij ontdekt het snuffmoviekanaal Videodrome. Zijn sadomasochistische vriendin doet daarvoor auditie en zal
dit niet overleven. Wanneer hij haar ziet op

TV krijgt hij hallucinaties, die voor hemzelf
ook lichamelijke transformaties tot gevolg
hebben.
De film kreeg een cultstatus door de vernieuwende visie op de massamedia en de
vervlechting van lichaam en technologie. De
film wordt vandaag profetisch genoemd.
Voor de jaren negentig kan de film “Funny
Games” van Michael Haneke model staan.
Georg en Anna verblijven met hun zoontje in
een vakantiehuisje waar hun vrienden Paul
en Peter hen vervoegen. Het blijken twee
psychopathische sadisten te zijn die het
koppel tergend langzaam de dood injagen
Typisch voor de jaren tweeduizend is dan
weer de videoclip “Are you lost like me in the
world ?”, die draait rond muzikaal geweld.
Met een terugblik op de film “Alien” van
Ridley Scott uit de jaren tachtig maakte de
spreker duidelijk dat vandaag de realiteit de
fictie heeft ingehaald. Zo wordt het hedendaagse monster een smartphone die zich
vasthecht op het gelaat.
De beeldcultuur gaat zover dat, amper één
week voor de voordracht, het jonge Britse
model Madalyn Davis door onachtzaamheid
in Australië tijdens het maken van een selfie
te pletter stortte van de kliffen.
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Visuele waarneming
Spreker stelde de vraag waar dit allemaal
vandaan komt en waarom we zo in de knoop
liggen met onze schermen.

Twee systemen voor waarneming
De Israëlische psycholoog en nobelprijswinnaar economie Daniel Kahneman deed
onderzoek naar visuele waarneming en
aandacht. In de internationale bestseller
“Thinking fast and slow”, vertaald als “Ons
feilbare denken” legt hij de twee systemen
uit die ons denken laten functioneren. Het
eerste systeem werkt spontaan en snel en is
intuïtief en emotioneel, terwijl het tweede
systeem zorgt voor bewuste aandacht en
trager, eerder logisch en weloverwogen
tewerk gaat. Dit systeem zorgt voor onze
zelfbeheersing. Kanhneman beschrijft de
buitengewone capaciteiten, maar ook de
tekortkomingen en vooringenomenheid van
snel denken. Het is precies op dit niveau dat
manipulatie door beelden werkt. Gerrit
Vosters illustreert Kahneman’s model met
twee eenvoudige beelden.

17 X 24
Het linkse beeld leidt tot prikkels waarop we
snel reageren of waarover we snel een
mening vormen. Een basic experience, een
impressie of intuïtie die je gewoon overkomt. Het rechtse beeld vergt inspanning
omdat een methode, in dit geval een
berekening, moet gehanteerd of een overweging moet gemaakt worden. Beelden
worden 60.000 keer sneller verwerkt dan
een tekst. Een tekst lezen hoort dus duidelijk
onder het tweede systeem. Maar toch zijn
we blijkbaar niet meer in staat om een tekst
die we waarnemen niet te lezen. Daardoor
benadert het tweede systeem het eerste.

Het kijken kan beïnvloed worden
Kijken werkt direct, snel, natuurlijk en
gemakkelijk. Dus zijn beelden interessant,
zeker met wat de technologie toelaat. Maar
er zijn ook problemen. En een eerste
obstakel daarbij is het optisch bedrog, dat
ervoor kan zorgen dat we beelden op een
verkeerde manier interpreteren.

Beide bovenstaande horizontale lijnstukken zijn
even lang, maar toch lijkt het bovenste korter.

Daarna werd de Selective Attention Test van
Simons & Chabris uit 1999 vertoond. In een
videofilm spelen twee groepen van drie
personen in respectievelijk witte en zwarte
kledij twee basketballen willekeurig naar
elkaar door. Opdracht was het aantal keren
te tellen dat een bal werd doorgegeven door
een persoon in het wit.

Copyright 1999 Daniel J. Simons

Verschillende van de 120 aanwezigen telden
ongeveer 15 passes, wat juist was. Op de
vraag of tijdens het spel iets merkwaardigs
was te zien antwoordde slechts één persoon
dat er een zwarte gorilla door het beeld liep.

geloofwaardig. Dit creëert een band met de
jongen. De spreker wees ook op een
montagefout in het ontbijtfragment. De
moeder zet na het inschenken van fruitsap
de doos tweemaal neer, gefilmd vanuit een
verschillende hoek, maar we merken dit niet.
Een illustratie van het eerste systeem van
Kahneman.
Dit fragment bracht de spreker bij de notie
suspension of disbelieve, de bereidheid om,
zeker bij fictie, alles wat we zien voor wáár
aan te nemen. Dit mechanisme speelde
tijdens het optreden van Susan Boyle in
Brittain’s got talent. Na de aankondiging en
het interview met Susan Boyle nam tijdens
de act de verrassing, de verwondering, de
consternatie en de emotie in het publiek toe.
Een perfecte illustratie van WYSIATI of what
you see is all there is, precies datgene wat
beelden zo gevaarlijk maakt.
In Questions à la Une van RTBF werd op 13
december 2006 met “Bye bye Belgium” een
life verslag gebracht over de onafhankelijkheidsverklaring van Vlaanderen. Archiefbeelden werden vernuftig met nieuw beeldmateriaal tot een geloofwaardig geheel
gemonteerd. Nog tijdens de uitzending werd
de melding “Ceci est une fiction” vertoond.
De publieke consternatie was groot en
dagenlang heerste controverse rond de
vraag of een nieuwsdienst zoiets mag doen.
Een illustratie dat de stap van beeldmanipulatie naar “Zien is Geloven” klein is.

Conclusie

Copyright 1999 Daniel J. Simons

Google the invisible gorilla en kies de
Youtube video om het experiment te zien.
Lees je digitaal, klik dan hier op Selective
Attention Test
Het is dus duidelijk dat je in een toestand
kan gebracht worden dat je dingen niet ziet
die er wél degelijk zijn. Alle concentratie is
immers gericht op de witte personen.
Met een fragment uit de film Ben X van Nic
Balthazar werd getoond door welke manipulaties de kijker als het ware in de wereld
van de autistische Ben wordt gebracht.
Geluid van het uitschenken van koffie, van
de klok en van de straat zijn niet helemaal

Als conclusie verwees de spreker naar het
laatste hoofdstuk in het boek van Kahneman.
Het eerste systeem is interessant, functioneert goed en doet beroep op onze reflexen.
Maar het kan moeilijk onder controle
gehouden worden en daarom moeten we
het ondersteunen met het rationele van het
tweede systeem. We moeten dus met onze
waarneming omgaan met gezond verstand
en daarvoor een zekere inspanning doen.
Het is belangrijk te onderkennen wanneer
we in een cognitief mijnenveld terechtkomen. De energie die we opbrengen in het
tweede systeem laat ons toe de indrukken
van het eerste systeem te onderdrukken en
zorgt voor zelfbeheersing. Stress kan het
tweede systeem echter onderdrukken,
waardoor we, gestuurd door het eerste
systeem, irrationeel kunnen handelen. 
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Wat kunnen we leren van de natuur ?

Voordracht Biomimetica
Donderdag 6 februari 2019 | Aula Groot Seminarie Brugge
Verslag door Jan De Vos, voorzitter

De spreker
Bram Vanthournout (°15/07/1985, Torhout) is bioloog en onderzoeker aan
de UGent. Hij bestudeert spinnen om evolutionaire vragen op te lossen. Hij
startte zijn opleiding tot Master in de Biologie aan diezelfde UGent en voerde
er ook zijn doctoraat uit. Na zijn doctoraat werkte hij aan de Universiteit van
Aarhus, Denemarken, waarna een intermezzo volgde op het Vlaams
beleidsniveau in het Departement Economie, Wetenschappen en Innovatie,
met als focus de financiering van fundamentele wetenschap en de
omkadering van internationale mobiliteit van wetenschappers. Vandaag is hij
opnieuw werkzaam als doctor assistent aan UGent binnen de Onderzoeksgroep Evolution and Optics of Nanostructures. Dit labo bestudeert alle
mogelijke aspecten van kleur, zowel het mechanistisch aspect, het hoe, als
de functie, het waarom van bepaalde kleuren bij dieren.

De voordracht
Wat is biomimetica?
Tijdens de inleiding maakte de spreker duidelijk dat zijn onderzoek
gaat over “kleur bij dieren”, waarna hij meteen de vraag stelde wat
biomimicry of biomimetica precies is. Hij omschreef dit begrip als
“het ontwikkelen van innovatieve materialen, structuren en systemen als antwoord op menselijke problemen, geïnspireerd op
natuurlijke processen”.

Biomimetica gaat dus over kopiëren, imiteren en inspireren. Een
kort historisch overzicht startte bij de legende van Daidulus die
een imitatie van vleugels maakte om zijn zoon Icarus via de lucht
te laten ontsnappen van het eiland Kreta, en leidde ons via het
ontwerp van Leonardo Da Vinci voor een ornithopter en de eerste
vlucht van de gebroeders Wright in 1903, tot bij de ontwikkeling
van het zweefvliegtuig, de B2 bommenwerper en het F35
gevechtsvliegtuig. Het is duidelijk dat doorheen de tijd het ontwerp
steeds verder weg evolueerde van het natuurlijk voorbeeld.

B2 bommenwerper lijkt op slechtvalk (The Aviationist)
De ornithopter van Da Vinci (Foto Pinterest)

De bultrugwalvis heeft dan weer merkwaardige uitsteeksels op zijn
vinnen die de hydrodynamische weerstand verminderen en de lift
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verhogen, wat inspireert tot onderzoek om de vorm van schoepen
van turbines en van wieken van windturbines te optimaliseren.

slakken met een sterker slakkenhuis beter overleven en zich dus
meer kunnen voortplanten.

Het kopiëren kan gebeuren op niveau van de vorm, het materiaal
of het proces. De ontwerper van de Japanse Shinkansen
hogesnelheidstrein bijvoorbeeld gebruikte het silhouet van de
ijsvolgel om tot geluidsreducties en verminderde luchtweerstand
in tunnels te komen. Verder werden antibacteriële coatings
ontwikkeld naar het voorbeeld van de vorm en de samenstelling
van de vleugels van libellen, die zichzelf bacterieel zuiver houden.
In de architectuur vormt het Eastgate Centre in Harare, Zimbabwe
dan weer een voorbeeld van de manier waarop de structuur van
een termietheuvel overgenomen wordt om koeling via ventilatie
klimaatneutraal te maken.

Evolutie wordt ook mogelijk gemaakt door seksuele selectie.
Vrouwtjesdieren verkiezen blijkbaar instinctmatig mannetjes met
betere kenmerken. De aantrekkingskracht van de kleur van de staart
van een mannetjespauw is daar een voorbeeld van. Overigens is
de pauwenstaart een interessant studieobject, want deze is zwart
en de kleurschakeringen worden niet met pigmenten bekomen,
maar door een zeer sterk geordende structuur van melanine die het
licht breekt en weerkaatst en zo voor kleurschakeringen zorgt, net
zoals in een zeepbel. Dit biedt perspectieven om te printen zonder
pigmenten en kleuren artificieel na te maken door print-lagen op
een bepaalde manier te ordenen om een bepaalde kleur te
bekomen. Dit zijn structurele kleuren die behouden blijven, waar
pigmenten mettertijd vervagen.

Het principe dat schuilt achter de circulaire economie is een
voorbeeld van imitatie op niveau van het proces: gesloten
ecosystemen die steunen op recyclage. De Firma ARDO die als
producent van diepvriesgroenten spoelwater oppompt uit de
ondergrond stelt dit op het einde van het productieproces ter
beschikking van landbouwers voor de beregening van de velden.

Waarom de natuur nabootsen?
Het leven op aarde is ongeveer 3,8 miljard jaar geleden ontstaan
en telt vandaag naar schatting 30 à 10 miljoen verschillende
vormen. Deze variatie is mogelijk geweest omdat het leven zich
heeft aangepast aan zijn omgeving. Evolutie is niets anders dan het
overleven van de best aangepaste vorm en Darwin illustreerde dit
principe van survival of the fittest aan de hand van de kenmerken
van de zogenaamde Darwinvinken. Spreker haalde het voorbeeld
aan van slakken van verschillende kleuren, waarbij de slakken met
een kleur die goed overeenkomt met het omringend grasland het
minst opgemerkt worden door jagende vogels. Zo ook zullen

Evolutie

Prototype

Ancestrale vorm

Testfase

overleven

Aanpassen

natuurlijke selectie

Nieuw prototype

nieuwe vorm

Optimaal design

Meest fitte organisme

Duizenden generaties

Termietmodel voor koeling van gebouwen (Wikiwand)

Productontwikkeling

Overeenstemming tussen de cycli van productontwikkeling en evolutie. De resultaten zijn
verschillend door trade-off binnen de evolutie.

Wisselwerking tussen natuur en militair
Het militair gebruik van natuurlijke middelen bestaat al lang,
denken we maar aan het gebruik van lastdieren, postduiven,
honden, enz… in militaire conflicten. Soldaten gebruikten tijdens
WOI glimwormen voor verlichting als de elektrische verlichting in
schuilplaatsen uitviel. En doet een Romeinse formatie met
opgeheven schilden niet denken aan een schildpad? Het militair
gebruik van natuurlijke oplossingen wordt geïllustreerd in drie
domeinen: de bescherming, de camouflage en de robotica.

Harde bescherming
Harde lichaamsbescherming kan geleverd worden door het
plaatharnas, zoals bij een kreeftpantser, of door een scale-harnas,
zoals bij de schubben van een vis. Het kreeftpantser dankt zijn

sterkte aan de aanwezigheid van chitine, dat gelaagd is en
daardoor hard en taai is. De arapaima vis in het Amazonegebied
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heeft een pantser dat bestaat uit gelaagd collageen en een minerale
bovenlaag en dat hem beschermt tegen beten van piranha’s. Een
typisch voorbeeld van convergerende evolutie, waarbij verschillende wegen tot gelijkaardige oplossingen leiden.
Het hardste biologisch materiaal is ongetwijfeld parelmoer. Dit is
samengesteld uit aragonietkristal en een proteïne matrix die bestaat
uit lagen conchioline. Bij samendrukking verplaatst deze proteïne
zich, zodat de aragonietkristallen zich als een vaste vorm gedragen.
Dit kan nagebootst worden en kan gebruikt worden voor
lichaamsbescherming.

Illustratie www.parels-groothandel.nl

De structuur van het craniaal bot van de specht inspireerde ABUS
dan weer voor de ontwikkeling van een nieuw type fietshelm met
een lager gewicht en een hoger draagcomfort. Tijdens het
timmeren op hout vangt de schedel van een specht krachten tot
1.000 G op, maar dankzij een aangepaste structuur van de bek en
het voorste deel van de schedel wordt daarbij breinschade voorkomen.

hun uitsteeksels in vasthaken. Vergelijk dit gerust met velcro.

Hoe spinzijde maken
Om spinzijde te maken is het nodig selectief te zijn. Er bestaat in
Madagascar een spinnensoort die webben maakt over rivieren die
tot 15 meter breed zijn. Dit is bijzonder interessant voor sterke
draden. Terloops merkte de spreker hier op dat een spin zich
tijdens zijn verplaatsingen continu vasthecht met een draad. Een
spin die je van tafel veegt, blijft steeds hangen aan een draad.
Spinzijde is een proteïne die is opgebouwd uit repetitieve aminozuren en er moet niet enkel gekeken worden naar het materiaal
maar ook naar het proces.
We weten dus de componenten waaruit zijde bestaat, maar de grote
uitdaging is deze aan elkaar te zetten en zo zijdevezels te maken.
Het is mogelijk de spin vast te prikken aan de poten en dan de
spindraad op te wikkelen op klein rad, maar dit is een zeer intensief
werk. Een spinnenboerderij opzetten heeft dan weer geen zin, want
spinnen zijn van nature kannibalistisch. Dus moet gekeken worden
in de richting van genetische manipulatie. Zo werden genen van
spinnen ingebracht in het genoom van een geit, waardoor de
zijdeproteïnen in de melk geproduceerd worden.. Het is in China
ook gelukt genen van spinnen in te brengen in zijderupsen, zodat
deze dieren draden met kenmerken van spinnendraden maken.

