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WOORD VAN DE NATIONAAL VOORZITTER 

MOT DU PRÉSIDENT NATIONAL 

Chers amis, beste vrienden, 

Na een prachtige en geslaagde Nationale Dag kunnen wij met zekere fierheid zeggen 

dat Mars en Mercurius terug zijn ritme van voor de coronacrisis heeft gevonden. De 

academische zitting met twee waardevolle sprekers uit de Mercurius wereld hebben 

het voltallige publiek weten te bekoren. De onderwerpen waren zeer actueel, de recente 

ondertekening van de fusie tussen de havens Antwerpen en Zeebrugge kwam aan bod 

alsook de werken aan de Oosterweelverbinding. Dit laatste gekoppeld aan een rondrit 

met bekwame gidsen doorheen de werf op de linkeroever van de Schelde. Wij danken 

van harte Club Antwerpen en het voltallige organisatiecomité voor deze bijeenkomst 

die mooi werd afgesloten in de vernieuwde Royal Yacht Club van België. In een 

afscheidstoespraak dankte de voorzitter alle aanwezigen voor hun komst en werd het 

vaandel overgedragen aan Club Brabant die volgend jaar de Nationale Dag zal organiseren. Een mooi 

afscheidsgeschenk van de brouwerij Moortgat was de kers op de taart bij het vertrek. 

Après une Journée Nationale merveilleuse et réussie, nous pouvons dire avec fierté que Mars et Mercure a retrouvé 

son rythme d'avant la crise COVID. La séance académique avec deux orateurs de haut niveau du monde Mercure 

a charmé le public. Les thèmes abordés étaient très actuels avec la récente signature de la fusion entre les ports 

d'Anvers et de Zeebrugge et les travaux de la liaison Oosterweel. Cette dernière a été combinée avec une visite du 

chantier sur la rive gauche de l'Escaut animée par des guides compétents. Nous tenons à remercier le Club d'Anvers 

et l'ensemble du comité d'organisation pour cet évènement, qui s'est magnifiquement terminé dans le cadre rénové 

du Royal Yacht Club de Belgique. Dans son discours de clôture,  le Président a remercié toutes les personnes 

présentes pour leur participation.  La bannière a été remise au Club Brabant qui organisera la Journée Nationale 

l'année prochaine. Un beau cadeau d'adieu de la brasserie Moortgat a été la cerise sur le gâteau lors du départ. 

Onlangs besliste de regering het defensiebudget te verhogen naar twee procent van het BBP. Vrij onmiddellijk 

stuitte dit op verzet van de partijen Groen en Ecolo. In de kranten verschenen allerlei drogredenen om die twee 

procent aan te vechten als zijnde onverantwoord. Wally Struys, professor emeritus aan de Koninklijke Militaire 

School, die al meermaals artikels schreef over het defensiebudget reageerde en maakte brandhout van al deze 

leugens en schijnvoorstellingen.  

Récemment, le gouvernement a décidé de porter le budget de la Défense à deux pour cent du PIB. Cette mesure 

s'est presque immédiatement heurtée à la résistance des partis Groen et Ecolo. Les journaux ont publié toutes 

sortes de sophismes pour s’opposer à ces deux pour cent comme étant irresponsables. Wally Struys, professeur 

émérite à l’Ecole Royale Militaire, auteur de plusieurs articles sur le budget de la Défense, a réagi et a réfuté tous 

ces mensonges et fausses allégations. 

"Om tot 2% van het BBP te komen, moeten we het hebben over uitgaven van Defensie en niet over de totale 

begroting. Er is een wezenlijk verschil tussen de begroting en de uitgaven. Het is belangrijk te weten dat er een 

miljard euro verschil is en dat komt door de pensioenen," Wanneer de partij Groen en Ecolo, aanstoot nemen van 

een verhoging van de begroting en spreken van een "overinvestering" waardoor het huidige sociale en milieubeleid 

in gevaar zou komen, dan is dit fout. Het gaat over militaire uitgaven en er is niet alleen de aankoop van wapens en 

uitrusting, maar ook pensioenen, wetende dat 60% van de uitgaven betrekking heeft op personeel, terwijl de 

nationale begrotingen een geheel andere definitie hebben.    

"Pour arriver à 2% du PIB, il faut parler des dépenses de la Défense et non du budget total. Il y a une différence 

substantielle entre le budget et les dépenses. Il faut savoir qu'il y a une différence d'un milliard d'euros qui provient 

des retraites." Lorsque Vert et Ecolo, s'offusquent d'une augmentation du budget et parlent d'un "surinvestissement" 

qui mettrait en péril les politiques sociales et environnementales actuelles, c'est faux. Nous parlons de dépenses 
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militaires, et il n'y a pas seulement l'achat d'armes et d'équipements mais aussi les pensions, sachant que 60 % 

des dépenses concernent le personnel, alors que les budgets nationaux ont une tout autre définition. 

Tussen 1981 en 2019 is de koopkracht van het defensiebudget spectaculair gedaald met 2,39 miljard. De professor 

herinnert ons eraan dat de koopkracht van alle overheidsuitgaven tussen 1995 en 2020 is toegenomen met meer 

dan 54% en die van Defensie is gedaald met meer dan 16%. Het is maar sinds 28 januari van dit jaar met de 

goedkeuring van het Strategisch Plan STAR van minister Dedonder dat de Ministerraad een einde maakte aan deze 

periode van desinvestering. 

"De beste manier om onze uitgaven te vergelijken met andere Europese landen is om deze miljarden te relateren 

aan het BBP met de befaamde 2% die we proberen te bereiken". Op dit moment, zitten wij volgens de NATO op 

1,07%, wat ons op een voorlaatste plaats zet net achter Spanje. 

Entre 1981 et 2019, le pouvoir d'achat du budget de la Défense a connu une baisse spectaculaire de 2,39 milliards. 

Le professeur rappelle que le pouvoir d'achat de l'ensemble des dépenses publiques a augmenté de plus de 54% 

entre 1995 et 2020 et que celui de la Défense a diminué de plus de 16%. Ce n'est que depuis le 28 janvier de cette 

année, avec l'approbation du Plan Stratégique STAR de la ministre Dedonder, que le Conseil des Ministres a mis 

fin à cette période de désinvestissement. 

"La meilleure façon de comparer nos dépenses avec les autres pays européens est de rapporter ces milliards au 

PIB avec les fameux 2% que nous essayons d'atteindre".Actuellement, selon l'OTAN, nous sommes à 1,07 %, ce 

qui nous place en avant-dernière position, juste derrière l'Espagne. 

Zo, beste vrienden na deze korte maar zeer accurate overweging van professor Wally Struys, willen wij ons verder 

focussen op de toekomst. Wij werken aan een verspreidingslijst van ons trimestrieel tijdschrift met de bedoeling 

meer naambekendheid te krijgen bij het grote publiek en vooral in Mercurius midden. Ook twee toespraken aan de 

stagiairs van de 3e en 4 cyclus kwamen aan de orde en verliepen vlekkeloos. Wij plannen nu PowerPointpresentaties 

bij het Verbond voor Belgische Ondernemingen (VBO) en VOKA (Vlaams netwerk van Ondernemingen). Nationaal 

tracht van met alle mogelijke middelen onze rekruteringscampagne een boost te geven. Wij hopen van al onze 

clubverantwoordelijken dat zij dit mee ondersteunen door actief in alle provincies campagne te voeren om onze 

vereniging terug op de kaart te zetten. Het organiseren van academische zittingen, lezingen over onze vereniging, 

uitnodigingen naar provinciale beleidsmakers en netwerking voor jongeren, kunnen hierbij helpen. 

Ook het platform “Leden voor Leden” zal een zeer belangrijke tool zijn op voorwaarde dat iedereen eraan meewerkt 

door zich in te schrijven en er actief aan mee te werken met vraag en antwoord. 

Ainsi, chers amis, après cette réflexion brève mais très précise du professeur Wally Struys, nous aimerions nous 

concentrer sur l’avenir. Nous travaillons à l'élaboration d'une liste de distribution pour notre magazine trimestriel 

afin de mieux nous faire connaître au grand public et surtout dans les milieux Mercure. Deux présentations aux 

stagiaires du 3ème et 4ème cycle ont également été réalisées et se sont bien déroulées. Nous prévoyons maintenant 

des présentations à la Fédération des Entreprises Belges (FEB) et au Réseau des Entreprises flamandes (VOKA). Le 

niveau national tente par tous les moyens possibles d'intensifier sa campagne de recrutement. Nous espérons que 

tous les dirigeants et membres de nos clubs y apporteront leur soutien en menant une campagne active dans toutes 

les provinces pour remettre notre association sur la carte. L'organisation de séances académiques, de conférences 

sur notre association, d'invitations aux responsables politiques provinciaux et la mise en réseau des jeunes peuvent 

y contribuer. La plateforme "Membres pour Membres" sera également un outil très important, à condition que 

chacun y participe en s'inscrivant et en y travaillant activement par des questions et des réponses. 

Leve Mars en Mercurius 

Vive Mars et Mercure 

Eddy De Bock 

President National – Nat-ionaal voorzitter 
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ACTIVITEITENKALENDER 2022 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2022 

Date 

Datum 

Heure 

Uur 

Activité 

Activiteit 

Place 

Plaats 

Club 

23/07 12.00 Familie BBQ  Kasteel Fruithof,  

Boechout 

ANT 

29/07  Gastronomische maaltijd Caipirinha Merelbeke GEN 

?/07  Zomertreffen met Club Luxemburg en Club Charleroi 

(datum te bepalen door de organisator) 

 LIK 

05/08  Club BBQ Blankenberge MON 

27/08  
Familiedag met wandelzoektocht en BBQ 

 BRU 

/O8  Zomertreffen met Club Noord-Brabant – Limburg (idem)  LIK 

06/09  Coude-à-Coude Boerenhof Oostakker GEN 

09/09 19.30 Dîner-conférence (sujet à confirmer) par un notaire local "Atelier Traiteur" (Laurent 

Bonnet), Rue de 

Landelies,142, 6110 

Montigny-le-Tilleul 

CHA 

12/09  Ledenbijeenkomst met lezing ‘Een federale constitutie voor 

Europa, waarom en hoe?’ door Jean Marsia 

Park Ven - Diepenbeek LIK 

15/09  ‘Heilige of helleveeg, de positie van de vrouw in de 

Middeleeuwen’ door Hans Goossens 

Salons Denotter 

Zedelgem 

BRU 

20/09 18.00 Réunion Organe d’Administration du Cercle – Verg. BO van 

de Kring 

Maison des Ailes (MDA) NAT 

21-22/09  Meerdaagse uitstap ‘Slag om de Ardennen’, begeleid door 

Eric Rombouts 

Bastogne LIK 

24/09  Cérémonie du 27e Pardon Batellerie-Plaisance-Marine Charleroi CHA 

25/09  Bezoek Raveelmuseum gevolgd door lunch "Butler" Raveelmuseum GEN 

26/09 11.00 Lunch 11 Genie Burcht ANT 

23/09  Comd EUROCORPS - LtGen Devogelaere Maison des Ailes BRA 

08/10  Bedrijfsbezoek Drone Port, begeleid door André Janssen Sint-Truiden LIK 

07/10  Thema-avond met wandelbuffet. - Berezina Night Cultuurfabriek Sijsele BRU 

14/10 19.30 Dîner-conférence - Monsieur Claude Ravasio nous fera 

découvrir « L’art contemporain » 

"Atelier Traiteur" (Laurent 

Bonnet), Rue de 

Landelies,142, 6110 

Montigny-le-Tilleul 

CHA 

19/10  Bezoek wijngoed Rode Rode GEN 

/10  Mr. Yvan Dheur TBD BRA 

10/11  Spreekbeurt Marc Depaepe "Onderwijs onder 

maatschappelijke druk – een historisch perspectief " 

Gent GEN 

14/11  Ledenbijeenkomst met lezing ‘China, economische 

mededinger, technologische rivaal, (toekomstige) 

grootmacht?’ door Jean-Paul Buyse 

Park Ven - Diepenbeek LIK 

18/11 19.30 Dîner-conférence – Le capitaine au long cours Yves 

Houard, secrétaire général de la Ligue Maritime Belge, nous 

entretiendra de son expérience en qualité de pilote sur 

l’Escaut 

"Atelier Traiteur" (Laurent 

Bonnet), Rue de 

Landelies,142, 6110 

Montigny-le-Tilleul 

CHA 

22/11 18.00 Verg. Bestuursorgaan van de Kring – OA du Cercle Huis der Vleugels (HDV) NAT 

25/11  Traditiemaaltijd Caipirinha Merelbeke GEN 

28/11 11.00 Lunch 11 Genie Burcht ANT 

13/12  Kerstdiner Park Ven - Diepenbeek LIK 

15/12  Coude-à-Coude Boerenhof Oostakker GEN 

15/12  Medical Component TBD BRA 

22/01/23  Nieuwjaarsreceptie Caipirinha Merelbeke GEN 
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EDITORIAAL  

ENERGIE, VOEDSEL EN ATOOMBOMMEN 

Er wordt een dodelijk spel gespeeld op heel hoog niveau. Het doet denken aan 

Russische roulette. Wie jaagt het eerst een kogel door zijn hersens? Dit 

levensgevaarlijk gokspel tekent een onvergetelijke scène in de epische Vietnam-

film (5 oscars) uit 1978: “The Deer Hunter” met Robert De Niro en Christopher 

Walken. De Viet Cong dwingt krijgsgevangenen om het te ‘spelen’. In realiteit is 

dit waarschijnlijk nooit echt gebeurd. Laat me toe het te gebruiken als eye-catcher 

voor de vraag: ‘speelt’ Poetin russische roulette met hongersnood, 

energieschaarste en atoomwapens? Stoer doen? Hybris? Heel veel vragen. 

