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WOORD VAN DE NATIONAAL VOORZITTER 

MOT DU PRÉSIDENT NATIONAL 

Beste vrienden, 

Chers amis, 

Deze bijzondere uitgave is een voorbeeld van hoe ons Nationaal Tijdschrift er uit ziet en 

wat zoal de artikels zijn. Het wordt vooral digitaal gepubliceerd.  

Cette édition spéciale est un exemple de ce à quoi ressemble notre Bulletin National et 

à quoi ressemblent les articles. Il est principalement publié numériquement. 

Na de terugkeer naar een normaal leven door het terugschroeven van de 

coronamaatregelen in de vroege lente, zijn wij beland in een onzekere wereld door de 

onheilspellende berichten over de oorlog in Oekraïne. Deze waanzinnige oorlog dicteert 

nu ons leven. Dagelijks worden wij geconfronteerd met de gruwel van die oorlog die zich afspeelt op Europees 

grondgebied. Dicht bij ons wordt er hevig strijd gevoerd met duizenden doden en gekwetsten als gevolg. Wij, en 

dan spreek ik van de burgers van de NAVO en de EU-landen, kunnen enkel maar lijdzaam toezien hoe onverbiddelijk, 

onmenselijk en niets ontziend men te keer gaat om een stukje terrein te veroveren of te heroveren. In dit tijdschrift 

vinden jullie over deze ‘Oorlog in Europa’ een geschiedkundig en zeer gewaardeerd hoofdartikel. 

Après avoir repris une vie normale en réduisant les mesures corona au début du printemps, nous nous sommes 

retrouvés dans un monde précaire en raison des rapports inquiétants sur la guerre en Ukraine. Cette guerre 

insensée dicte désormais nos vies. Chaque jour, nous sommes confrontés à l'horreur de cette guerre qui se déroule 

sur le sol européen. Près de chez nous, les combats sont violents et font des milliers de morts et de blessés. Nous, 

les citoyens des pays de l'OTAN et de l'UE, ne pouvons qu'assister sans réagir à l'action implacable, inhumaine et 

impitoyable qui est menée pour conquérir ou reconquérir un morceau de territoire. Dans ce magazine, vous 

trouverez l’éditorial, historiquement significatif et d’excellente facture sur cette ‘Guerre en Europe’. 

Ons Nationaal Tijdschrift heeft columnisten en redacteurs – allen zijn leden - uit diverse academische disciplines 

zoals: Prof. dr. Sven Biscop (UGent en Egmont Instituut), Prof. em. dr. Wally Struys (KMS, Defence College en 

Instituut Cooremans) en dr. Jean Marsia (KMS en voorzitter van de Europese Defensie Maatschappij AISBL - S€D). 

Redacteur Gert Verhellen is kolonel in de reserve en advocaat. De hoofdredacteur, gewezen hoofdcommissaris en 

Raad in diplomatieke dienst, is criminoloog (UGent) en historicus (UA).  

Notre Bulletin National a des chroniqueurs et des éditeurs - tous sont membres - de diverses disciplines 

académiques telles que: Prof. dr. Sven Biscop (UGent et Institut Egmont), Prof. dr. em. Dr Wally Struys (ERM, 

Collège de Défense et l’Institut Cooremans) et dr. Jean Marsia (ERM et président de la Société européenne de 

défense AISBL - S€D AISBL - S € D). Un rédacteur est colonel dans la réserve et avocat: Gert Verhellen. Le rédacteur 

en chef, ancien commissaire divisionnaire et Conseiller en service diplomatique, est criminologue (UGent) et 

historien (UA). 

Graag haal ik even de doelstellingen van Mars en Mercurius aan. 

- De banden tussen Defensie en de Natie te versterken; 

- De vriendschaps-, kameraads- en solidariteitsbanden onder de leden te ontwikkelen;  

- De onderlinge steun en solidariteit onder de leden te bevorderen, meer bepaald op beroepsvlak; 

- De uitbouw van professionele netwerken onder en door de leden te stimuleren; 

- De verstandhouding, de verdraagzaamheid en de eendracht onder de diverse Gemeenschappen in België 

te bevorderen; 

- De morele waarden, het leiderschap en het ondernemerschap onder de leden uit te dragen; 
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- De herinnering aan grote gebeurtenissen uit het verleden te bewaren; 

- De uitstraling van de Kring te bevorderen; 

- De Europese gedachte te ondersteunen. 

Eén van de belangrijkste doelstellingen vinden wij terug in de bewoordingen waarmee wij een nieuw lid 

verwelkomen. Ik citeer: “Het gevoel van rechtschapenheid, wederzijdse achting alsook zin voor verantwoordelijkheid 

- door de meesten van ons tijdens hun officiersopleiding bij de Krijgsmacht bijgebracht en verworven - staat 

centraal. Van U wordt verwacht deze bijzondere waarden uit te dragen in Uw professionele en sociale omgeving”. 

Je voudrais préciser les objectifs de Mars et Mercure. 

- Renforcer les liens entre la Défense et la Nation ; 

- Développer les liens d'amitié, de camaraderie et de solidarité entre les membres ;  

- Promouvoir le soutien mutuel et la solidarité entre les membres, notamment dans le domaine professionnel  

- Encourager le développement de réseaux professionnels parmi et par les membres ; 

- Promouvoir la compréhension, la tolérance et l'unité entre les différentes communautés en Belgique; 

- Promouvoir les valeurs morales, le leadership et l'esprit d'entreprise parmi ses membres ; 

- Préserver la mémoire des grands événements du passé ; 

- Promouvoir l'image du Cercle ; 

- Soutenir l'idée européenne. 

L'un des objectifs les plus importants se reflète dans les mots avec lesquels nous accueillons un nouveau membre. 

Je cite : "Le sentiment de droiture, le respect mutuel et le sens des responsabilités, que la plupart d'entre nous ont 

appris et acquis au cours de leur formation d'officier dans les Forces armées, sont essentiels. On attend de vous 

que vous propagiez ces valeurs particulières dans votre environnement professionnel et social". 

Verder wens ik nog te benadrukken dat onze doelstellingen veel verder reiken dan alleen maar een gezellig etentje 

met een spreker of een bedrijfsbezoek eenmaal per maand. 

- Mars en Mercurius wil leidinggevende vertegenwoordigers uit het zakenleven, de vrije beroepen en het 

Belgisch leger samenbrengen in een Kring die ontstaan is uit het bedrijfsleven en zich baseert op wederzijds 

respect en hoogstaande ethische normen zowel in het bedrijf als in de samenleving. 

- Mars en Mercurius wil actieve mensen verzamelen die, zonder onderscheid tussen ras, geloof en politieke 

overtuiging, in vriendschap en wederzijds begrip mekaar leren kennen, steunen en helpen bij de 

ontwikkeling van diverse sociale, zakelijke en professionele projecten. 

- Mars en Mercurius wil een aantrekkelijk en inspirerend netwerk bieden voor de verwezenlijking van elk 

innoverend en humanitair programma waarbij een grote persoonlijke inzet van al haar leden geëist wordt 

door het ter beschikking stellen van al hun (vak)kennis en ruime ervaring. 

In de hoop hiermee een klaardere kijk gegeven te hebben op onze doelstellingen, wens ik er enkel nog aan toe te 

voegen dat wij dit enkel kunnen bereiken met de inzet van alle leden. Het project ‘Leden voor Leden’ is een prachtige, 

veelbelovende tool om dit objectief te bereiken. Het stelt gratis een betrouwbaar netwerk van experts en specialisten 

ter beschikking. Ik roep dan ook iedereen op om daar massaal aan mee te werken.  

Je tiens également à souligner que nos objectifs vont bien au-delà d'un simple repas convivial avec un conférencier 

ou une visite d'entreprise une fois par mois. 

- Mars en Mercure veut réunir des représentants de premier plan du monde des affaires, des professions 

libérales et de l'armée belge au sein d'un Cercle issu du monde des affaires et fondé sur le respect mutuel 

et des normes éthiques élevées, tant dans les affaires que dans la société. 
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- Mars et Mercure vise à rassembler des personnes actives qui, sans distinction de race, de croyance ou 

d'opinion politique, dans l'amitié et la compréhension mutuelle, apprennent à se connaître, se soutiennent 

et s'entraident dans le développement de divers projets sociaux, commerciaux et professionnels. 

- Mars en Mercure veut offrir un réseau attractif et inspirant pour la réalisation de tout programme innovant 

et humanitaire qui nécessite un grand engagement personnel de tous ses membres en mettant à disposition 

toutes leurs connaissances (professionnelles) et leur grande expérience. 

En espérant que cela nous a permis d'avoir une vision plus claire de nos objectifs, je voudrais juste ajouter que 

nous ne pouvons y parvenir qu'avec l'engagement de tous les membres. Le projet "Membres pour les membres" 

est un outil merveilleux et prometteur pour atteindre cet objectif. Il met un réseau fiable d'experts et de spécialistes 

disponibles gratuitement. J'en appelle donc à une participation massive de tout un chacun. 

De Strategische Werkgroep is ook druk aan het werk om onze rekruteringscampagne een boost te geven. Een 

grotere verspreiding van ons nationaal tijdschrift is daar een voorbeeld van. De Strategische Werkgroep, samen met 

de Club Brabant, zal ervoor zorgen dat dit tijdschrift trimestrieel op plaatsen wordt gelegd, waar potentieel nieuwe, 

jongere leden samenkomen. Daarbij denken wij aan bibliotheken, hoofdkwartieren, verbond van Belgische 

Ondernemers. Voor de provincies rekenen wij op de Clubs om na te zien waar wij ons tijdschrift zouden kunnen ter 

lectuur aanbieden. 

Le Groupe de travail Stratégique s'efforce également de dynamiser notre campagne de recrutement. Une plus 

grande distribution de notre magazine national en est un exemple. Le Groupe de travail Stratégique, en collaboration 

avec le Club Brabant, veillera à ce que ce magazine soit placé chaque trimestre dans les endroits nationaux où se 

rassemblent les nouveaux membres potentiels, les plus jeunes. Nous pensons aux bibliothèques, aux quartiers 

généraux, à l'association des entrepreneurs belges. Pour les provinces, nous comptons sur les Clubs pour trouver 

les endroits où nous pourrions proposer notre magazine à la lecture. 

Leve Mars en Mercurius 

Vive Mars et Mercure 

Eddy De Bock 

Président national - Nationaal voorzitter 

Het Dagelijks Bestuur van de Kring 

L’Organe de Gestion Journalière du Cercle 

De G à D; van L naar R:  Marc Van de Wal, Nat Onder Voorz., 

Alain Arys  Trésorier Nat, Ludo Van der Stock, hoofdredacteur, 

Marc De Brackeleer, Secr Nat, Eddy De Bock, Nat Voorz.,  

Philippe Gielen, M & M Europa, Hervé Hubert, Webmaster. 

 

 

 

Hoge Beschermheer van Mars & Mercurius, Z.M. koning Filip 

Haut Protecteur de Mars & Mercure, S.M. le roi Philip 
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EDITORIAAL VAN DE HOOFDREDACTEUR 

OORLOG IN EUROPA 

Eerbied voor de menselijke waardigheid, de vrijheid, de democratie, de rechtsstaat en de eerbiediging van de 

mensenrechten zijn de fundamentele waarden van de EU. De Unie wil een vreedzame samenleving zijn waar 

tolerantie, rechtvaardigheid en solidariteit heersen. (Art. I-2 – EU Conventie)1.  

Het Oekraïens-Russisch gewapend conflict is de eerste grootschalige oorlog in Europa sinds de Tweede 

Wereldoorlog. Het is een scharnier in de wereldgeschiedenis omdat het oorlogsrecht en verscheidene 

internationale conventies (Genève, Den Haag, …) met de voeten worden getreden, de UNO machteloos blijkt te 

zijn maar vooral omdat er eenzijdig gedreigd wordt met een nucleaire oorlog.  

De COVID-pandemie is gelukkig aan het uitdoven. Van de coronavirusfamilie geraakt de mensheid nooit meer 

verlost. De virussen zullen muteren en terugkeren. Laat ons hopen dat er geen zware opflakkeringen komen. Er 

is echter een andere ‘ziekte’ uitgebroken. Het is geestesziek en crimineel wat er nu aan het gebeuren is in Oost-

Europa. Twee broedervolken die elkaar uitmoorden. Aan de onheilstijdingen op televisie en andere media over 

het ongenadig bestoken van burgerdoelwitten is niet veel toe te voegen maar enige achtergrond en bedenkingen 

zijn noodzakelijk.  

Verslaggeving over een oorlog is steeds langs alle zijden tendentieus. Er is naast het gewapend conflict ook een 

propaganda- en sinds enige decennia ook een cyberoorlog. Propaganda is per definitie leugenachtig. Het eerste 

oorlogsslachtoffer is de waarheid. Verscheidene neutrale partijen rapporteren ‘oorlogsmisdaden’. Op dit ogenblik 

kan niemand daarover een rechtvaardig oordeel vellen. We moeten eerst alles met wetenschappelijke ernst en 

expertise in een vierdimensionale context zetten. Het is nodig om de hele streek in en rond het conflict en zijn 

geschiedenis te bekijken om goed te begrijpen wat er aan de hand is.  

Agressieoorlog en terreur 

Dr. Hans Kluge (BE), regionaal directeur van de WHO telde op 07 april ‘22 niet minder dan 91 gebombardeerde 

hospitalen en zorginstellingen. Diezelfde tijd stonden de binnen- en buitenlandse nieuwsmedia bol van de aanklacht 

over wandaden begaan door Russische militairen in Boetsja, Irpin, Gostomel (Гостомель) en Borodjanka, ten 

noordwesten van Kiev. Een arts in Boetsja zocht hulp voor heel jonge ongewenst zwangere slachtoffers van 

verkrachting door Russische militairen (HLN, 29 april 22). Jonge vrouwen en minderjarige meisjes, kinderen werden 

gewelddadig verkracht om hun hele familie te vernederen. In het treinstation van Kramatorsk doodde en verwondde 

een Russische raket tientallen vluchtelingen, voornamelijk vrouwen, ouderen en kinderen. Marioepol werd 

platgebombardeerd terwijl er nog burgers in de kelders en onder de Azovstal-fabriek schuilden. Satellietbeelden 

van 3 april toonden sporen van wat een massagraf zou kunnen zijn over een lengte van 300m langs de begraafplaats 

van Manhush, zo’n 20 kilometer ten westen van Marioepol. Het stadsbestuur maakte gewag van 9000 lijken. Is deze 

havenstad een Guernica 2.0 geworden: het vernietigen van een stad als verschrikkelijk voorbeeld van wat andere 

steden en dorpen kan te wachten staan, zuivere terreur? Een totale oorlog in Europa? 