Zachte bescherming
Een vorm van zachte lichaamsbescherming is te vinden bij de
Amerikaanse kreeft. In het pantser van dit dier zijn laagjes hydrogel
onder lichte hoeken tegenover elkaar geschikt, om zo een zacht
harnas te vormen.
Ook spinzijde kan als bescherming gebruikt worden, waarbij de
spreker ten volle zijn onderzoeksgebied betrad. Wereldwijd bestaan
ongeveer 48.000 spinsoorten, waarvan 4.500 in Europa en 743 in
België en jaarlijks komen daar ongeveer 1.000 nieuwe soorten bij.
De hoge evolutionaire radiatie bij deze dieren, zeg maar het divers
ontwikkelen in verschillende richtingen, is te danken aan hun gif
en de spinzijde.
Een spin heeft tot 7 spinklieren, die elk een verschillende functie
hebben. Zo bevatten de spiraaldraden in een web die de prooi
vangen een kleverige substantie en zijn ze geheel verschillend van
de steundraden. Naast het vangen van prooien dient spinzijde ook
om een cocoon voor eieren te vervaardigen of voor ballooning.
Voor dit laatste maakt de spin zeer lange draden, die meegenomen
worden door de wind en die de spin kilometers ver meevoeren.
Ook de bouw van een web kan zeer verschillende zijn, denk maar
aan een wielweb, trechterweb, wirwarweb of hangmatweb. Een
lijmdraad is bezet met kleverige druppels, terwijl de draden van een
cribelaat web gekaard worden en wollig zijn, zodat insecten er met

Zijderupsen produceren spinnengaren na genomische bewerking die de
proteïnensequenties wijzigen
Foto Todayifoundout

Naar methoden zoeken om deze proteïnen te produceren kan ook
een oplossing bieden. Zo heeft bijvoorbeeld Spiber Inc. een fine
protein powder ontwikkeld dat machinaal in garen gespind wordt.
Adidas heeft een vergelijkbaar procedé gebruikt om een lichte en
biodegradeerbare sportschoen te ontwikkelen en te produceren.
Spinnenzijde kan door zijn unieke combinatie van sterkte en
uitrekbaarheid nieuwe oplossingen bieden voor ballistische
lichaamsbescherming. De stof is sterker dan staal bij eenzelfde
gewicht, is fijner dan een mensenhaar en is bijzonder licht.
Maar zijde is ook bijzonder geschikt om geneesmiddelen, in casu
antibiotica, te transporteren. De Romeinen maakten daar reeds
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gebruik van. De afgifte van het geneesmiddel verloopt trager, het
is biocompatibel en biodegradeerbaar en het vormt een template
voor celgroei. Inspiratie werd gevonden in een spinnennest, dat
bijzonder vuil is, maar toch bacteriologisch relatief zuiver.
Hiermee zijn toepassingen mogelijk voor bijvoorbeeld coating
voor implantaten. Zijde is een proteïne dat niet herkend wordt als
lichaamsvreemd, zodat er minder afstoting is, waardoor dan weer
minder onderdrukking van het immuunsysteem vereist is.

Camouflage
Camouflage steunt op het principe van background matching.
Door een aangepaste kleur of door de vorm op te breken in
de omgeving kan een voorwerp, dier of mens een element
van de omgeving worden. Een mot die het uitzicht heeft van
vogeluitwerpselen is daar een sprekend voorbeeld van. Door
infraroodpanelen op een tank in of uit te schakelen kan het
infraroodbeeld van deze tank geheel gewijzigd worden. Een ander
voorbeeld tenslotte is de dazzle camouflage zoals bij zebra’s.
Hierdoor is het beeld verwarrend voor een aanvallend roofdier.

Robotica
Ook hier zijn veel toepassingen gebaseerd op modellen uit de
natuur. Springspinnen zijn daarvan een mooi voorbeeld. Er zijn
inderdaad spinnen die geen web weven, maar hun prooi
bespringen en met hun poten of kaken vangen. Het zijn visuele
jagers en dus hebben ze grote en sterk ontwikkelde ogen. Vooraleer ze hun sprong wagen, spinnen ze eerst een veiligheidsdraad
om voldoende stabiliteit te hebben tijdens hun sprong en om bij
de landing onmiddellijk afgeremd te worden. Dergelijke
veiligheidslijn wordt ook toegepast bij springende robotten. Het
oog van een springspin heeft een lens die aangepast is voor scherp
3D-zicht en het netvlies bestaat uit 4 verschillende lagen die het
beeld projecteren met een verschillende scherpte, zodat een
perfect dieptezicht ontstaat en afstanden accuraat ingeschat
worden. Een techniek die bruikbaar is voor kleine camera’s die
dieptezicht moeten bieden.
Er bestaan robotten die gebaseerd zijn op de eigenschappen van
kakkerlakken. Deze dieren kunnen een doorgang vinden in zeer
kleine openingen en door die eigenschappen te gebruiken kunnen
robotten gebouwd worden die bijvoorbeeld bij reddingsoperaties
onder puin kunnen zoeken via kleine spleten en openingen. Ook
wordt onderzocht om kakkerlakken te sturen met hersengolven via
antennes die op hun voelsprieten geplaatst worden.
Het staartje van een zeepaardje heeft een unieke vierkante vorm,
die in tal van toepassingen doorgang kan vinden. Deze vorm biedt
meer contactoppervlakte en daardoor meer grip, en staat borg voor
een grotere mechanische sterkte.

Dazzle camouflage verhulde tijdens WOI de vorm van schepen en
bemoeilijkte telemetrische doelsafstandsbepaling
Foto Wikimedia Commons

Dynamische camouflage biedt eveneens voordelen. Een inktvis kan
zeer snel van kleur wisselen door chromatoforen die zich constant
openen en sluiten. Dit kan nagebootst worden door gebruik van
pulserende elektrische stromen.
Maar ook voor thermodynamische camouflage biedt de natuur
oplossingen. Doel is hier het thermisch beeld te wijzigen, door
bijvoorbeeld uitzetting of krimping van materiaal, waardoor de
warmte anders weerkaatst wordt. Ook in meer of mindere mate
uitrekken van een camouflerende gel laat toe meer of minder
warmte door te laten, zodat een mens of voorwerp meer of minder
opgaat in de omgeving. Dit kan ook toepassingen vinden voor de
regeling van de lichaamstemperatuur bij sporters.
Een laatste mogelijkheid is het gebruik van iriserende kleur voor
camouflage. Dit zijn kleuren die veranderen in functie van de
waarnemingshoek. Denk daarbij even terug aan de pauwenstaart.
Maar er bestaan ook insecten en vogels met iriserend kleuren. Bij
experimenten met mensen en vogels is vastgesteld dat iriserende
kleuren veel minder opgemerkt worden dan paars en blauw.

Foto Tech Radar

Als laatste voorbeeld wordt het model van een zwerm spreeuwen
een mogelijke basis genoemd voor een model om een zwerm
drones te sturen. In beide gevallen gaat het om duizenden
individuen die synchrone bewegingen uitvoeren.

Een belangrijke take home message
Er is in de natuur veel inspiratie te vinden om oplossingen voor
menselijke problemen te ontwikkelen en de spreker onderlijnde
daarbij het belang van fundamenteel onderzoek in dit domein. De
economische en ecologische implicaties moeten daarbij evenwel
in acht worden genomen. Dat beiden kunnen samengaan wordt
bewezen door de hierboven aangehaalde voorbeelden. 
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ONZE KOMENDE ACTIVITEITEN
Statutaire Algemene Vergadering
Gevolgd door lunch met muziek en dans
Zaterdag 14 maart 2020 vanaf 10.00 uur | Kasteel van Moerkerke
Onze leden en sympathisanten worden vanaf 10.00 uur verwelkomd met een
kop koffie. De Algemene Vergadering start om 10.30 uur. De partners kunnen
ondertussen verder genieten van een koffie-uurtje. Om 12 uur volgt dan het
aperitief met aansluitende lentelunch met muziek en dansgelegenheid.

Conferentie en lunch
Joden en moslims, van nabijheid tot verwijdering
Donderdag 2 april 2020 om 10.00 uur | Aula Groot Seminarie Brugge
Met een overzicht van 14 eeuwen politieke, maatschappelijke en culturele interactie tussen de grote semitische beschavingen, jodendom, islam en christendom, wordt weergegeven hoe de relatie tussen joden en moslims evolueerde
van een vreedzaam samenleven naar het Joods-Palestijns conflict van vandaag.

Eendaagse uitstap naar Duinkerke
In de voetsporen van Jean Bart
Donderdag 7 mei 2020 | Vertrek Esplanade Station Brugge – 08:00 u
We vertrekken per luxeautocar aan de achterkant Station Brugge en rijden naar
Duinkerke, waar we een gegidste rondrit in de haven krijgen met aansluitend een
bezoek aan het scheepvaartmuseum. Na de lunch in restaurant La Cambuse
bezoeken we het museum “Operatie Dynamo” en Fort Leffrinckoucke.

Internationale Militaire Taptoe
Organisatie Provinciecommando & Stad Brugge
Maandag 25 mei 2020 | Markt Brugge – 20.00 u
Drie Belgische militaire muziekkapellen en vier buitenlandse militaire
muziekformaties brengen een taptoeshow op het Marktplein in Brugge
met als decor de verlichte stadshallen en Halletoren.
Er zal een groepsreservatie op de publiekstribunes geregeld worden.
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De toekomst van Frontex, het Europese
Grens- en Kustwachtagentschap.
Een visie vanuit de praktijk.
Lezing door Dirk Vande Ryse ter gelegenheid van de
academische zitting op 30 november 2019
Verslag door Jan De Vos, voorzitter

Inleiding
Spreker Dirk Vande Ryse leidde zijn lezing
in met de boodschap dat hij standpunten
ontwikkelt deels als vertegenwoordiger van
Frontex en deels uit eigen ervaring. Hij wil
daarbij ook politiek neutraal blijven, hoewel
Frontex sterk politiek aangestuurd wordt.

genomen en niet in 2015 zoals het publiek
dacht. In 2015 speelde zich een vergelijkbaar scenario af, maar dan op een véél
grotere schaal.

Hij merkte ook op dat het onderwerp zéér
complex en uitgebreid is. Binnen het
bestek van zijn lezing moest hij de zaken
daarom soms eenvoudig voorstellen en
soms enige overdrijving gebruiken om de
zaken kernachtig naar voor te brengen.

Plan van de lezing
In een eerste deel werd uitgelegd waarom
Frontex werd opgericht en wat haar
opdracht is. Verder werd aangetoond dat
Frontex deel is van een groter geheel,
zowel op globaal als op Europees niveau,
zodat Frontex soms vanuit verschillende
richtingen wordt aangestuurd. Frontex is
niet langer een Europees Agentschap en
wordt een volwaardige Europese Grens- en
Kustwacht en daarbij werd nader ingegaan
op de betekenis daarvan voor België. Tot
slot werd Frontex in een ruimer kader
geplaatst, als onderdeel van alles wat moet
gebeuren in het domein van asiel en
migratie.

Frontex, hoe kom je erbij?
Migratiecrisis in 2015
De spreker maakte meteen daarop zijn punt
aan de hand van twee foto’s. Bij de eerste
foto vroeg hij wanneer de opname gemaakt
was. De foto was enkele weken voordien

Beelden die schokkend werkten

Meteen onderlijnde hij dat we in 2015 ook
geconfronteerd werden met situaties zoals
op de tweede foto.
Hij noemde de situatie in 2015 schokkend
en verbijsterend om twee redenen. Vooreerst zagen we dit gebeuren zonder te
kunnen tussenkomen, want de grenspolitie
in de verschillende Europese lidstaten was
daar niet op voorbereid.
Meer dan een miljoen
mensen kwamen de
Europese Unie binnen
en van de meesten
wisten we niet eens wie
ze waren. Frontex en de
lidstaten konden hierop
geen antwoord bieden.
Een tweede punt is dat
we dit niet zagen aankomen. Daarmee betrad

de spreker het domein van de informatie,
zijn verantwoordelijkheid binnen Frontex.
Dit gaat niet enkel over “zien wat er
gebeurt” maar ook over “zien wat er zal
gebeuren”. En dit laatste is niet eenvoudig.
Vandaag is een ongelooflijk aantal mensen
om diverse redenen op de vlucht. Mensen
die niet meer in hun eigen omgeving
kunnen wonen. Vaak blijven ze in eigen
land, maar velen onder hen trekken verder
via diverse routes. Niet enkel naar Europa,
maar ook naar andere bestemmingen,
zoals bvb Zuid-Afrika, en er worden
inspanningen gedaan om die mensen op te
vangen, ook in eigen land. We moeten er
ons dus goed van bewust zijn dat een
aantal mensen naar Europa wil komen.
In dit licht voert Frontex risicoanalyses uit
om in kaart te brengen waar die mensen
vandaan komen en welke routes ze volgen.
De pijlen op onderstaande kaart zijn kort bij
Europa getekend, maar de meeste mensen
komen uiteraard van veel verder en hun
redenen om te vluchten zijn uiteenlopend:
economisch, oorlog, onderdrukking, enz.
We moeten bij manier spreken onze multi-
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focale bril opzetten en begrijpen dat er
meerdere aspecten verbonden zijn met het
ontvluchten van de eigen regio en met
migratie.

Megatrends onderkennen
Frontex bekijkt vooreerst wat de grote
trends in de samenleving zijn, zowel op
wereld- als op Europees niveau. Dit heeft
te maken met o.a. werkloosheid, armoede,
waterschaarste, oorlog, onderdrukking,
demografie, mobiliteit, enz. Grote trends in
andere landen en werelddelen worden
bestudeerd, samen met onderzoekscentra,
om deze in kaart te brengen en te
voorspellen wat er op ons afkomt.

Politieke sturing
Frontex is heel erg politiek gestuurd. De
politieke leiding bepaalt wat Frontex kan
doen en hoe Frontex dit moet doen. Dit
mechanisme werkt als volgt: binnen de
Europese Commissie wordt bestudeerd
wat werkt en wat niet werkt en wordt er
geluisterd en beraadslaagd, waarna een
voorstel wordt geformuleerd. Dit voorstel
wordt voorgelegd aan het Europees
parlement dat daarover een politieke
discussie voert. Daarna beslist de Raad van
Ministers van de lidstaten wat uitgevoerd
wordt en hoe dit gereglementeerd wordt.
Zo is Frontex gereglementeerd met een
verordening die het mandaat vastlegt.
Frontex is deel van wat een globale asielen migratiepolitiek zou moeten zijn.
Frontex is er dus niet om migranten tegen
te houden maar wel om de grenzen te
helpen beheren.

Frontex, wat doet die nu echt?
De spreker vergeleek Frontex met Mars &
Mercurius. Met Mercurius – die staat voor
handel en vrij verkeer – omdat Frontex niet
enkel tussenkomt waar zich problemen
stellen, maar ook assisteert bij reguliere
grenscontroles bij binnenkomst in de
Europese Unie. Frontex kan ook met Mars
geassocieerd worden wanneer het gaat
over het toezien op illegale activiteiten aan
en vóór de Europese grenzen. Frontex
houdt dus niemand tegen, maar moet wel
zorgen dat niemand ongezien de Europese
Unie kan binnenkomen.

De donkerblauwe stippen op de land- en zeegrenzen stellen de grensposten aan de
buitengrenzen voor. De lichtblauwe stippen binnen Europa de grensposten op de luchthavens.

Bovenstaande kaart toont de grensposten
aan de buitengrenzen en de zeegrenzen
van Europa, maar ook op de luchthavens
binnen Europa. Daar helpt Frontex om de
grenscontroles uit te voeren. Daarnaast
voert Frontex samen met de lidstaten
surveillance uit langs de land en zeegrenzen tussen de grensposten.