De hele vrije wereld bestempelt Vladimir Vladimirovitsj Poetin als een 

oorlogsmisdadiger. Bij een grote criminele rechtszaak, zoals een assisenproces, 

wordt aan een gerechtelijk officier gevraagd om een ‘moraliteitsonderzoek’ van de 

beklaagde / beschuldigde te verrichten. Wie is die man die Oost-Europa in vuur 

en vlam zet en op 7 oktober 70 jaar wordt? Wat is er over hem bekend?  

Vladimir Vladimirovitsj Poetin is – 

naar het schijnt – een natuurmens en jager, een ‘deer hunter’. Hij 

poseert in cowboy-stijl, met ontbloot bovenlijf te paard en ook nog 

met een jachtgeweer. Het zijn primitieve instincten. De jacht en de 

visvangst voorzien de Homo Sapiens reeds 350.000 jaar van 

proteïnerijk voedsel. De ‘beheersing’ van het vuur was vijftigduizend 

jaar eerder een stap naar de verdere ontwikkeling van onze 

mensensoort. De mensen konden overleven in hutjes en grotten 

door een vuurtje aan te leggen en het vlees en de vis te braden. De 

drang en goesting om te roosteren is blijkbaar reeds 4000 eeuwen 

oud. We moeten ver zoeken om nog een politicus, laat staan, een 

staatshoofd met een dergelijk primitief en grotesk haantjesgedrag te vinden. Bolsonaro? Mussolini? Trump?  

Wat is het officiële levensverhaal? Is zijn biografie een 

geconstrueerde geschiedenis, een gedeeltelijke 

waarheid? De bronnen zijn duister, en kunnen weinig of 

niet getoetst worden. Vlad groeide zogezegd op in een 

troosteloze overbevolkte woonblok in het toenmalige 

Leningrad, dat nu Sint-Petersburg heet. Grootvader 

Spiridon Poetin was zogezegd de privékok van Vladimir 

Lenin en Jozef Stalin. Vader Vladimir Spiridonovitsj en 

moeder Maria huwden toen ze 18 waren. Vader was bij 

de marine en werd gekwetst in de oorlog. Hij werkte 

daarna als arbeider in een munitiefabriek. Moeder was 

poetsvrouw en fabriekarbeidster. Hun eerste kindje, Viktor, stierf jong. De andere broer kwam om van ontbering 

bij de Nazi-belegering van Leningrad. Beiden ‘officiële’ ouders zijn inmiddels overleden. 

Het verhaal is geen propaganda voor het ‘communistisch paradijs’! De familie Poetin was arm en woonde in een 

eenkamerflatje waar zelfs geen eigen toilet was. De ratten knaagden gaten in de kartonnen wanden. De politie 

kwam niet tussen voor wat kabaal en slaande meningsverschillen. Ruzies, zowel binnen als buiten de families, 

werden steevast beslecht met geweld. Vladje was lid van een jeugdbende. Stelen en bedriegen lag voor de hand. 

“De kleine Vladimir was een opvliegend vechtersbaasje en straatboefje”, vertellen zijn vroegere kameraden. Toen 

       Vader, moeder en Vlad                    Foto: Gettu Images 
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hij op school betrapt werd met een mes - nadat hij al eerder door het wijkcomité van de CP werd berispt om zijn 

crimineel gedrag - werd hem als enige van zijn klasgenoten het lidmaatschap van de Jonge Pioniers (de 

kinderafdeling van de communistische jeugdbeweging) ontzegd. Als tiener trok hij op met een van de talrijke 

jeugdbendes die de wijk onveilig maakten met diefstallen, afpersing en knokpartijen. Op zijn 18 was hij 

judokampioen van Leningrad (Wiki). In 1974 studeerde hij af in de rechten, leerde Duits en werd KGB-spion in 

Dresden, Oost-Duitsland. Hij kwam in dienst van Jeltsin in 1997 en drie jaar later werd hij president. Op 11 juli jl. 

stelde de extreemrechtse Russische Liberaal Democratische Partij voor, om Poetin ‘правитель’ (pravitel) te 

noemen, wat leider of heerser betekent. Is dat in navolging van führer, duce en caudillo? Is hij een tsaar in het 

diepst van zijn gedachten? “Generaal Bonaparte werd toch ook keizer?”. 

Poetin heeft zwaar gegokt met zijn militaire en economische hulp aan Bashar el-Assad en met de inval op de Krim. 

Het is hem gelukt! Het Vrije Westen reageerde lauwtjes. Wat er nu gebeurt is een stuk hallucinanter: dreigende 

hongersnood in Afrika wegens het blokkeren van graanleveringen, het verminderen en afsluiten (“we willen alleen 

roebels!”) van olie- en gastoevoer, het opjagen van de Westerse staten die hun defensie moeten versterken, 

Oekraïne inlichtingen, wapens en goederen leveren en dat allemaal tijdens een periode die hard nodig is om uit 

de covidcrisis te geraken. Er is een inflatie van bijna 10%. Russische en Oekraïense jongeren sterven 

respectievelijk in een veroverings en verdedigingsoorlog, voor de hoogmoed en hebzucht van enkele havikken.  

Zelfs grote staatsmannen en dito vrouwen blijken bij historische onderzoek ook maar gewone mensen met kleine 

trekjes en onhebbelijkheden. Wat wil Poetin eigenlijk bewijzen? Gebeurt dit alles om het verdrongen 

minderwaardigheidscomplex van een gewezen straatboefje te compenseren? Slaat dit om in ongebreidelde 

grootheidswaanzin? Gelooft hij zijn eigen leugens? Psychiaters hebben hier een vette kluif aan. Hoe kon het 

gebeuren dat hij een aantal ja-knikkers rond zich verzamelde: angst. Voorbeelden zijn er in de geschiedenis legio. 

De criminoloog ontdekt een aantal mechanismen die elders terug te vinden zijn. Is Oekraïne een substituut voor 

een wijk in Leningrad? Vladje ‘vecht’ om zijn machtsterritorium uit te breiden zoals een capo van een streetgang. 

Hij leidt het (geografisch) grootste land ter wereld als een wreedaardige maffiabaas met terreur, moord en afpersing.   

Ondertussen staan de atoomwapens op scherp, de knop is binnen handbereik. Het is een 

Russische roulette met de loop van de revolver op de wereldbol en met de vinger aan de trekker.  

Ludo Van der Stock 
hoofdredacteur 

Historicus (UA), criminoloog (UGent) en BSc Soc & Mil Wet (KMS, 108 AW).  

LA CHRONIQUE DE WALLY STRUYS, L’ÉCONOMISTE DE DÉFENSE 

 “ECONOMIE ET DÉFENSE : LE BOULEVERSEMENT COPERNICIEN ? » 

En 1919, on parlait déjà de la der des ders, pour déchanter à peine deux décennies plus tard. À 

la Deuxième Guerre mondiale avait succédé une Guerre froide, dont la chute du Mur de Berlin 

sonna la fin et, aux yeux d’aucuns, également le glas des guerres en Europe. 

Hélas, personne ne peut vivre en vase clos et ignorer ce qui se passe à ses frontières. Il y eut 

certes beaucoup moins de conflits de par le monde lorsque deux grands blocs s’opposaient tout 

en se neutralisant par une dissuasion mutuelle. Mais les conflits de la fin du siècle précédent 

nous adressèrent déjà un sérieux avertissement sécuritaire. 

À la quête du Graal : la paix … chaude 

Dès le début des années quatre-vingt-dix, à la Guerre froide avait en effet succédé une Paix chaude, compromettant 

d’abord indirectement, puis de manière de plus en plus aiguë la sécurité de l’Europe. 

La Russie se signala déjà en 1994 par une offensive militaire en Tchétchénie, soldée toutefois par une défaite en 

1996. Elle récidiva en1999 ; cette fois, la guerre aboutit à l'extermination partielle du peuple tchétchène et au “retour” 

de la Tchétchénie dans la Fédération de Russie. Après cet amuse-gueule, Poutine lança une invasion éclair de la 

Géorgie en août 2008 afin de "libérer" et d'occuper les régions séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Communistische_Partij_van_de_Sovjet-Unie
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jonge_Pioniers&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tch%C3%A9tch%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_de_Russie
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La réponse de la communauté internationale fut minimaliste, hormis quelques remontrances politiques et de timides 

sanctions économiques. 

Ce fut le tour de l'Ukraine dès février 2014, lorsque Poutine envoya son armée envahir la péninsule de Crimée, 

rapidement rattachée à la Russie … et ce à nouveau dans une relative indifférence de l'Occident. 

Le 23 mai 2014, dans une Carte blanche dans Le Soir, intitulée Le nerf de la paix, j’écrivais déjà “… les crises 

géorgienne de 2008 et ukrainienne d’aujourd’hui nous ont conduit vers une paix de plus en plus chaude. À la 

périphérie de l’Europe, les pays baltes, par ailleurs membres de l’UE et de l’OTAN, expriment de plus en plus la 

crainte de se voir rappeler dans le giron de la mère patrie russe”. 

Le déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022, a finalement convaincu les plus sceptiques et a 

provoqué un changement de paradigme fondamental dans la sécurité européenne. 

 

Les pays de l'OTAN, les candidats membres OTAN et les pays de l’UE. Autriche, Irlande, Chypre et 
Malte ne sont pas membres de l’OTAN mais de l‘EU 

Alors qu’auparavant, seuls les pays du flanc oriental de l'OTAN et de l'UE étaient préoccupés par les pulsions 

agressives de Poutine, les pays nordiques neutres et la plupart des pays d'Europe occidentale sont désormais 

véritablement inquiets et réinvestissent dans les budgets et les équipements de défense. 

L'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie n’ont pas tardé à demander leur adhésion à l'UE et à l'OTAN. Même les pays 

nordiques, dont l'un se signalait par une neutralité particulière et l'autre pâtissait de plus en plus de sa 

"finlandisation", dont les eaux territoriales et l'espace aérien étaient systématiquement violés par l'armée russe, ont 

demandé avec force et vigueur et obtenu le statut de candidat à l'Alliance atlantique. Le Danemark, quant à lui, seul 

pays de l’UE à avoir bénéficié de la clause d'exemption de la PSCD (Politique de sécurité et de défense commune), 

y a renoncé le 1er juillet dernier. 

Mais où sont-ils donc, ces fameux dividendes de la paix ? 

Il y a plus de trente ans, l’opinion publique européenne fonça tête baissée dans un nouveau “concept” : les 

dividendes de la paix … Le grand public, lyrique, les accueillit avec enthousiasme : c'est de l'argent libéré, il y aura 

substitution parfaite entre la Défense et les métiers civils et les autres départements bénéficieront d’une réallocation 

des dépenses publiques. Pour les décideurs politiques, c’était le nirvana : les dividendes de la paix seraient élevés 

et immédiatement disponibles, ils allaient résoudre les problèmes économiques et sociaux du pays et les 

ajustements nécessaires seraient mineurs. 
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Pour ma part, mon étonnement a surtout été suscité par le fait que, alors que l'existence de ces dividendes était 

loin d'être établie, beaucoup cherchaient non seulement à les encaisser, mais encore à les dépenser sans attendre ! 

Hélas, les dividendes de la paix ont vite été réduits à un slogan vide de toute signification économique : il n’y eut 

ni paix ni dividende, en l’absence de bénéfice … In tempore non suspecto, le 28 janvier dernier, la Ministre Ludivine 

Dedonder avait fait approuver le plan STAR1 par le Conseil des ministres. Depuis, la situation sécuritaire s’est 

fortement détériorée grâce à Wladimir Poutine et à son opération spéciale en Ukraine.  

Le gouvernement a d'abord décidé de dégager un budget supplémentaire d'un milliard d'euros pour la législature 

en cours, afin de pallier les pénuries les plus criantes, notamment les stocks d'armes et de munitions ainsi que 

d'accessoires divers. 

En outre, le 18 juin dernier, soit dix jours avant le début du Sommet de l'OTAN à Madrid, le Conseil ministériel 

restreint parvint à un accord sur une trajectoire budgétaire permettant à la Belgique de consacrer 2 % de son PIB 

aux dépenses de défense à l’horizon 20352. Initialement, le Premier ministre Alexander De Croo espérait se rendre 

à Madrid avec un engagement ferme. Toutefois, au cours des négociations, l'engagement se transforma en intention 

mâtinée de six conditions, sous l'impulsion d'Ecolo et de Groen. Ces conditions peuvent être regroupées de la 

façon suivante : 

Cadre européen 

La Belgique réclame davantage d'intégration européenne (en complémentarité avec l'OTAN). 