Er zijn sterke aanwijzingen dat er moordpartijen, folteringen en verkrachtingen geweest zijn op burgers die niet aan 

de vijandelijkheden deelnamen. Dorpen werden leeggeplunderd. Het doet ons terugdenken aan de fascistische 

totale Vernichtungskrieg in WO II. De Oekraïners, burgers en militairen worden door de Russische propaganda 

‘ontmenselijkt’. “Ze moeten vernietigd worden als ratten”. Het is dezelfde hersenkronkel die het leger van het Duitse 

keizerrijk aanzette om in de Eerste Wereldoorlog het mosterd- en chloorgas in de loopgraven te drijven. Laat ons 

hopen dat het zover niet komt om de laatste mensen die schuilen in kelders en metrostations te ‘vernietigen’. Het 

zou nóg een zware misdaad op de menselijkheid zijn. Rusland beweerde officieel en herhaaldelijk dat het vertonen 

van hun wandaden allemaal ‘fejk’  (overgenomen van “fake”) is en in scène gezet, maar zonder enig aanvaardbaar 

tegenbewijs te leveren. Een klein voorbeeldje. Een onderzoek van de satellietbeelden van Maxar Technologies, toont 

                                                                 
1 Zie: https://www.europa-nu.nl/id/vgt8md6d4mvq/artikel_i_2_de_waarden_van_de_unie . 

https://www.europa-nu.nl/id/vgt8md6d4mvq/artikel_i_2_de_waarden_van_de_unie
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aan dat rond 11 maart een Russische tank in Boetsja op een burger met de fiets aan de hand schoot. De 

videobeelden gingen de wereld rond. Het is maar één van de vele voorvallen. Er werden daar reeds 410 lichamen 

geborgen. Er is een internationaal neutraal gerechtelijk onderzoek aan gang aangaande deze misdaden. Er zijn reeds 

honderden gevallen bekend. Onderzoekers van o.a. Human Rights Watch en forensische experts zijn ter plekke en 

honderden journalisten documenteren alles tot in de kleinste details.  

Wat zijn oorlogsmisdaden ? 

Oorlogsmisdaden zijn zware schendingen van het internationaal humanitair recht (IHR) of kortweg: oorlogsrecht. 

Het is het geheel van internationaal overeengekomen regels dat de humanitaire gevolgen van een gewapend conflict 

probeert te beperken. Dit recht beschermt het leven, de gezondheid en de waardigheid van personen die niet (langer) 

deelnemen aan een gewapend conflict. Het recht beperkt of verbiedt ook het gebruik van bepaalde wapens, zoals 

gifgas, biologische wapens (virussen e.a. ), land- en antipersoneelsmijnen, splinterbommen, exploderende kogels 

en bepaalde misdadige methoden, zoals folteringen, gijzelingen en gebruik van menselijke schilden van bijvoorbeeld 

krijgsgevangenen of burgers in gewapende conflicten. 

Het meeste van dit recht is vervat in de Statuten van het Internationaal Militair Tribunaal (IMT) van Neurenberg 

(Londen, 1945), in de Verdragen van Genève (1949) en de Aanvullende Protocollen (1977), in de Statuten van de 

Internationale Straftribunalen van voormalig Joegoslavië en Rwanda en in het Statuut (of Verdrag) van Rome over 

het Internationaal Strafhof (2002). Rusland en Oekraïne hebben de verdragen geratificeerd, officieel bekrachtigd en 

zijn dus gebonden aan de regels. In de militaire opleidingen moet hierover worden onderwezen. We stellen ons de 

vraag of dit in de Russische Federatie (RF) wel gebeurt en welke interpretatie eraan gegeven wordt.  

Enkele voorbeelden van oorlogsmisdaden:  

• opzettelijke doodslag van beschermde personen onder het IHR: zoals gewonde en zieke strijders, 

krijgsgevangenen en burgers 

• foltering en onmenselijke handelingen, verkrachting en aanranding is er één van 

• aanslagen op de burgerbevolking en hun woningen 

• onwettige deportatie of transfer naar ver afgelegen gebieden  

• gebruik van verboden wapens en verboden methoden van oorlogsvoering. 

Daarnaast kunnen door het Internationaal Strafhof misdaden worden bestraft, die geen deel uitmaken van het 

oorlogsrecht sensu stricto. Het zijn (1) genocide of volkerenmoord, wat het stelselmatig uitmoorden is van een 

bepaald volk (etnie), zoals gebeurde in Rwanda, (2) misdaden tegen de mensheid zoals een wijdverbreide of 

stelselmatige aanval tegen een burgerbevolking, (3) misdaad tegen de vrede zoals het voeren van een 

agressieoorlog, die staat tegenover een verdedigingsoorlog. De RF voert een agressieoorlog tegen een soeverein 

buurland, dat zich tegen deze aanval verdedigt. Het komt zowat overeen met de notie van wettige (zelf)verdediging. 

De RF schermde jarenlang, o.m. in de Verenigde Naties, met haar soeverein recht wanneer het ging om 

‘politieoperaties binnen de eigen federatie’, die eveneens agressieoorlogen waren. De Russische machthebbers 

willen hetzelfde spelletje spelen door te beweren ‘Russische inwoners in Oekraïne te gaan redden’ maar die inwoners 

zijn Oekraïners geen Russen! Wat leert ons de moderne geschiedenis? Handvest van de Verenigde Naties, Art. 2 

lid 4 verbiedt het ’gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid van een staat’. 

Laten we 85 jaar terugkijken in de tijd. Nazi-Duitsland had een nationalistische leuze: “Heim ins Reich”: het huis van 

elke Duitser moest in het Duitse Rijk staan. Resultaat: de Oostenrijkse Anschluss in 1938. Hitler wou met zijn 

aanspraken op het Tsjechische Sudetenland met ongeveer drie miljoen ‘Volksduitsers”, de wil om weerstand te 

bieden van de buurlanden nog eens testen.  B vStrategisch en economisch was Sudetenland voor Duitsland van 

groot belang. Het was voor Hitler een stukje Dritte Reich in het buurland. Van in de Oostenrijkse tijd was de streek 

industrieel ontwikkeld en beschikte over een voor die tijd modern leger. De industrie in het Sudetenland sloot aan 

bij die van Duitsland en kon de Duitse herbewapening goed dienen. Het voorkomen van uranium en mineralen was 
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ook belangrijk. De tegenstellingen liepen steeds hoger op en werden vanuit Duitsland met propaganda en 

knokploegen aangewakkerd. De grote mogendheden wensten geen oorlog met het Nieuwe Rijk en gaven tijdens de 

Conferentie van München de annexatie toe in ruil voor vredesgaranties. We weten allemaal wat daarvan gekomen 

is. Vervang hierboven ‘nazi-Duitsland’ door ‘Russische Federatie’ en Sudetenland door Donbas en het lijkt dat de 

geschiedenis zich herhaalt. Gaat het Westen nog eens in dezelfde val trappen?  

Zullen in de toekomst de (bewezen) oorlogsmisdaden onder de conferentie-matten worden 

geveegd? De Staten moeten alle personen die ernstige inbreuken plegen, opsporen en 

sanctioneren, ongeacht de nationaliteit van de schuldige of de plaats van de inbreuk. Dit 

principe van universele jurisdictie is essentieel om een doeltreffende vervolging van ernstige 

inbreuken te waarborgen. Na de oprichting van de Joegoslavië- en Rwandatribunalen, werd 

in 1998 met het Statuut van Rome, het Internationaal Strafhof opgericht. Wanneer Staten in 

gebreke blijven om hun verplichting inzake de bestraffing van oorlogsmisdaden na te komen, 

kan het Internationaal Strafhof deze bevoegdheid overnemen. Voormalig VN-aanklager, de 

Zwitserse Carla del Ponte, bekend van het Joegoslavië-tribunaal, verklaarde in een Zwitserse 

krant dat het, wat haar betreft, al aangetoond is dat Rusland zich schuldig maakt aan 

oorlogsmisdaden. “Poetin is een oorlogscrimineel", zegt Del Ponte. Ze pleit voor een 

internationaal aanhoudingsbevel. “Dat zou het voor hem onmogelijk maken om Rusland nog 

te verlaten en het zou een sterk signaal zijn om te tonen dat hij geïsoleerd staat.” (J. 

Bossaert HLN, 3 april 22).  

Poetin ‘verwijderde’ in november 2016 zijn handtekening onder het Verdrag van Rome, d.w.z. dat de RF het 

Internationaal Strafhof niet meer erkent, het werd door dat land nooit geratificeerd (wettelijk bekrachtigd). De VSA 

heeft het Verdrag ondertekend maar niet geratificeerd. De opvolger van Del Ponte is de voormalige Belgische 

federale procureur Serge Brammertz. Hij onderzocht o.m. mensenrechtenschendingen in Oeganda, Darfoer, Congo, 

Rwanda en voormalig Joegoslavië; de twee laatsten in The Mechanism for International Criminal 

Tribunals (de MICT). Sinds juni 2021 is de aanklager Karim Khan (VK). Op verzoek van 41 lidstaten is het 

Internationaal Strafhof begin maart een onderzoek begonnen naar oorlogsmisdaden in Oekraïne. 

Oekraïne, een begeerd grondgebied 

Het zwaartepunt van de Europese geschiedschrijving was deze van de grote Westerse naties en de bijhorende grote 

mannen en vrouwen. Het Russische tsarenrijk, Polen-Litouwen, Oostenrijk-Hongarije kwamen zuinig aan bod. Over 

Walachije, Servië, Bosnië, Transsylvanië, Moldova en Galicië werd slechts terloops gesproken. Het Ottomaanse Rijk, 

dat halfweg de 17e eeuw aan de poorten van Wenen stond, werd ‘De zieke man van Europa’ genoemd. Oekraïne 

heeft sterke historische banden met het oude- en Sovjet-Rusland.  

De eerste keer dat het woord oukraina (Oud Oost-Slavisch: оукраина) opduikt in een geschreven bron, is in 1187. 

Het had tot de 16e eeuw nog geen vast grondgebied. De Unie van Lublin (1569) leidde tot het Pools-Litouwse 

Gemenebest. Het oostelijk deel van het koninkrijk dat grensde aan het gebied van de Krim-Tataren werd in het 

zuiden informeel ‘de oekraïne’ of het ‘grensland’ genoemd. Van de 16e tot de 18e eeuw werden verschillende 

gebieden geleidelijk aan 'de Oekraïne' genoemd. De nationalistische gedachte, met een eigen Oekraïense taal en 

cultuur, laaide op in het midden van de 18e eeuw, in de nasleep van de boerenopstand van 1768-1769. Voordien 

was dit nationaal gevoel minder duidelijk aanwezig. Van de 15e tot in de late 17e eeuw bestond de Kozakkenstaat 

Zaporizja, die de voorloper was van het land Oekraïne. Met het Verdrag van Andrusovo (1667) verdeelden de grote 

mogendheden het grondgebied van wat later Oekraïne zou worden onder elkaar. 

De Dnjepr is 2201 km lang en verdeelt Oekraïne van noord tot zuid in twee. De rechteroever van de Dnjepr behoorde 

tot eind 1793 tot het Poolse-Litouwse Gemenebest. Galicië-Wolynië werd toen bij het Oostenrijkse Rijk gevoegd en 

Carla del Ponte 

(foto: wikimedia, Rama) 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0#Old_East_Slavic
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de linkeroever werd opgenomen in het Russische tsarendom. In 1672 werd Podolia bezet door het Ottomaanse rijk. 

Kiev en Braclav bleef onder de controle van de kozakkenleider Petro Doroshenko. 

In 1793 werd West Oekraïne door Rusland ingelijfd 

door de tweede verdeling van Polen-Litouwen. Het 

grootste deel van Oekraïne viel onder het bewind van 

Catharina II de Grote van Rusland (1729-1796). Zij 

regeerde als een verlichte autocrate ‘geleid’ door de 

Russische wetten en voor het welzijn van haar 

onderdanen maar vooral de rijken en de adel. Ze 

veroverde grote stukken grondgebied van het 

Ottomaanse Rijk, van wat nu Oekraïne is en sloeg 

boerenopstanden de kop in. Ze vocht zich een weg 

naar de Zwarte Zee en veroverde in 1783 de Krim op 

de Tataren.  

Zoals voor Poetin vandaag de dag, gold voor Catharina 

als leidend beginsel: ‘de Russische soevereiniteit en 

de Russische expansie boven alles’. Al het andere is 

daaraan ondergeschikt2. Poetin bewondert deze tsarina. 

Ziet hij zichzelf als ‘Vladimir de Grote’, de man die 

Rusland terug op de wereldkaart zette en welvarende 

havens aan de Zwarte Zee bezorgde?  

Oekraïense schrijvers en intellectuelen werden in de 

19e eeuw geïnspireerd door de nationalistische 

stromingen binnen Europese volkeren die eveneens 

leefden onder imperiale regeringen. 1848 was in een 

groot deel van Europa een revolutiejaar. Rusland, uit 

angst voor separatisme, verbood het gebruik van de Oekraïense taal en het bevorderen van deze cultuur. Een 

erudiete russificatie leidde tot een uittocht van Oekraïense intellectuelen, terwijl anderen een panslavische of 

Russische identiteit omarmden. Er was toen in het land, wat later de naam Oekraïne zou aannemen, door het 

Russische imperialisme al verdeeldheid gezaaid, en ze doen dat nog steeds. 

De explosieve dualiteit van een land met twee of meerdere culturen vinden we terug 

in )vele andere staten. Het nationalistische idee van “één volk, een land, één taal, één 

leider” heeft in de voorbije eeuwen veel leed en bloedvergieten gekost. Er zat bovendien 

een emancipatiegedachte achter, van politieke en economische zelfbeschikking. In ons 

eigen land, Frankrijk, VK, Spanje, Italië, Zwitserland, Roemenië … kennen we het 

probleem ook maar zijn er tot nu toe – zij het op een ongewoon ingewikkelde wijze – in 

geslaagd minstens een burgeroorlog te vermijden.  