Taakstelling
Frontex is een uitvoerend agentschap
waarvan de taken wettelijk zijn vastgelegd. Vooreerst wordt informatie
verzameld, uitgewisseld en doorgegeven aan de mensen in het veld. Deze
werken samen in “gezamenlijke operaties”, zoals in Griekenland, Italië en
Spanje, die met grote migratiestromen
geconfronteerd worden. Daar verleent
Frontex steun door mensen en
middelen van andere landen uit te
sturen. Zo nam bijvoorbeeld de Godetia
van de Belgische Marine in 2015 deel aan
de operatie Triton in de Middellandse Zee.
Deze operaties worden deels gefinancierd
door Frontex.
De beschikbare manschappen en middelen
worden gecatalogiseerd, zodat een volledig
overzicht bestaat, en volgens noodzaak
wordt aan de lidstaten gevraagd om die
middelen in te zetten. Dit loopt echter niet
geheel naar wens, omdat onvoldoende

mensen en middelen beschikbaar gesteld
worden vanuit de lidstaten, onder meer
omdat ook de lidstaten zelf met tekorten
kampen.
Het Situation Centre verzamelt informatie.
Met gesofisticeerde apparatuur wordt de
informatie die afkomstig is van o.m. drones
en vliegtuigen aan de grenzen, maar ook
verder van de EU weg, behandeld.

Situation Centre Frontex (Foto Frontex)

Een film maakte duidelijk hoe een vliegtuig
vanop grote hoogte in de Middellandse Zee
een vissersboot lokaliseerde, waarvan de
experten het gedrag verdacht vonden. Het
ging hier om een zogenaamde “moederboot” die migranten overlaadde in een
kleinere sloep. Na verdere surveillance
werd de nabijgelegen EU-lidstaat ingelicht,
die dan de kustwacht kon uitsturen om op
te treden.
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Hoe doet Europa het verder?
Frontex moet gezien worden als deel van
wat in Europa gebeurt en daar is heel wat
geëvolueerd, zeker na het “Lampedusaincident”. Tot dan organiseerden criminele
organisaties voor grof geld overtochten
met vissersboten over de Middellandse
Zee naar Europa. In oktober 2013 deed
zich nabij Lampedusa op een vissersboot
een incident voor, waarbij brand gesticht
werd. De boot kapseisde en er verdronken
360 migranten.

Acties aan de Noord-Afrikaanse kust
De politieke reactie in Europa en Italië was
heftig en Frontex werd, samen met de
lidstaten, gevraagd om anders te werken.
Er werd beslist grote – meestal militaire –
schepen dicht bij de kust van Noord-Afrika
in te zetten. Dit heeft ervoor gezorgd dat
veel mensen gered werden, maar dit heeft
er ook voor gezorgd dat veel mensen van
Noord-Afrika naar Europa overgebracht
werden. Dit is een zogenaamde pull-factor,
maar in veel kritieken werd deze oplossing
een “ferry-maatschappij” genoemd. Was dit
de goede methode om het probleem aan te
pakken? Er was gevraagd om te zorgen dat
er geen mensen meer zouden verdrinken,
maar tegelijk werden meer mensen Europa
binnengebracht. Het is niet eenvoudig om
de afweging te maken van wat wel en wat
niet te doen. Europa beschikt over de
technologie en de mogelijkheden. Kunnen
we mensen laten verdrinken en kijken wat
er daarna gebeurt? Het is een vraag die
Europa zich kan stellen.
Ook de werkwijzen van de criminele
organisaties evolueerden. Oorspronkelijk
gebruikten ze kleine vissersboten voor de
oversteek, maar de aanwezigheid van
reddingsschepen onder de kust van
Noord-Afrika liet hen toe te kiezen voor de
veel goedkopere rubberboten, die vaak
overladen werden met migranten en het
niet lang volhielden. In het begin kregen de
migranten een satelliettelefoon mee om de
schepen op te roepen, maar algauw
begrepen de criminelen dat de aanwezigheid van vliegtuigen van Frontex hen
toeliet te besparen op telefoons, brandstof
en drinkwater. Zelfs de reddingsvesten
waren onbetrouwbaar.

Herhaalt 2015 zich vandaag? (Foto Facebook Aegean Boat Report)

Zo was te zien hoe Europa reageerde, hoe
criminelen reageerden, hoe de routes
veranderden en hoe de zaken evolueerden.
Reddingsoperaties werden opgezet en
meer mensen kwamen naar Europa, zodat
de vraag zich stelde wat daarmee te doen.

Een akkoord met Turkije
De massale migratiestromen in 2015
zorgden voor een politieke aardbeving en
waren voor de EU hét kantelmoment om
nóg meer en beter na te denken over de
vraag wat te doen met die grote migratiestromen. Vanaf dan werd gezocht naar
creatieve oplossingen. In 2016 werd een
deal gesloten met Turkije. Deze is redelijk
ingewikkeld maar komt erop neer dat
Europa financieel tussenkomt in de
huisvesting van de ongeveer 3,6 miljoen
hoofdzakelijk Syrische vluchtelingen in
Turkije. En niet alleen Turkije maar ook
NGO’s vangen de vluchtelingen op, zodat
ook financiële steun gaat naar de NGO’s.
Op de vraag of deze deal werkte, verwijst
de spreker naar de foto die enkele weken
voor zijn lezing werd gemaakt op de
Griekse eilanden. Op dat ogenblik namen
de spanningen toe tussen Turkije en de VS
en EU rond de door hen gevolgde buitenlandse politiek. Turkije was actief in Syrië
en daarover ontstond discussie met het
Westen. Op dat ogenblik werd vastgesteld
dat de Turkse kustwacht moeite had om de

migrantenstroom vanuit Turkije naar de
Griekse eilanden onder controle te houden.
Er waren verdere afspraken om de vluchtelingen in Turkije op te vangen en de Turkse
gendarmerie en kustwacht waren daarvoor
verantwoordelijk. Dit werkte redelijk goed
tot midden 2019 en vanaf dan kwamen
meer migranten richting Europa. Of dit te
maken heeft met de kustwacht die zijn taak
niet meer aankon, dan wel of dit een
politieke kwestie is, blijft een open vraag.

Zoeken naar creatieve oplossingen
Europa bleef worstelen met de gebeurtenissen van 2015 en heeft opnieuw interne
grenscontroles ingevoerd in bepaalde lidstaten. Er werd ook gezocht naar duurzame
lange termijn oplossingen voor de migratie
en er werden verschillende voorstellen
geformuleerd.
Een eerste voorstel was om regionale
ontschepingsplatformen op te richten in
Noord-Afrika, waar vluchtelingen die in de
Middellandse Zee waren gered, zouden
ontscheept worden. Dit werkte echter niet
omdat geen enkel Noord-Afrikaans land
bereid was om mee te werken. Een tweede
voorstel was om controlecentra op te
richten in één of meerdere landen aan de
Middellandse Zee waar migranten kunnen
opgevangen worden tot hun procedure
afgehandeld is. Procedures die in elke
lidstaat anders zijn. Ook dit is mislukt.
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Een derde goedgekeurd initiatief was de
gecontroleerde spreiding van migranten.
Binnen Europa werd solidariteit gevraagd,
maar daar is geen eenvormig gevolg aan
gegeven. In Griekenland en Italië is de
situatie nu onhoudbaar. Op Kos en Samos
verblijven drie tot vier maal meer mensen
dan de opvangcapaciteit toelaat. Griekenland wordt dus in de huidige situatie
gedwongen om mensen over te brengen
naar het vasteland, waar ze hun tocht naar
Europa over land kunnen verderzetten.

Kwetsbaarheidsonderzoek
Frontex voert risicoanalyses uit, maar heeft
binnen zijn nieuw mandaat van 2016 met
het kwetsbaarheidsonderzoek een nieuw
en sterk wapen. Frontex diende oorspronkelijk coördinerend op te treden en landen
te ondersteunen, maar is vandaag een
leidend agentschap geworden dat initiatiefnemend kan optreden. Zo kunnen in de lidstaten kwetsbaarheden onderzocht worden
zoals bijvoorbeeld tekortkomingen in aantal
manschappen, training en beschikbare
middelen bij de politie. Als dit niet voldoet
kan Frontex oplossingen helpen zoeken,
zoals bij voorbeeld het opzetten van
bijkomende trainingen.

Frontex 2.0
Op 4 december 2020 is een nieuwe regelgeving van kracht die in recordtempo werd
opgesteld. Die moet ervoor zorgen “dat al
wat misliep, opgelost wordt”. En ook hier
benadrukte de spreker dat Frontex een deel
van een globaal pakket is.
Als Frontex de grenzen helpt controleren
en de mensen komen aan de grenzen, dan
komen ze Europa binnen om dan eventueel
asiel aan te vragen. De volgende stap is
dus dat er dan een asielprocedure gestart
wordt, afhankelijk van wat de migrant wil.
Dit moet volgens de Dublinverordening in
principe gebeuren in het land van
aankomst, meestal Griekenland, Spanje of
Italië en de vraag is of dit houdbaar is. De
Dublinverordening staat daarom ter
discussie, maar ook hier verandert er niets.

Nieuw strategisch concept
Toen de nieuwe wetgeving werd opgesteld,
werd binnen Frontex een nieuw strategisch

Informationgathering

Datacollection

Readiness

Pre-warning &
Forecasting

Fusion

Analysis & VA

Intelligence

Informed
decision making
Planning

R
E
S
U
L
T

Het nieuw operationeel concept van Frontex is intelligence-gestuurd

concept ontwikkeld, dat erop neerkomt dat
meer met intelligence gewerkt wordt en dat
dus meer gebruik gemaakt wordt van
informatie die actionable of actiegericht is
en die bruikbaar is voor anderen om tot
actie over te gaan. Actie kan op tactisch, op
operationeel en op strategisch niveau
genomen worden, maar ook op politiek
niveau. Zo worden bijvoorbeeld aanbevelingen geformuleerd voor de Europese
commissie die daarmee een gesprek kan
aangaan met andere landen.

niet-Europese landen en ook daarvoor
worden projecten opgezet met Afrikaanse
landen. Eerst moet vertrouwen gecreëerd
worden door te praten, te ondersteunen, te
vormen en middelen aan te bieden, zodat
een persoonlijke band ontstaat. Pas dan
kan informatie verkregen worden, zodat de
criminele netwerken in Afrika kunnen
opgerold worden. Daarnaast worden ook
gezamenlijke operaties opgezet in de
Balkan, waar bvb. in Albanië samen met de
politie wordt opgetreden aan de grenzen.

Frontex wil de informatie nog intenser
verzamelen, ook verder weg van Europa. Er
wordt nu al informatie verzameld in Europa
en aan de grenzen, maar de informatiegaring zal ook versterkt worden in de prefrontier area, dit is het gebied tussen
Europa en de landen van herkomst.
Daarom zal Frontex meer vliegtuigen
kopen of leasen om de surveillance te
versterken.

Illegale migratie gaat samen met mensensmokkel of drugssmokkel en draait voor
criminele organisaties rond grof geldgewin. Ook daar komt Frontex operationeel
tussen, door bijvoorbeeld verdachte
schepen te volgen en bij aanwijzingen van
mensen- of drugssmokkel de bevoegde
politiediensten te informeren.

Nieuwe samenwerkingsvormen
Bedoeling is ook meer samen te werken
met de Noord-Afrikaanse landen. Er
bestaan nu al contacten met die landen en
in het kader van internationale wetgeving
wordt gecommuniceerd met de kustwacht
en reddingsdiensten van Libië en met de
diensten van Tunesië en Marokko. Als een
klein bootje vlakbij de Noord-Afrikaanse
kust wordt opgemerkt, worden niet enkel
Italië en Malta verwittigd, maar ook Libië,
dat dan de mensen gaat redden. Men kan
dit “terughalen” noemen, maar het is wel
degelijk mensen redden uit een gevaarlijke
situatie.
Er wordt ook meer informatie verzameld in

Met beelden van mensensmokkel met een
busje werd geïllustreerd hoe opnames
vanuit een Frontex-vliegtuig boven Kroatië
tegelijk gestuurd worden naar het Frontexhoofdkwartier in Warschau en naar de
politiediensten in Kroatië. Een Europees
Monitoring Team bij Frontex analyseert
doorlopend deze beelden en informeert de
nationale diensten. In het voorbeeld kon de
Kroatische politie op die manier de
smokkelaars volgen en onderscheppen.
Er wordt dus veel meer ingezet op nieuwe
en gesofisticeerde technologie, op innovatieve samenwerkingsvormen en op intensievere samenwerking met niet-EU landen.
Het gebruik van innovatieve middelen leidt
ook tot meer samenwerking met andere
Europese agentschappen, waaronder het
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Europees Centrum voor Analyse van Satellietbeelden. EU SatCen. Beelden van bijvoorbeeld een safehouse van mensensmokkel in Libië worden door experten
geanalyseerd en aangevuld met informatie
die via migranten verkregen wordt. Dit laat
toe een volledig 3D-model van dit safehouse op te stellen en dit vervolgens over
te maken aan Europol en gerechtelijke
diensten voor verdere actie en vervolging.
De intelligence wordt gebruikt voor planning op alle niveaus. Het revolutionaire is
dat er nu een standing corps komt. Dit is
een permanent korps voor grens- en kustwacht dat aangestuurd wordt door Frontex.
Planning en uitsturen van mensen gebeurt
op basis van informatie van Frontex.

Evolutie van budget en personeel
Om de opbouw van dat permanent korps
mogelijk te maken, zullen het budget en het
personeelsbestand sterk toenemen. Tegen
2027 moet Frontex 10.000 man tellen. Dit
zullen manschappen zijn die door de
lidstaten geleverd worden op verschillende
momenten en die volgens noodzaak zullen
ingezet worden. De druk is hoog en de
rekrutering loopt volop om voldoende
mensen aan te trekken.
Het budget voor de periode 2020 – 2027
wordt verhoogd tot 10,5 miljard Euro. Dit
moet toelaten de salarissen van de 10.000
man te betalen en de nodige middelen,
waaronder vliegtuigen en schepen, aan te
kopen. Deze aankopen moeten gepland
worden en ook hier is het feit dat de nieuwe
wetgeving voorziet in een geïntegreerde
planning revolutionair te noemen. De EU
lidstaten zullen samen met de Europese
Commissie en Frontex moeten overleggen
en bepalen hoeveel mensen en middelen
deze laatste ter beschikking moet hebben
en welke training nodig is.

De taken van Frontex
Het nieuwe takenpakket van Frontex reikt
van surveillance aan de Europese grenzen
over het actief verzamelen van informatie
en het inzetten van innovatieve middelen
en met research en innovatie tewerkgaan.
De rekrutering is volop aan de gang en een
aandachtspunt is dat kandidaten fysische
en psychische testen moeten ondergaan

www.frontex.europa.eu
Dit is nieuw voor Frontex en een moeilijkheid daarbij is dat deze testen afgestemd
zijn op de rekrutering van personeel in
Brussel en niet op de rekrutering van
politiemensen. Ook hiermee moet creatief
omgegaan worden en er zal hierover
onderhandeld moeten worden met de
Europese Commissie.
Wat betekent dit voor België?
België zal geconfronteerd worden met de
gevolgen van de Brexit en dit zal een
ernstig en misschien zelfs het grootste
probleem worden. We mogen daarbij niet
vergeten dat migratie van veel elementen
afhangt.
Wat kan Frontex betekenen voor België?
Vooreerst zal Frontex in de toekomst ook
inzetten op verplaatsingen van migranten
binnen Europa. Tot 4 december keek
Frontex enkel naar het aantal migranten dat
Europa binnenkwam, hun routes, hun
modus operandi om Europa binnen te
geraken en naar wat gebeurde aan de
buitengrenzen. Met de nieuwe wetgeving
kan Frontex vanaf 4 december ook kijken
naar wat gebeurt in Europa, bijvoorbeeld
als iemand aankomt in Griekenland en dan

een tijd later opduikt in Zweden of België.
Dit kan Frontex toelaten daar beter mee om
te gaan.
Ook door de uitvoering van kwetsbaarheidsonderzoeken kan Frontex nuttig zijn
voor België. Het is verkeerd te denken dat
er enkel problemen zijn in Griekenland,
Italië en Spanje. De problemen daar zijn in
de eerste plaats gebonden aan de grote
toestroom van migranten. Maar er zijn wel
degelijk ook problemen in andere lidstaten,
zoals een tekort aan mankracht, een tekort
aan opleiding of het ontbreken van crisisplannen. Hier bekijkt Frontex samen met
deze landen waar kan geholpen worden of
waarnaar best wordt verwezen.
Het inzetten van vliegtuigen voor surveillance of het gebruik van satellietbeelden
kan ook door België overwogen worden en
hier kan Frontex expertise aanbieden.
Bij de repatriëring van uitgeprocedeerde
asielzoekers verleent Frontex steun door
het organiseren en deels financieren van
gezamenlijke repatriëringsvluchten die
meerdere landen in Europa aandoen om
daar passagiers voor een bepaald land mee
te nemen
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België wordt verder ook betrokken in de
geïntegreerde planning van mensen en
middelen en uiteraard ook in de research
en het uitwerken van innovatieve projecten.