La Belgique pointe l'importance d'élaborer un cadre européen encourageant l'investissement productif. 

Retours économiques et sociétaux 

Le gouvernement souhaite un retour sur investissement plus important pour le tissu industriel belge et 

européen. 

Le retour sociétal doit lui aussi être plus important, notamment en matière de cybersécurité et d'éducation. 

Aide à la Nation 

La notion d'aide à la nation (lors d'une pandémie ou d'inondations par exemple) doit être incluse dans les 

dépenses de Défense. 

Priorités 

Les investissements dans la Défense ne doivent pas être réalisés au détriment d'autres enjeux, comme le 

climat et les défis sociétaux. 

… dans les “intentions conditionnelles”? 

Chacune de ces conditions, dont certains aspects sont par ailleurs déjà réalisés, mériterait une analyse plus 

approfondie. Je me limiterai ici à en souligner deux éléments particulièrement inquiétants. 

Tout d’abord, il convient de ne pas se laisser aller à un débat sémantique sur la signification réelle de l’expression 

“intentions conditionnelles”. Imposées par les Verts, leur portée politique est claire : garder un contrôle continu sur 

l’évolution des dépenses de défense. C’est de bonne guerre, si j’ose dire. Malheureusement, leur ambigüité et leur 

imprécision les empêchent d’être réellement “opérationnelles”. 

Ma principale préoccupation se rapporte toutefois à la réelle volonté des décideurs politiques d’œuvrer à un 

financement adéquat à moyen terme de la politique de défense belge. En effet, deux Vice-Premiers ministres qui 

s’étaient targués d’avoir été à la base de l’accord (“nous avons fait bouger les lignes”), le détricotaient dès le 

lendemain ! L’un, Ecolo, souligna que les prochains gouvernements “resteront libres de leur choix” d’atteindre ou 

non les 2% du PIB. La Vice-Première ministre Groen, quant à elle, signala que “le paysage géopolitique pourrait 

être bien différent après 2030”. À bon entendeur … 

                                                                 

1 Cf. Wally Struys, Défense belge: une STAR est née, Bulletin national Mars & Mercure 2022/2, avril 2022, pp. 17-19. 
2 Notons que cela correspond déjà en partie à mon souhait de voir lancer à moyen terme un plan STAR PLUS. 
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Au-delà de 2030, l'évolution des dépenses de défense sera donc subordonnée aux priorités socio-économiques et 

écologiques. Sur la base de mon expérience des quatre dernières décennies, je crains que la Défense, pourtant 

fonction régalienne de l'Etat, reste condamnée à l'avant-dernière priorité de celui-ci ... 

La double contrainte des “autres priorités” et du “nouveau paysage géopolitique” escompté va-t-elle ressusciter la 

ruée vers de nouveaux dividendes de la paix ? 

Le sommet de l’OTAN de Madrid 

Il y a trois ans, le président Emmanuel Macron déclara l’OTAN en “état de mort cérébrale”. Aujourd’hui, grâce à 

Poutine, l’OTAN suscite un véritable engouement, même parmi les vieux pays membres ! Il n'est donc pas 

surprenant que le Sommet de Madrid des 29 et 30 juin, celui du “renouveau et de la transformation”, ait été 

couronné de succès. 

 

              Photo: Reuters 

À chaud, les dispositifs suivants ont retenu mon attention particulière: 

• un nouveau concept stratégique a été adopté; celui-ci prend en compte, entre autres, la menace russe et 

la montée en puissance de la Chine sur la scène mondiale 

• l'adaptation des capacités militaires, principalement sur le flanc oriental de l'OTAN 

• le soutien indéfectible à l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine 

• l'invitation faite à la Suède et à la Finlande de rejoindre l’Alliance. 

Enfin, je ne peux omettre de souligner une particularité qui sera sans doute relevée par les responsables politiques 

belges. Si la Déclaration finale du Sommet fait bien référence aux dépenses de défense, c’est de manière fort 

elliptique : “... Nous ferons en sorte que … l’augmentation des dépenses de défense de nos pays … soit à la 

mesure des défis ... Il est essentiel que nous investissions dans la défense et dans les capacités clé”. 

Aucune référence donc aux fameux 2 % ni à aucune autre quantification. Mais “... l’année prochaine, nous 

adopterons de nouveaux engagements pour l’après 2024”. Rendez-vous est donc pris en 2023, à Vilnius, avec, 

probablement, 32 membres. 

Si vis pacem, para pacem 

Rédigé le 2 juillet 2022                                                                                      Dr. Wally Struys 

Professeur émérite à l’ERM 

membre du Club BRABANT 
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L ’AVENIR DE NOTRE CERCLE, ET SES VALEURS SPÉCIFIQUES  

Dans la société actuelle, marquée par l'individualisme et le profit à court terme, une organisation comme 

Mars & Mercure peut paraitre désuète; ce que tendrait à prouver la lente attrition de ses effectifs. 

La mutation de la Réserve qui a commencé dans les années 90 avec la disparition du service militaire a également 

créé le fossé générationnel que nous connaissons maintenant entre les "anciens" et les nécessaires nouveaux 

membres. Il me parait donc important d'identifier les éléments qui permettraient à ces deux "mondes" de cohabiter. 

La mise en place d'outils de networking et/ou de bases de connaissances, si elle est effectivement utile et nécessaire, 

ne sera pas suffisante pour attirer et consolider des membres. Une autre approche consisterait à faire des 

concessions pour faciliter l'intégration de nouveaux membres; ce qui risquerait de braquer les plus anciens. 

Ainsi, nous devrions trouver un moyen de mettre en avant la spécificité de Mars & Mercure qui n'est ni un Service 

Club (dont l'œuvre caritative mobilise les membres), ni un Cercle d'Affaires (dont les membres ont un besoin et un 

intérêt commercial à court et moyen terme), ni même une Fraternelle Militaire (dont les membres sont souvent 

issus d'un seul et même horizon). 

La mutation de la réserve fait que de nombreux membres potentiels actuels ne sont pas "Mars & Mercure" comme 

un réserviste peut l'être mais, chez ces membres, Mars et Mercure se succèdent ou se sont succédés au cours de 

leur carrière professionnelle. De plus, ces personnes se situent aussi à différents stades de leurs évolutions 

familiales et professionnelles: jeunes diplômés, jeunes parents, parents dont les enfants ont quitté la maison, jeunes 

pensionnés, pensionnés moins actifs. Ces stades, tout comme leur vécu Mars et/ou Mercure, ont une influence 

importante sur ce qu'ils attendent de notre Cercle et du temps qu'ils peuvent y consacrer. 

Concrètement, nous sommes donc devant le défi de réunir des "jeunes" qui participent à nos activités en fin de 

journée, voire en fin de semaine, pour un nième repas de travail et des "plus âgés" dont l'activité mensuelle de 

Mars & Mercure est attendue avec impatience. On comprendra aisément que les attentes des uns et des autres 

peuvent être sensiblement différentes. 

A mon sens, si on se focalise sur les spécificités (et donc les différences) de ces sous-groupes sociaux potentiels, 

nous ne nous en sortirons pas. Par contre, si nous identifions "ce qui nous rassemble", les priorités "sauteront aux 

yeux" et, au nom de ces éléments communs, les concessions éventuelles ne seront que peu de choses par rapport 

à ce qui nous unit. 

Voici ce dont il en est fait mention sur le site de Mars & Mercure Belgique: 

"Riches des valeurs qu'ils ont acquises au cours de leur formation d'officier et conscients des responsabilités qu'ils 

assument dans la vie civile, ils s'engagent à : 

1. mettre au service de chacun et du Pays leurs compétences et leur expérience, leurs relations d'affaires 

et leur dévouement; 

2. rechercher ensemble les moyens et les possibilités de stimuler le courage moral, la citoyenneté 

responsable et l'esprit d'entreprise. En outre, ils entendent promouvoir la confraternité, la solidarité et la 

compréhension entre les Communautés du Pays. 

Ensemble, ils constituent - de par leur appartenance, à la fois à Mars et à Mercure - un lien entre l'Armée et la 

Nation, dans une perspective de symbiose et de collaboration, et de sensibilisation de la population aux problèmes 

de défense ; ils ambitionnent de supporter l'idée de l'unité européenne, d'être ouverts aux problèmes du monde et 

à leurs solutions." 

Pour moi, tout est dit car ce sont des Valeurs communes qui nous rassemblent. Ces Valeurs, on les apprend comme 

officier mais il n'est pas impossible d'en déceler l'existence chez des "civils"; ceci justifiant l'adhésion de membres 

qui n'auraient pas un passé d'officier, voire de militaire.  
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Ainsi, au-delà du texte ci-dessus qui cible particulièrement les officiers de réserve, sur base d'un socle commun 

de Valeurs, nous pouvons accueillir des militaires d'active, à la retraite, des réservistes étant militaires quelques 

jours par an, des militaires ayant vécu ou vivant une carrière mixte ainsi que des civils partageant nos Valeurs.  

Par ailleurs, ces Valeurs, dans une société en 

manque de repères et de plus en plus 

individualiste, peuvent être une sorte de socle 

pour notre fonctionnement mais aussi pour le 

rayonnement du Cercle dans la société. Une 

parfaite illustration du lien "Armée-Nation". 

Avec un tel point de vue, la diversité 

générationnelle des membres ne sera plus un 

frein mais plutôt une source de renouveau 

tout en maintenant le "cap" grâce aux Valeurs 

qui sont unanimement partagées; faisant, de 

cette manière, passer la pérennité de 

l'organisation avant les intérêts des individus.  

Que ce soit lors du "recrutement" ou lors de 

discussions tendues sur la tenue à adopter 

lors de nos coude-à-coude, conférences et repas solennels, ces Valeurs doivent nous permettre de transcender 

nos différences et peuvent être rappelées régulièrement afin de conscientiser tous les acteurs au fait que certaines 

"coutumes" ne sont finalement pas grand-chose par rapport à ce qui nous unit; illustrant ainsi le "compromis à la 

Belge" dont nous sommes si fiers. 

De cette manière, les réunions régulières des cercles régionaux, du "National" ou des niveaux supranationaux, 

seront sources de bienveillance, de retrouvailles, de partage, d'échanges intergénérationnels fructueux et amicaux. 

Ludovic Daix 

Trésorier du Club Mars & Mercure de Namur 

IT Manager et officier de réserve 

Cet article est déjà apparu dans notre bulletin particulier ‘recrutement de membres’ de juin 2022. 

Le Commandant Ludovic Daix (ERM, 134e TA) a servi aux 1er Lanciers, au SGRS (Géospatial Information Systems Project 

Manager) et à l'ERM comme répétiteur à la Chaire d'Informatique. Il rejoint Capgemini Belgium en 2011 comme GIS 

Manager. Ce multinational est un leader mondial du consultancy, des services technologiques et de la transformation 

numérique et compte 200 000 employés. Après des expériences de Project Manager et d'Enterprise Architect dans des 

PME et des startups, il revient au SGRS en 2020 avec un statut "PVE". Avec son équipe, il est en charge du support 

technique "GIS" pour l'ensemble de la Défense. Il est un bon exemple d’un membre Mars et ‘Mercurien’. 

*** 

Les réservistes d’aujourd’hui 

La loi du 16 mai 2001prévoit l'alimentation de la réserve par les militaires de carrière quittant l'armée, d'une part, 

et par le recrutement de civils sans passé militaire, d'autre part. Les civils sans passé militaire sont recrutés en 

fonction de leur compétence professionnelle, afin d'assurer certaines fonctions spécialisées.  

L'actuelle réserve entraînée, soit quelque 1 300 réservistes, se compose d’une réserve d’appui et d’une réserve 

spécialisée. Les réservistes ont pour la plupart un emploi dans le civil et fournissent, pendant leurs jours de congé, 

des prestations pour la Défense par le biais des jours de rappel pour lesquels ils reçoivent une indemnité de la 

Défense. Cette combinaison emploi dans le civil et fonction militaire fait que les réservistes constituent un lien 

important entre l’Armée et la Nation. (LVdS, Wiki) 

Frmée – Nation : Centre de vaccination Hôpital Militaire           Photo : Belgaimage 
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DE NATIONALE DAG VAN ONZE KRING IN ANTWERPEN OP 18 JUNI 2022  

LA JOURNÉE NATIONALE DE NOTRE CERCLE À ANVERS LE 18 JUIN 2022 

De Club Mars & Mercurius Antwerpen had twee jaar moeten wachten om de nationale vlag van onze Kring eer aan te doen. 

De gasten uit het hele land werden hartelijk welkom geheten in het moderne Provinciehuis. 