In 1917 brak in Rusland een burgeroorlog uit en ontstond de Oekraïense Volksrepubliek. 

In Oekraïne werd het Zwarte Leger van partizanenleider Nestor Machno, opgericht. Het 

telde op zijn hoogtepunt 100.000 manschappen. Ze volgden de principes van het 

collectief-anarchisme (Bakoenin) en bevochten zowat 

iedereen, het Witte Leger en de Bolsjewieken incluis.  

                                                                 
2 https://g-geschiedenis.eu (2014) 

Banner Vrije Zone met tekst: ”Dood 

(Smertz) aan allen die de vrijheid van 

werkende mensen in de weg staan” 

De rode lijnen waren het P-L Gemenebest. De zwarte lijnen zijn de huidige 

grenzen 

Vergelijk het bezette gebied (3 mei 22) en de gele strook langs de kusten 

bovenaan. 

Vlag van de Oekraïense Volksrepubliek 

en Directoraat (1917-18 en 1921) 

https://g-geschiedenis.eu/


 
    

   9 EDITORIAAL van de hoofdredacteur 

Oorlog in Europa  

Bulletin National M&M – Edition Spéciale – juin 2022 

 

In 1921 kreeg Trotski met het Rode Leger de bovenhand. Machno vluchtte naar Roemenië. Er kwam een einde aan 

‘De Vrije Zone van Oekraïne’. 

In 1922 wonnen in Rusland de marxistisch-leninistische bolsjewieken. De nieuwe staatsvorm werd Sojoez 

Sovjetskich Sotsialistitsjeskich Respoeblik (CCCP) gedoopt: een ‘socialistische radenrepubliek’. Oekraïne werd voor 

bijna 70 jaar één der sovjet republieken. Na het imploderen van de USSR verklaarde Oekraïne zich op 24 augustus 

1991 onafhankelijk. De RF heeft deze onafhankelijkheid erkend maar bleef het zien als hun ‘invloedssfeer’. Het is 

een uitvloeisel van de brezjnevdoctrine (1968): “Wanneer krachten die vijandig zijn aan het socialisme een 

socialistisch land naar het kapitalisme willen brengen, wordt het niet alleen een probleem voor het betrokken land, 

maar van alle socialistische landen, oftewel broederlijke solidariteit is belangrijker dan nationale soevereiniteit.” De 

expansiedrift van de RF is geen nieuw fenomeen. Het lijkt grootheidswaanzin van het in oppervlakte grootste land 

ter wereld, dat meent de wereld te moeten overheersen of toch tenminste Europa. Er is meer. Oekraïne beschikt 

over 5,4 duizend miljard m³ gas. Naast de enorme steenkoollagen in de Donbas, zijn de grootste reserves van 

aardolie en aardgas te vinden in het stroomgebied van Dnipro-Donjetsk, de Karpaten in het westen van Oekraïne 

en de regio van de Zwarte Zee en de Krim in het zuiden. Het stroomgebied van Dnipro-Donjetsk is een belangrijke 

olie- en gas producerende regio die goed is voor 90 % van alle huidige Oekraïense productie. Er worden naast 

ijzer, koper en nikkel veel zeldzame mineralen ontgonnen, die essentieel zijn voor de ontwikkeling van moderne 

economieën en technologie. Lithium, mangaan, ureum, neon en de grootste Europese reserves van titanium zijn er 

zo enkele van. Oekraïne bezit rond de 5% van ’s werelds mineralen (uit: worldatlas.com). 

De Sovjet-Unie (SU), wat gebeurde er na de revolutie van 1917 ?  

De SU ontstond in 1922 en bestond uit vijftien republieken waar een autocratisch éénpartijstelsel heerste. Het waren 

de Russische Socialistische Federale Sovjet Republiek (SFSR) en andere Socialistische Sovjet Republieken (SSR): 

Oekraïne (OEkrSSR), Wit-Rusland (Belarus), Georgië, Moldavië, Letland, Estland, Litouwen,  Kazakstan, 

Azerbeidzjan, Kirgizië, Tadzjikistan, Armenië, Oezbekistan en Turkmenistan. Daarnaast waren er nog twaalf zgn. 

autonome SSR (ASSR). (Zie kaartje) 

         De Sovjet-Unie 

Kaart: 

https://www.britannica.com/pl

ace/Soviet-Union 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Socialisme
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De Oekraïners en de andere 159 etnische groepen en volkeren leefden onder de gewelddadige knoet van Russische 

krasnye lidery (rode leiders) met hun leger, GRU, NKVD, KGB, FSB ((Federalnaya Sluzba Bezopasnosti), e.a.. Ze 

werden geterroriseerd, gedeporteerd, vermoord en in armoede gestopt. De gedwongen collectivisatie van 

landbouwbedrijven via sovchozen en kolchozen in Oekraïne leidde tot de holodomor-hongersnood van 1932-33, 

waarbij een vijfde deel van de boerenbevolking (5 tot 10 miljoen mensen) het leven lieten. Het zijn cijfers die doen 

duizelen van afgrijzen. Het zit nog in het collectieve geheugen van de Oekraïners.  

Eén der grootse onderdrukkers van de randvolkeren en ‘russificatie’ van de etnische minderheden was geen Rus 

maar een Georgiër: Iósif Dzhugashvili, met de aangenomen naam Jozef Stalin. Tijdens de dertig jaren, tussen 1922 

en 1953, toen hij secretaris-generaal was van de CPSU, waren er reeksen van binnenlandse ‘zuiveringen’, zeg maar: 

het uitschakelen van (mogelijke) tegenstanders. Hij steunde op zijn geheime politie van beroepsfolteraars en 

moordenaars en een verschrikkelijke staatsterreur om te heersen en te onderdrukken. Onder zijn dictatuur stierven 

9 tot 20 miljoen mensen een onnatuurlijke dood. Niet alleen in de USSR, ook in de buurlanden. Stalin beweerde 

dat het ‘Bloedbad van Katyn’ (Polen) van maart 1940, door nazi’s werd aangericht. Later werd bewezen dat 22.000 

Poolse officieren en intellectuelen door de Russische geheime dienst NKVD werden vermoord.  

Oost-Europa was één groot strafkamp. De grenzen werden streng bewaakt om de mensen binnen het land te 

houden. De Oost-Duitse Grenztruppen kregen het bevel om iedereen die over het IJzeren Gordijn trachtte te vluchten 

naar de vrijheid, neer te schieten. Het woord Slaven kreeg een dubbele betekenis. Schrijvers zoals de 

Nobelprijswinnaar (1970) Aleksandr Solzjenitsyn lichtten indertijd een tipje van de sluier, die over de Goelags hing. 

Er was gelijkheid: iedereen was arm en leefde in angst, niemand was veilig. De inwoners werden geknecht en 

uitgebuit en dienden als kanonnenvlees. Er vielen in Wereldoorlog II 23,4 miljoen sovjetslachtoffers, o.m. omdat 

Stalin te laat reageerde op de Duitse invasie in juni 1941, met de naam ‘Operatie Barbarossa’. Zonder de befaamde 

maarschalk Georgi Zjoekov was het een catastrofe geworden. Het was huiveringwekkend toen we Poetin in een 

televisietoespraak op 16 maart 22 zagen en hoorden zeggen "Het Russische volk zal altijd in staat zijn om echte 

patriotten van uitschot en verraders te onderscheiden en simpelweg uit te spuwen, zoals je een vlieg uitspuwt die 

per ongeluk in je mond vliegt." Hij spreekt over "een noodzakelijke zuivering van de samenleving" die Rusland 

"alleen maar sterker zal maken". Is er in Rusland een nieuwe Stalin opgestaan?  

De SU was een kleurrijke mozaïek van landen en landjes onder Russische hegemonie met meer dan 100 

verschillende etnische groepen. De totale bevolking van het land werd in 1991 geschat op 293 miljoen. De 

meerderheid van de bevolking waren Russen (50,78%), gevolgd door Oekraïners (15,45%) en Oezbeken (5,84%). 

De Communistische Partij van de Sovjet-Unie (CPSU) was congruent met het staatsapparaat. Het Centraal Comité 

(Tseka) vergaderde tweemaal per jaar en het Politburo (zeg maar regering) was de uitvoerende macht. De secretaris-

generaal van de enige partij was de grote baas van alles. In de republieken bestonden er ‘autonome’ partijafdelingen. 

De politieke en militaire invloed van de SU was immens groter dan het reeds grote land. De SSR en ASSR waren 

de erfgenamen van de (afgeslankte) USSR. De RF bestaat op dit ogenblik uit 85 deelgebieden waarvan 21 

republieken, met een eigen grondgebied, grondwet, president, bestuur en vlag. Het zijn vooral gebieden met 

etnische minderheden. Enkele voorbeelden: de republieken Dagestan, Karelië, Noord-Ossetië, Jakoetië, Tatarstan, 

Tsjetsjenië, … . De in 2014 geannexeerde republiek van de Krim tellen ze als laatste. 

In augustus 1991 verloor de CPSU haar monopoliepositie en werd de partij zelfs verboden. De laatste secretaris-

generaal van de CPSU (1985-1991) en tevens de eerste en meteen ook de laatste president van de Sovjet-Unie 

was Michail Gorbatsjov (1990 tot 1991). Zijn leuze waren woorden die de wereldgeschiedenis ingingen: perestrojka 

en glasnost, wat hervorming en openheid betekent. Hij poogde tevergeefs om de partij aan te passen aan de nieuwe 

tijden. De CPSU verloor haar macht. Het betekende het einde van de Sovjet-Unie en maakte in de slipstream van 

de val ook een einde aan de Koude Oorlog. In december 1990 kreeg Gorbatsjov de Nobelprijs voor de Vrede.  

Het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS of CIS), zijnde Rusland, Oekraïne (tot 1993) en Wit-

Rusland ontstond kort daarna.  Tussen 1993 en 2008 kwam Georgië erbij. De andere GOS-lidstaten zijn: Armenië, 

Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Azerbeidzjan, Moldavië en Oezbekistan (in 2000). Het is een gemeenschappelijke 
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economische ruimte, in feite de tegenhanger van de EU. De hoogste functie is secretaris-generaal en sinds 1999 

zijn het Russen. Actueel is het oud-KGB-er, generaal Sergey Lebedev, de vroegere directeur van de Russische SVR, 

de buitenlandse inlichtingendienst. Lebedev was een collega van Poetin, niet in de DDR maar in de Verenigde 

Staten (1998-2000). Poetin werkte tussen 1985 en 1990 in Dresden, Oost-Duitsland (DDR). Hij bespioneerde vooral 

Westerse technologie firma’s. Dresden was de zetel van Robotron, de grootste elektronicafabrikant in de DDR en 

een centrum voor de zwarte markt in defensiematerieel naar het Midden-Oosten toe3.  

In het binnenland van de USSR was het leven hard. De Russische machtshebbers zijn doorheen de moderne tijden 

opgetreden als de gewapende rovers van heel Oost-Europa, Azië en elders. Als ze te weinig middelen ofwel geen 

‘management’ hadden dat op iets trok - denk daarbij aan de gebrekkige meerjarenplannen -, of gewoonweg erg 

jaloers waren op het goede doen van een buurstaat, dan trokken ze de grenzen over om met dreiging en geweld te 

stelen bij de buren. Het is een grove leugen van Kremlinwoordvoerder Dmitry Peskov ‘dat Rusland in heel zijn lange 

geschiedenis nog nooit iemand heeft aangevallen’. Het is geschiedenisvervalsing en propaganda. Laten we hierbij 

de exploten van de tsaren en hun voorgangers terzijde. Wat gebeurde er in Hongarije (1956), in Afghanistan (1979), 

in Tsjetsjenië (o.a. 1994 en 1999), in Zuid-Ossetië en Georgië (2008), in Oekraïne (2014) in Syrië (2015)? Die 

landen hebben en hadden Rusland c.q. de Sovjet-Unie nooit aangevallen en bedreigd. Neem Georgië als voorbeeld 

van aggressie. Russische tanks vallen Georgië binnen, daar wonen ook etnische Russen. Het Russische leger vocht 

aan de zijde van Zuid-Ossetië en Abchazië, delen van Georgië die zelfstandig wilden worden. De RF wint deze oorlog 

en Georgië verliest definitief de controle over deze gebieden. De Verenigde Staten en andere westerse landen 

keuren de Russische acties af en wijzen op de soevereiniteit van Georgië. Daarmee was de kous af. Nog een ander 

voorbeeld? De false flag-aanslagen in Moskou, toegeschreven aan Tsjetsjeense terroristen, waren een voorwendsel 

om Tsjetsjenië aan te vallen en Grozny plat te bombarderen, waarbij 20.000 à 25.000 inwoners een gewelddadige 

dood stierven. In 1999-2000 vielen in de Derde Slag om Grozny wéér duizenden doden. De bevolking werd 

gehalveerd. De operatie in het theater van Dubrovka (2002), waarbij 137 doden vielen en de gijzeling in Beslan 

(2004) zijn bewijzen hoe crimineel wreed en incompetent de Russen hun ‘problemen oplossen’. De spetsnaz Vityaz 

e.a. kregen van generaal Tikhonov (FSB) het bevel om ‘binnen te vallen’ in het schooltje met de steun van T-72 

tanks en vlammenwerpers! Er vielen 385 doden of meer, waarvan 186 schoolkinderen. De Russische regering 

verklaarde dat “de gijzelaarsgroep bestond uit een internationaal gezelschap van Arabieren, Tataren, Kazachen, 

Tsjetsjenen, Oezbeken en een plaatselijke inwoner.” In Russische families is het gebruik van geweld in 

familiedisputen dagelijkse kost. De drie zussen Khachaturyan zijn in Rusland uitgegroeid tot het symbool van het 

falende Russische rechtssysteem dat slachtoffers van huiselijk geweld niet of nauwelijks beschermt. Ze staken in de 

zomer van 2018 hun vader dood na jarenlang mishandeld, vernederd en als kleine meisjes verkracht te zijn. Toch 

heeft de Russische procureur de maximumstraf tegen het drietal geëist. (Frank Poosen, Nieuwsblad, 4 /12 /2019) 