Enkele doordenkers
Frontex werkt ook samen met het Europees
Asiel Support Agentschap in Malta. Dit
agentschap ondersteunt de lidstaten bij de
afhandeling van asielaanvragen die de
migranten indienen na hun aankomst in
Europa.

Over toekomstscenario’s voor Europa
Binnen dit agentschap werden een aantal
scenario’s ontwikkeld, vertrekkend van de
vraag hoe Europa er in 2030 kan uitzien.
Daaruit wordt afgeleid hoe de asielpolitiek
er dan moet uitzien en welke rol Frontex
daarin zal spelen. Spreker raakt daarbij een
aantal kwesties aan. Wat als er in navolging
van de Brexit nog meer exits komen? Wat
met de gevolgen van de klimaatverandering? Wat als de toenemende waterschaarste in de wereld tot conflicten leidt?
Wat als China zich niet enkel economisch
maar ook politiek en cultureel tot grootmacht ontwikkelt en daarmee zijn wil oplegt
in de wereld? Wat als heel Zuidoost Azië
zich economisch tot grootmacht ontwikkelt.
Spreker getuigt dat hij in Warschau heel
wat Zuidoost Aziatische studenten ziet die
zich heel hard inspannen om te studeren
en kennis te verwerven.
Als Zuidoost Azië zich economisch sterk
ontwikkelt, zullen daar misschien meer
arbeidskrachten nodig zijn, waardoor
migranten dan vooral naar ginder trekken
en niet meer naar Europa. Maar langs de
andere kant zal Europa misschien meer
migratie nodig hebben om in de toekomst
de vraag naar arbeidskrachten te kunnen
voldoen. Vandaag bevestigen studies van
de Europese Commissie al een tekort van
2 à 3 miljoen arbeidskrachten. Wat als er
onvoldoende migratie is om hierop een
antwoord te bieden?
Wat als Turkije opnieuw de deuren naar
Europa wijd openzet voor vluchtelingen?
De recente dreigementen van de Turkse
president Erdogan waren op dat vlak
duidelijk. Vraag is dus wat zou gebeuren
als Turkije effectief 3,6 miljoen vluchte-

lingen laat vertrekken naar Europa. De
vraag is of Europa hierop is voorbereid en
dit zal aankunnen. De statistieken tonen
aan dat recent meer mensen aankwamen in
Griekenland.

Hoe moet het verder met Europa?
Zullen we evolueren naar een “Fort Europa”
dat zich afsluit van de wereld? Wordt
Europa oud op zichzelf, zonder sterke
externe relaties? Gaan we naar een solidair
Europa dat innovatief is? De studie verwijst
naar technologie en naar innovatie en naar
regionale en gemeentelijke initiatieven. Op
dit niveau kunnen grensoverschrijdende
initiatieven genomen worden om zo een rol
te spelen in de beslissingen op Europees
niveau. Daarmee kan binnen een globale
Europese asiel- en migratiepolitiek lokaal
een gepast integratiebeleid voor migranten
ontwikkeld worden.
Er liggen dus diverse scenario’s op tafel.
Men kan een optimistische houding aannemen en ervan uitgaan dat alles goed
afloopt, zodat Europa zijn eigen politiek kan
voortzetten. Men kan zich ook pessimistisch opstellen, ervan uitgaand dat China
de dominante grootmacht wordt, dat
Turkije alle remmen op de migratiestroom
naar Europa wegneemt en dat ook de
migratie via Marokko verder stijgt.
Wat doet Europa daar aan? Recent werd het
initiatief genomen – en Frontex werkt hier
aan mee – om meer fondsen toe te kennen
aan Marokko voor ondermeer landbouw en
veiligheid. Deze toekenning is afhankelijk
van een aantal factoren, waaronder de
samenwerking met Frontex en intensere
informatie-uitwisseling.
De boodschap is hier dat, als Europa als
één geheel werkt, we een hele stap veder
kunnen geraken. Spreker haalde een citaat
van vroeger VN-secretaris-generaal Dag
Hamarskjöld aan: “De Verenigde Naties zijn
niet gecreëerd om de mensheid naar de
hemel te brengen, maar om de mensheid
te redden van de hel.” Als we dit vertalen
naar Europa, moeten we erkennen dat we
hier in feite vrij dicht bij de hemel leven. En
hoe we daar voor de toekomst mee omgaan hangt van iedereen af. Van ons, van
onze kinderen en van de mensen die het
beleid maken.

Vervolgens werd uit een interview met de
Nederlandse auteur Geert Mak het volgende geciteerd: “…We leven in tijden van
snelle verandering, van mobiliteit en van
opportuniteiten, maar ook van risico’s en
dreigingen. En ook de verhouding tussen
de wereldmachten is verschoven. Het
gevestigde denken is aan het verschuiven,
zelfs aan het wankelen. We zitten midden
grote veranderingen en we beseffen het
niet of proberen het te ontkennen…”.
Mensen zoeken naar beter en vluchten
weg. Wij in Europa moeten zoeken naar
manieren om hier constructief en
intelligent mee om te gaan. De vraag was
hoe Europa het vandaag doet en wat
Europa doet aan onze grenzen en onze
veiligheid. Je kan heel kritisch naar de EU
kijken, zoals Geert Mak: “Het lijkt erop dat
de constructie Europa enkele barsten
vertoont”.

Slotbeschouwing
Het is daarom goed om ook eens terug te
kijken. Vandaag lopen een aantal zaken
moeilijk en stellen zich problemen, maar
tegenover tien tot twintig jaar geleden zijn
grote stappen vooruit gezet. Spreker noemt
migratie en Brexit dé crisissituaties voor de
EU. Hij ziet de Brexit als het grootste
probleem, niet zo zeer omwille van de
gevolgen, maar vooral omdat dit het hele
instituut aan het wankelen brengt en alles
in vraag stelt. Maar bovenal: we hebben dit
zelf bewerkstelligd. Migratie daarentegen
komt van buitenaf. Migratie, in combinatie
met de hedendaagse mobiliteit en de
digitale mogelijkheden waarover migranten
vandaag beschikken, is niet meer te vermijden.
We moeten dus naar manieren zoeken om
daar constructief mee om te gaan. Frontex
is één element en een mogelijke eerste
stap om op Europees niveau meer federaal
samen te werken voor de thema’s waarvoor
dit nationaal of lokaal niet lukt en waarvoor
een brede solidariteit nodig is. De spreker
besloot zijn lezing met een expliciete
nadruk op de nood aan solidariteit. . 
Met dank aan Dirk Van de Ryse voor zijn
medewerking aan dit artikel en het
aanleveren van illustraties
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De huidige en toekomstige Belgische Defensie
De visie van generaal Marc Compernol, Chef Defensie
De Strategische Visie beoogt doelstellingen op lange termijn, maar
de implementatie ervan vergt acties op korte en middellange
termijn. De uitdagingen zijn legio en maatregelen dringen zich op.
Het volstaat om een blik te werpen op de kalender voor
ingebruikname van de nieuwe wapensystemen om zich hiervan te
vergewissen. Enerzijds moet de onvermijdelijke overgangsperiode
minimale impact hebben op de operationele inzetbaarheid van de
strijdkrachten, wat enkel mogelijk is door permanent te beschikken
over voldoende gevormde, getrainde en gemotiveerde manschappen. Anderzijds vergt een doeltreffend militair optreden dat
we permanent streven naar verregaande vormen van samenwerking met andere nationale en internationale partners ter versterking van de nationale efficiëntie van Defensie en ter
ondersteuning van het Europese defensiebeleid. Een dergelijke samenwerking vereist evenwel dat Defensie daarbij een
toegevoegde waarde biedt aan de partners. Dit is enkel haalbaar met een coherent budget en een stabiel financieringsperspectief
voor het volgende decennium. Generaal Marc Compernol licht zijn visie toe over hoe de uitdagingen van vandaag best worden
aangevat om de Defensie van de toekomst uit te bouwen.

De materieelsinvesteringen
Tijdens de vorige legislatuur werd een indrukwekkende reeks
contracten getekend voor de verwerving van nieuw hoofdmaterieel.
Wat moeten we ervan onthouden en welke nieuwe aankopen zijn
er aan de horizon?
Een eerste punt dat ik met betrekking tot de recente contracten wil
onderstrepen, is dat ze op het goede moment zijn getekend. We
hebben een periode gehad waarin aan de ene kant veel belangrijke
uitrustingen moesten vervangen worden en aan de andere kant
verschillende partnerlanden open stonden voor samenwerking op
basis van moderne operationele platformen. In verschillende
landen, waaronder de VS en vele Europese landen, stond de
vervanging van de F-16 gevechtsvliegtuigen op de agenda.
Frankrijk werkte aan de modernisering van de landgebaseerde
capaciteiten, terwijl Nederland zich richtte op het moderniseren van
zijn marinevloot.
Ik wil ook terugkomen op de procedure die gevolgd is voor de
aanschaf van de F-35, die binnenkort onze F-16's zal vervangen.
Hoewel veel uiteenlopende informatie over dit onderwerp is
gelezen en gehoord, moet worden erkend dat de gevolgde
procedure een uitvoerige analyse door het Rekenhof heeft
doorstaan. De processen van Defensie, met name op het gebied
van aankopen, zijn rigoureus en in overeenstemming met de
geldende wetgeving. Onze nauwgezetheid en, meer in het
algemeen, onze professionaliteit, worden erkend door onze
partners. We moeten op deze weg doorgaan. Duidelijke
procedures, gevolgd door bekwame teams, maken het opstellen

van een robuust aankoopdossier mogelijk. Dit is een essentiële
basis voor een onpartijdige en grondige analyse van de offertes.

Eerste Belgische Airbus AM400 bijna klaar voor levering

Wat de investeringen betreft, moet in de eerste plaats worden
opgemerkt dat meer dan 80% al is vastgelegd van de 9 miljard euro
die is voorzien in de militaire programmawet voor de periode 20162030,. Deze investeringen zijn gedaan op basis van de doelstellingen die zijn geformuleerd in de midden 2016 gepubliceerde
Strategische Visie voor Defensie. De toewijzing van de resterende
20% is onderwerp van een lopend besluitvormings-proces. Gezien
de timing is dit ontegensprekelijk een succes. De gevechtsvliegtuigen worden veelvuldig vernoemd, maar er moet opgemerkt
worden dat de resterende bedragen worden toegewezen aan een
breed scala van programma's, zoals intelligence, cyberverdediging,
gemotoriseerde joint capaciteit, special forces, bescherming tegen
chemische, bacteriologische en radiologische dreigingen,
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MALE Drones, nieuwe fregatten en mijnenbestrijdingsschepen,
bevoorrading in de lucht en andere programma’s die zijn
opgenomen in de militaire programmawet.

verschillend. We moeten ons laten inspireren door de procedures
die hun doeltreffendheid in het verleden hebben aangetoond en
die de NAVO vandaag actualiseert.

Het verwerven van nieuwe materialen is één ding. Nieuwe
capaciteiten invoeren is een ander. Naast de uitrustingen zal het
essentieel zijn - om twee gebieden van capaciteitsontwikkeling te
noemen – over bekwame en voldoende medewerkers en de juiste
infrastructuur te beschikken. Infrastructuuruitgaven zullen nodig
zijn voor nieuw materieel zoals de A400 M, F-35, de nieuwe
fregatten en voertuigen. Deze uitgaven zijn slechts één luik van de
investeringen in infrastructuur. Het andere luik is éven belangrijk:
het gaat om de verbetering van de arbeidsomstandigheden van de
militairen via moderne, aangepaste, en Up-to-Standard infrastructuur. Het is goed te herhalen dat dit een grote impact heeft op
de aanwerving en het behoud van het defensiepersoneel.

Bijvoorbeeld het aanleggen van logistieke stocks, het handhaven
van een trainingsniveau en het faciliteren van bewegingen van
eenheden op het grondgebied van de verschillende lidstaten. Dit
laatste punt omvat een belangrijk administratief luik, vooraf
vastgelegde contracten, maar ook technische aspecten die soms
worden verwaarloosd. Het volstaat te denken aan de klasse van
bruggen en ontplooiingszones in of nabij de havens, om te meten
welke weg nog moet afgelegd worden op dit gebied. De Europese
Unie werkt ook aan de verbetering van belangrijke infrastructuur,
zoals havens, luchthavens en aan de procedures op vlak van
mobiliteit.

Voornoemde punten zijn direct gerelateerd met de Strategische
Visie en dekken de periode tot 2030. Een ander aspect dat gevolgen
zal hebben voor de defensiebegroting mag niet uit oog verloren
worden. België herhaalde zijn engagementen tegenover de NAVO,
met inbegrip van de verwezenlijking van een reeks doelstellingen
op militair gebied die als NAVO- targets zijn aangemerkt, zowel wat
de capaciteiten als het begrotingstraject betreft. Natuurlijk zijn de
meeste van deze doelstellingen al vervat in de strategische visie.
Niettemin zijn er andere objectieven vastgelegd voor de periode
2025-2035 en deze moeten in de loop van de nieuwe legislatuur
gekwantificeerd en vertaald worden naar de nodige budgetten en
personeelsmiddelen.

Dit thema gaat veel verder dan het militaire kader en illustreert de
noodzaak van een geïntegreerde respons in een omgeving die
wordt gekenmerkt door een nexus op vlak van veiligheid. Sterker
nog, het onderscheid tussen externe en interne veiligheid is meer
diffuus geworden, niet alleen als gevolg van de opkomst van de
hybride modus operandi, die een meer uitgebreide en interdepartementale aanpak vereist. Momenteel verzekert Defensie al
een aantal permanenties en voert hij 24/7 meerdere taken uit op
het nationale grondgebied als steun aan de burgermaatschappij.
Defensie moet ook in staat zijn om beveiligingsdetachementen in
te zetten in geval van crisis, zoals bij een terroristische aanslag. In
dit verband moet worden opgemerkt dat veel van de militaire
capaciteiten die de NAVO-doelstellingen dekken, duaal van aard
zijn. De exacte modaliteiten, de precieze verdeling van de taken en
de wijze van financiering moeten uiteraard nog gedefinieerd
worden.