Le club Mars & Mercure Anvers a dû attendre deux ans pour honorer le drapeau national de notre Cercle. Les invités de tout 

le pays ont été chaleureusement accueillis dans le cadre moderne de la Maison Provincial. 

Foto’s / Photos : Filip Wouters, www.fototeam.be  

                

   

 

De aankomst 

van de 

nationale 

voorzitter 

Eddy De 

Bock en 

andere  

genodigden 

L'arrivée du 

président 

national Eddy 

De Bock et 

d'autres 

invités 

De laatste 

afspraken en 

wijzigingen 

Les derniers 

accords et 

modifications 

Helpende handen                   Un coup de main Fruitsapje of koffie?    Jus de fruits ou café? 

 

 

 

 

http://www.fototeam.be/
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Een koekje bij de koffie Mr. Lemmens? 

Un biscuit au café M. Lemmens ? 
Met de bannier aan de ingang 

Avec la bannière à l'entrée 

En de dames zagen dat het goed was 

Et les dames ont vu que c'était bon 

De eerste gedeputeerde Prov., de provinciecommandant 

en zijn dame en de voorzitter M & M Club Antwerpen 

Le premier député provincial, le commandant militaire de 

province et sa femme et le président M & M Club Anvers 

Het muzikaal ensemble van de Gidsen 

L'ensemble musical des Guides 

 

Robert Steigrad, protocolchef en aankondiger 

Robert Steigrad, chef du protocole et annonceur 
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Paul Verzele,  président / 

voorzitter Club ANT 

bon 

Eddy De Bock, président  

Nat voorzitter  

bon 

Luk Lemmens: de eerste gedeputeerde van de Provincie Antwerpen  

Le premier député de la Province d’Anvers 

Wim Dillen:  international development manager,  

Port of Antwerp & Bruges 
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Luc Hellemans, algemeen directeur LANTIS over:  “De Oosterweelverbinding”  

Le directeur général de Lantis sur: «La connexion Oosterweel» 

Generaal o.r. Jef Van de Put (lid Club ANT) en de voorzitter 

van de Club Antwerpen, Paul Verzele 

Receptie na de academische zitting 

Réception après la séance académique 

Receptie na de academische zitting 

Réception après la séance académique 

A gauche : dr. Jean Marsia (ex-DEAO ERM/KMS), membre 

du Club Brabant, Links : dr. Jean Marsia, lid Club Brabant 
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Toost op Z.M. de Koning / Toast à S.M. le Roi Feestelijke lunch   /  Déjeuner festif 

Bezoek aan de Oosterweel werf met gidsen. Foto met de mede-organisatoren Georges Marcotte en Willy Jacobs 

Visite au chantier Oosterweel avec des guides. Photo avec les co-organisateurs Georges Marcotte et Willy 

Overgave van de vlag aan / Remise du drapeau au Club Brabant Afsluiten van de Nat Dag / Clôture de la Journée Nat  
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DEMANDER LA SUPPRESSION DE L'ORDRE DE LÉOPOLD II, C'EST DEMANDER L'OUBLI 

DE MILLIERS DE SOLDATS BELGES. 

Depuis quelque temps déjà, des protestations ont lieu contre la statue de Léopold II à Ostende. L'Ordre de 

Léopold II est maintenant aussi sous le feu des critiques.  

Il ne faut pas longtemps avant que chaque association dans laquelle les gens s'organisent crée un titre ou une 

distinction honorifique comme récompense symbolique pour ses membres méritants, de l'association colombophile 

au syndicat. Dans ma ma bibliothèque se trouve la médaille de mon grand-père pour ses 50 ans d'adhésion à la 

FGTB, dont il était très fier. Il était également fier de ses deux décorations de la Seconde Guerre mondiale. Elles 

étaient dans un tiroir et si j'étais un bon garçon ("Il a ouvert le tiroir"), j'avais le droit de les regarder. 

Un tel insigne d'honneur de l'État, décerné par le chef de l'État, le roi, sur recommandation d'un ministre, est la 

reconnaissance symbolique la plus importante qui soit. En fait, cela signifie que la société reconnaît officiellement 

que, dans votre domaine, vous avez représenté quelque chose pour vos concitoyens. 

La Belgique a cet effet trois ordres nationaux : l'Ordre de Léopold, l'Ordre de la Couronne et l'Ordre de Léopold II. 

Ce dernier a fait sensation. Cependant, sur l'ensemble des diplômes des trois ordres, quelques milliers sont 

décernés chaque année et ce n'est même pas chaque année que quelqu'un refuse ouvertement une telle distinction. 

Il n'y a donc jamais eu vraiment de problème digne de ce nom. 

Les quelques personnes qui remettent en question l'Ordre de Léopold II le font, bien sûr, en raison de son lien 

avec le Congo et notre sensible histoire coloniale. L'Ordre de Léopold II a en effet été créé par Léopold II en tant 

qu'Ordre de l'État indépendant du Congo. Tout comme l'ordre de la Couronne, d'ailleurs, ce dont ceux qui protestent 

ne semblent pas se rendre compte. Léopold II avait également fondé auparavant l'Ordre de l'Étoile Africaine et 

l'Ordre Royal du Lion mais ceux-ci n'étaient décernés que pour des réalisations et services dans notre colonie et 

n'ont donc plus été décernés depuis peu après l'indépendance du Congo. 

Cependant, l'Ordre de la Couronne et l'Ordre de Léopold II n'ont pratiquement rien à voir avec le Congo depuis 

plus de 100 ans. Pendant la Première Guerre mondiale, lorsqu'il fallut récompenser le sacrifice de nombreux soldats 

au front, il fut décidé d'utiliser également ces deux ordres, afin de conserver l'Ordre de Léopold comme décoration 

plus exclusive. Depuis lors, ils sont en fait devenus des ordres purement belges. Clairement et sans conteste, ... 

Demander aujourd'hui la suppression de l'Ordre de Léopold II, c'est aussi demander d'oublier les milliers de soldats 

belges qui ont été récompensés par cet ordre pour l'effort (et souvent la perte) de leur corps et de leur âme. 

Plus encore, c'est précisément pendant la Première Guerre mondiale que plusieurs milliers de soldats et sous-

officiers "ordinaires" ont été honorés pour la première fois de l'Ordre de Léopold II. C'était en fait le début de la 

démocratisation de nos ordres nationaux. Depuis lors, ils ont été attribués beaucoup plus largement, dans toutes 

les couches de l'armée et de la fonction publique et dans de nombreux autres secteurs. 

Quiconque veut être conscient de l'histoire doit connaître l'histoire dans son ensemble, .... Abolir notre premier 

ordre véritablement démocratique ou en changer le nom : les nombreux Belges travailleurs qui, à leur retour de 

l'Yser, encadraient fièrement leur croix de Chevalier de l'Ordre de Léopold II avec palmes (pour service de guerre) 

ou barrette n'auraient pas compris. 

Et oui, comme chacun peut le lire sur le site de l'Institut Egmont, j'ai moi-même été décoré de la croix d'officier 

dans l'Ordre de la Couronne en 2020. J'en suis fier et je ne pense même pas que ce soit démodé. 

24 juin 2022 

Prof. dr. Sven Biscop 

Membre du Club M & M Brabant 
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LES ACTIVITÉS DANS LES CLUBS 

 

Le Club M& M de Charleroi 

Vendredi 8 avril 2022. 

L’Amiral de division (e.r.) Jacques Rosiers est venu nous entretenir de « La 

Belgique et la mer – La Marine belge de 1946 à nos jours ». C’était une belle et 

intéressante soirée. Parmi nos invités, le Professeur vicomte Louis Le Hardy de 

Beaulieu, le capitaine de corvette (e.r.) Luc Delprat, ancien capitaine du port de 

Bruxelles, monsieur Eric Navez, porte-drapeau national des ‘Réservistes et 

Vétérans de la Marine’ et monsieur Jean-Pierre Huyge, Représentant la Belgique 

auprès de l’European Boating Association. 

 

Vendredi 13 mai 2022. 

Nous accueillions madame Françoise Daspremont, ancienne Bourgmestre ff de la ville 

de Charleroi. Nous pûmes assister à un brillant et intéressant exposé relatif à la 

condition de la femme , sur le thème : « Elle, mon héroïne 

intemporelle ». 

 

Vendredi 10 juin 2022. 

Retrouvailles conviviales avec nos amis des clubs jumelés 

(Limbourg et Luxembourg). Visite du site du Bois-du-

Cazier, suivie d’un BBQ chez Laurent Bonnet. 
 

De Club M & M Brugge – West-Vlaanderen 

Zaterdag 30 april 2022 – Hotel van der Valk in Oostkamp 

Academische zitting : “Defensie in beweging: uitdagingen en opportuniteiten van de transformatie van Defensie” 
door Admiraal Michel Hofman, Chef Defensie 

Foto’s Hans Goossens 

 

 

 

 

 

 

 
Admiraal Michel Hofman (CHOD) 
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LE 27E  PARDON BATELLERIE-PLAISANCE-MARINE. 

Le 27e Pardon se déroulera le samedi 24 et le dimanche 25 septembre 2022. Cette année sera marquée par 3 

anniversaires notables: On y commémorera particulièrement le 20e anniversaire du parrainage (ou marrainage) de 

la Base navale de Zeebrugge par la ville de Charleroi, le 75e anniversaire de la Musique Royale de la Marine, 

ainsi que le 100e anniversaire de la fondation du Corps des Cadets par la Ligue Maritime Belge. C’est la Ville de 

Charleroi qui apportera la Flamme de l’Amitié. 

Voici les points essentiels du programme. 

Le samedi. 

- 15.15 : (Cour d’honneur du château de Cartier) Départ du cortège officiel, mené par la Musique Royale de la 

Marine. 

- 15.30 : Parade nautique escortant la Flamme de l’Amitié. 

- 15.50 : (Quai du sud) Arrivée et débarquement de la Flamme de l’Amitié. 

- 16.00 : (Monument du Pardon) Allumage de la Flamme du Pardon par la Ville de Charleroi. 

- 16.30 : (Cour d’honneur du château de Cartier) Hommage au Lieutenant de vaisseau RNSB Jean de 

Cartier de Marchienne. 

- 16.40 : Dislocation du cortège officiel. Visite de l’exposition et des stands par les Autorités. 

- 18.00 (Maison communale annexe). Séance académique du Pardon (salle des mariages – sur 

invitation : les membres M&M et leurs amis sont invités – animation musicale par l’Académie de 

Musique de Marchienne et par les chants de marins de la BRYChorale). 

- 20h00 : Souper du Pardon (Salon communal – sur réservation). 
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Le dimanche. 

10.00: Messe du Pardon (à bord du Bateau-Chapelle), suivie (11.00) de la bénédiction des bateaux. 

Nous pouvons d’ores et déjà annoncer la participation, notamment, de l’Amiral de division Jan De Beurme, 

commandant de la Marine, ainsi que du colonel d’avi Guy Dobbelaere, ommandant militaire de Province. Les 

Cadets de Marine de Charleroi, Ittre et Namur seront présents. Nous attendons encore pas mal de réponses 

positives à nos invitation.  

Pour tous renseignements complémentaires et inscription (gratuite pour la séance académique, payante 

pour le souper) contacter Bernard MERCIER (071/51.60.01 – ychs.landelies@gmail.com ) et/ou 

consulter http://www.pardondemarchienne.be/  

DAME BLANQUETTE ET SES COPINES 

Er is al zoveel kommer en kwel rondom ons. De Covidpandemie is nog niet helemaal voorbij en we zitten in een 

Europese oorlog aan onze Westerse achterdeur. Laat ons even culinair-oenologisch wegdromen. Er komen in ons 

land meer en meer wijngaarden met uitstekende wijn, die keer op keer internationale prijzen winnen. De auteur, 

Daniël Van Poucke, is een connaisseur, werd ons verteld. Bovendien heeft uw hoofdredacteur zelf al meer dan tien 

jaar een lekkere hobby: wijn maken van eigen druifjes. De 

verleiding was te groot … (LVdS).  

Door de eeuwen heen heeft de mensheid oorlog gevoerd, maar 

gelukkig waren we er ook als de kippen bij om feest te vieren. 

Sprankelende, parelende wijn is veelal de inzet van het feest. 

Champagne, het visitekaartje van Frankrijk is nooit ver uit de buurt 

geweest. Trouwens menige keizers, koningen en prinsen zijn 

gekroond in de kathedraal van Reims, onder het waakzame oog 

van “De Engel met de Glimlach”. Na de plechtigheid werd het grote 

feest ingezegend met champagne. Maar waar zit ergens de oorsprong van dit goddelijk vocht? Het verhaal begint 

bij een mooie dame…Dame Blanquette.  

In Limoux (Z. Fr) is een document teruggevonden uit 

1544 waarin reeds sprake is van sprankelende, 

verfrissende wijn die ze Blanquette noemden. 

Vermoedelijk moet deze mousserende wijn zijn 

oorsprong reeds kennen van in 931 waar de Consuls van 

de stad Limoux zich ontfermen over het opstellen van 

wijnvoorschriften. Het staat bekend dat in 1578 

Blanquette werd aangeboden aan de Provoost Generaal 

van de Koning. Na de verovering van Brugairolles werden 

de troepen verrast met Blanquette. 