De kleptocraten, oligarchen, schatrijke apparatsjiks en siloviki (securocraten o.a. uit leger en FSB) die zich nestelen 

rond een megalomane despoot houden het eigen volk arm en dom. De vrije pers is dood, de staatstelevisie is een 

leugenfabriek. De nationalistische propaganda hakt op hen in: “Het Westen is de oorzaak van de ‘veiligheidsoperatie’, 

Rusland is bedreigd!” Het politieke landschap is sinds enige jaren grondig veranderd. In de Doema zitten (terug) 

jaknikkers. De oppositie wordt ‘uitgeschakeld’: moord en doodslag. De gewone mensen worden nog steeds 

geterroriseerd en lijden onder de dictatuur van absurde regeltjes, norse loketbedienden, kafkaiaanse financiën, 

terwijl de nomenklatoera zelf ongebreidelde luxe kent en grote sier hield in het Westen, belastingparadijzen en 

sultanaten. Het alcoholisme bij de bevolking is enorm. Rusland is een der corruptste staten ter wereld. De 

‘corruptieperceptie index’ van Transparency International (2021), zet Rusland op de 136e plaats met een score van 

29/100 en dalend, tussen Mali en Myanmar. (België bezet de 18e plaats met een score: 73/100.) De ‘democratie-

index’ van het invloedrijke Britse weekblad The Economist.4 Is gebaseerd op vijf metingen: verkiezingsproces en 

                                                                 
3 Catherine Belton, Putin’s People, W. Collins, London, 2000, interview van Franz J. Sedelmayer in 2018 
4 Economist Intelligence Unit, interactieve kaart en index (te downloaden) op https://www.economist.com/graphic-detail/2022/02/09/a-

new-low-for-global-democracy (05/04/22) 

https://www.economist.com/graphic-detail/2022/02/09/a-new-low-for-global-democracy
https://www.economist.com/graphic-detail/2022/02/09/a-new-low-for-global-democracy
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pluralisme, het functioneren van het bestuur, politieke participatie, democratisering, politieke cultuur en burgerlijke 

vrijheden. De index verschijnt jaarlijks en de score loopt van 1 tot 10. Ons land kreeg in februari 2022 (cijfers 2021): 

7,51, wat goed is voor een 36e plaats (Nederland: 11e met 8,88). Het autoritair regime van de RF bekleedt de 124e 

plaats met 3,24/10. De rode lantaarndrager op de 167e plaats is Afghanistan met 0,32/10. We mogen onszelf geen 

rad voor de ogen draaien! Minder dan de helft van de wereldbevolking leeft in een democratie. Het gaat hier om 

vrijheid en gelijkheid, het recht om te leven in welzijn voor de hele wereld.  

De buurlanden van het conflict 

Voor mijn vrouw en ik, familieleden, vrienden en collega’s die ons indertijd kwamen bezoeken in Roemenië, Bulgarije 

en Moldavië en voor onze vrienden die daar nog steeds wonen en werken, ligt het conflict gevoelsmatig een stuk 

dichterbij. Roemenië en Bulgarije waren geen deel van de Sovjet-Unie maar zaten in haar invloedssfeer. Roemenië 

kende een soort nationaal-communisme met een neutraal 

laagje vernis erover. We woonden en werkten 8½ jaar in 

en vanuit Roemenië (2000-2008), spreken en schrijven 

de taal, leerden de cultuur en de mentaliteit kennen. Iets 

meer dan 10 jaar nadat de Ceausescu’s, na een summier 

proces, in Tîrgoviste werden neergeschoten, was 

Roemenië nog niet hersteld van de politico-sociale kwalen 

van het communisme en zijn despoten. De ouderen 

vertelden ons dat het vroeger beter was. “Iedereen kreeg 

gelijke kansen. Iedereen kon studeren en daarna gaan 

werken. Iedereen had een woning. Orde en discipline 

heersten”. Het was en is een verkeerde perceptie, er 

gedurende decennia ingeprent. Alleen de laatste zin kwam 

ongeveer overeen met de realiteit: orde en discipline 

heersten maar onder de zware knoet van de politieke 

geheime politie, de Securitate. Studeren? Indien vader en 

moeder lid waren van de communistische partij kon men 

hogere studies aanvatten of een diploma kopen of als 

cadeautje krijgen van de alleenheersende partij. Helena 

Ceausescu kon amper lezen en schrijven. In 1967 

‘verkreeg’ ze een PhD in chemie en werd de meest gelauwerde scheikundige van haar tijd, ook internationaal: 

allemaal fake. Haar tolk was een scheikundige! Het is maar een voorbeeld hoe autoritaire regimes aaneenhangen 

met leugens. De woningen? Kijk wat een eindeloze reeks troosteloze betonnen blokken er in Oost-Europa nog staan. 

Werken voor een hongerloon en verplicht. Inspraak? Nihil. De raden (in het Russisch: sovjets) waren bevolkt met 

gehoorzame partijsoldaten. Er werd door de nomenklatoera over de hoofden van de inwoners gedacht en beslist. 

De Duitser Karl Marx en Vladimir Oeljanov aka ‘Vadertje Lenin’, draaiden zich om in hun graf.  

De voorbereiding en het begin van de toetreding tot de EU van Roemenië en Bulgarije in 2004-2007, vroegen een 

radicale mentaliteitswijziging. De politici en de bevolking verwachtten veel subsidies waar ze niets voor hoefden te 

doen. De jongeren dachten dat ze ‘ineens en vanzelf’ de welvaart gingen krijgen als in België en de rest van de EU. 

Het was moeilijk om hen te overtuigen om een tandje bij te steken. We wezen op de ‘dode letter’ van vele wetten en 

reglementen en dat vele organisaties ‘lege dozen’ bleken met een mooie strik. Het was niet ‘hun schuld’! Als het 

verkeerd liep, dan wees de modale Roemeen met de vinger naar de Roma. De Bulgaren wezen naar de Turkse 

Bulgaren en andere minderheden maar vooral naar ‘de buitenlanders, die niets weten over het roemrijke verleden 

en hun cultuur’. Ze voelden zich niet verantwoordelijk want ‘de staat’ nam alles uit hun handen. Afspraken en beloftes 
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werden om de haverklap eenzijdig gewijzigd. De Bulgaren waren daarin anders, een bergvolk, ze houden hun woord. 

Traian Basescu, minister, burgemeester van Boekarest en later president van Roemenië, was heel sceptisch over 

de politieke kaste. Hij had enkele jaren in Antwerpen gewoond als vertegenwoordiger van NAVROM. Hij zei ons 

ooit: ”De kiezers mogen nu (2004) kiezen uit een schare oude communisten”. Oude wijn in nieuwe zakken. 

Roemenië, Bulgarije en de Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen (die SSR waren!) zijn nu leden van de EU 

en van de NAVO. Dit ergert de oud-communisten in de RF en elders mateloos. “Het zal zo blijven tot die generatie 

dood is”, zei Basescu. Het is tekenend voor heel het gewezen Oostblok. 

Roemenië en Moldavië hebben een lange grens met Oekraïne. De vluchtelingen opvangen kost handenvol geld, 

ook dat is oorlogsvoering. We herinneren ons de problemen die Belarus creëerde door vluchtelingen uit het 

Midden-Oosten en elders met vliegtuigen aan te voeren en aan de Poolse grens te deponeren. Was dit toen om de 

reacties van de EU te testen op vluchtelingen aan de oostgrens? Er is een ander luik aan de oorlog. De 

vluchtelingenstromen zouden het Westen sociaal-economisch en politiek moeten ontwrichten. Een nieuwe 

‘vluchtelingencrisis’ zoals in 2015 zou de EU uit elkaar moeten spelen. De verrassing is groot dat het integendeel 

een internationale solidariteit op gang bracht, die vanuit de basis van de volkeren kwam. 

In Oekraïne ging het voor de gewone mensen, na de Maidanrevolutie van november 2013, stilaan sociaal en 

economisch beter, in het kleine buurland niet. Moldavië is een staat zo groot als België met 3,3 miljoen inwoners 

maar straatarm, waar arme mensen hun nieren verkopen om hun gezin te laten overleven. (Ik werkte over dat 

onderwerp mee aan een VTM-reportage.) De exodus is enorm. Destijds heeft Roemenië in groten getale Roemeense 

paspoorten uitgereikt aan ‘Roemeense Moldaviërs’. Het land ligt geprangd tussen Oekraïne en Roemenië. Het was 

voorheen Roemeens. Door het Molotov-von Ribbentroppact van 1940 werd Roemenië gedwongen om hun 

historische regio ‘Bessarabië’ af te staan aan de Sovjet-Unie. Er kwam een Moldavische SSR, één van de vijftien. 

Een ander deel werd bij de Oekraïense SSR gevoegd. Bessarabië wordt begrensd door de rivieren de Proet, 

de Dnjestr, de Donaudelta en de Zwarte Zee. De noordelijke provincie Transnistrië, in het Russisch ‘Pridnestrovje’, 

heeft zich in 1990 afgescheurd. Dat deel van Moldavië, gelegen aan de ‘overzijde van de Dnjestr’, is internationaal 

door niemand erkend. Zelfs niet door de RF, zoals nu wel het geval is in Oekraïne met de zgn. Volksrepublieken 

Donjetsk en Loehansk. Zelfs Interpol kan daar niet actief zijn. Het is zoals een pirateneiland uit een ver verleden. De 

‘échte communisten’ wilden hun eigen staat, net zoals in de Donbas, het werd een boevenstaat. De invloed van een 

halve eeuw Sovjet-Unie was overal in het hele land nog sterk aanwezig, ook in het zuidelijke Moldavië: wetgeving, 

bureaucratie, organisatie en mentaliteit. Het leek in 2005, toen ik daar werkte, een vreemd anachronisme. De ‘elite’ 

sprak en spreekt Russisch, zelfs als het Roemeens hun moedertaal was. Terwijl aan de officiële gebouwen de EU-

vlag en de Moldavische vlag - die erg lijkt op de Roemeense - 

wapperden. In Roemenië liggen 8 provincies in de regio 

(Westelijk) Moldavië met 4,4 miljoen inwoners. In Transnistrië 

met als hoofdstad Tiraspol, heerst een marionettenregering met 

een basis van het 14e Russisch Leger. Er zouden permanent 

een 1500-tal manschappen liggen. Hoeveel nu? 

Het was en is een bron van illegale explosieven-, munitie- en wapenzwendel (o.a. Kalasjnikovs AK47) naar het 

Westen en de wereld toe, die later opdoken bij criminele bendes en terroristen. Toen we spraken met Moldaviërs 

die ons vertrouwden, kwamen we te weten dat ze geleden hadden onder de Russische hegemonie van de Sovjet-

Unie. Hun Moldavische (Roemeense) taal en cultuur werden verdrongen. “Ze waren maar goed voor hun lekkere 

wijn”. Zal het vredevolle Moldavië de volgende verovering worden van de Russische krijgsmachine? Indien dit zou 

gebeuren dan zullen de Moldavische Roemenen dit aanvoelen als een aanval op hun ‘familie’ en zeer emotioneel 

en heftig reageren, NAVO of niet. Het zou een zeer explosieve situatie kunnen worden. Niet te vergeten: er vochten 

tijdens WO II twee Roemeense legers (12.600 man) tegen de Sovjet-Unie in Stalingrad!  

               Moldavische vlag           Roemeense vlag 
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De annexatie van de Krim en Novorosiya 

De Krim is een ander ingewikkeld geval. De Krimse Autonome Socialistische Sovjetrepubliek werd op 18 oktober 

1921 opgericht, als onderdeel van de Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek. Voor Poetin en zijn 

aanhang is dit altijd Rusland geweest. Heel gepassioneerd beweerde hij reeds openlijk op de top in Boekarest van 

april 2008 en nog eens op 22 februari 2022, dat Oekraïne geen soeverein land is maar een deel van Rusland en 

“Kiev is de moeder van alle Russische steden”. Het is een vastgeroest idee dat reeds vele jaren door het Kremlin 

als een dogma wordt verkondigd5.  

Tot grote verbijstering van de wereld vertelde de vorige US-president in de herfst van 2017 dezelfde enormiteit. De 

theorie komt van de (gewezen) partijideoloog en oligarch Vladislav Soerkov. Oekraïne heeft een eigen geschiedenis 

en een eigen taal, cultuur en orthodoxe ritus sinds de middeleeuwen. Rusland heeft 

wel verschillende malen dit grondgebied aangevallen, bezet en gerussificeerd. De 

grenzen tussen Rusland en Oekraïne zijn kunstmatig en werden door Rusland niet 

geratificeerd. De Russen voelen het aan alsof ze gebieden verloren aan een 

opgedrongen buurland. De Donbas en Krim worden vaker ‘Novorosiya’ (Nieuw 

Rusland) genoemd. Voor de Russen, met het Kremlin op kop, zijn het Russische 

gebieden, waar Russen wonen en die ze willen ‘bevrijden’6.                          

Na de tweede Wereldoorlog werd Europa politiek hertekend. Oekraïne was een land binnen de SU. De grondwet 

van de Oekraïense SSR werd gewijzigd, zodat die toestond om, in beperkte gevallen, als een aparte entiteit voor de 

internationale wetgeving naar buiten te treden. Zo kon de Oekraïense SSR stichtend lid worden van de Verenigde 

Naties (VN), samen met de Sovjet-Unie en de Wit-Russische SSR. De SU kreeg een permanente zetel in de 

Veiligheidsraad en een extra zetel in de algemene vergadering van de VN, want de OEkrSSR had feitelijk qua 

buitenlands beleid niets in de pap te brokkelen. In 1954 werd de Krim overgedragen door de Russische SSR aan 

de Oekraïense SSR. Na het tuimelen van de rode dominostenen in 1989-1990, bleef de Krim Oekraïens, weliswaar 

met een vooral (71%) etnisch Russische bevolking. Een vakantieparadijs: “de parel van de Zwarte Zee”. 