De personeelsuitdagingen

Foto: www.mil.be

Het verhogen van de responsiviteit van NAVO-troepen is nóg een
element dat onze volledige aandacht vergt. In de toekomst zal de
vaste wil van de NAVO-lidstaten om dertig gemechaniseerde
bataljons, dertig smaldelen gevechtsvrliegtuigen en dertig oorlogsschepen binnen de dertig dagen in te zetten, ontegenzeggelijk een
impact hebben op de materieels- en personeelsmiddelen die België
onder een bepaald preadvies moet paraat houden. Ook hier moeten
politieke toezeggingen worden vertaald in termen van budget en
personeel.
De snelle inzet van joint capaciteiten op het territorium van de
Alliantie doet natuurlijk denken aan het tijdperk van de Koude
Oorlog. We mogen echter het verleden niet kopiëren. De
geopolitieke omgeving en de aard van de dreigingen zijn

In vele opzichten is Defensie een hoogtechnologische organisatie
die van haar personeel strikte intellectuele en fysieke vaardigheden
verlangt. Anderzijds voltrekt er zich momenteel een generatiewissel. De gevolgen van het vertrek van ervaren manschappen
worden reeds voelbaar. Rekruteren is van levensbelang voor onze
organisatie, maar de concurrentie op de arbeidsmarkt is hard. Hoe
kunnen we dan van de rekrutering een succesfactor maken van de
toekomstige Defensie?
Allereerst wil ik de ernst van het probleem illustreren aan de hand
van een verhelderend cijfer. Op basis van de leeftijdspiramide en
de voorziene pensionering zullen meer dan 9.000 militairen de
actieve dienst verlaten vóór 2025, wat neerkomt op meer dan een
derde van ons personeelsbestand, zonder daarbij rekening te
houden met de uitstroom gedurende de militaire loopbaan.
Hoe kunnen we aantrekkelijker worden op de arbeidsmarkt? Hoe
kunnen we onze Defensie anders organiseren om jonge militairen
optimaal te onthalen én er zich thuis te laten voelen? Wat is de
toegevoegde waarde die we hen kunnen bieden? Drie woorden
kunnen de actiedomeinen samenvatten: recruit, retain and reward.
Bij de vele ontmoetingen die ik met het personeel heb gehad, heb
ik me tot taak gesteld de behoeften en verwachtingen van de jeugd
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beter te begrijpen. Twee aspecten hebben daarbij mijn aandacht
getrokken: mobiliteit en het evenwicht tussen werk en privé.
Mobiliteit wordt vaak vermeld door de jongeren en is een
bezorgdheid die in de eerste plaats gebonden is met het dagelijkse
pendelen. Dit is ook verbonden met de wens om een thuis te
hebben in een welbepaalde regio en om een wijziging van
werkplaats om de twee à drie jaar te vermijden. Het vinden van een
goed evenwicht tussen privé en werk beantwoordt ook aan de
vraag om de controle over het eigen leven en die van het gezin te
herwinnen. Ik ben ervan overtuigd dat jongeren hard werken, vaak
net zo hard – zo niet meer – als de vorige generatie, twintig jaar
geleden. Dit wordt geïllustreerd door het indrukwekkende aantal
operaties waaraan jonge militairen reeds hebben deelgenomen. Als
Defensie aantrekkelijker wil zijn, moet ze een werkomgeving bieden
die rekening houdt met deze verwachtingen. Hiervoor moet men
creatief zijn maar toch realistisch blijven. Dit is niet tegenstrijdig.
Interessante denkpistes op dat vlak zijn het geven van meer vat op
de eigen loopbaan en het bieden van een grotere flexibiliteit.

Foto: www.mil.be

Ook andere factoren spelen een niet te onderschatten rol. De
onzekerheid qua pensioenleeftijd voor de militairen, het statuut van
het burgerpersoneel en het al of niet sluiten van kazernes hebben
een negatieve impact op de rekrutering en de retentie. Een nieuwe
regering zal gevraagd worden om deze onzekerheden zo snel
mogelijk uit de weg te ruimen. De verloning, de prestaties en de
aanvullende voordelen vormen een andere belangrijke factor. Aan
het begin van zijn of haar loopbaan krijgt een jonge militair een
salaris dat vergelijkbaar is met dat van een politieagent. Maar
gedurende de loopbaan divergeert de verloning al snel en niet ten
voordele van de militairen. Dit is nog opvallender wanneer het gaat
over prestaties of aanvullende voordelen. Als we aantrekkelijk willen
blijven, moeten we dit debat durven aan te gaan.
De besparingslogica om zoveel mogelijk eenheden samen te
brengen in een beperkt aantal grote kwartieren – voor zover dit al
efficiënt is – heeft waarschijnlijk haar grenzen bereikt. De lokale
verankering, die een belangrijke retentiefactor vormt, moet
eveneens de plaatsen waar Defensie nu onvoldoende aanwezig is
in rekening nemen, maar moet ook streven naar een betere
verdeling van de functionele domeinen, zodat men binnen
eenzelfde kwartier van een basisfunctie kan doorstomen tot hogere
functies in de eigen specialiteit, of van een operationele functie
naar een steun- of staffunctie kan overgaan zonder daarom van

provincie of garnizoen te moeten veranderen. Ook hier zijn
creativiteit en pragmatisme onontbeerlijk. De moderne
communicatiemiddelen en de evoluties die we zien in het
bedrijfsmanagement kunnen ons inspireren, maar zijn niet altijd het
wondermiddel tegen alle kwalen.
De geografische spreiding is niet de enige factor die de rekrutering
en retentie van het personeel beïnvloedt. Ook het sociale en
economische weefsel is van belang. Ter illustratie: de aanwezigheid
op eenzelfde locatie van zowel technische scholen en bedrijven als
een kazerne biedt win-win mogelijkheden. Dit vereist een
constructieve dialoog. Het ontwikkelen van competenties bij
militairen, die daarna van nut kunnen zijn in het private of publieke
bedrijfsleven, kan in meerdere scenario’s leiden tot positieve
effecten. Ik denk hierbij aan de studies die aantonen dat we tegen
het jaar 2030 in de private sector aankijken tegen bijzonder veel
vacatures, in het bijzonder in de sectoren van informatietechnologie en logistiek, die zonder bijkomende maatregelen niet
ingevuld kunnen worden. Op korte termijn is de spanning op de
arbeidsmarkt in het domein van cybersecurity dusdanig dat de
private en publieke sectoren meer dan waarschijnlijk de
beschikbare specialisten gezamenlijk zullen moeten inzetten. De
wijze waarop een dergelijke samenwerking kan gerealiseerd
worden, moet natuurlijk nog nader bepaald worden.
De aanpak van de uitdagingen op het hoogtechnologische vlak
mag ons niet doen vergeten dat heel wat jongeren hun weg niet
vinden in onze samenleving, niet qua scholing en niet op de
arbeidsmarkt. Deze groep, waar vaak naar verwezen wordt als “Not
in Education, Employment or Training”, kunnen wij in samenwerking met andere publieke of private instellingen wellicht
motiveren om dienst te nemen bij Defensie. Het perspectief is ook
hier deze jongeren, na enige jaren nuttig werk te hebben verricht
bij Defensie, de competenties mee te geven die nuttig zijn op de
arbeidsmarkt. Het gaat hier helemaal niet over het exclusief gericht
op deze jongeren herinvoeren van de militaire dienstplicht.

Foto: www.mil.be

Daarnaast heeft Defensie soms dringend en tijdelijk nood aan
specifieke competenties, die ze niet intern kan ontwikkelen. Dit
vereist de aanwerving van gespecialiseerde contractuelen die
vertrouwd zijn met de omwentelingen die zich in specifieke
strategische aangelegenheden voordoen. Ik verwijs hier onder
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meer naar analisten die onze inlichtingendienst kunnen bijstaan.
Een contract van enkele jaren zou in eenieders voordeel zijn.
Uiteraard ben ik me terdege bewust van de gevoeligheden op
statutair vlak, maar ook hier zijn denkpistes die onderzocht moeten
worden, want we ramen dat meer dan 500 vacatures doorheen heel
Defensie op die manier kunnen worden ingevuld.
Dit alles klink misschien vrij utopisch, maar ik ben zonder meer
optimistisch. Opportuniteiten kunnen leiden tot (h)echte synergiën.
Het bouwen aan de toekomst vereist evenwel dat we zonder dralen
een brede dialoog opstarten met al de geledingen van onze
maatschappij om vervolgens vlug concrete plannen uit te werken.
Heel wat denkwerk ligt voor de boeg.

De Belgische defensie-inspanning
Dit alles heeft een prijs. Hoe ziet u het begrotingstraject, vooral met
betrekking tot de norrm van 2% van het BBP die door de NAVOlanden wordt geaccepteerd?
Op het vlak van begroting, moeten we realistisch zijn. De 2 procent
van het bruto binnenlands product is een norm die zeer
verschillende realiteiten dekt in verschillende landen. Voor een land
als België, dat voor BBP op de 11de plaats in Europa en de 24ste in
de wereld staat, vertegenwoordigt 2% een defensie-inspanning van
ongeveer 10 miljard euro per jaar. Ik denk dat dit in de huidige
context niet realistisch of wenselijk is. Ik geef de voorkeur aan een
op capaciteit gebaseerde benadering op basis van behoeften en aan
datgene wat nodig is om in de huidige internationale context
tegemoet te komen aan de verwachtingen van de Belgische staat en
zijn bevolking,binnen het internationale kader dat zich ontwikkelt.
Het strategisch plan beantwoordt deels aan deze benadering.

Ten eerste zijn aanzienlijke kortetermijnbetalingen gemoeid met de
voor de vervanging van hoofdmaterieel ondertekende contracten.
Dit zijn geen extra fondsen, het zijn gewoon voorschotten die nodig
zijn om programma's te starten. Deze voorschotten hebben geen
invloed op het overheidstekort, omdat de Europese Unie deze
uitgaven pas in rekening zal brengen bij de levering van het
materieel.
Ten tweede moet de basisenveloppe van de defensiebegroting
evolueren om ook, maar niet uitsluitend, initiatieven te dekken op
personeelsvlak, voor infrastructuur in verband met materieelsinvesteringen zoals hangars enz., voor een verbeterde personeelsaccomodatie en verdere uitbesteding van bepaalde activiteiten
waarvoor geen militaire expertise of ervaring vereist is. Deze
uitbesteding is geenszins een keuze, maar een noodzaak als gevolg
van de afvloeiinge,n door pensioen in combinatie met de deficieten
in de rekrutering van het verleden. Qua infrastructuur is de waarde
van het patrimonium van Defensie ongeveer 5 miljard euro. De
norm is dat het jaarlijks onderhoud van de infrastructuur ongeveer
5% van de totale waarde ervan vergt. Jarenlang zijn we verplicht
geweest het met 0,5% te doen, wat 10 keer minder is. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat wij onze militairen niet kunnen
onderbrengen in infrastructuur die voldoet aan de actuele normen,
wat dan weer van invloed is op de aanwerving en het behoud van
personeel.

De boodschap van de CHOD
Tot slot: welke punten wenst u te benadrukken?
Mijn conclusie zal kort zijn. Dit zijn de vijf boodschappen die ik
wens mee te geven:
•

De recente investeringen waren onontbeerlijk. Hiermee
werd een belangrijke stap genomen. Andere zullen volgen;

•

In de loop van de volgende legislatuur moet de herkapitalisatie van het menselijk potentieel van Defensie een
topprioriteit zijn;

•

Een Defensie die strookt met de reële veiligheidsbehoeften
van ons land van nu tot 2024 heeft een prijs. Deze bedraagt
1,28% van het BBP over betrokken periode;

•

De grootste uitdaging tegen 2024 is om onze operationele
output te behouden, terwijl we weten dat de personeelswisseling van een ongekend niveau zal zijn in een periode
dat het nieuwe hoofdmaterieel (vliegtuigen, schepen en
voertuigen) zal geleverd worden;

•

Dit gezegd zijnde, blijf ik overtuigd dat elke periode van
verandering nieuwe kansen biedt die we moeten grijpen.
Een open en positieve geest, een realistische aanpak en een
grote vastberadenheid moeten daarbij ons leidmotief zijn.

Navo hoofdkwartier Evere (Foto publiek domein)

Het is hier noodzakelijk om precies te zijn, zonder evenwel in te
gaan op budgettaire details. In de eerste plaats zie ik een langetermijnperspectief dat overeenstemt met de horizon 2030-2035. De
defensiebehoeften zouden dan 1,6% van het BBP zijn. Op
kortetermijn, tegen 2024, vergen de budgettaire behoeften een
defensie-inspanning van 1,28% van het BBP. Een lagere waarde
zou de werking van Defensie in gevaar brengen. Dit vereist enige
toelichting. Momenteel zijn we op 0,95% van het BBP. De door de
strategische visie geprojecteerde stijging is lineair en zou ons tot
1,1% in 2024 brengen, maar deze cijfers houden geen rekening
met verschillende realiteiten

Bron: Belgisch Militair Tijdschrift
Artikel van de hand van Jo Coelmont en Henri Badot-Bertrand
Overgenomen met akkoord van de auteurs
http://www.irsd.be
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Evolutie van de energiemarkten in 2019
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 maatschappelijke
krachten. Het voorbije jaar heerste wereldwijd sterke onrust, niet in het minst door de
handelsoorlog tussen de VS en China die woog op de economische betrekkingen en door de
spanningen in het Midden-Oosten die de aardoliemarkten verstoorden. Voeg daar nog aan toe
de somberheid die in 2019 heerste over de economische vooruitzichten en het is duidelijk dat de
energiemarkten onder druk kwamen. Dit leren we uit het rapport over de evolutie van de
energiemarkten in 2019, dat ENGIE in december publiceerde en dat we hieronder samenvatten.

Algemeen economisch klimaat
Handelsconflicten tussen
de VS en China.
Lagere OESO groeivoorspellingen.
Uitstel van de Brexit tot
31 januari 2020.

De handelsoorlog tussen de VS en China
zorgde in 2019 voor een negatieve spiraal en
de markten reageerden het hele jaar door
scherp op de gebeurtenissen. De onderhandelingen werden in de loop van het jaar
afgebroken, maar in november toch weer
hervat, zodat de hoop op een handelsakkoord
toenam. Tegen het jaareinde straalde de
politieke onrust in Hongkong echter af op de
betrekkingen tussen China en het Westen.
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verlaagde de
wereldwijde groeivooruitzichten naar het
laagste peil in tien jaar omdat de krimpende
industriële activiteiten in Europa, vooral dan in
Duitsland, en in China zorgden voor een
daling van de export.

De aardolieprijzen werden
bepaald door geopolitieke
wendingen en door het
matig economisch klimaat.

Aan Amerikaanse zijde veranderde de Centrale
Bank haar politiek. Jarenlang poogde deze de
gevolgen van de financiële crisis van 2008
weg te werken met uiteenlopende economische en monetaire maatregelen, maar in
2019 werd resoluut gekozen voor een klassiek
beleid van hogere rentevoeten. Tegen het
jaareinde zorgden de ongunstige groeivooruitzichten voor dalende rentevoeten, niettegenstaande de sterke economische activiteit en de
stijgende werkgelegenheid.
In Europa had de politieke onzekerheid rond
de Brexit, mede door herhaald uitstel, grote
invloed op de wisselkoers van de euro en het
Britse pond, wat dan weer woog op de
aardgasprijzen die in Britse ponden betaald
worden. Ook de prijzen van de C02
certificaten en daarmee de handel in emissierechten werden verstoord. De Amerikaanse
economie presteerde goed in 2019, zodat de
dollar steeg ten opzichte van de euro, ook

door voornoemde Europese en vooral Duitse
economische terugval.

De aardoliemarkt
Verschillende factoren hadden een invloed op
de olieprijzen. Vooreerst sloten de OPEC en
Rusland zoals de drie voorgaande jaren een
akkoord over de productieniveaus, om zo de
prijzen op peil te houden. Het akkoord over
een lagere productie werd met negen
maanden verlengd en op 5 december werd
een verdere vermindering van de productie
afgesproken.
De Verenigde Staten dreven hun productie net
als vorige jaren verder op, zodat ze nu over
grote voorraden ruwe olie beschikken. Dit
drukte de Brentprijzen omlaag.
Ondertussen woog de onrust in het MiddenOosten verder door. Aanvallen op olietankers
in de Golf van Oman en op Saudi-Arabische
petroleuminstallaties zorgden tijdelijk voor
stijgende olieprijzen. Internationaal werd de
verantwoordelijkheid voor deze aanvallen bij
Iran gelegd. Harde bewijzen daarvoor werden
echter nooit geleverd en ook Iran hield zich op
de vlakte
Wereldwijd heerste een somber economisch
klimaat, niet enkel door de spanningen tussen
de VS en China maar ook omdat de groeivooruitzichten verzwakten. Hierdoor daalde
wereldwijd de vraag naar olie

De aardgasmarkt
In Europa konden hoge voorraden aan aardgas
aangelegd worden. Vooreerst bereikten de
LNG-leveringen uit het Midden-Oosten een
recordpeil omdat de vraag naar aardgas in Azië
afnam door de dalende economische activiteit.
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Verder bleef de aanvoer vanuit Rusland en
Noorwegen op peil, niettegenstaande al-danniet gepland onderhoud op de pijpleidingen.
De Europese Unie besliste om de transportcapaciteit van het Russische Gazprom op de
OPAL-pijpleiding via de oostgrens van
Duitsland te beperken. De Duitse regulator
voerde deze beslissing meteen uit, wat voor
een gematigde stijging van de gasprijs zorgde.
Door een uitblijvende toestemming van het
Deense energieagentschap liep de bouw van
de pijpleiding Nord Stream 2 vertraging op.
Deze pijpleiding zal Rusland toelaten gas te
leveren aan Duitsland en Denemarken via de
Baltische Zee.
De Nederlandse regering wil in 2022 de
productie in de gasvelden van Groningen
stopzetten. De markten hadden hier al op
geanticipeerd, want dit nieuws gaf geen
aanleiding tot prijsstijgingen.
Tot slot had ook de zachte winter een
matigende invloed op de vraag, zodat de
voorraden op een hoog peil bleven.