Het Benedictijnenklooster te Saint Hilaire zal hier zeker 

een belangrijke rol in gespeeld hebben, trouwens de 

abdij van Hautvillers met monnik Dom Perignon wordt ook gekoppeld aan het ontstaan van champagne (1635-

1715). Sommigen beweren zelfs dat Dom Perignon zijn eerste mousserende wijn heeft “ontdekt” in Saint Hilaire en 

dan is overgeplaatst naar Hautvillers … stof voor geschiedkundigen. 

Wat wel een feit is, dat Dr. Paul José Barthez, verbonden aan de Faculteit geneeskunde van de Universiteit van 

Montpellier, in 1772 een zekere geneeskundige kracht toekende aan de Blanquette de Limoux. Een glas Blanquette 

de Limoux zou een zeer goede remedie zijn tegen neurasthenie en bloedarmoede. Deze remedie wordt zelfs 

mailto:ychs.landelies@gmail.com
http://www.pardondemarchienne.be/
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doorgegeven aan de Parijse ziekenhuizen. (Nota van de auteur: over deze bevinding wil ik toch eens overleggen 

met mijn huisdokter 😊). 

We bevinden ons in de regio Limoux, aan de voet van de Pyreneeën, op een boogscheut van de machtige Pic du 

Canigou (2.785m). Een heel mooie streek met een zeer bewogen geschiedenis. De ontwikkeling van Zuid-Frankrijk, 

de Languedoc-Roussillon, vindt zijn oorsprong in het Neolithicum met de langzame volksverhuizing vanuit het 

huidige Turkije via Italië naar Zuid Frankrijk. De Gallo Romeinse tijdsperiode is nog herkenbaar in de cultuur en 

bouwwijze van de steden en dorpen. Het is een streek met een bewogen geschiedenis.  

In de eerste helft van de 13e eeuw maakten de kruistochten tegen de Albigenzen/Katharen de streek onrustig. Wie 

de streek wil bezoeken moet vast en zeker op exploratietocht naar de Kathaarse kastelen van Peyrepertus, Quéribus,  

Montségur, Puivert, Puilaurens, Carcassonne, Lastours, Aguilar, Arques en Termes. Om de kastelen te bezoeken 

rijd je door de mooiste wijngaarden ter wereld waar sommige oude wijnstokken van meer dan 60 jaar (Carignan, 

Grenache, Syrah en Mourvèdre) als monumenten het terrein versieren en krachtige wijnen voortbrengen, niet alleen 

om te drinken maar ook om tegen te praten!  

In het midden van de 14de eeuw werd de streek geteisterd door “De Zwarte Dood”, overgebracht uit Italië met 

daarbovenop de plunderingen en vernietigingen door de troepen van de Prins van Wales. In de 17de eeuw was de 

pest er opnieuw en het was pas in de 18de eeuw dat de regio opnieuw tot leven kwam dankzij de handel in 

landbouwproducten met Spanje. 

Wie dacht het einde van het miseriestraatje te zien is mis… Er volgt nog voor ons een minder bekende historie 

maar wel een belangrijk verhaal voor de wijnwereld van Frankrijk. 

Ook de Languedoc-Roussillon ontsnapte niet aan de phylloxera vastatrix of druifluis die in 1870 werd overgebracht 

uit Noord-Amerika. Dit kleine beestje was uiteindelijk verantwoordelijk voor het vernietigen van 70 % van de Franse 

wijngaarden en koste de Franse Staat een kleine 1,78 miljard Franse Franc.  

De oplossing om dit probleem te overwinnen lag eigenlijk bij de oorsprong. Noord-Amerikaanse wijnstokken bleken 

resistent tegen de druifluis, dus ging men Europese wijnranken enten op Amerikaanse wortelstokken. Eureka, we 

zijn gered …  bijlange niet! Iedere wijnboer is de dag van vandaag nog zeer alert op het verschijnen van de druifluis 

alhoewel de bestrijdingsmiddelen uiteraard al efficiënter zijn. Soms zie je aan de rand van wijngaarden een aanplant 

van rozelaars. Het ligt niet in de bedoeling van de wijnbouwer om zijn perceel mooi af te bakenen met bloemetjes, 

maar een rozelaar is zeer gevoelig voor meeldauw (een schimmelziekte). Van zodra de wijnboer opmerkt dat de 

rozelaar “zijn oren laat hangen” is het oppassen geblazen. Vroeger werd veel gebruik gemaakt van “Bordeause pap”, 

een mengsel van kopersulfide met kalk. De bespoten wijngaarden (veelal vanuit een vliegtuig) gaven de wijnranken 

achteraf een blauwachtige kleur. Na een fikse regenvlaag spoelt de laag wel weg, maar verdwijnt in de bodem. Een 

rijpe druiventros uit de wijngaard is superlekker, vol druivensuiker, maar pluk er best geen die pas gesproeid is. 

Een lang verblijf in een klein hokje met een hartje in de deur zal het prijskaartje zijn. 

En wie dacht dat de Languedoc-Roussillon uit de miserie was… niets is minder waar!  

Begin van de jaren 1900 brengen de wijnboeren uit de 

Midi vooral goedkope wijntjes op de markt. Men kiest 

voor kwantiteit en niet voor kwaliteit. Daarenboven is 

het toegelaten om nog goedkopere wijnen in te voeren 

vanuit Algerije. De haven van Sète stond daarvoor 

bekend. Het probleem werd nog wat aangedikt toen 

sommige grotere wijnhuizen probeerden om het 

alcoholvolume te verhogen door het toevoegen van 

water en suiker. De kleinere wijnboeren geraakten “hun 

edel sap” aan de straatstenen niet meer kwijt. De ondergrond leent zich niet direct voor het verbouwen van andere 

landbouwproducten met als gevolg dat de bevolking steeds meer in armoede ging leven. 
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In het kleine wijndorpje Argeliers zag Albert Marcelin de Franse wijnboeren uit zijn streek langzaam maar zeker 

failliet gaan. Niet alleen de frauduleuze praktijken van de grote huizen zijn de oorzaak, maar plantenziektes en slechte 

oogsten waren de oorzaak van deze slechte tijden. Albert, zelf kleine wijnboer en ook caféhouder in zijn dorpje, riep 

de wijnboeren op om in opstand te komen. Hij kreeg spoedig gehoor in zijn regio tot zoverre, dat op 24 maart 1907 

in Sallèles d’Aude 300 man op straat kwam om te protesteren tegen de oneerlijke concurrentie. Het escaleerde want 

een maand later trekken in Capestang 15.000 betogers de straat op. Regeringsleider Clémenceau wil de opstand 

de kop indrukken en stuurt 25.000 infanteristen samen met 8.000 ruiters. Parijs beveelt : “La révolte des gueux” 

moet stoppen! 

Het resultaat was omgekeerd: op 9 juni 1907 

zette een protesterende menigte van 600.000 

man heel Montpellier op stelten. Clémenceau 

was razend en stuurde het 17de Regiment 

Infanterie naar de Midi. Moet u weten, dat het 

17de Reg Inf voor een groot deel uit reservisten 

bestond die uit de regio afkomstig waren. De 

troepen werden door de dames met de glimlach 

en veel wijn onthaald en weigerden pertinent 

om op de menigte te schieten, met als gevolg 

dat men in Parijs in tranen uitbarste, niet van 

vreugde maar van een Franse colère. 

Door omstandigheden verdween Albert 

Marcelin van het toneel en was het de regionale politieker Ferroul die in onderhandelingen ging met Parijs, en met 

succes. Wie over dit verhaal meer wil weten bezoekt best Argeliers, waar het pleintje voor het café nu “Place Marcelin 

Albert” heet. De Nederlandse schrijfster Anke De Vries schreef over dit gebeuren een mooi boek met de titel 

“Opstand”. 

Deze woelige gebeurtenissen liggen min of 

meer aan de basis van het invoeren van 

reglementeringen rond de landbouwproducten. 

Een 80-tal jaren geleden heeft Parijs het INAO 

opgericht (Institut National de l’Origine et de la 

Qualité). Deze nationale organisatie, bevoegd 

voor de landbouwproducten, buigt zich over de 

erkenningen van het product, de bescherming, 

heeft de supervisie en controleert heel streng 

de afgebakende agrarische zones. Het INAO 

staat ook klaar voor raadgevingen aan de 

landbouwer. 

Tijdens WO1 besliste het Ministerie van Oorlog om de Franse troepen in de tranchées, die moegevochten waren 

en begonnen te revolteren, rijkelijk te voorzien van wijn, veelal afkomstig uit de Midi (carburant au réservoir !?!). 

Maar met al deze geschiedkundige gegevens zijn we den draad kwijtgespeeld over de mooie dame waar we het in 

het begin van dit verhaal over hadden …Dame Blanquette! Deze dame is de dag van vandaag beter gekend onder 

de naam Blanquette de Limoux. De benaming Blanquette is gelinkt aan de Mauzacdruif waaruit de mousserende 

wijn is gemaakt. De druivelaar Mauzac versiert de wijngaard met groene bladeren die, als de tramontane door de 

streek blaast, de blaadjes laat tintelen en gezien de zilverachtige kleur onderaan het blad, de wijngaard als een 

zilverkleurig, wit (blanc) veld versiert.   

Nu moet je weten dat er een Blanquette de Limoux op de markt gebracht wordt en daarnaast een Blanquette Méthode 

Ancestrale. Twee totaal verschillende wijnen.  
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In 1938 schrijft het INOA in het eerste decreet de richtlijnen uit, waaraan zowel de Blanquette de Limoux als de 

Blanquette Méthode Ancestrale moeten voldoen. Blanquette Ancestrale wordt eigenlijk gemaakt volgens een 

methode uit 1531 (zie schema). 

De toegelaten druivensoort is voor 100% Mauzac. Voor de pluk dient de 

wijnboer na te gaan of de druiven wel rijp zijn, klaar om te plukken. 

Daarvoor maakt de oenoloog gebruik van een hydrometer of ook nog met 

refractometer (foto hiernaast) om het suikergehalte of ‘densiteit’ in de 

druif te meten. Suiker in sap verhoogt het soortelijk gewicht, dus de 

dichtheid. Het suikergehalte is belangrijk voor het toekomstig alcoholvolume en dat mag bij Blanquette Ancetrale 

niet boven de 10% AlcV stijgen. 

De geplukte druiven worden naar de pers gebracht. “De Cahier des charges” (AOC) omschrijft nauwkeurig de 

voorwaarde waaraan de pers moet voldoen en ook het max. aantal kilogram waarmee mag geperst worden. Voor 

de most gaat gisten, scheidt men het sap van het bezinksel door enkel overpompen of hevelen van het druivensap 

op een nieuw vat.  We krijgen vervolgens een eerste gisting op vat (meestal inox-cuves, polyester of beton kuipen). 

Eenmaal de wijn een alcoholgehalte heeft van rond de 3 à 4 volume% met ongeveer 150 g restsuiker legt men de 

gisting stil door het koelen van de wijn. Er volgt daarna een filtrage om de dode gistcellen en het bezinksel te 

verwijderen. De wijn wordt op flessen getrokken en in de frisse kelders geplaatst. Gedurende de winter “rijpt” de 

wijn ‘op de fles’ (een tweede gisting). De resterende gist zet de suiker om in alcohol en CO², die een druk opbouwt 

tot 4 à 5 kg. In de lente krijgen we een “dégorgement” of het ontstoppen van de fles om het bezinksel (opnieuw 

dode gistcellen) te verwijderen.  

De wijnen worden dan in de handel gebracht. Let op: we krijgen hier een mierzoet wijntje, geschikt als dessertwijn. 

De mousserende wijn vertoont toetsen van abrikoos, acacia, meidoornbloemen, perzik, rijpe appel ; kortweg een 

zuiders boeket.  
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Eveneens in 1938 verscheen het decreet (AOC) voor de Blanquette de Limoux Méthode Traditionelle, kortweg 

Blanquette de Limoux. Voor de bereiding leunen we vrij dicht aan bij de champagne. Voorheen sprak men van : 

“Méthode Champenoise” maar sedert 1 september 1994 mag deze term niet meer gebruikt worden. Hoe gaan we 

hier tewerk? Uiteraard beginnen we met de “vendanges” – de pluk. Enkel en alleen met de hand geplukte druiven 

mogen binnengebracht worden. Er is al een selectie, als je weet dat het toegelaten rendement slechts 60% is. De 

toegelaten druivensoorten zijn Mauzac (uiteraard), Chardonnay en Chenin. Voor Blanquette de Limoux moet er 90% 

Mauzac aanwezig zijn. Beste lezer; we hanteren hier cijfertjeswerk, maar mag ik er de aandacht op vestigen dat het 

INAO deze cijfers zeer nauwkeurig controleert en bij fraude, de straffen/opgelegde boetes niet te onderschatten zijn. 