                                                                 
5 Dr Björn Alexander Düben, https://blogs.lse.ac.uk/lseih/2020/07/01/there-is-no-ukraine-fact-checking-the-kremlins-version-of-

ukrainian-history  
6 Zie verder: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Rusland  

Galicia – Oekraïne - Novorossiya  (Kaart d.d. 2017 in geopolitika.ru - Nicholas Nicholaides) 

     De Vlag van Novorosiya  

https://blogs.lse.ac.uk/lseih/2020/07/01/there-is-no-ukraine-fact-checking-the-kremlins-version-of-ukrainian-history/
https://blogs.lse.ac.uk/lseih/2020/07/01/there-is-no-ukraine-fact-checking-the-kremlins-version-of-ukrainian-history/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Rusland
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De baai van Sebastopol op de Krim is sinds 1804 de basis van de (voorloper van de) Russische Zwarte zeevloot. 

Sebastopol wordt actueel bestuurd als een federale stad van de RF, niet van en door de Krim zelf. De Krim werd 

door Rusland heroverd in 2014. Heroverd, want al in 1783 had Rusland dit schiereiland veroverd op het Ottomaanse 

rijk, dat bestond van 1299 tot 1922. In de vroege middeleeuwen was de Krim onderdeel van het Kievse Rijk, of 

Kyjivska Roes, dat bestond uit Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland met Kiev als hoofdstad. Oekraïne kan met evenveel 

historische legitimiteit beweren dat Rusland tot Oekraïne behoort in plaats van andersom. Is het dit Nieuwe Kievse 

Rijk dat Poetin blijkbaar voor ogen heeft? Hij schreef “Over de historische eenheid van de Russen en de Oekraïners”. 

De Krim werd niet geannexeerd en Oekraïne niet aangevallen uit historische nostalgie! De echte geschiedenis werd 

verwrongen en misbruikt voor plat gewin. Waarom? Om het aardgas en de ertsen. Het landbouwpotentieel met 

graan, zonnebloemen, lijnzaad etc. is enorm. De RF is op ‘rooftocht’. Ze zijn de erfgenamen van de Vikingen, de 

‘Roes’. Bovendien tracht de RF een grotere economische greep te krijgen op het Westen. De toevoer van 

grondstoffen en energie droogt nu al op. Door een onrechtstreeks prijseffect worden ook grondstoffen die niet 

(alleen) uit Rusland of Oekraïne komen (tarwe en maïs) duurder. (Tom Michielsen, De Tijd, 14 maart 22). Het is de 

facto een agressie tegen het hele Westen. De Afrikaanse landen moeten nu een knieval doen voor Poetin en 

minstens ‘neutraal blijven in het conflict. De Westerse landen moeten nu fortuinen besteden om de oorlogvoerende 

Afrikanen aan graan te helpen en voor hongersnoden te behoeden. Hongersnood als weapon of mass destruction? 

De oligarchen van het Kremlin 

Het staat als een paal boven water dat het Kremlin een strategie voert die bewust de NAVO en de EU-landen uit 

elkaar wil spelen. Het vormde in tempore non suspecto van detente en tovarishchestvo (kameraadschap), blijkbaar 

geen ideologisch probleem om gas en diamanten te kopen van de RF. Ze had buitenlands kapitaal nodig om te 

kunnen overleven en … om hun militaire capaciteit op peil te houden. Ivan met de pet had daar weinig voordeel 

bij. Het waren vooral de oligarchen en siloviki die grote sier maakten aan de Azurenkust, de Krim, Dubai en 

belastingparadijzen. Het is vreemd dat alhoewel veel onderzoeksjournalisten wezen op de abnormale gang van 

zaken, het Westen daar weinig aandacht aan schonk. Het bleef een fait divers voor de roddelkranten en de ‘society 

boekskes’. De koude oorlog was lang voorbij, wie maakte zich zorgen om een jachtje of villaatje, om verbrassende 

Russische rijkeluizen? Was er meer aan de hand? Onderzoeksjournalisten roken schandalen.   

Er zat een groot gat in Schengenland. Steenrijke magnaten uit de voormalige Sovjet-Unie kochten dubbele 

nationaliteiten in Malta en wat minder in Bulgarije en Cyprus en houden daar valse ‘papieren’ domicilies. Bulgarije 

en Cyprus zijn geen Schengenlanden maar Malta wél. De naturalisatie tot Maltees kost zo’n 900.000€. Het was voor 

de arme eilandstaat een zeer winstgevende handel. Er werden zo’n 2000 naturalisaties verstrekt. (NOS, 9 maart 22)7. 

Het  bracht ongeveer 1,8 miljard € in de staatskas. Deze Russischsprekende ‘Maltezers’ kunnen vrij in de EU en de 

meeste landen van de wereld reizen als EU-burger. Hiermee ontsnappen ze aan de economische sancties, die na 

de inval van Oekraïne genomen werden. De Europese instanties willen een einde stellen aan de uitgifte van deze 

‘Gouden Paspoorten’ aan Russen maar aan de magnaten met een dubbele nationaliteit kan (nog) niet geraakt worden: 

ze hebben en houden ze. We kunnen ons voorstellen dat een deel van die zgn. rijke Maltesische Russen gewoonweg 

pionnen zijn in het spel van het Kremlin, een vijfde colonne, die zich handig geïnfiltreerd heeft in alle structuren van 

het Westen: industrie, handel, banken, sport en toerisme. Het Kremlin speelt bovendien het spel mee. Ze dagen de 

afvallige oligarchen voor Westerse rechtbanken. Het vervalsen van bewijzen is een kunst in Rusland die ze daar 

reeds vele decennia beheersen en onze magistraten lopen in de val. We weten dat de sterke armen van de FSB en 

GRU zeer lang en gevaarlijk zijn. De acties van de Russische geheime buitenlanddiensten zijn sinds de Koude 

Oorlog nooit opgehouden. Er bestaat een lange lijst schietpartijen en vergiftigingen van dissidenten zoals Aleksej 

                                                                 
7 Reportage NOS, https://www.youtube.com/watch?v=-D-ZTYBPagw  

https://www.youtube.com/watch?v=-D-ZTYBPagw


Koninklijke Kring Mars & Mercurius VZW – Driemaandelijks Nationaal Tijdschrift 

EDITORIAAL van de hoofdredacteur 

Oorlog in Europa – 

Nationaal Tijdschrift M&M – Bijzondere Uitgave – juni 2022 

16 

 

Navalny, Alexandr Litvinenko, Boris Nemtsov, Viktor Joesjtsjenko (voormalig Oekraïens president). Dan is er nog 

de “Vloek van Gazprom’. De laatste maanden zijn er acht Russische oligarchen een mysterieuze dood gestorven: 

Leonid Sjoelman (60, verhanging), Aleksandr Tjoeljakov (61, verhanging?), Michail Watford (geboren: Michail 

Tolstosjeja, 66, verhanging), Vladislav Avajev (51, vuurwapen), Vasily Melnikov (familiedrama, hij, vrouw en 2 

kinderen), Sergej Protosenja (55, verhanging, vrouw en dochter), Anfrej Krukovski (37, van een klif gevallen). Soms 

stierven hun de famieleden door schotwonden of messteken bij een ‘overval’. Er zijn geen sluitende bewijzen van 

moord maar een aantal ongewenste personen stierven jong en op een gewelddadige wijze. Het lijkt sterk op een 

Zuid-Amerikaans drugkartel dat zijn rivalen uitschakelt. De definitie van criminele organisatie (Art. 324bis, 

Strafwetboek) past volledig op de FSB en GRU. Ze luidt als volgt “Met criminele organisatie wordt bedoeld iedere 

gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling 

overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere 

straf, om direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen.”  De criminele organisatie veronderstelt een 

duidelijkere structuur en hiërarchie dan de vereniging van misdadigers (bende). Er moet sprake zijn van een 

duidelijke rolverdeling, takenpakket, etc. . Poetin sprak publiekelijk over ‘zuiveringen van uitschot’, (VRT, 18 maart 

‘22) zijn eigen entourage blijft buiten schot (en koord). 

De tegenhanger van de NAVO was het Warschaupact  

Hoe zit dat met ‘Das Militär” in de RF? In mei 1955 omringde de USSR zich met Bulgarije, Roemenië, Oost-Duitsland 

(DDR), Hongarije, Polen, Tsjecho-Slowakije en Albanië (tot 1968) in het ‘Verdrag van vriendschap, samenwerking 

en wederzijdse hulp”, getekend in de Poolse hoofdstad, daarom het Warschaupact genoemd. Een jaar later werd in 

juni een arbeidersbetoging in Poznan (Polen) bloedig door het leger met tanks, 10.000 soldaten en speciale troepen 

van binnenlandse zaken, neergeslagen onder het bevel van de Pools-Sovjet-Russische generaal Stanislav 

Poplavsky, met een kleine honderd doden als gevolg. In oktober van datzelfde jaar brak in Boedapest een 

volksopstand uit tegen het Hongaarse Stalinistische bewind. Een deel van het leger sloot zich aan bij de 

‘volksvijanden’, zoals partijleider Erno Gero hen noemde. Het Warschaupact kwam ‘te hulp’. Hun tanks donderden 

door der straten van de Hongaarse hoofdstad en schoten op de opstandelingen. Officieel vielen er 74 doden en 

duizenden gewonden (historiek.net). Honderdduizenden Hongaren vluchtten naar het Westen. De eerste perikelen 

rond de dekolonisatie en vooral de Suezcrisis, over het bezit en het gebruik van het Suezkanaal, op hetzelfde 

ogenblik als de Hongaarse opstand, maakte het niet mogelijk om een Westerse vuist te maken naar het 

Warschaupact. De Sovjet-Unie had reeds in augustus 1949 een eerste atoombom getest in Kazachstan. Beria had 

daarbij verzuimd 200,000 nomaden te evacueren. Tussen 1949 en 1989 vonden er 496 kernproeven plaats. Nog 

altijd wordt één op de twintig kinderen daar geboren met afwijkingen (historianet.nl). Het is nog een verschrikkelijke 

illustratie hoe de Russen met hun zgn. broedervolken omgaan. De Hongaren werden door het Westen aan hun lot 

overgelaten, de Kazachen ook. In 1992 werd met een Verdrag (CST), de Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie 

(CSTO) opgericht. Het is een militair bondgenootschap van de RF, Armenië, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en 

Wit-Rusland met een artikel 4 dat analoog is met artikel 5 van het NAVO Verdrag.  

Het is een onverdraaglijke doorn in het oog van Poetin dat de drie Baltische staten, die tot het uiteenvallen ervan, 

tot de USSR behoorden, nadien tot de NAVO toetraden, samen met andere landen van het vroegere Warschaupact. 

Het Kremlin kan en wil blijkbaar niet begrijpen dat de NAVO een verdragsorganisatie is die net ontstond uit de 

noodzaak om de Westerse democratieën te verdedigen tegen de Sovjetexpansie. Het is het aloude communistische 

discours, dat er decennialang werd ingehamerd, net als bij de Roemeense en Bulgaarse e.a. oudere generaties. De 

NAVO is een verdrag waarin de uit zichzelf toetredende staten plechtig beloofden om samen elke staat van de 

organisatie te verdedigen die zou worden aangevallen. De NAVO is uitsluitend een verdedigingspact.  

De RF telt 144,1 miljoen inwoners, over meer dan 17 miljoen km². Qua oppervlakte is Rusland het grootste land ter 

wereld. De RF is reuzegroot, maar een economische dwerg. Het nominaal BNP (Bruto Nationaal Product) was in 

2015: 1.299.567 miljoen US-dollar, te vergelijken met de BENELUX: 1.250.529 miljoen $ of Zuid-Korea: 1.376.868 

miljoen $. Oekraïne is een land van 603.548 km², groter dan Frankrijk (met 543.940 km²) en 44 miljoen inwoners. 
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De RF heeft niet de middelen, noch militair noch economisch, om Oekraïne langdurig te bezetten tenzij het zijn 

reserves uitput. Rusland zet(te) alles op alles om een kernmacht te blijven, ten nadele van de welvaart. Zonder leger 

en atoombommen zou dit land geen aanspraak kunnen maken om een wereldmacht te zijn. Een bezetting van een 

buurland gebeurde steeds door blinde terreur, zoals toen in het Sovjettijdperk verschillende delen in opstand 

kwamen. De oorlog in Oekraïne is een georganiseerde roofoverval in recidive.  

De gewone mensen in Bulgarije, Moldavië en Roemenië hebben enorm geleden onder de stalinistische en 

nationalistisch-communistische regimes. De verhalen die zij ons vertelden, en de ‘getuigenplaatsen’, zoals de 

gevangenkampen die we bezochten, waren in het begin van deze eeuw aan het wegdeemsteren. Het was een stuk 

triestige geschiedenis geworden. In Noord-Macedonië (waar ik ook werkte), een deel van het vroegere Joegoslavië, 

leek het niet zo dramatisch te zijn geweest. De Russische beer was slechts schijnbaar ingedommeld! Ondanks 

verwittigingen van bekende academici: bij ons de politicologen Prof. Sven Biscop (UGent en Egmont Instituut), dr. 

Jean Marsia, econoom Prof. em. Wally Struys en Prof. Jonathan Holslag, heeft men in het Vrije Westen het gevaar 

van groeiende oorlogszucht van het Kremlin sterk onderschat. Landsverdediging werd bij ons schromelijk 

verwaarloosd. We lieten onze schilden en wapens verroesten.  

De vroegere apparatsjiks betreurden het uiteenvallen van het Grote 

Sovjet Rijk en dat doet nog pijn in Rusland. Een oud KGB-er is 

staatshoofd. De siloviki uit de KGB, nu FSB, besturen nu de 

Russische Federatie. Poetin liegt onbeschaamd over zijn inkomen 

(114.000€) en niet zo’n klein beetje! In de 22 jaren dat Poetin aan 

de macht is verrijkte hij zich, volgens het invloedrijk financieel-

economische magazine Forbes, met 110 tot 200 miljard dollar. Hij 

gooide het op een ‘akkoordje’ met de rijkste oligarchen: ze moesten 

de helft van hun fortuin aan hem afstaan en mochten de andere helft houden. Deden ze dat niet, dan vlogen ze in 

de gevangenis en raakten ze álles kwijt. Een systeem dat ook wordt toegepast door invloedrijke maffiafamilies. Poetin 

is een reactionaire tiran, een Stalinist in hart en nieren. Of zijn hart en nieren en de rest van zijn lichaam nog 

kerngezond zijn is het voorwerp van wereldwijde speculaties en … Oekraïense propaganda. Er wordt gewag 

gemaakt van leukemie en Parkinson. En geestelijk? Volgens experts lijdt Poetin aan het Aspergersyndroom, dat 

behoort tot het autismespectrum. Hoe ziet dat eruit? “De sociale interactie en contacten verlopen moeizaam. Zij 

vinden het moeilijk zich in te leven in anderen. Oogcontact zal vermeden worden. Sociale regels en gebruiken 

worden vaak niet begrepen of gevolgd. Soms sluiten zij zich af voor de buitenwereld. Het lopen gaat wat houterig, 

etc. maar ze zijn intelligent en kunnen manipuleren”, vertellen ons verscheidene bronnen. Zijn inlevingsvermogen 

is door zijn geestelijke toestand te klein om met volledige kennis van zaken ‘wijze’ beslissingen te kunnen nemen. 