De elektriciteitsmarkt
In 2019 werden prijsstijgingen veroorzaakt
door de volatiliteit van de emissiequota voor
CO2 binnen het Europees Emissiehandelssysteem ETS. De oorzaak hiervoor is dubbel
en was één van de effecten van de nakende
Brexit. Als het Verenigd Koninkrijk in de EU
blijft, zullen Britse bedrijven CO2 certificaten
moeten kopen, zodat de vraag en dus ook de
prijzen stijgen. Bij een Britse uitstap zullen
deze bedrijven integendeel hun CO2certificaten verkopen zodat het aanbod
toeneemt en de prijs daalt. Britse bedrijven
stelden zich daarom speculatief op ten aanzien
van de uitkomst van de Brexit en de
wereldwijde economische verwachtingen. Bij
een sterkere economische activiteit zullen de
productie en de vraag naar CO2-certificaten en
dus ook de prijzen stijgen.
Maar nog andere factoren speelden mee. In
België waren de problemen met de
kerncentrales begin 2019 van de baan. Net als
in Duitsland was voldoende nucleaire
capaciteit beschikbaar. De nucleaire productie
in Frankrijk was lager, omdat zes centrales
dichtingsproblemen ondervonden en lopende
onderhoudswerken uitliepen.
De lagere gasprijs had eveneens een gunstig

effect, want het aandeel van gascentrales in
de Belgische elektriciteitsproductie is hoog.

De vooruitzichten voor 2020
De vooruitzichten voor 2020 zijn verbonden
met enkele politieke kwesties. De Britse
premier Johnson haalde in december een
verkiezingsoverwinning en de Brexit op 31
januari kreeg het fiat van het parlement. Er
wordt verwacht dat het VK tot einde 2020 in
het EU-emissiehandel-systeem ETS blijft en
zijn aandeel voor 2020 zal moeten verkopen,
zodat de CO2-prijs zal dalen.
Een andere vraag is welke president de
Amerikanen in 2020 zullen kiezen. Niettegenstaande de impeachmentprocedure geniet
president Donald Trump nog veel steun en de
VS presteren economisch goed. Dit laatste is
voor veel Amerikanen het belangrijkste.

De aardgasprijzen blijven
laag dankzij de hoge
beschikbare voorraden
Matige vraag in Azië laat
hogere LNG aanvoer naar
Europa toe
EU beperkt capaciteit van
Gazprom op OPAL-pijplijn
Productie in Groningen
wordt vervroegd gestopt

Positieve signalen en mogelijk eerste afspraken in het handelsconflict tussen de VS en
China zorgden in november voor optimisme
op de financiële markten en kunnen de
economische activiteit in 2020 beïnvloeden.
Algemeen wordt een vertraging verwacht en in
Europa is de Duitse economie daarvan het
eerste slachtoffer. China zal verdere, maar
meer gematigde groei kennen, zolang het
conflict met de VS niet van de baan is. De VS
bevinden zich door lagere rentevoeten in een
gunstige positie.
De vraag naar aardgas zal door de lagere
economische activiteit vermoedelijk laag
blijven en door de zachte winter blijven de
voorraden op peil. Samen met de goede
bevoorrading vanuit het Midden-Oosten,
Noorwegen en Rusland zal dit voor lage
aardgasprijzen zorgen.
Op de elektriciteitsmarkt blijft de CO2 emissiehandel de bepalende factor, zeker in relatie tot
de uitkomst van de Brexit. Vraag is of de
Europese Commissie zal tussenkomen om
daar de prijsdaling te stoppen. Ook de
beschikbare voorraden voor aardgas zullen
invloed hebben op de elektriciteitsprijs. De
zachte winter en de bevoorradingszekerheid
spelen ook hier een matigende rol in de
prijsvorming. Tenslotte zal de lagere
economische activiteit voor een lagere vraag
naar elektriciteit zorgen. 

Volatiliteit op CO2-markt
deed de elektriciteitsprijs
schommelen
De beschikbare nucleaire
capaciteit in België steeg

Lage gasprijzen doen de
elektriciteitsprijs dalen

Bronvermelding
Update over de energiemarkten in 2019
Stéphane Pirotte en Jürgen Sanders
e-Book gepubliceerd door ENGIE
op 20 december 2019
in ENGIE - Energie Market News 2019
Geraadpleegd en met toestemming
in eigen bewerking overgenomen
Digitaal hier
de volledige originele versie downloaden
of volledige originele versie downloaden
https://news.engie.be/ondernemingen-EMNebook2019
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Vredeskwesties
voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog
François Crepain, past voorzitter

DEEL 5 - De vredesinitiatieven voor de oorlog
In de vorige aflevering hebben we reeds een deel van de initiatieven belicht die meestal uitgingen van personen die zeer begaan
waren met de vredesproblematiek. We hebben gezien hoe bepaalde ideeën aanleiding gaven en aanzwollen tot opmerkelijke
bewegingen en tot internationaal bijgewoonde congressen en samenkomsten. Andere initiatieven hebben meer tijd nodig gehad
om te rijpen, zoals het voorstel van de Oostenrijker Alfred Hermann Fried (1864-1907), medeoprichter van de Duitse
Vredesbeweging, om een moderne organisatie voor het handhaven van de wereldvrede te stichten. Dit idee zou na de Eerste
Wereldoorlog vorm krijgen in de Volkenbond en nog later na de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Naties.
Een ander idee kwam van Felix Moscheles (1833-1917), als één van de initiatieven
om de vrede te bestendigen door mensen dichter bij elkaar te brengen. Als pacifist
en internationalist was hij een fervente voorvechter van het wereldwijd gebruik van
het Esperanto, een benaming die is afgeleid van het latijnse sperero of hopen.
Deze internationale kunsttaal werd in 1887 opgesteld door de Pool Lejzer
Zamenhof en had tot doel alle barrières tussen volkeren op te heffen, mensen te
verbroederen en de wereld harmonieuzer te maken en door het gebruik van één
universele taal. Door de toren van Babel af te breken zou een mogelijkheid
geschapen worden om wereldvrede te bewerkstelligen.

Moscheles Felix tijdens de Eerste
Haagse Vredesconferentie 1899.
Foto Peace Palace Library

Hij nam deel aan de eerste Haagse Vredesconferentie en trachtte er de International
Dispute Resolution Protocols op te stellen die de ondertekenende naties
verplichtten hun geschillen voor te leggen aan het Arbitragehof. Hij is daar maar
gedeeltelijk in geslaagd, want slechts een paar naties zijn daarop ingegaan. Maar
ook uit andere hoeken werden stappen gezet om oorlog te vermijden en resoluut
voor de vrede te gaan.
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De Internationale Arbeidersorganisatie
De Eerste Internationale (1863)
Deze initiatieven waren het werk van associaties met een meer
ideologische-politieke achtergrond. De Europese socialisten die de
internationale verbroedering en de klassenstrijd propageerden,
kwamen op tegen het militarisme dat ze beschouwden als een
middel van de kapitalistische maatschappij om de arbeidersklasse
te onderdrukken. Ze bevonden zich in feite in een bevoorrechte
positie, vermits ze boven het nationalisme met zijn eigenbelangen
stonden en het internationalisme in het vaandel voerden.

het al of niet individueel beheren van de collectieve productiemiddelen en de manier om deze doelstellingen te bereiken: de
politieke actie, langs politieke weg door deelname aan verkiezingen
óf de harde actie door stakingen en oproer. Hoewel het oorspronkelijke doel was verzet te bieden tegen geweld en autoritarisme, werd
weinig tijd besteed aan de solidariteit van de arbeiders tegen oorlog
en voor vrede. De inhoud was dus eerder politiek dan sociaal.
Uitzondering daarop was de resolutie die de voortrekker van het
anarchisme Michail Bakoenin indiende tijdens het Congres van
1868, waarin voor het eerst het wapen van grote algemene
stakingen via de Internationale naar voren werd geschoven om
oorlogen tussen Europese Staten te voorkomen.

De Tweede Internationale (1889)
Het gekibbel tussen de twee voornaamste strekkingen bleef
aanhouden, ook na de dood van de Eerste Internationale, zodat het
moeilijk werd om de rangen terug te sluiten.

Mijnwerkers uit de ‘Saint François’ kolenmijn

Ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in 1862 in Londen
werden de eerste contacten gelegd tussen afgevaardigden van
Franse en Britse vakbonden of arbeidersverenigingen. Het jaar erop
kwam in Londen een groot aantal van hun leden terug samen om
een optocht te organiseren om massaal solidariteit met de Poolse
opstand tegen de Russische bezetting (1863) te betonen. Bij die
gelegenheid groeide het idee van een internationale bijeenkomst
om de solidariteit onder arbeiders over alle grenzen heen te
bevorderen. De Internationale Arbeidersassociatie werd er
opgericht door o.a. de Belgische vertegenwoordiger, de
Oostendenaar César De Paepe. (43)
Deze associatie zou de geschiedenis ingaan als de Eerste
Internationale. Een eerste congres was gepland voor 1865 in
Brussel, maar werd door de Belgische regering verboden. Daarom
ging het door in 1866 in Genève. De door Karl Marx opgestelde
statuten werden er goedgekeurd; maar de verschillende nationale
delegaties waren in hun doelstellingen en in de middelen om deze
doelstellingen te bereiken soms fundamenteel verschillend
(socialisten, collectivisten, marxisten, anarchisten, possibilisten,
enz..), zodat de Internationale door interne spanningen en
rivaliteiten geen lang leven beschoren was.
De talrijke congressen die gehouden werden, liepen bijna
telkenmale uit op een discussie tussen de verschillende
strekkingen, zodat een breuk onvermijdelijk werd en de verschillende afgescheurde afdelingen opgedoekt werden tussen 1876 en
1877.
De voorbije congressen hadden het over het algemeen over de
gemeenschap van bezittingen en eigendommen, de nationalisatie,

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de bestorming van
de Bastille in Parijs werd op 14 juli 1889 toch de Tweede
Internationale opgericht. Deze internationale organisatie voor
socialistische partijen en vakbonden startte, door die reeds
vermelde aanhoudende twist, met twee internationale congressen.
Een praktische oplossing en dus voor elk wat wils… Toen beide
congressen echter bijna identieke resoluties formuleerden, vond
men het logischer verder te gaan met slechts één gezamenlijk
congres. De plooien waren blijkbaar gladgestreken.
De socialistische partijen waren ondertussen sterk gegroeid. De
socialisten maakten bijvoorbeeld reeds 35% uit van het Duitse
electoraat. Ze konden dus steunen op een goed georganiseerde
arbeidersklasse, zodat de Tweede Internationale een krachtige en
niet te onderschatten factie in het politiek landschap werd.
Alle socialistische partijen van Europa maakten deel uit van die
Tweede Internationale, die
een zeer sterke organisatie
werd met een Internationaal
Socialistisch Bureau in
Brussel als uitvoerend
lichaam. Hier moet wel
vermeld worden dat de
Belgische socialisten zich
niet ongemoeid lieten. De
eerste voorzitter van de
Tweede Internationale was
Emile Vandervelde en de
Emile Vandervelde. Voorzitter
secretaris was Camille
Tweede Internationale (Wikipedia)
Huysmans. Beiden zouden
tijdens de oorlog nog belangrijke functies uitoefenen.

De blijvende twistpunten – De ontgoocheling
De kracht van het socialisme was begin XXste eeuw enorm én
gerespecteerd door vriend en vijand. In Duitsland werd men danig
bang van die opkomende macht, dat er stemmen opgingen om een
oorlog te bepleiten als middel om het socialistisch gevaar overal in
Europa te bezweren. Maar ondanks al zijn macht ging de
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Internationale gebukt onder de onderlinge spanningen tussen de
verschillende afdelingen. Daarbij was het Bureau niet bij machte
deze geschillen weg te werken en de overeengekomen resoluties
op te dringen. Hun kracht die uit hun eensgezindheid naar voren
kwam, was dus slechts schijn.
Volgens sommige geschiedschrijvers bleek dit één van de vele
‘grote illusies’ uit die periode te zijn. Iedereen was het eens om de
oorlog te bannen, maar hóe, was een andere kwestie. Tussen de
Duitse en de Franse - de twee belangrijkste - socialistische partijen,
bestonden aanzienlijke verschillen in strategie en tactische
middelen die ze zouden aanwenden om dit doel te bereiken. De
Fransen zworen bij de algemene staking als het unieke en machtige
wapen tegen de oorlog. De Duitse socialisten, die schijnbaar meer
fundamentalistisch naar het Marxisme overhelden, waren van
oordeel dat de strijd tegen de oorlog zinloos was zolang het
kapitalisme niet verdwenen
was. De oorlog was immers
volgens Marx en Lenin een
product van het kapitalisme.
Dus hun redenering was
simpel: ééns het kapitalisme
verdwenen is, zal er geen
oorlog meer zijn. De SPD of
Sozialdemokratische
Partei
Deutschlands, alhoewel zeer
machtig, had een kwetsbare
positie binnen het militaristisch
Camille Huysmans Secretaris
Duitse keizerrijk. Ze vreesden
Tweede Internationale (Wikipedia) immers dat stakingen zouden
beantwoord worden met zware repressie door de overheid en ook
dat hun partij eventueel zou kunnen ten onder gaan door allerlei
ingrepen en belemmerende overheidsmaatregelen. Dus was
voorzichtigheid in hun publieke stellingnames geboden. Daarom
noemde de Oostenrijkse sociaal democraat Karl Kautsky de SPD
wel eens een ‘revolutionaire’ partij, maar geen ‘revolutie
scheppende’ partij. (44)

De Congressen – Het Congres van Stuttgart (1907)
Het Bureau organiseerde regelmatig internationale socialistische
congressen, waar de belangrijkste vraagstukken van het Europees
socialisme werden besproken. In 1907 mag voor de allereerste keer
de arbeidersorganisatie samenkomen in het imperialistisch
Duitsland. Dit zevende congres in Stuttgart kent een enorm succes
met maar liefst 886 deelnemers uit 25 landen. Er werd gedebatteerd
over de oorlog, oorlogsdreiging en het militarisme. Het principe van
‘de oorlog tegen de oorlog’ werd er unaniem aangenomen. Terug
werd gewezen op vroegere besluiten in verband met een
internationale ontwapening, maar nu werd ook gepleit voor het
vervangen van de beroepslegers door volksmilities en het oprichten
van een internationale arbitrage-instelling Dit was bijna gelijktijdig
met de resoluties die genomen werden tijdens de Tweede
Conferentie van Den Haag. Deze maatregelen moesten een
oorlogsdreiging afwenden en geschillen vreedzaam oplossen.
So far, so good ! Natuurlijk kan niemand tegen dergelijk algemene
besluiten zijn, maar wanneer Jean Jaurés echt terzake wilde komen

en een klaarder standpunt van het congres wou afdwingen,
begonnen de poppen te dansen en kwam de onderliggende oude
splijtzwam van de algemene staking als anti-oorlogswapen
opnieuw sterk naar voren. Tijdens de debatten diende hij samen
met Edouard Vaillant van de SFIO (Section Française de l’
Internationale Ouvrière) een resolutie in, waarin het recht op een
nationale verdediging werd erkend, maar ook dat het wapen van de
algemene staking en rebellie zou gebruikt worden in de strijd om
een oorlog te voorkomen. Dit kwam erop neer dat de algemene

Tweede Internationale- Congres Stuttgart 1907
(Archieven socialisme.nu)

staking het wapen was tegen oorlog en dat de komst van het
socialisme geen noodzakelijke voorwaarde was voor het
voorkomen van een oorlog, zodat bijgevolg binnen een
kapitalistische samenleving effectief tegen een oorlog kon
opgetreden worden. Natuurlijk kon deze resolutie om de reeds
aangehaalde redenen door de Duitsers niet aanvaard worden en
bleven ze zweren bij een parlementaire actie als middel tegen
oorlog.
Op het volgende congres in Kopenhagen in 1910 kwam de
algemene staking om oorlog te vermijden weer aan bod, maar dit
werd weer niet aangenomen. Een verdere discussie over dit punt
werd verdaagd naar het volgend congres in Wenen in 1913, dat
echter door de politieke toestand niet meer zou kunnen doorgaan.
Bovendien hadden enkele socialistische kopmannen ingezien dat
ook het kapitalisme in sommige opzichten bij vrede gediend is,
zodat ze besloten dat het kapitalisme niet noodzakelijk tot oorlog
moet leiden. Dit nieuw en zeer controversieel idee had de volgende
keer in Wenen moeten behandeld worden. Het idee dat het
socialisme kon gedijen in een kapitalistische wereld, mits de nodige
aanpassingen, was reeds het thema van de ‘possibilisten’. Dit was
een socialistische strekking vóór de eeuwwisseling, die het
kapitalisme niet verachtte maar hervormingen in het kapitalisme
mogelijk achtte om de levensomstandigheden van de arbeiders te
verbeteren. Dit idee werd toen door de andere strekkingen
uitgespuwd en als verraad beschouwd.
Het belang van de Tweede Internationale kon niet beter belicht
worden dan door haar in 1912, als erkenning van haar niet aflatende
inspanningen voor de vrede, geheel terecht voor te dragen voor de
Nobelprijs.