Wie de regels niet volgt zal zijn wijn nooit onder de AOC/AOP op de markt mogen brengen maar als “Vin de Pays”, 

daar is dus een prijskaartje aan verbonden ! 

Soms, bij de hogere klasse, volgt nog een manuele triage alvorens te persen. Ook hier zijn een aantal voorschriften 

te volgen. De eerste persing noemt men “la cuvée” (in Champagne 4.000 kg druiven voor 2.050 l most.  

De tweede persing of “première taille” levert 450 liter most, dus samen goed voor 2.500 liters. Beide persingen 

worden afzonderlijk opgevangen om later een assemblage te maken die verschilt van huis tot huis. Meteen voegt 

men ook een kleine hoeveelheid sulfiet (SO3²- ion ook vermeld als vb. E220 – E228). toe als conserveringsmiddel 

en antioxidant. Het staat sinds 2004 verplicht vermeld op de wijnetiketten en mag niet boven de 150 milligram per 

liter gaan. Alles wordt netjes opgeslagen in een inox citerne (vroeger betonkuip – alhoewel er tegenwoordig opnieuw 

gebruik wordt gemaakt van betonkuipen). Na 12 uren gaat men de most scheiden van het bezinksel door de most 

over te hevelen op een nieuwe inoxkuip waar de eerste gisting plaatsgrijpt. Er komt al vrij veel CO² gas vrij, dus is 

het raadzaam niet te lang in zulke kelders/opslagruimtes rond te lopen. 

Vervolgens moet de wijn nog geklaard en gestabiliseerd worden (collage et clarification) omdat de wijndrinker een 

helder glaasje vereist in plaats van een troebel sopje. Daarvoor voegt men eiwit, bentoniet of gelatine toe die zich 

binden met de zwaardere delen en zo gemakkelijker neerslaat. Het nu geklaarde sap, gaat opnieuw op vat (le 

soutirage) en we zijn klaar met de basiswijn in de grote vaten. 

Voor de wijn op fles gaat, voegt de wijnboer nog een 

“liqueur de tirage” toe. Dit is een oplossing van 

rietsuiker en gist. De flessen worden netjes afgesloten 

met een kroonkurk, net zoals een bierflesje. De flessen 

worden zorgzaam opgeslagen in de kelders waar een 

temperatuur heerst van rond de 13°C. Ze worden eerst 

plat gelegd, naast elkaar en via houten latten boven 

elkaar gestapeld (mise sur lattes), dit voor minimum 9 

maanden. Opgelet: voor een Crémant waar we het 

straks over zullen hebben is de rusttijd 12 maanden, 

eveneens voor een gewone champagne BSA (Brut Sans 

Année) en voor een champagne Millésimé: 3 jaar. 

Tijdens deze rustperiode schiet de natuur in actie … we 

krijgen een tweede gisting in de fles. Alle suikers gaan in 

strijd met de gisten en die produceren alcohol en CO² die 

niet uit de fles weg kan en zo de bubbels vormt (prise de 

mousse). De druk bouwt zich op tot zelfs 6 bar (of ong. 

6,12 kg/cm²), dat is driemaal de druk in een autoband. 

Soms springt een fles uit elkaar met luide knal wat niet 

ongevaarlijk is voor de arbeiders en voor de nieuwsgierige 

bezoeker!  
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Na een de rijpingstijd plaatst de keldermeester de flessen horizontaal 

in een pupitre. (foto) 

De fles bevat nog een kleine hoeveelheid dode gistcellen die neerslaan 

in de fles. Om het bezinksel eruit te krijgen gaat de remueurs over tot 

de remuage. Hun opdracht bestaat erin om gedurende ongeveer 45 

dagen iedere dag een fles ongeveer 1/8 toer te draaien plus iets 

rechter te zetten zodanig dat het bezinksel zich in de hals van de fles 

verzameld (mise sur pointe). 

Het artisanaal draaien van de flessen is stilaan aan het verdwijnen, een 

elektrisch en automatisch bestuurd gyropalet vervangt de remueur. 

Alhoewel, de 

traditionele huizen 

blijven werken met 

een remueur die gemakkelijk 40.000 flessen per dag kan draaien. 

Ik stel mij de vraag: “Hoe zou die man ’s avonds in zijn bed 

liggen … zou zijn vrouwke content zijn?”. 

Als de wettelijke rusttijd voorbij is, gaat men over op het 

ontstoppen van de fles om zo de prop dode gistcellen te 

verwijderen. De flessen worden met de hals naar beneden in 

vloeibaar stikstofbad van ongeveer -20°C gestopt zodat de hals 

bevriest. Manueel of machinaal worden de flessen ontstopt 

(dégorgement). Door de hoge druk in de fles vliegt de prop eruit. De druk verlaagt nu tot ongeveer 2,5 à 3 kg. We 

krijgen een kleine vrije ruimte die men opvult met een liqueur d’expedition, een mengsel van stille wijn, rietsuiker 

en “het geheim” van het wijnhuis. Deze dosage zal bepalen of de schuimwijn droog (brut) of zoet zal zijn. 

De fles dient nu nog enkel geconditioneerd te worden 

t.t.z. voorzien worden van een kurk (bouchon), le fil + la 

capsule = le muselet en een overtrek (l’étain). 

Daarnaast ook een etiquette die u heel wat vertelt over de 

inhoud van de fles. Merk op de foto : een nieuwe kurk, 

een muselet en een gebruikte kurk in champignonvorm.  

We hebben nu al kennis gemaakt met de 

productiemethoden van Blanquette Méthode Ancestrale, 

hoe Blanquette de Limoux tot stand komt, en in principe ook hoe men Champagne aanmaakt. Maar de appelatie 

Limoux is nog een derde schuimwijn rijk nl. Crémant de Limoux ! 

Vandaag zijn er acht appelaties “Crémant” in Frankrijk. Het geheim om “bubbels” in de fles te krijgen, net zoals in 

champagne, werd reeds rond 1820 uitgeprobeerd in andere wijnstreken. De benaming Crémant is een oude 

benaming uit de Champagnestreek. Sedert 1993 wordt “Crémant” verboden voor champagnewijnen maar tot dan 

betekende “Crémant” een champagnevariëteit.    

In 1994 heeft het INAO er een duidelijk streep onder getrokken en enkel de mousserende wijnen afkomstig uit de 

streng afgebakende Champagnestreek mogen champagne noemen. De grenzen werden in 1927 vastgelegd voor 

een gebied van ongeveer 35.000 hectaren verspreid over 320 gemeentes, onderverdeeld in vier grote 

champagneterroirs nl. : la Montagne de Reims, la Côte des Blancs en la Côte de Sézanne (samen één terroir), la 

vallée de la Marne en tenslotte la Côte des Bar). Zelfs benaming “Méthode Champenoise” is uit de (legale) 

woordenschat verbannen. ‘Crémant’ is een mousserende wijn volgens de Méthode Traditionelle, d.w.z met tweede 

gisting op fles net zoals bij champagne. Iedere van de acht crémant appelations heeft zijn eigen AOC/AOP. De 

vinificatiemethode is dezelfde als bij champagne maar de toegelaten druivensoort verschilt van appelatie tot appelatie. 
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In 1936 krijgen we AOC/AOP champagne 

De toegelaten druivensoorten zijn : chardonnay (W), pinot meunier (R), pinot noir (R), dit zijn de hoofddruiven, 

maar eveneens toegelaten, alhoewel zeer weinig gebruikt, zijn de: arbane (W), petit meselier (R), pinot blanc (W) 

en pinot gris(R). Champagne kan rekenen op de medewerking van CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de 

Champagne) die de productie controleert en de distributie. Tot in 1990 bepaalde CIVC de prijs van de druiven. 

CIVC staat ook in voor de bescherming van de 360 champagnehuizen met 16.100 wijnboeren. 

Wie het waagt de voorschriften AOC/AOP aan zijn laars te lappen mag rekenen op een bezoekje van afgevaardigden 

van het INAO of CIVC met alle gevolgen vandien. Ook zij die menen van hun product, turnsletsen, reukwater .… 

om het even wat ‘champagne’ te noemen hangen eraan voor hun moeite. Trouwens met beschermde namen moet 

men altijd voorzichtig zijn! 

In 1938 de Blanquette Méthode Ancetrale en Blanquette de Limoux 

Waar ligt Limoux? Een kaartje (Google Maps) spreekt voor zich. 

In 1975 de AOC Crémant de Bourgogne (aangepast in 1985) 

De toegelaten druivensoorten voor de eerste categorie zijn: chardonnay, de pinot familie: noir, blanc en gris.  

Voor de tweede categorie : gamay noir, aligoté; melon de Bourgogne of muscadelle en tenslotte sacy. 

Er zijn 4 verschillende Crémants de Bourgogne op de markt te vinden nl. : 

1. Le Crémant de Bourgogne Blanc. Hiervoor zijn alle druivensoorten opgenoemd in het decreet toegelaten. Geen 

enkel mag echter dominerend zijn behalve pinot noir (30%) en/of chardonnay. Een zeer evenwichtige Crémant 

met complexe aroma’s. 

2. Le Crémant de Bourgogne Blanc de Blancs : In principe monocépage chardonnay. Uitstekend geschikt als 

apéritief en bij visschotels. 

3. Le Crémant de Bourgogne Blanc de Noirs : In principe monocépage (één druivensoort) pinot noir, goed als 

apéro en volgt bijna alle gerechten. 

4. Le Crémant de Bourgogne Rosé: Samengesteld uit pinot noir en een beetje gamay. Begeleider van 

voorgerechten en grillades op een mooie zomeravond. 

Vanaf 1975  de Crémant de Loire, waarvan de toegelaten druivensoorten zijn : chenin blanc, cabernet franc, cabernet 

sauvignon, pineau d’Aunis, pinot noir, chardonnay, menu pineau met daarbij de ‘ondergeschikte drivensoorten: 

grolleau noir et gris.   
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Met zijn 450 hectaren, verdeeld over de streken met de officiële benaming Anjou, Saumur en Touraine, is de 

Crémant de Loire over het algemeen afkomstig van terroirs die overwegend kalkhoudend zijn. Saumur en Vouvray 

zijn de belangrijkste AC’s. 

1976 : Crémant d’Alsace :  

Onder druk van La Maison des Vins d’Alsace wordt op 24 augustus 1976 het decreet geboren. De AOC/AOP 

Crémant d’Alsace kende een vrij sterke groei bij zowel de verbruikers als bij de wijnboeren zelf. Momenteel telt het 

Syndicat des Producteurs de Crémant d’Alsace meer dan 500 wijnmakers (producteurs en éleveurs). In 1979 

produceerde de streek ongeveer 1 miljoen flessen momenteel opgedreven naar meer dan 23 miljoen flessen. 

De toegelaten druivensoorten : pinot blanc, auxerrois, riesling, pinot noir et gris en de chardonnay druif. 

Voor Rosé wijnen mag enkel pinot noir gebruikt worden. Het 

is zeldzaam een Crémant d’Alsace te vinden uit 100% pinot 

noir, een “crémant blanc de noirs”. 

La Maison des Vins d’Alsace, gevestigd in Colmar geeft plaats 

aan Le de Conseil Interprofessionnel des Vins D’Alsace die 

over het grootste proeflokaal van Frankrijk beschikt. Deze 

organisatie kijkt streng toe op de geleverde kwaliteit. Zo moet 

de wijnboer op voorhand bekend maken uit welk perceel hij 

crémant zal maken. De wijnen moeten voor degustatie 

aangeboden worden aan het CIVA alvorens op de markt te 

mogen gebracht te worden.  

1990 : Crémant de Bordeaux :  

De crémant is weinig gekend en wordt meestal gemaakt door “élaborateurs” (opkopers van druiven) en een 100-tal 

wijnboeren die aangifte doen voor het vervaardigen van crémant. De coöperatieve BROUETTE in Pain du Sucre, nu 

in handen van Jaillance, is zowat de grootste producteur. Op de linkeroever van de Garone/Gironde kom je terecht 

bij Château Mouton Rothschild die zijn flesjes anno 2020 verkoopt voor 600€ de fles, Château Margaux kan u bij 

uw wijncollectie voegen met een flesje uit 2016 voor de prijs van 680€. Dichter bij Bordeaux vindt je Haut Brion 

die zijn flessen 2017 te koop aanbiedt voor 580€ per fles… u ziet dus van hier dat deze wijnhuizen geen druifkes 

telen om een fles crémant te maken van 12€.  

Crémanthuizen moet je zoeken voor Bordeaux en aan de Côte de Blaye. De toegelaten druiven zijn (alle druiven die 

binnen de AOC Bordeaux toegelaten zijn), nl. semillon, sauvignon, muscadelle, cabernet sauvignon, cabernet franc, 

carménère, merlot, malbec, petit verdot, ugni blanc en colombard. 

1990 : Crémant de Limoux : 

Uiteraard en zeker gezien zijn bijdrage in de geschiedenis van mousserende wijnen, mag 

Limoux niet ontbreken in de lijst van crémants. De toegelaten druivensoorten zijn daar: 

chardonnay, chenin, mauzac blanc en pinot noir. 