Bovendien vertoont hij trekjes van een narcistische psychopaat. Dat creëert een zeer gevaarlijke situatie. “Een 

dergelijke antisociale persoonlijkheidsstoornis stelt de patiënt niet of in beperkte wijze in staat om zich aan te passen 

aan de geldende normen. Hij of zij tracht deze voortdurend naar zijn of haar hand te zetten. Een ander kenmerk is 

de onbetrouwbaarheid: de persoon belooft zaken die achteraf niet gedaan worden en ontkent andere die wel werden 

uitgevoerd. Herhaaldelijk liegen, vaak tegen de realiteit, gebruik van schuilnamen en stromannen, of het duperen 

van anderen voor persoonlijk profijt of plezier. Prikkelbaarheid en agressiviteit, zoals blijkt uit herhaaldelijke 

vechtpartijen of geweldpleging vooral in de jeugd en adolescentie. Roekeloze onverschilligheid voor de veiligheid 

van zichzelf of anderen. De persoon vertoont continu onverantwoordelijk gedrag. Berouw ontbreekt; dit blijkt uit 

onverschilligheid nadat hij of zij iemand pijn heeft gedaan, slecht heeft behandeld of bestolen, of het rationaliseren 

van dit gedrag (uit: https://wijzijnmind.nl/ ). We leerden deze stoornis reeds kennen in de cursussen psychologie, 

psychopathie en forensische psychiatrie in de criminologische wetenschappen. Ik heb dergelijke personen ontmoet. 

Het waren dikwijls veelplegers die zich in een criminele bende goed thuis voelden en daar door hun sluwheid en 

brutaliteit de plak zwaaiden. Het is niet uitgesloten dat een aantal haviken in het Kremlin en het Rode Leger hun 

zieke, autistische en psychopathische president manipuleren, hoe intelligent en geslepen hij ook mag wezen. 

Historische bronnen zullen dit later kunnen bevestigen, of ontkrachten. Nu is het (nog) een staatsgeheim.  

https://wijzijnmind.nl/
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Vladimir Poetin, een spijkerharde silovik, zwaait de plak in een kleine kring van gelijkgestemden.  

Poetin wordt ‘gesteund’ door de grootste politieke partij van de federatie: Verenigd Rusland (Jedinaja Rossija). De 

partijleden worden doorgaans jedinorossy genoemd. De andere partijen hebben niet veel macht. Het zijn: de 

Communistische Partij van de Russische Federatie, dan Rechtvaardig Rusland (sociaaldemocratie) en de Liberaal-

Democratische Partij van Rusland (extreemrechts).  Wie niet instemt met de president wordt aan de kant geschoven, 

of erger. De Standaard (Dominique Minten) van 4 maart 2022 schrijft: “Het universum van Vladimir Poetin is de 

voorbije jaren almaar kleiner geworden. Het wordt bevolkt door mensen die opgesloten zitten in dezelfde extreem 

nationalistische gedachtewereld. Dat de oorlog in Oekraïne Rusland economisch zal ruïneren, is voor hen 

ondergeschikt aan de missie die in hun ogen cruciaal is: het Russische Rijk weer machtig maken en het Westen 

weer bang maken voor de Russische beer. Dat zij Poetin bij zinnen kunnen brengen, is een illusie.”  

Poetin is het gezicht van een gezamenlijk leiderschap. De raad van ministers van de Russische Federatie, zeg maar: 

de regering wordt sinds 2020 geleid door Michail Misjoestin. Er zijn naast ex-premier Dmitri Medvedev nog de 

‘quasi onzichtbaren’ zoals Igor Setsjin (61) CEO van Rosneft en de vice-eerste minister, Victor Ivanov (69) stafchef 

van Poetin (gew. KGB), Aleksandr Bortnikov (70) directeur van de FSB, Sergej Narysjkin (67) directeur buitenlandse 

inlichtingen, partijideoloog en Poetins ‘bankier’ Vladislav Soerkov (gew. GRU) voormalig vice-eerste minister (2011-

2013) en Nikolaj Patroesjev (70) secretaris van de veiligheidsraad (gew. FSB). Deze laatste behoort al vijftig jaar tot 

de “inner circle” van Poetin en volgde deze op als chef van de FSB. Patroesjev ontwierp een militaire doctrine die 

Washington op de knieën moet dwingen door een Europees conflict te laten escaleren tot een beperkte nucleaire 

oorlog: de Patroesjev-doctrine. Wat houdt deze gevaarlijke doctrine in? Rusland moet proberen om in een militair 

conflict met de Verenigde Staten verwikkeld te raken. Het moet een locatie zijn waar de Amerikanen sterker staan 

qua conventionele middelen. Als Rusland dan in de verdrukking geraakt, zal het een gelimiteerde nucleaire aanval 

uitvoeren met een tactisch kernwapen. Als die aanval wordt beantwoord met een Westerse nucleaire tegenzet, dan 

voert Rusland een iets zwaardere uit. De Amerikanen zouden dan beseffen dat Moskou vastberadener is dan zij en 

de escalatie uiteindelijk stoppen en capituleren (naar: Guy Van Vlierden, HLN, 23/02/22). Dit is een zeer riskante 

redenering die abstractie maakt van de nucleaire fall-out, die de hele mensheid decennialang zou teisteren. Was de 

ramp in de kerncentrales van Tsjernobyl dan geen leerschool? Blijkbaar niet. Soldaten van de RF groeven 

loopgraven in de zwaar besmette grond in het noordwesten van de centrale. 

Poetin kan beschikken over een private militaire eenheid: de ChVK Gruppa Vagnera, met 

huurlingen van diverse pluimage, die ook ‘black ops’ uitvoert. Ze is ondergebracht bij de GRU. 

De ‘eigenaar’ van de firma zou Yevgeny Prigozhin zijn, bijgenaamd ‘de kok van Poetin’ (omdat 

hij ook een cateringbedrijf runt), het is zijn stroman die de vuile werkjes opknapt. Prigozhin 

staat op de ‘most wanted list’ van het FBI (250.000$)8. Hij wordt ervan verdacht om in de 

tijdspanne tussen 2014 en 2018, als eigenaar van ‘Agentstvo Internet-Issledovaniy’ of Glavset9, 

de presidentsverkiezingen in de USA te hebben beïnvloed b.m.v. serverhackers (o.a. van Hilary 

Clinton) en een trollenleger dat actief was op de social media. Bij ons zijn er concrete 

aanwijzingen dat de complottheorieën rond Jürgen Conings werden uitgevonden en opgepookt door Russische 

internettrollen (CHOD, 10/21). In december 2021 werden mailservers van Defensie belaagd. Was dit een aanval van 

de in Rusland gevestigde groep Sandworm (alias Voodoo Bear) met (de opvolgers van) BlackEnergy3 malware? 

Wegens de publiciteit rond de Wagner Group en (IRA) Glavset besloot het Kremlin andere huurlingengroepen o.m. 

van Tsjetsjeense oorsprong en ‘gesubsidieerde’ hackercollectieven, zoals deze van de oligarchen Maksim Jakoebets 

en Igor Toerasjev, in te zetten. De cyber-oorlog tegen het Westen is reeds lang in gang! Het is zeer dringend dat 

ook België, met het NAVO HQ, SHAPE, de EU en andere instanties op haar grondgebied, een gesofistikeerde en 

slagvaardige cyberdefensiecomponent (Cyber Command) bij Defensie heeft, hier is het vooral de kwaliteit van 

specialisten, het hoogwaardig materiaal en software, dat gewicht in de schaal gooit, niet het aantal computers. 

                                                                 
8https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/yevgeniy-viktorovich-prigozhin/yevgeniy-vicktorovich-prigozhin3.pdf/view  
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Research_Agency#cite_note-1  

 

PMC: private miltary 

company 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Yevgeny_Prigozhin&action=edit&redlink=1
https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/yevgeniy-viktorovich-prigozhin/yevgeniy-vicktorovich-prigozhin3.pdf/view
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Research_Agency#cite_note-1
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De zwakke militaire kant van een megalomane president.  

Vladimir Poetin, is geen militair maar studeerde rechten aan de Univ van Leningrad (1975) 10. Hij tracht aan zijn 

daden steeds een legaal tintje te geven. Hij reageert zogenaamd op een veronderstelde genocide op Russischtaligen 

in Oost-Oekraïne door ‘nazistische Oekraïners’. Voor een genocide in Loegansk en Donjetsk is geen enkel bewijs. 

Hij heeft de volksrepublieken in Loegansk en Donjetsk ’erkend’, om ze vervolgens ’te hulp te kunnen komen’. Hij 

heeft een grote bewondering voor de helden van de "Grote Vaderlandse Oorlog" tegen Nazi-Duitsland. Het verwringt 

zijn politieke denkwijze en het heeft duidelijk ook zijn militaire aanpak beïnvloed. Het is daarom dat hij spreekt over 

de “denazificatie” van Oekraïne. President Zelenski is een Russischsprekende man van Joodse afkomst. Tanks waren 

destijds een groot symbool van militaire kracht. Tijdens recente conflicten in Libië en Syrië bleken ze zeer kwetsbaar 

voor drones en draagbare gesofistikeerde antitankwapens en in stedelijk gebied voor molotovcocktails. In april 1945 

stuurde maarschalk Georgi Zjoekov, onder intense druk van Stalin ‘om de eerste te zijn’, zijn tankdivisies Berlijn 

binnen zonder infanteriesteun. De troepen van Vladimir Poetin maakten niet alleen dezelfde fout, ze kopieerden zelfs 

de manier waarop hun voorouders in WO II stukjes ijzer, matrassen etc. aan de torentjes van hun tanks hadden 

bevestigd in de hoop dat het de antitankwapens voortijdig zou laten ontploffen. Het heeft de Russische tanks niet 

gered, integendeel. Het vergroot hun profiel en vergemakkelijkt het mikken met draagbare ATK-wapens, net zoals 

de Sovjettanks in Berlijn door groepen Hitlerjugend en Volkssturm werden aangevallen met Panzerfausts.  

Een andere blunder: Russische luchtlandingstroepen werden op 24 februari 22 gedropt rond Gostomel vliegveld 

nabij Kiev, terwijl er daar geen aansluiting met Russische grondtroepen op tijd kon zijn om de ‘verovering’ te 

exploiteren. Ze zaten als ratten in een val en leden enorme verliezen. Blijkbaar hadden ze nooit gehoord van ‘Operatie 

Market Garden’. Het lijkt er vreemd genoeg op dat de Russen “de vorige oorlog aan het vechten zijn”. Erger: de 

logistiek bleef achter, de officieren en soldaten morren. Tijdens de oefeningen van Zapad-21 (= West-21, vandaar 

die “Z”) hadden ze, volgens sommige bronnen, vooral 1e en 

2de echelon en zeer schaars 3de echelon onderhoud ter 

beschikking. De oude pantsers (T-72) en vrachtwagens 

bezweken in de Oost-Europese winter. Ze vielen zonder 

wisselstukken en brandstof. De soldaten plunderden de 

dorpen voor warme kleren en eten, ook laptops en 

wasmachines. Veel pantserwagens werden gewoonweg 

achtergelaten, in de modder, in panne …  De Farmers 

Defence Force 😊 sleept met tractoren het oorlogstuig weg 

van hun akkers en weilanden.  

Accuraatheid van het Russische leger? De Boeing 777 

van Malaysia Airlines MH17 werd op 17 juli 2014 boven 

Donjetsk uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden, 

waaronder 193 Nederlanders en 4 Belgen, kwamen om het leven. Volgens internationaal onderzoek was de Boek-

raket waarmee het vliegtuig is neergehaald, afkomstig van een Russische lanceerinstallatie van de 53e AA Missile 

Brigade. De bevelhebbers zijn gekend en lopen nog vrij rond. Er zouden al negen of meer Russische generaals en 

tientallen leidende officieren gedood zijn in de oorlog, de namen zijn eveneens bekend. De Oekraïense militaire 

inlichtingen kunnen o.m. door gericht afluisteren en drone-verkenning, de commandoposten ontdekken en laten 

vernietigen, hinderlagen en scherpschutters leggen. Poetin bestuurt het leger zoals de hele Federatie. Hij verkiest 

loyaliteit en nepotisme boven professionele competentie. Regelmatig worden er zuiveringen uitgevoerd. Stalin 

achterna? Poetin zou eind maart 2022 meer dan 100 agenten van de FSB en de chef van de spionagedienst (FSB, 

5de Dienst) Sergei Beseda én begin april zijn ‘poppenspeler’, voormalig vice-premier, die de invasie van Oekraïne 

bedacht, Vladislav Soerkov hebben laten arresteren. Het gevaar bestaat dat Poetins tunnelvisie en cognitieve bias 

zich versterkt omdat hij zich omringt door angstige adviseurs, die hem niet alles (durven) vertellen …   
                                                                 
10 Zie ook: https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin  

Boer trekt Russisch oorlogstuig weg - uit een video van Evan 

Marishenko  (gepubliceerd op Twitter) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin
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Defensieminister generaal Sergei Sjoigoe (Шойгу) is een bouwkundig ingenieur en heeft geen militaire ervaring. 

Hij werd in 2012 aangeduid omdat hij weinig of geen politieke bedreiging vormt voor Poetin. Hij werd bekritiseerd 

omdat hij geen adequate hervormingen kon doorvoeren. Daartegenover staat een briljante jongere Oekraïense 

operationeel strateeg generaal Valerii Zaloezjnyi (48)11, commandant der strijdkrachten, die alles van ver zag 

aankomen. Hij heeft reeds acht jaar ervaring in de Donbas oorlog.  