Het Manifest van Bazel (1912)
‘Ideeën vorderen langzaam, maar gebeurtenissen komen plots!’ En
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dit is eens temeer wat zou gebeuren. Onverwachts beschoten
Italiaanse scheepskanonnen op 02 oktober 1911 Tripoli en
Italiaanse mariniers landden in Libië. Dit was het begin van de
Italiaans-Turkse oorlog, die pas in oktober 1912 zal eindigen. Bijna
terzelfdertijd brak op 08 oktober 1912 de Eerste Balkanoorlog uit.
Het Bureau zag de bui hangen en riep inderhaast een Buitengewoon
Internationaal Socialistisch Congres samen op 24 en 25 november
1912 in Bazel in het neutrale Zwitserland. Bij die gelegenheid
werden manifestaties en optochten tegen de pas uitgebroken
Balkanoorlog georganiseerd.

Bazel, 24 nov 1912 ‘De Vredeswagen’ tijdens een vredesoptocht
(Deutsches Historisches Museum)

De reeds vernoemde Jean Jaurès (46) was er ook en schreef: “in de
beraadslagingen, de woorden en in de gedachten was er een
diepgevoelde emotie merkbaar en een vorm van tragische ernst” en
hij ging verder: ‘het was duidelijk dat voor allen die de vrede en de
beschaving ter harte nemen, de Internationale van het socialistische
proletariaat een grote morele kracht vertegenwoordigde, de laatste
hoop en de laatste toevlucht’.

Bazel als Vredeshoofdstad - Betoging 24 nov 1912
(Foto Bernhard Wolf-Grumbach Staatsarchiv Basel Stadt)

Het was de bedoeling met die samenkomst een overweldigend
bewijs te leveren van het solidaire kordate standpunt van alle
arbeiders over alle grenzen heen tegen de dreiging van een oorlog.
Met unanimiteit stemde het Congres het zogenoemde ‘Basel
Manifest’ goed. Het Manifest bestond uit drie hoofdpunten,
namelijk: de komende oorlog heeft alleen een imperialistisch
karakter; de bevestiging van de arbeidersstrijd tegen de oorlog zoals
reeds aangenomen in vroegere congressen en tot slot de
voorspelling van een sociale revolutie na het uitbreken van de
oorlog. Daarbij werd verwezen naar de Commune van 1871 na de
Frans-Pruisische oorlog en de Russische onlusten in 1905 na de
Russisch-Japanse oorlog als voorbeelden.
De Duitse filosoof en anarchist Gustav Landauer (45) legde er de
nadruk op het feit dat het manifest uitdrukkelijk de naties wijst op
hun verantwoordelijkheden en de gevaren die ze lopen. ‘De
regeringen zouden krankzinnig zijn [door ten oorlog te trekken], als
zij zich zouden realiseren dat alleen al het idee van de monsterachtigheid van een wereldoorlog onvermijdelijk de
verontwaardiging en de opstand van de arbeidersklasse zou
opwekken.’
Het congres nam verder het besluit zijn anti-oorlog propagandacampagne te intensifiëren, met het gevolg dat er in geheel Europa
indrukwekkende optochten door de straten trokken. Er kon geen
oorlog zijn, de beleidmakers zagen dat de verenigde machtige
arbeidersklasse tegen oorlog gekant was en er zich zou blijven
tegen verzetten. Ze waren gewaarschuwd en desnoods kwam er een
revolutie die hen en het maatschappijbestel dat ze vertegenwoordigen zou vernietigen.

In die woorden schuilde enerzijds een zeker positief gevoel (de
grote morele kracht) maar ook een gelaten pessimisme (de laatste
hoop en toevlucht). Later zou inderdaad blijken dat het Manifest en
de massale demonstraties de socialisten een vals gevoel van
geruststellend optimisme gaven.

Norman Angell – The Great Illusion (1911)
Terwijl de Tweede Internationale de opeenvolgende Congressen
organiseerde, verscheen een belangrijke studie van Norman Angell
over de oorlog, gebundeld in zijn boek The Great Illusion. Sir
Norman Angell (1872-1967) was een Engels Labour parlementslid
dat voordien een heel avontuurlijk leven als cowboy en goudzoeker
in de VS had geleid en daarna hoofdzakelijk gekend was als auteur
van dit merkwaardig boek, waarin hij het nutteloze van een oorlog
wilde aantonen.
Zijn redenering ging als volgt. Op
het einde van het eerste decennium
van de twintigste eeuw kende
Europa een constante hoge
industriële productiviteit, die voornamelijk steunde op internationale
handelstransacties en samenwerking tussen de naties, zodat
elkeen met wat gezond verstand
moest besluiten dat een algemene
oorlog zonder dit natuurlijk harAngell Norman (Wikipedia)
monieus gegroeid mechanisme in
een chaos te storten, een utopie was geworden. Dit werd met de
nodige argumentatie door Norman Angell uitvoerig behandeld in
The Great Illusion, uitgegeven in 1911. De landen waren
economisch zo krachtig met elkaar verweven en van elkaar
afhankelijk dat een oorlog tussen hen geen voordeel zou
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opbrengen. De verliezer, maar ook de aanvaller
zouden beiden evenveel verliezen lijden. Zijn
analyse, gebaseerd op economische parameters, liet hem ook besluiten dat alleen al de
kosten om een oorlog te voeren zo groot zijn
dat geen winst meer mogelijk is. In zijn betoog
volgde hij wel de standpunten van Johannes
von Bloch met betrekking tot een toekomstige
oorlog, maar hij ging verder en besloot dat
oorlog onmogelijk geworden was en dat zoals
Von Bloch ook preconiseerde, de enige
oplossing voor een geschil erin bestond te
bemiddelen.

Met zeer veel enthousiasme ging Angell
zijn boodschap verkondigen in Europa en
hij kreeg daarbij opmerkelijk veel bijval in
Duitsland. Hij kon de ganse Europese
industriële, economische en ook de
financiële elite overtuigen van het
bedrieglijk misverstand, of de grote
iIllusie dat oorlog en verovering de natie
grote economische voordelen konden
bieden en de natie meer levensruimte,
meer welvaart en de toegang tot nieuwe
markten, handel en grondstoffen zouden
kunnen verschaffen.

Zijn boek, oorspronkelijk met de titel Europe’s
Overtuigd als hij was, zou hij in 1913,
Optical Illusion, uitgegeven in 1909, was
amper een jaar voor het uitbreken van de
herzien en verder uitgewerkt, werd in 15 talen
oorlog, een nog meer uitgebreide en
vertaald en telde bijna 2 miljoen exemplaren.
diepere analyse van zijn argumentatie en
Het uitgewerkte thema en standpunt kende zeer
bewijsmateriaal van zijn Great Illusion
veel aanhangers, voornamelijk uit de industriële
publiceren.
‘The Great Illusion’ (1911)
en de commerciële wereld. Ze werden de
books.google.com
Door de dreigende atmosfeer was plots
Angellists genoemd. De Eerste minister van
dankzij
‘The
Great
Illusion’
oorlog ondenkbaar. Iedereen in Europa,
Australië noemde het ‘a glorious book to read....pregnant with the
brightest promise to the future of civilized man’. At major tot welke invloedrijke maatschappelijke groep hij ook behoorde,
universities, enthusiastic ‘Angellists’ spread the message of the end was daarvan overtuigd. Hoera een oorlog komt er niet ! Nooit meer
of war. Lord Esher, President of the Imperial Defence Committee oorlog ? De Great Illusion wordt de grote openbaring voor de
held the opinion that war ‘becomes every day more difficult and gehele wereld. The Great Revelation zou ik het bijna durven
improbable’. He also was convinced that Germany ‘is as receptive noemen.
as Great Brittain to the doctrine of Norman Angell’ (47)
Niet alleen de industriëlen en de economisten waren volgers van
Angell, maar ook de financiers traden zijn standpunten bij. ‘Norman
Angell, démontre, à la satisfaction de presque tous les experts, que
les inévitables perturbations qu’entraînerait une guerre sur le crédit
international ne peuvent qu’empêcher son éclatement ou provoquer
sa fin rapide.’(48) We citeren verder ‘...toute atteinte au rééquilibrage
effectué quotidiennement ruinerait non seulement la confiance dans
le système monétaire qui régit le monde mais encore le système
lui-même.’(49) Dus ook de financiële wereld had oren naar de
aanlokkelijke hoopgevende sirenenzangen. Na een lezing op 17
januari 1912 in Londen voor het Chartered Banker Institute wees
Angell op de onderlinge afhankelijkheid van de naties en vooral op
die in de internationale bankwereld, waar de belangen en de
kredietwaardigheid van het ene individu samenhangen met deze van
de anderen in het geheel. Een geheel waar vertrouwen in
wederzijdse verplichtingen onontbeerlijk is om de steunpijlers van
het hele bankenbouwwerk niet te zien instorten.
De hoofdredacteur van de Financial Times beweerde dat hij zeker
was dat Angell met dit betoog de bijna totaliteit van de toehoorders
had kunnen overtuigen. Belangrijk om weten is wel dat een omomvangrijk deel van de Londense bankiers van Duitse afkomst was.
Het is dus een waandenkbeeld, een illusie, dat in dit Europa, oorlog
rijker zou maken en allerhande voordelen zou bieden. Bijgevolg was
ook de zeer dure geldopslorpende wapenwedloop nutteloos en
geen optie meer. Admiraal John Fisher, First Sea Lord, noemde het
boek zeker al daarom, opgetogen heavenly manna of hemelsbrood.

The Peace Commission

"Carnegie Endowment for International Peace (1913)
Er waren tijdens de twee Balkanoorlogen zoveel wreedheden en
baldadigheden begaan, dat de Amerikaanse vredesbeweging
Carnegie Endowment for International Peace, gesticht in 1910 door
Andrew Carnegie (zie ook vorige aflevering - Bertha von Suttner),
een internationale vredescommissie opdracht gaf ter plekke een
onderzoek te leiden. De militaire operaties zelf hadden slechts een
paar maanden geduurd en hadden niet enkel een tweehonderdduizendtal soldaten het leven gekost, maar door de beestachtige
gewelddaden en etnische zuiveringen vielen ook tienduizenden
burgerslachtoffers te betreuren, terwijl nog eens honderdduizenden
mensen op de vlucht waren in Klein Azië. Dit was niet alleen het
resultaat van een onafhankelijkheidsoorlog maar zéker ook het
gevolg van gewelddadige oorlogspropaganda en haatcampagnes in
de media. De commissie was multinationaal en multidisciplinair
samengesteld uit een Russische historicus, een Franse advocaat,
een Amerikaanse en een Oostenrijkse professor, een Duitse rechtsgeleerde en een Britse journalist en stond onder leiding van de
Franse diplomaat en senator Baron Paul Balluet d’Estourelles de
Constant. De commissie kwam een paar maanden na het einde van
de vijandelijkheden ter plaatse in augustus 1913 en startte het
onderzoek in Belgrado, om van daaruit door de oorlogsgebieden te
reizen. In hun rapport scheven ze: “een uitspatting van
gruwelijkheden die we nauwelijks kunnen bevatten in onze
geordende landen. Hele dorpen waren uitgemoord, vrouwen en
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kinderen verkracht en verminkt, mensen waren in huizen en kerken opgesloten en
levend verbrand. Er waren lijken gevonden waarvan de neuzen en oren waren
afgesneden, de ogen met een lepel uitgeschept.’(50) En zo ging het rapport maar
verder van de ene apocalyptische scène naar de andere afgrijselijke vaststelling.
De onderzoekers beseften dat die gruwelijke feiten ook voornamelijk af te leiden
waren uit de ‘nationalisering’ van de moderne oorlog. De Balkanoorlogen waren
immers niet alleen uitgevochten door militairen maar door een gehele samenleving
die gemobiliseerd werd met het gevolg dat een soldaat in iedere bewoner van het
vijandelijke kamp een potentiële tegenstrever zag. Dus was dit het gelaat van de
nieuwe oorlog, een oorlog waar iedereen aan deelnam. Dit waren de bevindingen
van de commissie die ze echter niet wilde veralgemenen, maar integendeel dit
alles toeschreef aan een karaktertrek van deze volkeren die daar ergens in die
exotische achtertuin van Europa woonden, waar het de gewoonte was de andere
aan te doen wat je zelf werd aangedaan. (51)
Maar bij ons, in onze beschaafde, ontwikkelde westerse wereld is dat heel anders,
besloten ze in hun rapport in mei 1914, een paar maanden voor de wereldbrand
losbarstte.
“Vandaag zijn de Grote Mogendheden duidelijk niet geneigd om oorlog te voeren.
Elk van hen, Duitsland, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten, om er maar
een paar te noemen, heeft de voor de hand liggende waarheid ontdekt dat het
rijkste land het meest te verliezen heeft bij een oorlog, en elk land wenst bovenal
vrede.” (52)
Een misleidende conclusie, die alle vredelievende en oorlogvrezende krachten in
de westerse wereld een zalige rust gaf. En een bewijs dat een oorlog absurd en uit
den boze was en dus niet in het verschiet lag.

Riesler Kurt (1882-1955)
Paul Baron d’Estourelles de Constant tijdens
de uitreiking van de Nobel Vredesprijs in 1909
(Wikipedia)

Tenslotte wil ik nog Kurt Riesler, de raadgever van de Duitse kanselier BethmannHollweg, niet als vredesactivist maar als filosoof, economist en diplomaat
vermelden, Deze schreef met een niet mis te verstane taal: “Es ist für die modernen
Konflikte zwischen Grossmächten durchaus typisch, dass keiner der beiden
streitenden Teile ein Interesse an einer kriegerischen Lösung hat.”(53) In een
moderne oorlog tussen grootmachten heeft geen van beide partijen enig voordeel
bij een militaire oplossing. De moderne oorlog was volgens hem te kostelijk en
hield teveel risico’s in, zodat de oorlog geen oplossing bood als politiek
instrument. Dus heeft de theorie van Carl von Clausewitz, dat oorlog het vervolg
is van een politieke twist, schijnbaar afgedaan voor één van de raadgevers van de
Duitse kanselier!