Simpel is het niet. Chardonnay en chenin mogen samen niet boven de 90% van de 

samenstelling gaan en het aandeel van chenin moet liggen tussen min. 20% en max. 

40%.  Mausac en pinot noir mogen samen niet boven de 20% gaan waarbij het aandeel 

van pinot noir niet meer dan 10% mag bedragen. Het meest bekende uit de regio is 

momenteel het familiebedrijf ANTECH opgericht in 1933. 

Les Caves du Sieur d’Arques is de grootste coopérative uit Frankrijk. Sieur d’Arques 

maakt tevens heel mooie rode wijnen en schitterende chardonnay’s. Jaarlijks met 

Palmzondag gaat er in de regio Limoux een gigantisch wijnfeest door, die men “TOQUES 

et CLOCHERS” noemt. Schitterende witte wijnen rond “Les Quatre Terroirs” worden te 

koop aangeboden. De groten uit de culinaire wereld zijn daar aanwezig. Een verhaal apart! 
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1995 : Crémant de Jura : 

Naar mijn mening is de Jura de mooiste streek uit Frankrijk. Rijk patrimonium, culinair zeer gewaardeerd; de natuur 

op zijn best… Zo je een ansichtkaart van de Sahara bekijkt, zie je niets anders dan zand… daar moet je dus ook 

geen rijke keuken verwachten. Zo je een ansichtkaart uit de Jura te pakken krijgt; merk je bossen, water, bergen, 

weiden met koetjes, kalfjes en schapen en vignobles, d.w.z. daar mag je een rijke keuken verwachten. 

Zoals lekkere worsten in alle vormen en modellen, uitmuntende kazen: ‘comté’ uit de forten van Saint 

Antoine en Les Rousses, Morbier, Cancoillote enz. Wat de wijnen betreft: typische rode wijnen uit 

Trouseau, Poulsard. De sauvignon-druif zorgt voor unieke witte wijnen zoals: Vin de Paille, Macvin 

en de zeer speciale Vin Jaune, gebotteld in de clavelin-fles van 62 cl.  

De Jura biedt zijn bezoekers ook een crémant aan : Crémant de Jura. 

Niettegenstaande de Jura reeds lang mousserende wijnen produceerde - de Jura is trouwens één 

van de oudste wijnstreken van Frankrijk - is het maar pas sinds 1995 dat de Jura “Crémant du 

Jura” in zijn schild mag voeren. 

De toegelaten druivensoorten zijn : poulsard (ploussard), pinot noir (gros noirien) et gris, 

trousseau, savagnin en chardonnay (melon d’Arbois). Het basisrendement is 65hl/hectare. De 

wijnstokken moeten minstens 2 jaar oud zijn. De basiswijn moet steeds uit 50% chardonnay 

bestaan voor de witte crémant. Voor een rosé zal de basiswijn uit 50% poulsard of pinot noir 

worden gemaakt. Een Crémant du Jura heeft een goede structuur, een aangename frisse neus 

met impressies van appelcompote en ananas. Zijn een bezoek zeker waard: Arbois – het kuuroord 

Salins-les-Bains met zijn zwembad opgevuld met natuurlijk zout uit de nabijgelegen zoutmijn, 

de watervallen van Hérisson, Baume les Messieurs, Château Chalon…enz. 

2004 : Crémant de Die : 

De wijngaarden in de Diois, één van de hoogst gelegen wijnstreken van Frankrijk, aan de voet van de Vercors, zijn 

verdeeld in kleine percelen die over de zonnige en steenachtige heuvels verspreid liggen aan beide zijden van de 

vallei van de rivier de Drôme. De wijnakkers zijn verdeeld over 31 gemeentes, samen goed voor 1.400 hectaren 

wijngaarden waarvan 400 hectaren voorzien zijn voor de crémant. In oude Latijnse teksten (Plinius de Oude, 73 na 

Chr.) wordt reeds gerefereerd naar deze wijnen. De Keltische bewoners, de Voconces, dompelden kruiken met nog 

gistende wijn in het ijskoude bergwater van de rivier waardoor de gisting gestild werd en zo ontstond er een 

natuurlijke parelende, frisse en fruitige wijn. De voorganger van de huidige Clairette de Die. 

Het is echter pas sinds 2004 dat de regio de toestemming heeft gekregen om een Crémant de Die op de markt te 

brengen.De wijnmaker moet echter op voorhand bekend maken of hij de opbrengst van het perceel zal gebruiken 

voor crémant. De toegelaten druivensoorten zijn: clairette blanc (min. 55%), muscat à petit grains (min. 5% tot max. 

10%), aligoté blanc (max. 10%). 

De firma Jaillance in Die, biedt u een hartelijke ontvangst aan met degustatie. De streek is een goede locatie voor 

wandelaars. Na een stevige bergwandeling een goed, fris glaasje Crémant de Die… wie kan je hier niet met 

verleiden? 

2015 : Crémant de Savoie : 

Deze crémant is de jongste in de rij. Het decreet (cahier de charges) telt 38 blz. die precies omschrijven aan welke 

voorwaarden de crémant wijnen uit de Savoie moeten voldoen. Ook hier dient de oogst voor een crémant manueel 

te gebeuren. Het is zeer paradoxaal dat in een streek vooral bekend om zijn hoge bergen, wijngaarden aangepland 

worden. Maar, zeker weten, er zijn heel mooie, vooral witte wijnen te vinden. De toegelaten druivensoorten zijn : 

jacquère (max. 60% en min. 40%), mondeuse blanc, molette (voor zijn hoge zuurtegraad), aligote, altesse, 

chardonnay en alleen voor de Haut Savoie: de chasselas, gamay en pinot noir.. 
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Voor de Crémant spreken we over 57 hectares verdeeld over 44 gemeentes. Er zijn momenteel 2 élaborateurs en 

50 producenten, jaarlijks goed voor 4.000 hectoliters. 

De crémants zijn licht, fris en elegant. Aperitief op het terrasje, een goede gezel bij visschotels … wie doet er mee? 

De etiketten 

Het etiket op de fles is niet alleen een mooie versiering … er staan heel belangrijke (verplichte)gegevens op. In 

Champagne werken ze met twee letters : 

RM – récoltant manipulant staat voor wijnboer die eigen druiven tot champagne heeft verwerkt. 

RC – récoltant-coopérateur staat voor wijnboer die zijn druiven verkoopt aan een coöperatieve en daar laat persen 

om champagne te maken. Hij koopt daarna zijn volle flessen terug op. 

CM – coopérative de manipulation geeft zijn druiven af en laat die door de coöperatieve ook op de markt brengen. 

SR – société de récoltants, samenwerkingsverband van wijnboeren die gezamenlijk de oogst persen en vinificeren. 

ND – négociant distributeur, een wijnhandelaar die gebottelde champagne koopt en van een eigen etiket voorziet. 

R – récoltant, wijnboer die tegen betaling door iemand anders het werk laat doen. 

MA – marque auxilaire, champagne door een wederverkoper opgekocht en van eigen etiket wordt voorzien. 

De vermeldigen : extra brut, brut, extra dry, sec en demi sec hebben te maken met het suikergehalte. Extra brut 

gaat tot max 6 g suiker/ liter wat de wijn aangenaam maakt. Brut bevat minder dan 15 g suiker/ liter is niet echt zoet 

en wordt het meest geconsumeerd. De demi sec gaat van 33 tot 50 g suiker wat al vrij hoog is. Deze wijnen zijn 

minder geschikt bij schotels maar kunnen zalig zijn bij desserten.  

De herkomst kan ook belangrijk zijn. Een champagne rosé uit Les Riceys, het pittoreske dorpje waar je Renoir nog 

een keer een ‘goeiedag’ kunt gaan zeggen op het plaatselijke kerkhof, minder gekend maar door mij toch bemind ! 

GEZONDHEID – A VOTRE SANTE – CHEERS – PROOST - YPA 

Daniël Van Poucke 

Lid M&M Gent- OVl 

 

 

 

 

 

 

Een buitenbeentje. 

“Goût de Diamants” wordt verkocht voor 1,2 

miljoen dollar. De champagne wordt uitstekend 

beschouwd maar wat deze fles een collector-item 

maakt van 1,5  miljoen €, is niet de wijn.  

Top designer Alexander Amosu verving de 

traditionele kristallogo plaat en het ‘etiket’ door 

platen in wit goud van 18 karaat en monteerde een 

19-karaats diamant in het midden van het logo. 

(LVdS) 
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UN MONDE QUI CHANGE !!! 

UNE RÉFLEXION PHILOSOPHIQUE D’ ALEX HOEBEKE (92) 

L’un de nos organismes financiers indique, dans ses textes publicitaires, qu’il est « LA 

BANQUE D’UN MONDE QUI CHANGE ». Cette affirmation me pose quelques questions 

dont je veux vous entretenir. 

Si nous prenons en considération les progrès techniques, il va de soi que bien des choses 

ont changé depuis que je suis né, en 1930. En ma tendre enfance, il n’y avait qu’une 

seule voiture automobile dans le village et les déplacements ne pouvaient se faire que 

par train « tortilleur », se déplaçant à la vitesse de 50 km/heure. Aujourd’hui, les TGV 

vous transportent à la vitesse de plus de 300 km/h ... et les voitures automobiles 

envahissent les rues et vous écrasent à plus de 200 km/h. 

Et ainsi en est-il de tous les problèmes que rencontrent les hommes. La mise en application des sciences a 

bouleversé le mode de vie et les progrès se succèdent au point de rendre difficile leur compréhension. On a vu se 

succéder la mécanisation, où les outils de plus en plus automatiques remplaçaient l’homme dans ses tâches 

pénibles et difficiles. 

Puis sont venus les automations pour prendre en charge la réalisation de travaux sur base de programmes. De là 

sont venus les ordinateurs et machines-transfert et, aujourd’hui, la robotique et l’intelligence artificielle, qui fait ses 

premiers pas. Tous les domaines des activités humaines sont concernés par ces changements, qui remplacent 

l’Homme ou, en tous cas, l’aident à remplir ses missions. 

La Médecine, l’Enseignement, l’Industrie, la Justice, les Arts, le Commerce, etc. participent à ce «CHANGEMENT». 

On peut déjà entonner l’« Hymne à la Paresse », puisque l’Homme n’exécute plus les tâches, se contentant de 

superviser le bon fonctionnement des outils « intelligents » qui l’aident à remplir sa mission. Mais si les outils, en 

évoluant, participent à ce MONDE QUI CHANGE, qu’en est-il de l’HOMME ? Les tristes événements que nous 

connaissons dans les pays de l’Est de notre continent nous amènent à croire que le comportement de l’Etre humain, 

considéré comme intelligent, ne participe pas à ces changements du monde. Il reste belliqueux et continue, comme 

par le passé, à créer des foyers de conflits et de guerres. Si les armes des belligérants ne sont plus des arcs et des 

flèches mais des machines à tuer scientifiquement, faut-il que l’on se rappelle les conséquences de l’usage des 

engins nucléaires ? 

Les risques d’aggravation des conflits dépendent du comportement des « guerriers » qui gèrent (?) notre 

planète. Ce n’est nullement chose nouvelle. Depuis la date de ma naissance et jusqu’aujourd’hui, je n’ai 

pas connu de période sans conflit armé dans les pays et régions du monde et pour des raisons diverses: 

incompatibilités en matière de croyances religieuses ou philosophiques, recherches d’espace vital ou, de 

plus en plus fréquemment, pour des buts économiques (WAR IS BUSINESS). 

Ce qui m’inquiète, c’est que la création de foyers de discorde existe aussi au sein de nos entreprises et 

que les organisations de travailleurs ne semblent guère intéressées par une pacification interne. Un ami 

Juge de Paix me signalait que les conflits de voisinage devenaient de plus en plus fréquents. Comment 

faire comprendre à la race humaine qu’elle est parfaitement capable de créer une ambiance de paix, où 

la joie de vivre fleurit partout ? Puis-je espérer de connaître une période, si courte soit-elle, où l’amitié 

et le respect de l’autre existeraient vraiment. 

Alex Hoebeke 

past-president Club M & M de Charleroi 
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COLUMN VAN SVEN BISCOP 

“OEKRAÏNE EN DE GROEIPIJNEN VAN HET BELGISCH LEGER 

 

Als professor die het defensiebeleid bestudeert, word ik regelmatig uitgenodigd op 

ceremonies voor de bevelsoverdracht van diverse eenheden van ons leger. Altijd een 

interessante gelegenheid om mijn studieobject in levende lijve te observeren en om 

te praten met de soldaten die doen waar ik over schrijf. Het gebeurde al meermaals 

dat de parade of demonstratie die altijd bij zo’n evenement hoort, ingekort of 

afgeschaft werd, omdat de militairen en de uitrusting niet beschikbaar waren, want 

ontplooid op operatie.  