De Russische veiligheidstroepen van Binnenlandse Zaken (MVD) worden aangestuurd door de FSB. Ze hebben een 

massa ervaring met het aanvallen en zuiveren van opstandige ‘terroristische’ dorpen en steden. Ik kon kennismaken 

met hun operatieplannen en geïllustreerde, zelfs gefilmde, rapporten in de jaren ’90 in de Polizei Hochschule in 

Münster. Het gebruik van mortieren en vlammenwerpers op zo’n dorpje was de regel. Alle inwoners werden als 

‘terroristen en vijanden van de staat’ beschouwd en beschoten. We geloofden toen onze eigen ogen niet! Dit 

gebeurde in Georgië en Tsjetsjenië en nu in Oekraïne. Sinds 2016 maken deze troepen deel uit van de Nationale 

Garde van de RF, de Rosgvardiya, die rechtstreeks aan de president rapporteert. Aan het hoofd staat Viktor Zolotov, 

voorheen bodyguard van president Jeltsin en een van Poetins nauwste vertrouwelingen.    

Kiev is een stad met 3 miljoen inwoners, van grosso modo 30 km doorsnede en meer dan 800 km². Het veroveren 

van een miljoenenstad vraagt een enorm infanteriedispositief en pantsersteun. Het best eerst een omsingeling, dan 

een straten- en huiszuivering. Het vergt zowat vijfmaal het aantal manschappen dan het aantal verdedigers. Stel dat 

er zich 100.000 weerbare gewapende mannen verschuilen en verschansen. Er moeten dan een half miljoen 

Russische infanteristen worden ingezet, die daar moeten geraken en enorme verliezen gaan lijden in huis-aan-huis 

en straat-na-straatgevechten 

waarbij de verdedigers het 

terrein kennen als hun broekzak. 

(Mijn veronderstellingen van het 

aantal verdedigers is maar een 

voorbeeld want het echte aantal 

is een strategisch geheim).  

De raketaanvallen op Kiev na het 

zinken van de Moskva, het 

vlaggenschip van de Russische 

Zwarte Zeevloot, doen denken 

aan de Vergeltungswaffen (V1, 

V2 en V4) van de nazi’s op het 

einde van WO II, waarbij vooral 

Antwerpen onder vuur lag.  

We voeren met de EU en de NAVO geen oorlog tegen het Russische volk!  

De Russen lijden (ook) onder het Poetinregime en worden belogen! Na regen komt zonneschijn. Na oorlog komt 

vrede. Onze kleinkinderen zullen het misschien nog meemaken dat Rusland een normale vredelievende Europese 

natie wordt. Reeds in de koude oorlog zond “Radio Free Europe / Radio Liberty” (Berlijn, CIA) uit en die werd achter 

het IJzeren Gordijn beluisterd. Boris Jeltsin liet Radio Liberty toe om zich te vestigen in de RF. Aan de uitzendingen 

vanuit Moskou kwam een einde tijdens de Russische inval in Oekraïne. Op 4 maart 2022 vroeg de Russische 

regering het faillissement van de zender aan vanwege “de vele openstaande boetes”. Hij is nu gevestigd in Praag. 

De binnenlandse propaganda zal ooit doorbroken worden door veel performantere (Westerse) digitale middelen. 

Dictators zijn niet onsterfelijk. Meestal loopt het met despoten niet goed af: Hitler, Kaddafi, Mussolini, Sadam 

Hoessein, Ceausescu. Toen Stalin een hersenbloeding kreeg (of vergiftigd werd door Beria?), lieten zijn getrouwen 

                                                                 
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Valerii_Zaluzhnyi 

Kiev, langs de Dnjepr.          Foto: Wikimedia Commons, Julo 
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hem liggen op zijn sofa tot hij helemaal dood was. Mao Zedong zijn lijden werd niet verlengd … De geschiedenis 

zal de huidige potentaat van het Kremlin rangschikken bij de meest onbetrouwbare irrationele geweldenaars, zoals 

zijn idool Stalin. De voorgaande ‘militaire operaties’, zoals in Tsjetsjenië, doen niet veel goeds voorspellen. Poetins 

ego is daarvoor veel te groot en zijn denkwijze te verwrongen. Hopelijk komt er toch snel vrede in Europa.  

De geschiedenis zal de aanvankelijke houding van de Westerse wereld, begin 2022, brandmerken als “De brave 

democratische Europese en Noord-Amerikaanse landen stonden erbij en keken er naar.” De UNO hield het bij 

‘veroordelingen’ en gesprekken op hoog niveau. In de Veiligheidsraad wordt alles geblokkeerd door het veto van 

Rusland. Dit vetorecht vloeide destijds voort uit de ‘macht van de overwinnaars van de WO II’. Het zou in het licht 

van de actuele ontwikkelingen kunnen herbekeken worden. Welke legitimiteit heeft een agressor van een 

vredelievend buurland nog in de Veiligheidsraad? Er werden klachten neergelegd bij het Internationaal Strafhof. We 

horen woorden van steun en compassie, toespraken in parlementen en zien monumenten in geel en blauw.  

De leiders van de Vrije Wereld bleven initieel aan de kant staan of gingen ‘praten’ met de aanvaller. Het deed denken 

aan Neville Chamberlain (UK) en Edouard Daladier (FR) die in 1938 met het Pact van München de Führer een 

gevaarlijke voorsprong gaven. Nu: vier jaar een fake-news president in de USA, aan de macht gekomen met vreemde 

machinaties, opruiende taal (en Russische hackers?). Een nieuwe oudere president, die tachtig wordt in november. 

Westerse inlichtingendiensten die niet zagen aankomen wat er in Afghanistan ging gebeuren na een chaotische 

terugtrekking. De Westerse landen repten zich uit de voeten. Door weken op voorhand aan te kondigen dat de VS 

niet zou tussenkomen in het conflict met Oekraïne, zette de Amerikaanse president de deur open voor een Russische 

militaire actie, die al sinds 2014 (de Krim) was begonnen. De Brexit, gesteund op leugens en bedrog, een Prime 

Minister die vecht binnen zijn eigen partij over lockdownfeestjes. Verkiezingen in Frankrijk, waar de extreemrechtse 

presidentskandidaat een lening heeft gekregen van een Russische bank. Gele hesjes die de straten innamen. Een 

parlement van de oppositie. Een kersverse Bondskanselier. Rebellerende Hongaren en Polen in de EU. Het Verre 

Oosten ligt nog steeds met zichzelf overhoop. Het Midden-Oosten is een kruitvat. China versterkt zijn krijgsmacht 

met rasse schreden. De economie en de hele maatschappij van het rijke Westen herstelt langzaam van de COVID-

pandemie en bezwijkt haast onder de hoge energieprijzen, die werden veroorzaakt door een barslechte inschatting 

van de energienoden voor de relance van de economie. De OPEC-landen profiteren aan 100 km /u. Het zijn en 

waren allemaal tekens van zwakte. Het was goed getimed van Rusland om weer eens met geweld toe te slaan.  

De NAVO is vooral een politieke verdragsorganisatie van landen die schuilen onder een ‘atoombomparaplu’, met 

het art. 5 van het Verdrag als sleutel. Het luidt als volgt: “De partijen komen overeen dat een gewapende aanval 

tegen een of meer van hen in Europa of Noord-Amerika als een aanval tegen hen allen zal worden beschouwd; zij 

komen bijgevolg overeen dat, indien zulk een gewapende aanval plaatsvindt, ieder van hen de aldus aangevallen 

partij of partijen zal bijstaan, in de uitoefening van het recht tot individuele of collectieve zelfverdediging erkend in 

Artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties, door terstond, individueel en in samenwerking met de andere 

partijen, op te treden op de wijze die zij nodig oordeelt met inbegrip van het gebruik van gewapend geweld om de 

veiligheid van het Noord-Atlantisch gebied te herstellen en te handhaven.” De toepassing van art. 5 leidt níét 

automatisch tot een collectieve oorlogsverklaring en een gewapend conflict. 

De NAVO, als organisatie, heeft geen eigen staand leger. Sommige militairen opereren onder een NAVO-statuut 

zoals bijvoorbeeld de Eyes in the Skies, de AWACS, maar blijven tot hun eigen strijdkrachten behoren. De SACEUR 

(Supreme Allied Commander Europe) is sinds Dwight Eisenhower in 1951 steeds een VS-generaal geweest. De 

vorige VS-president vond drie jaar geleden (2019) de NAVO “overbodig en niet meer van deze tijd”. Een voorbeeld 

van kortzichtigheid. De genoemde atoomparaplu zou dan een groot deel van zijn baleinen zijn kwijtgeraakt. De 

opruier van Washington DC liet zich voordien al in de luren leggen door de geopolitieke prietpraatjes van Poetin. 

Vergat Trump dat het niet alleen om Europa gaat? Rusland ligt aan de andere zijde van de Bering Straat, 83 km van 

Alaska? Alaska werd van Rusland gekocht in 1867, misschien laat Poetin daar ook een oogje op vallen. En dan? 
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Eind 2021 stonden er in het Duitse en Noorse regeerakkoord dat hun landen gingen deelnemen aan de ‘Meeting of 

State Parties’ van het Verdrag voor een Verbod op Kernwapens (TPNW) in Wenen (22 – 24 maart 2022). Eens te 

meer gaf het Westen een verkeerd signaal aan Moskou. Er was even onrust dat de VS zich uit de verdragsorganisatie 

zou terugtrekken. Er leek een barst te ontstaan 

over het nut van de nucleaire bewapening en 

de befaamde atoomparaplu, die een 

evenwicht bracht tussen de blokken door de 

doctrine van de Mutual Assured Destruction 

(MAD). Tegen de tijd dat de conferentie moest 

plaatsvinden, had Poetin al enkele malen 

gedreigd om nucleaire wapens tegen het 

Westen te gebruiken, indien ze zijn 

“politieoperatie” zouden tegenwerken. 

Om een degelijke eigen Europese strijdmacht 

op de been te brengen zijn er nog jaren nodig. 

We mogen niet vergeten: Brussel innemen 

zou maar enkele dagen duren. Enkele 

tactische kernwapens op het NAVO-

hoofdkwartier en SHAPE zou ontreddering 

veroorzaken en onmenselijk leed met 

miljoenen slachtoffers.  

Zou er dan een nucleaire oorlog uitbreken met het wederzijds vernietigen van een aantal grote steden? Ik denk het 

niet, want de wederzijdse afschrikking is te groot. Er zal allicht nog hier en daar een geheime raketsilo en enkele 

atoomonderzeeërs (SSBN) met ICBM’s en kruisraketten met kernkop, ontsnappen aan de ‘first strike’ en zijn 

ballistische raketten kernwapens op strategische doelwitten kunnen afvuren. De NAVO-landen hebben er zo 22 

varen en de RF 12. Ik heb ervoor gekozen om de actuele mutuele inspanningen van de NAVO-landen aan de 

grenzen op het vlak van eenheden, inlichtingeninspanningen, cyberwar en wapenleveringen aan Oekraïne hier niet 

te bespreken.  

De aspiraties van het Kremlin op geopolitiek en militair vlak zijn duidelijk, reeds van bij de annexatie van de Krim 

in 2014. Poetin voert een realpolitik waarbij hij het vroeger Novorosiya en ZES zeehavens nl. Theodosia, Illichivsk, 

Marioepol, Mykolayiv, Odesa en Yuzhnyy, bij de Russische Federatie wil voegen. Ongeacht hun economische zwakte 

willen de Russische potentaten en haviken ‘een Rijk van de Oostzee tot de Zwarte Zee’. De bezetting van het oosten 

en zuiden van Oekraïne leggen die verzuchtingen bloot. Reeds een jaar na het openschuiven van het IJzeren Gordijn 

in 1989 wou Michail Gorbatsjov, de toenmalig secretaris-generaal van de CPSU en toekomstig president, “een 

gemeenschappelijk Europees huis en een terugkeer van Rusland naar Europa”.12 Hij hoopte dat de lidmaatschappen 

van (de voorloper van) de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Raad van Europa 

(RvE) springplanken zouden zijn. Hier stak weer ‘de aardolie’, (Irak viel Koeweit binnen) stokken in de wielen. In 

1990-1991 woedde de Golfoorlog, waarin ook de Europese naties betrokken raakten. De nadruk kwam daarbij vooral 

op de NAVO te liggen. De Europese Gemeenschap stond ook voor een eerste uitbreiding naar het oosten. Rusland 

trad tot de RvE toe in 1996. Er was in eerste instantie nog geen plaats voor Rusland in de Europese Gemeenschap. 

Na de invasie van Oekraïne werd Rusland op 16 maart 2022 er uitgezet. De RvE gaat o.m. over de toepassing, van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (Rome, 1950). De RF zal dit verdrag opzeggen, ze doen niet 

meer mee. Daardoor kunnen Russen zich niet meer wenden tot het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg 

en kan Rusland haar Goelagkampen uitbreiden en de doodstraf weer uitvoeren. Er was reeds sprake om de militairen 

van het Regiment Azov als “terroristen” te berechten, terwijl dit regiment sinds september 2014 behoort tot de 

Nationale Garde van Oekraïne. Het heeft echter geen onberispelijke staat van dienst. 

                                                                 
12 Prof. Laurien Crump, historica, UUtrecht in https://www.uu.nl/in-de-media  

De NAVO en de uitbreidingen - Kaart: Patrickneil, - based on: EU1976-1995.svg 

van glentamara, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org 

 

https://www.uu.nl/in-de-media
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De Russische staat heeft sinds de 17e eeuw gevochten voor haar eigen toegangen tot de Oostzee, de Zwarte Zee en 

de Zee van Azov. De Westerse landen, sinds de WO II de NAVO, liggen telkens zwaar in de weg. Het Vrije Westen, 

vooral de EU, wil geen reactionair autocratisch regime de totale macht laten veroveren in een cruciale centrale regio. 