Andere duistere krachten?
De start van de twintigste eeuw in Europa is een half valse geweest. De industriële
revolutie was volop aan de gang, maar de oude maatschappijstructuren volgden
niet en de soevereine machthebbers hadden de noodzakelijke parallelle evolutie in
hun gedachtegang zien voorbij gaan (Zie ook vorige artikels). Er was een sociaal
totaal scheve maatschappij gegroeid. In Oostenrijk-Hongarije was een stokoude
keizer aan de macht die angstvallig een lappendeken van volkeren trachtte bijeen
te houden en geen gezag meer had in de buitenlandse politiek. In het Rusland van
de tsaar heerste een gespannen sfeer, de oorlogen volgen elkaar op tot en met de
verpletterende nederlaag tegen Japan. Rusland zat op zijn tandvlees, maar ondanks
alles bleef de zwakke wankelende Nicolaas II zich vasthouden aan zijn
prerogatieven. In het industrialiserend Duitsland, waar de sociale krachten in grote
mate aanwezig waren, maar door de typische onderworpenheid hun stempel niet
konden drukken op de politiek, streefde de keizer naar de status van wereldmacht,
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maar hij kwam te laat op het internationaal toneel en wilde een gevaarlijk
inhaalmaneuver uitvoeren. Er ontstond een Duits nationalisme met een uiterlijk
fiere Wilhelm II, die alleen nog schijnmacht had.
Frankrijk, dat na de nederlaag van 1870 een identiteitscrisis kende en na pijnlijke
groeicrisissen op het einde van de eeuw weer boven water kwam, stond klaar om
deel te nemen aan de industrialisering. De arbeidersklasse roerde zich en het
internationaal syndicalisme kreeg vorm, maar tegelijker tijd flakkerde het
nationalisme opnieuw op. De politieke atmosfeer in de Republiek was zeer
veranderlijk en onstabiel. De eerste toenadering met de eeuwenoude aartsvijand
Engeland was kenmerkend voor de nieuw buitenlandse politiek, geleid door
Théophile Delcassé en enkele oppermachtige ambtenaren, die ook de eerste
diplomatieke rellen met Duitsland teweeg bracht.
Tot slot is er de vijfde grote speler, GrootBrittannië, waar de industriële revolutie
hoogtij vierde en waar tegelijkertijd een
diepe sociale ongelijkheid heerste. Zware
rellen met Ierland beheersten de binnenlandse politiek en internationaal nam men
aanstoot aan de Duitse vlootopbouw, met
het gevolg dat de politiek van de Splendid
Isolation werd opgegeven. Het streven naar
de Balance of power bleef echter van
toepassing. Minister Edward Grey volgde in
wezen een anti-duitse politiek maar wist
door een tweesporenbeleid en door zijn
beleid handig af te schermen, voor de
buitenwereld een schijn van onpartijdigheid
te wekken. Door de geheimzinnige en
verwarrende taal waarmee hij over zijn
beleid communiceerde, zaaide hij echter
terzelfder tijd veel twijfel en onzekerheid in
diplomatieke kringen. In deze woelige
Edward Grey als koorddanser.
Museum Historial Grande Guerre
weinig stabiele wereld vol twijfel, onzekerPeronne (Foto François Crepain)
heid, onrust, spanningen en dreigingen
stak regelmatig het oorlogsfantoom de kop op.

Théophile Delcassé, Frans politicus tijdens
de IIIe Republiek. Lag mee aan de basis van
de toenadering tussen Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk.
(Foto: Wikipedia, open license)

Veel mensen hadden de desastreuze gevolgen van oorlogen meegemaakt, er
horen over vertellen of erover gelezen, en huiverden bij de gedachte dat de akelige
gedaante met maaiende zeis weer dag en nacht dood en vernieling zou brengen.
Er ontstonden dan ook initiatieven om vroegere ideeën over vrede terug op te
nemen en nieuw leven in te blazen, of om er nieuwe te creëren. Eerst wat
bescheiden, wonnen ze langzaam aan belang, namen ze toe in amplitude en kregen
ze internationale allures.
Tot die bewegingen zelfs door politici en gezaghebbers werden omarmd, soms
alleen maar om hun eigen nationale belangen te steunen. We hebben de meest
bekenden en hun initiatieven geciteerd: Charles Lemonnier, Frédéric Passy,
Hogdson Pratt, Randal Cremer, Bertha von Suttner, Johann von Bloch, Alfred Ried,
Felix Moscheles en de International Arbitration and Peace Association, de Haagse
Vredesconferenties, het Arbitrage Hof, de Internationale Arbeiders Organisatie en
de talrijke Congressen en tenslotte The Great Illusion . Iedereen had de vurige wil
en wens voor vrede en éénieder die het wilde horen werd gewaarschuwd voor de
gruwelijke gevolgen van een oorlog. Wat een krachtige massale vredesbeweging
die niet kan genegeerd worden, maar toch… Ondanks alles Quand même’.
De geschiedenis leert ons dat deze mooie en welgemeende inspanningen weinig

Quand même! En toch! (Titel staat op de sokkel, links
opzij) Een prachtig, uiterst expressief marmeren
beeldhouwwerk van M.A. Mercié
Eigen foto Françpois Crepain
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of geen invloed zouden hebben op de beleidmakers. Hoe
kon dit? Waren er misschien andere krachten die hun
gedachtegang en hun sturing beïnvloedden? Wat zouden
dan deze ongrijpbare, mysterieuze krachten kunnen zijn?
Waren het pressiegroepen die de publieke opinie
emotioneel bespeelden met als thema het nationaal
gevoel, om op die manier de regeerders onder druk te
zetten en ze zelfs te beschuldigen van landverraad? Of
zijn het gewetenloze, schaamteloze geldgieren, die
achter de coulissen de in immer geldnood verkerende
machthebbers chanteren, of misschien nog andere
duistere geesten met verborgen agenda’s? Misschien
kon het ook een soort zorgeloosheid en minimalisering
zijn die heerste bij de leiders, die alle waarschuwingen
in de wind sloegen en met gebaar in alle hoogmoed de
vredeswensen en oorlogsgevaren met een breed gebaar
van tafel veegden. Een soort Wir schaffen dass anno
1914. We kunnen dat aan, alles komt wel goed. In die zin
waren de hoofdrolspelers van 1914 slaapwandelaars,
alert maar blind opgejaagd door dromen, zich niet
bewust van de realiteit van de gruwelen die ze over de
wereld zouden brengen.’ (54)
Het blijft hoe dan ook een vraag hoe het komt dat
dergelijke goed gestructureerde en ingeburgerde
vredesbewegingen die slaapwandelaars niet naar een
andere uitgang hebben kunnen leiden. Dit is het
onderwerp van volgend artikel. 

“Slaapwandelaars, hoe Europa in 1914 ten oorlog trok”
Christopher Clarck
Uitgeverij De Bezige Bij | ISBN-nummer: 9789085425380

Voetnoten
(43)

César De Paepe (° Oostende 1833 -† Cannes 1890) Belgische arts, zet zich voornamelijk in voor de arme patiënten. Pionier van het Belgisch
socialisme, richt in 1860 de Brusselse Socialistische Vereniging ‘Le Peuple’ op. Sterft aan tuberculose op jonge leeftijd.
(44)

PRIESTLAND David. ‘De rode vlag. De wereldgeschiedenis van het communisme’ p79. De Bezige Bij Amsterdam 2009 ISBN 978 90 234 4179 3
NUR 680
Gustav Landauer(1870 -1919. Duits filosoof, pacifist en aanhanger van het anarchistisch communisme, dat geen enkele vorm van autoriteit, gezag
of staat erkent. Wordt vermoord in 1919 door soldaten van het Rijksleger, legde er de nadruk op dat het manifest uitdrukkelijk de naties wijst op hun
verantwoordelijkheden en de gevaren die ze lopen. ‘De regeringen zouden krankzinnig zijn [door ten oorlog te trekken], als zij zich zouden realiseren
dat alleen al het idee van de monsterachtigheid van een wereldoorlog de verontwaardiging en de opstand van de arbeidersklasse zou opwekken.’
(45)

Jean Jaurès (1859 – 1914) Frans politicus, socialist, heftig verdediger van kapitein Alfred Dreyfus. Richt het dagblad ‘L’Humanité’ op. Pacifist,
voorstander van een Frans-Duits bondgenootschap als diplomatiek middel om de oorlog te vermijden. Wordt vermoord op 31 juli 1914, dag van de
mobilisatie. We komen daar nog later op terug
(46)

RÜHLE Michael. Head of the Energy Security Challenge Division NATO ‘The end of the Great Illusion: Norman Angell and the founding of NATO’,
NATO Review Magazine (14 JAN 2019)
(47)

KEAGAN John. Prof. Princeton ‘La première Guerre mondiale’ p.19, Perrin et Agnès Viénot editions 2003 ISBN original Random House, London
0-09-1801788xx
(48)

(49)

Ibidem p.21

(50)

KIEFT Ewoud. ‘Oorlogsenthousiasme – Europa 1900 – 1918’ p8, De Bezige Bij, Amsterdam 2015 ISBN 978 90 234 8434 9 NUR 320

(51)

Ibidem naar ‘Oorlogsenthousiasme’ p10

(52)

d’ESTOURNELLES de CONSTANT Paul. ‘Report of the Balkan Commission – The Lesson of the Two Wars’, p17(vrij vertaald)

(53)

RIESLER Kurt ‘Grundzüge der Weltpolitik in der Gegenwart’ (1914) p221

(54)

CLARK Christopher,’ De Slaapwandelaars’ op.cit. p64
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Nieuw Beurs- en
Congresgebouw
Brugge wordt een volwaardige congresstad
Jan De Vos, voorzitter
Meer dan twee jaar geleden werd de oude beurshal aan
het Beursplein in Brugge gesloopt en in september 2019
legde burgemeester Dirk De fauw, vergezeld van de
schepenen, de eerste steen van wat een vooruitstrevende
congres-en beursfaciliteit moet worden.
Dankzij de architecturale keuzes speelt het gebouw een
dubbele rol: het is vlot herkenbaar voor de eenmalige
bezoeker of gebruiker, zoals een congresganger, en het
past duurzaam in de residentiële omgeving.
De eenduidige vorm van het massief van bakstenen op
een glazen sokkel, de transparante voorgevel en de
uitkraging laten het open plein doorlopen tot aan de
toegangsdeuren.
Het nieuwe beurs- en congresgebouw combineert twee
verschillende functies in éénzelfde gebouw, waarbij een
kruisbestuiving tussen de beurs- en de congresfuncties
aangemoedigd wordt.
Het beursdeel is horizontaal georganiseerd en is 15 meter
hoog. Via de hoofdingang aan het plein kan men
doorlopen tot in het beursdeel, wat vlotte circulatie bij open afbouw van beurzen, maar ook bij evacuatie toelaat.
Het congresdeel is verticaal georganiseerd en is 25 meter
hoog. Het bestaat uit drie componenten volgens het
“driestoelen-principe”: dit betekent dat voor elke congresganger een zitje beschikbaar is in de plenaire zaal, in de
vergaderzalen en in de cateringruimte.
Voor het gevelmateriaal werd gekozen voor metselwerk,
waardoor het gebouw een robuuste indruk zal geven. De
roodbruine kolengebrande Veldbrand vormbaksteen zal
perfect aansluiten bij het traditionele metselwerk in de
historische binnenstad.
De cateringruimte bevindt zich op de vierde verdieping en
biedt een prachtig zicht op de Brugse binnenstad.

Wil je een virtuele tour maken in het gebouw, klik dan hier.
Of surf naar https://infunctievan.be/360/Brugge/.
Klik daarna onderaan op je scherm op deze knop
voor een plan waarop je verder kan kiezen.

De opening van deze Brugse aanwinst is gepland voor
najaar 2021 en de belangstelling van organisatoren van
evenementen is nu al groot. In 2022 organiseren we de
M&M Nationale Dag. Een opportuniteit om dit te doen in
een uitstekende en hedendaagse locatie in hartje Brugge?
Foto’s: stadsbestuur Brugge
www.brugge.be/beurssite-nieuw-beurs-congresgebouw

M & M C o n t a c t 1 / 2 0 2 0 | 43

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 gangen 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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M&M Nationaal
Overlijden van past nationaal voorzitter
Ronald Cazaerck

.

Op 23 februari 2020 overleed Brigade-generaal v/h Vliegwezen bd Ronald Cazaerck.
Hij was jarenlang gedreven lid en bestuurslid van M&M Club Gent en nationaal voorzitter.
Vol overtuiging propageerde hij Economeet als Mercuriusdimensie van M&M.
We betuigen ons medeleven aan de getroffen familie en aan M&M Club Gent.

Nationale Dag | Antwerpen - Zaterdag 13 juni 2020
Programma
09.30 u. ontvangst met mini-ontbijt in het Nieuw Provinciehuis
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
10.30 u. start academische zitting
12.15 u. verplaatsing naar Congrescentrum Bluepoint
Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen
aperitief – feestelijke lunch
slotceremonie

© Provincie Antwerpen

© Eventonline Antwerpen

Transport
Er wordt een autocar ingelegd met vertrek om 07.00 u. aan de Esplanade achterkant Station Brugge

De strategische werkgroep | Project “leden voor leden”
Op 6 februari stelde Paul Bruynooghe het project “Leden voor leden” voor in onze club.
Om de netwerking tussen de leden te faciliteren en te
versterken, zal een forum aangeboden worden waarop
leden elkaar kunnen contacteren om kennis en
informatie uit te wisselen. Daartoe wordt een digitaal
platform geactiveerd waarop elk lid zich zal kunnen
inschrijven en zijn kennis- en ervaringsprofiel, alsook
zijn mate van expertise, zal kunnen beschrijven. Dit zal
aan de andere ingeschreven leden de mogelijkheid
bieden om, hetzij in een algemeen forum hetzij in een
punt-tot-punt relatie, informatie uit te wisselen.
Dit initiatief volgt uit de aanbevelingen van het
symposium dat M&M organiseerde in de Koninklijke
Militaire School op 1 oktober 2018. De ontwikkeling
van het digitaal platform loopt volop en vanaf april 2020
zal beroep gedaan worden op vrijwilligers om het
platform grondig te testen.

M & M C o n t a c t 1 / 2 0 2 0 | 45

Het leven in onze club
Zij die ons verlieten
Op 6 december 2019 overleed Ginette Despiegelaere.
Ze was de echtgenote van ons lid Willy Lambrecht.
Vele jaren lang vocht ze met een ongelofelijke kracht
en vol overtuiging tegen haar vreselijke ziekte.

Op 29 december 2019 overleed Frans Verbeke.
Hij was de broer van Louis en Paul Verbeke.
Hij was erefregatkapitein van de Marine, waar hij diende als reserveofficier in de Marine-infanterie. Hij was nog actief als bestuurslid bij de
Vriendenkring van de Belgische Marine-infanterie ABMI.

Op 23 februari 2020 overleed Anne Marie Verstraete na een langdurige ziekte.
Ze was de echtgenote van ons lid en bestuurslid Johan Van Everbroeck.
We betuigen de getroffen familie onze gevoelens van medeleven.

Onze tachtigjarigen
We mogen de komende maanden meerdere tachtigjarigen vieren.

19 maart

Marcel Deblauwe

Namens de Raad van Bestuur en alle medeleden bieden we hen
graag felicitaties aan.

10 april

Willy Van Renterghem

20 april

Jean-Pierre Vanloocke

29 april

Allard Verhasselt

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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Toekenning hoge Britse onderscheiding
Naar aanleiding van het beëindigen van zijn mandaat als commissaris-generaal voor de
herdenking van de Eerste Wereldoorlog kreeg Paul Breyne als blijk van erkentelijkheid voor
bewezen diensten verschillende hoge onderscheidingen. Op 22 mei overhandigde de Britse
ambassadeur Alison Rose hem de Order of Honorary Officer of the Most Excellent Order
of the British Empire (OBE).
Begin november 2019 kreeg ook Luitenant-kolonel (Res) Christophe Onraet de boodschap
van de Britse Ambassade in België dat Hare Majesteit Koningin Elisabeth besloten heeft dat
hij voortaan de titel van Member of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE)
mag toevoegen aan zijn naam. Deze prestigieuze onderscheiding werd hem toegekend voor
zijn gedreven inzet voor de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog.
Graag feliciteert de redactie hen beiden hiervoor.
“De Oorlogsvrijwilliger” uitgave december 2019
Foto’s: E. Compernolle en C. Onraet

Voorstelling nieuwe leden
Ter gelegenheid van onze nieuwjaarsreceptie op 20 januari 2020 werden Dirk Debeuf, Paul Van Kerckhoven, Hendrik Goderis
en Filip Decraemer voorgesteld. Hun peters spelden hen de M&M pin op.

Dirk Debeuf met peter Fernand Crepain

Paul Van Kerckhoven met peter Ben Engelen

Hendrik Goderis met peter Freddy Vervaet

Filip Decraemer met peter Luc Saelens
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CERRUTI 1881
LOUIS FERAUD
BUGATTI
Mc GREGOR
BRAX
FERRE
BURLINGTON

SCHIESSER
JEAN-PAUL GAULTIER UURWERKEN

CERRUTI UURWERKEN
LEDUB
HENRY COTTON’S

www.herenmodepaul.be
info@herenmodepaul.be

Directe korting 10 %
voor leden Mars & Mercurius