 

Dit toont het hoog operationeel tempo aan dat eigen is aan een klein, professioneel leger. Belgische militairen waren 

en zijn present in alle theaters waar Europese troepen deelnemen aan EU-, NAVO- of VN-operaties of aan ad hoc 

coalities. Maar het is ook een bewijs van het dramatisch gebrek aan diepte: alle soorten stocks zijn uiterst beperkt 

en er is maar net voldoende uitrusting om alle taken uit te voeren. Of, maar al te vaak, net niet genoeg. Operaties 

hebben dan logischerwijze voorrang op parades.  

Net zoals de meeste andere EU-lidstaten / Europese NAVO-bondgenoten is een van de eerste defensiebeslissingen 

die België genomen heeft na de Russische invasie van Oekraïne dan ook om extra geld uit te trekken om de stocks 

aan te vullen, voor een bedrag van €1 miljard. Ook al omdat België, net als die andere landen, relatief grote aantallen 

wapens en munitie aan Oekraïne gegeven heeft.  

 De belangrijkste beslissing, die een dag na de invasie werd aangekondigd, was echter al veel langer in de maak: 

het STAR Plan – voor Security, Technology, Ambition and Resilience. De regering maakte een investering in 

capaciteiten bekend van €10,3 miljard en een groei van het defensiebudget tot 1,54% van het BBP in 2030. Nog 

maar enkele jaren geleden haalde het Belgisch defensiebudget amper de 1% – dit is dus een echte ommekeer in 

het defensiebeleid. Na jaren van afbouw, gevolgd door de eerste herinvestering door de vorige regering (die o.a. 

tot de aankoop van de F35 besloot), zitten we nu op een structureel groeipad.  

Dat is belangrijker dan de vraag of we uiteindelijk bij de door de 

NAVO gevraagde 2% zullen uitkomen. Veeleer dan op dat loutere 

cijfer, moet het debat zich richten op wat ons ambitieniveau moet 

zijn en welke capaciteiten dat dan precies vergt.  

De nu geplande investeringen omvatten “traditionele” 

capaciteiten, met name de totale heruitrusting van de 

gemotoriseerde brigade (met Franse voertuigen) en de 

vervanging van de twee fregatten van de marine. Maar ook andere 

domeinen worden versterkt, zoals de militaire inlichtingendienst, 

en er wordt een nieuwe (defensieve en offensieve) cyber 

component opgericht.  

Net zoals andere landen met strijdkrachten van vergelijkbare omvang, staat België echter nog voor complexe 

beslissingen.  

De laatste drie decennia hebben zeker de West-Europese landen vooral buitenlandse operaties uitgevoerd, van 

Afghanistan tot de Sahel. Daar hebben ze hun strijdkrachten (vooral hun landlegers) op afgestemd. Sinds de 

Russische invasie van Oekraïne zijn echter territoriale defensie en het afschrikken van een aanval op onszelf weer 

een dringende prioriteit. Dat vergt troepenontplooiingen in de NAVO-bondgenoten die een grens met Rusland delen. 

Belgische troepen zijn sinds jaren present in de Baltische staten en werden nu ook naar Roemenië gezonden. Maar 

F35 – Lightning II           Foto © U.S. Air Force 
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ook over het verdedigen van het eigen grondgebied moet opnieuw nagedacht worden, met name door België. Niet 

alleen zijn de hoofdkwartieren van de EU en de NAVO bij ons gevestigd. De havens van Antwerpen en Zeebrugge 

zijn ook de logistieke draaischrijven voor het aanvoeren van Amerikaanse en Canadese versterkingen naar Europa.  

Tegelijk worden buitenlandse operaties niet meteen overbodig: er zullen onvermijdelijk veiligheidscrisissen ontstaan 

in regio’s rondom Europa die onze belangen bedreigen. Omdat Europa de grondstoffen die het niet langer uit 

Rusland invoert nu elders moet zoeken, neemt ons belang in de stabiliteit van diverse andere landen zelfs nog toe.  

Elk Europees land, België incluis, behoeft daarom een uitgebalanceerde mix van capaciteiten. Fregatten en 

gevechtsvliegtuigen kunnen zowel voor collectieve defensie als voor buitenlandse operaties ingezet worden. Maar 

veel landstrijdkrachten, ook de Belgische, moeten opnieuw zwaardere eenheden oprichten die nodig zijn voor de 

verdediging van Europa, naast de lichtere eenheden (zoals ons Special Operations Regiment) die wereldwijd 

ontplooid kunnen worden. Vandaar het idee om in België weer een tweede brigade te creëren, met zwaardere 

uitrusting dan de huidige.  

Dat is, eerst en vooral, een kwestie van aantallen. Als België deze weg inslaat, moet het de mensen vinden voor een 

tweede brigade. Voor het eerst sinds 1993, toen er een einde kwam aan de dienstplicht, wordt het leger uitgebreid, 

van 25000 tot 29000 in 2030. (Ter vergelijking: in 1993 waren er, miliciens niet meegeteld, nog 45000 

beroepsmilitairen). Die 4000 bekwame mannen en vrouwen rekruteren, bovenop de normale aanwervingen om 

personeel dat op pensioen vertrekt te vervangen, is een uitdaging.  

Landen moeten echter niet alles alleen doen. België heeft een sterke traditie van verregaande samenwerking met 

andere EU- en NAVO-leden. Dat gaat verder dan het gezamenlijk aankopen van de uitrusting voor onze eenheden. 

Onze eenheden zelf worden ook verankerd in permanente multinationale verbanden, met eenheden uit een of 

meerdere andere landen. Dat laat harmonisering van de doctrine en uitrusting toe, gezamenlijke opleiding en 

oefeningen, en een taakverdeling of fusie van onderhoud en logistiek.  

Defensie-integratie moet echter goed begrepen worden. Het laat niet toe om minder uit te geven, wel om de 

bestaande en extra budgetten veel efficiënter te besteden. Het betekent ook niet dat een land capaciteiten opgeeft 

(zoals in “ik heb een marine en jij een luchtmacht”). Het doel is net omgekeerd: door samen te werken kunnen 

landen een bredere waaier van capaciteiten behouden. Een land als België moet een significante gevechtscapaciteit 

hebben te land, ter zee, in de lucht en in cyberspace. Dan kan onze regering bijdragen in elke scenario waarin ze 

dat wil. Schaf een van deze domeinen af, en België komt al gauw in een situatie terecht waarin het wil deelnemen, 

maar geen enkele relevante capaciteit in huis heeft. Zo verlies je ook je politieke relevantie.  

De Belgische marine is sinds lang diep geïntegreerd met de Nederlandse. De gemotoriseerde brigade is een 

verregaande samenwerking met Frankrijk aangegaan; een tweede brigade moet op dezelfde manier opgezet worden. 

De luchtmacht onderzoekt mogelijkheden tot samenwerking, zoals met de andere Europese landen die de F35 

aankopen. Bovendien speelt België vandaag een drijvende rol in het creëren van nieuwe EU-instrumenten om de 

extra uitgaven van de EU-lidstaten te coördineren. En om de landen te stimuleren om nationale capaciteiten in 

nieuwe domeinen (zoals bewapende drones, offensieve cyber, en antiraketschilden) van in het begin op te zetten 

als bouwstenen van een multinationale eenheid.  

Elke uitbreiding gaat met groeipijnen gepaard. Maar voor het eerst sinds het einde van de Koude Oorlog staat de 

Belgische defensie ten minste niet meer op een hongerdieet.  

Prof. Dr. Sven Biscop 

lid van de Club M & M Brabant 

Sven Biscop is hoofddocent aan de Universiteit Gent, faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Zijn 

onderzoeksterrein omhelst vrede en veiligheid. Hij is directeur aan het Egmont Instituut in Brussel. Hij is o.m. de 

auteur van “Hoe de grootmachten de koers van de wereldpolitiek bepalen” (Kritak, 2021). 

https://www.lannoo.be/nl/hoe-de-grootmachten-de-koers-van-de-wereldpolitiek-bepalen
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NIEUWE LEDEN CLUB M & M BRUGGE – WEST -VLAANDEREN 

Jan Franco  

Geboren op 25 Nov 1965.  Studeerde psychosociale wetenschappen in het Pedagogisch Hoger 

Onderwijs. Hij is internationaal secretaris ACV-CSC Bouw - industrie – Energie. Hij diende als 

reserveofficier bij de Landmacht in het 2de Regiment Jagers te Paard. Expert op het vlak van sociale 

dialoog op nationaal, Europees en internationaal niveau en ervaring in diverse ondernemingsraden, 

Liaison & senior policy advisor industrie & energie dialoogcomités van de EU Commissie. Expertise 

in steun aan werknemers, bedrijven en organisaties in relatie tot de transities waarmee de industrie en 

de werknemers geconfronteerd worden. Peter:Ivan Loncke.  

Hans Driessens 

Hans is geboren op 23 Jun 1969 en studeerde industriële scheikunde aan het Hoger Technisch Instituut Brugge met bijkomende 

kwalificaties als lead-auditor en Welding en Coating Inspector. Medewerker UGent in de Dienst Fytofarmacie. Werkte bij Envirotox voor 

staalname en analyse van emissieproducten, bij Buyck Steel Constructions Afdeling Painting, bij SGS Axa-Med als Coating Inspector en 

werkt nu bij Bombardier Transportation Belgium als Manager Quality. Hij diende als reserveofficer bij de Marine infanterie. Peter:Luc Vileyn 

Bernard Morsa 

Hij is geboren op 14 Jun 1953 en volgde Hoger Technisch onderwijs A1 Elektronica/Telecommunicatie (HTI Oostende) en behaalde een 

Postgraduaat Rampenmanagement (KUL). Hij is voormalig ambtenaar Luchtvaartveiligheid Belgocontrol 

(telecommunicatie/suveilance/navigation). Verder is hij Provincieverantwoordelijke Rode Kruis Hulpdienst West-Vlaanderen, 

Vertegenwoordiger D2 in 11 gemeentelijke veiligheidscellen en lid van de Provinciale Commissie Dringende Geneeskundige Hulpverlening 

FOD Volksgezondheid Hij diende als reserveofficier bij de Landmacht in de Groepering CIS in BSD. Zijn peter is Eddy Anthierens 

Karel Vandevelde 

Karel werd geboren op 26 Aug 1948. Hij is Dokter in de geneeskunde en anesthesist-reanimatie (1979). Hij was staflid spoedopname en 

intensieve zorg AZ St-Jan Brugge (1979), stagemeester urgentiegeneeskunde en HIBO, Medisch directeur Hulpcentrale 11 West-

Vlaanderen, Provinciaal hoofdgeneesheer Rode Kruis West-Vlaanderen (2001-2019) en Ondervoorzitter Provinciale Commissie Dringende 

Geneeskundige Hulp West-Vlaanderen (2005). Hij diende als reserveofficier bij de Medische Dienst. Zijn peter is Eddy Anthierens 

Peter Vanhessche 

Commandant Vanhessche is geboren op 07 Sep 1988. Hij Behaalde het diploma van Master in de Politieke Wetenschappen baan de UGent. 

Hij is beroepsofficier met actuele graad luitenant-ter-zee bij de Marine met specialiteit Mijnenbestrijding. Hij werk in de 

Mijnenbestrijdingsschool re Oostende. Hij is ondervoorzitter van de Noordzee Vliegclub. Zijn peter is Ben Engelen 

Gregory Bolle 

Majoor Bolle werd geboren op  01 Feb 1977. Hij behaalde het diploma van Master in de Luchtvaartwetenschappen. Hij is beroepsofficier 

met actuele graad majoor bij het Luchtmacht Technisch personeel. Zijn peter is Christiaan Van Hulle. 
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ANT Nicolas DECOCK  Vossenpad, 16 2350 VOSSELAAR 0496/02.08.17 

nicolas.w.decock@gmail.com  

BRA Jean-Claude PETERS Artoisstraat, 3B 1820 STEENOKKERZEEL 0473/ 91 86 75 

jean-claude.peters@skynet.be 

BRU Ben ENGELEN  Spalaan, 49 8400 OOSTENDE 059/ 80 71 47 

ben.engelen2@telenet.be  

CHA Raymond LEMAIRE  

 

Rue Fonterbois, 4 6032 MONT-SUR-

MARCHIENNE 

 071/ 43 78 09 

lemaire.raymond.109@mars-

mercure-charleroi.be  

GEN Eric DE CLERCQ  Leurdersstraat 24 8650 HOUTHULST 0496/ 48 13 32 

dce52@skynet.be   

LIMKEM Patrick VAN den OETELAAR  Zandstraat, 153 3550 HEUSDEN–ZOLDER 0476/ 56 33 96 

secretaris@mars-mercurius-

limburg-kempen.be  

LUX Jean ONRAET  Rue Louis Caty, 32 7331 BAUDOUR 0476/24 84 68 

srtmmclubmons@outlook.be   

NAM Daniel OGER Rue du Molignat 11 

 

5310 SAINT-GERMAIN 0485/ 02 55 61 

secretaire@mm-namur.be  

RHE 

 

Michel BRASSEUR  Chaussée de Waremme, 54 4500 HUY 0485/ 47 28 78 

mic.brasseur@hotmail.com  
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