Een driekwart eeuw dralen van de Europese landen om een eigen degelijke Europese verdedigingsmacht op te 

bouwen, zet ons nu in de hoek van de sukkelaars en angstige toeschouwers op het wereldtoneel. Europa is vooral 

economisch sterk maar heeft geen geopolitieke betekenis, geen militaire slagkracht. Niemand - ook Rusland niet - 

heeft nog angst om Europa te schaden. Het Eurokorps is een doekje voor het bloeden, het heeft geen échte 

afschrikkingsmacht. Het is samengesteld uit Belgische, Franse, Duitse, Poolse, Spaanse en Luxemburgse 

beroepsmilitairen en heeft een gemiddelde sterkte van 60.000 man. De Russische strijdkrachten zijn twintig keer 

sterker. Een magere troost: heden ten dage zijn het aantal manschappen niet van overwegend belang, wel hun 

opleiding en uitrusting, maar ook dat laat te wensen over. Gelukkig wordt de inlichtingengaring super gesofisticeerd.  

Met een boutade: “Onze achterdeur staat wijd open, de grendel is stuk … en een champetter om de dief af te 

schrikken of te pakken is er niet.” 

Verdediging van Europa na WO II? Nihil novi sub sole.  

Het Westen kan misschien beter een eeuwenoude oosterse wijsheid toepassen: “Een vermeden gevecht is een 

gewonnen gevecht als de tegenstander zonder strijd geeft wat je wilt hebben. Om dit te bereiken moet je innerlijke 

en effectieve kracht enorm groot zijn”. Het is een wijze beslissing om het Kremlin en Patroesjev niet hun nucleair 

machtspelletje te laten spelen. De Oekraïners halen nu (nog alleen) de kolen uit het vuur. We reiken hun de vuurvaste 

tang hiervoor aan maar het kot staat al in vuur en vlam!   

Hierbij denk ik aan een boek uit 1976 van de (omstreden) generaal en senator Robert 

Close: ‘L’Europe sans Défense’ ondertitel: ‘48 heures qui pourraient changer la face 

du monde’ (of: Europa zonder verdediging, ondertitel: ‘48 uren die het aanzien van de 

wereld kunnen veranderen'.). Het waren de 48 uren die de Sovjets zouden nodig 

gehad hebben om West-Europa te veroveren. Zware atoom- en H-bommen? Vergeet 

het maar. Zouden we stilletjes in de kelder zitten wachten tot de T-90 tanks door onze 

straten bulderen? Oorlog komt niet altijd onverwacht! (NOOT: Het gedachtengoed van 

de latere politicus Robert Close is absoluut niet het mijne). 

Pacifisme is filosofisch waardevol maar kan in onze wrede wereld naïef en zelfs 

gevaarlijk zijn. Willen we dat onze Westerse landen en de verworvenheden van de 

Verlichting niet worden uitgehold en zelfs vernietigd door gewelddadige acties, tot 

invasies toe, dan moeten we sterk staan, zowel economisch als militair. De oorlog en 

plunderingen vermijden door een veiligheidssysteem en een adequate verdediging 

op te zetten, dat moet er gebeuren. De politie is niet weg te denken in een wereld waar criminelen ronddwalen die 

niet werken maar toch op grote voet leven. De Westerse weelde en vrijheid steekt velen de ogen uit en zet anderen 

ertoe aan om op rooftocht te trekken en te vernielen. De Russische artillerie schiet de woningen en installaties plat, 

de tanks en infanterie rijden de Oekraïense steden en dorpen binnen. We vangen de oorlogsvluchtelingen, 

voornamelijk vrouwen en kinderen op, tot bij ons thuis. De oorlog zit bij ons binnen!  

Wordt het Vrije Westen eindelijk wakker? Si vis pacem, para bellum . 

(Als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog, Cornelius Nepos, Epaminondas, 1e eeuw v. Chr.) 

Ludo Van der Stock 
hoofdredacteur 

De hoofdredacteur is historicus (UA), criminoloog (UGent) en BSc Soc & Mil Wet (KMS, 108 AW). Hij was o.m. Comd AS 

Gd, districtscommandant Rijkswacht, HOffr Int & Ops Brabant, ADE1-KMS, Directie Operaties CommandoCentrum (DOCC), 

korpschef Steungroepering en diplomatieke Raad bij de Belgische ambassades in Boekarest (voor Roemenië, Moldavië en 

SECI) en Sofia (voor Bulgarije en Noord-Macedonië).  
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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 succédé 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.  

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.  
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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 

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’. 

MARS & MERCURIUS – CLUB ANTWERPEN NATIONALE DAG: 18 JUNI 2022 

JOURNÉE NATIONALE - 18 JUIN 2022 – CLUB ANVERS 90 ANS 

Le comité et les membres de Mars et Mercure du club Anvers célèbrent leur anniversaire, reporté en 2022. Le 18 

juin 2022, nous fêtons la Journée Nationale 2022 du Cercle dans notre Métropole, avec un programme varié. 

Het bestuur en de leden van Mars en Mercurius Club Antwerpen vieren hun naar 2022 uitgesteld jubileumjaar en 

de Nationale Dag van de Kring op 18 juni 2022 in onze mooie Metropool met een gevarieerd aanbod. 

Thema: Mobiliteit en economie 
Programma 

09.20u: Aankomst, ontvangst en koffie in het Provinciehuis Antwerpen 

09.30 – 09.50u : Verwelkoming door : 

• Club Antwerpen 

• Nationale voorzitter, Eddy De Bock 

• Eerste gedeputeerde provincie Antwerpen Luk Lemmens   

Provinciegebouw Antwerpen 
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Academische zitting 

09.50 – 10.35u: Wim Dillen, international development manager Port of Antwerp & 

Bruges over: 

“Economische aspecten bij het samengaan van de havens van Antwerpen en 

(Zee-)Brugge” 

10.35 – 11.35u: Luc Hellemans, algemeen 

directeur LANTIS over:  “De 

Oosterweelverbinding”, de grootste werf van 

Europa. Enorm impact op mobiliteit. 

LANTIS = Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken 

 

 

11.35- 15.00u: Receptie & lunch in het Provinciehuis. 

15.00 -16.50u: LANTIS, rondrit per autocar met 
gespecialiseerde gids met bezoek aan de verschillende 
werven van de Oosterweelwerken. Niet uitstappen. Geen 
delen te voet!  

 

 

 

 

 

18.30u Slottoespraken, doorgeven van de vlag van de Kring en afscheidsreceptie in de RYCB (Royal Yacht Club 

België) langs de Schelde. 
 

DE CHIEF OF DEFENSE, ADMIRAAL MICHEL HOFMAN ERELID VAN MARS & MERCURIUS 

LE CHEF DE LA DÉFENSE, L'AMIRAL MICHEL HOFMAN EST MEMBRE HONORAIRE DE 

MARS & MERCURE BELGIQUE 

De blijk van interesse en waardering van de Chef Defensie voor onze vereniging Mars en Mercurius heeft geleid tot 

een officiële aanvraag om het erelidmaatschap te willen aanvaarden van de Koninklijke Kring Mars en Mercurius. 

L'expression d'intérêt et d'appréciation du Chef de la Défense pour notre association Mars et Mercure a conduit à 

une demande officielle d'acceptation de devenir membre honoraire du Royal Circle Mars et Mercure. 

Het is met veel genoegen en fierheid dat ik u kan melden dat Admiraal Hofman dit heeft aanvaard met de volgende 

bewoordingen: “Met veel plezier wens ik uw aanbod van erelidmaatschap van de Koninklijke Kring Mars en 

Mercurius te aanvaarden. Het zal een eer zijn het diploma te mogen ontvangen tijdens onze volgende ontmoeting 

op de academische zitting van Club M & M Brugge”. 

C'est avec grand plaisir et fierté que je peux vous informer que l'amiral Hofman a accepté ceci avec les mots 

suivants : « C'est avec grand plaisir que j'accepte votre offre de membre honoraire du Royal Circle Mars and 

Mercury. Ce sera un honneur de recevoir le diplôme lors de notre prochaine réunion à la session académique du 

Club M & M Bruges ». 

Beeld van een klein deel van de 

Oosterweelwerken – Antwerpen en Zwijndrecht 
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De uitreiking van het erediploma 

gebeurde op een prachtig 

georganiseerde academische 

zitting in Oostkamp op 30 april 

2022. 

La remise du diplôme 

honorifique a eu lieu lors d'une 

séance académique, 

magnifiquement organisée à 

Oostkamp le 30 avril 2022. 

Als voorzitter heb ik van de 

gelegenheid gebruik gemaakt 

om de Chef Defensie hartelijk te 

bedanken voor zijn 

bereidwilligheid om al enkele 

malen in onze clubs een 

voordracht te geven over de 

toekomst van Defensie alsook voor de steun die voor ons van cruciaal belang is om de verdere ontplooiing van 

onze doelstellingen waar te maken. 

En tant que président, j'en ai profité pour remercier sincèrement le Chef de la Défense pour sa disponibilité à donner 

plusieurs fois des conférences dans nos clubs sur l'avenir de la Défense ainsi que pour le soutien qui nous est 

indispensable pour continuer à nous développer et atteindre nos objectifs. 

Eddy De Bock 

Nationaal Voorzitter - Président National 

 

LA CHRONIQUE DE WALLY STRUYS, L’ÉCONOMISTE DE DÉFENSE 

 “DÉFENSE BELGE: UNE STAR EST NÉE” 

Cette année, notre chroniqueur célébrera deux anniversaires particuliers. D’abord un jubilé : 

il y aura 50 ans qu’il a débuté ses recherches en Économie de Défense. Ensuite, le quarantième 

anniversaire de la constitution de sa base de données statistiques sur la Défense belge. C’est 

à partir de cette dernière que la présente chronique a été élaborée. 

La dégringolade 

Entre 1981 et 2019, le pouvoir d’achat du budget de la Défense, calculé à prix constants, s’est 

véritablement effondré avec une perte de 2,39 milliards d’euros ! 

Si le budget avait été indexé depuis 1981 (comme les revenus de tout un chacun !), il aurait 

été doublé en 2019. Pire encore : s’il avait suivi l’évolution de la conjoncture économique, mesurée à l’aune du PIB, 

il aurait été près de quatre fois supérieur … 

Surprenant ? L’État doit, bien entendu, financer toutes ses activités de manière équilibrée et harmonieuse. Il est 

donc légitime d’examiner si les dépenses pour les autres fonctions de l'État n’ont pas été impactées de la même 

façon. Pour ce faire, j’utilise les statistiques, disponibles depuis 1995, des dépenses fonctionnelles de l’Etat selon 

la méthode COFOG (Classification of the Functions of Government). 
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Les conclusions sont sans appel : alors que le pouvoir d’achat de l’ensemble des dépenses publiques a augmenté 

de plus de 54 % entre 1995 et 2020, celui de la Défense a diminué de plus de 16 %. La priorité accordée à la 

fonction “Défense” est d’ailleurs révélatrice : en 2020, son financement ne représentait que 1,53 % de l’ensemble 

des dépenses publiques … 

Les métriques montrent sans conteste que la Défense a bien été ponctionnée sévèrement. 

Le passager clandestin belge 

Au plan externe, il convient de recourir à une définition commune afin de rendre les comparaisons possibles entre 

pays. Faisons donc appel à la définition de l’OTAN des dépenses de défense. Rapportées au PIB, celles-ci 

constituent la mesure par excellence de la charge économique de la Défense pour un pays. 

En 2021, sur les vingt-neuf membres présents dans cette statistique13, la Belgique se retrouve, avec 1,12 %, 

antépénultième devant l’Espagne et le Grand-Duché de Luxembourg, (avec une moyenne européenne de 1,79 %). 

En 1982, ce ratio avait même été de 3,3 %, légèrement au-dessus de la moyenne européenne, pour chuter à 

seulement 0,88 % en 2017 ! 

Au lecteur d’estimer si notre pays s’est bien conformé à l’Article 3 du Traité de l'Atlantique Nord selon lequel “chaque 

membre doit assurer de façon efficace le développement de ses propres moyens afin de se prêter mutuellement 

assistance en maintenant et accroissant sa capacité individuelle et collective de résistance à une attaque armée”. 

Le jaillissement d'une étoile 

Je ne suis ni astronome ni adepte de l'astrologie, mais depuis quelque deux mois, en scrutant le firmament de la 

Défense, j'ai vu apparaître une étoile, éclairant ce que j’ai appelé un véritablement changement de paradigme 

(expression largement reprise dans les médias par la suite). 

Après un frémissement consécutif aux premières commandes de systèmes d’arme majeurs de 2018, c’est le 28 

janvier dernier en effet, que le Plan STAR (Sécurité, Technologie, Ambition, Résilience) de la Ministre Dedonder a 

été approuvé par le Conseil des ministres. Ce plan stratégique permet de quitter la prétendue logique des économies 

d’après-guerre froide en faisant passer le budget de la Défense de 4,3 milliards d’euros en 2022 à 6,9 milliards 

d’euros en 2030 ! 

STAR affiche en outre des ambitions à long terme dans des domaines autres que strictement financiers et 

budgétaires. Il prévoit encore une trajectoire de croissance dans le domaine du personnel (29.000 en 2030), 

l’opérationnalité externe et interne, les capacités duales (civiles-militaires) et la complémentarité inter- et extra-

départementale. Une Composante Cyber sera créée, sans doute dès cette année. 

La Loi de programmation militaire (LPM) 

Il est courant, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, de sauver une entreprise en difficulté en 

procédant à une vaste recapitalisation. Malgré le déclin considérable de ses ressources, la Défense n'avait jamais 

bénéficié d'un tel soutien auparavant. Au contraire même : les acquisitions d’équipements militaires étaient tombées 

de 26 % en 1985 à 7,4 % en 2015 ! 

Heureusement - et enfin -, le Plan STAR comportait, in tempore non suspecto, un volet “investissements” important, 

la LPM. Approuvée par le Conseil des ministres du 25 février (soit le lendemain du début de l’invasion de l’Ukraine), 

elle confirme les commandes de matériels majeurs réalisées depuis 2018, tout en prévoyant encore un effort 

supplémentaire de 10,3 milliards d’euros. 

La politique de la ministre Dedonder se focalise sur une “triple hélice” Défense, Industrie, Recherche, devant aboutir 

à des retombées en termes de valeurs ajoutées économiques et d’emplois de haute technologie, synonymes de 

renforcement de la base technologique et industrielle de la défense. 

                                                                 
13 Le trentième membre, l’Islande, ne possède pas de forces armées. 
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2030 et au-delà 

OUI, la Défense est enfin revalorisée ! Mais ne nous leurrons pas : si le Plan STAR va effectivement permettre à la 

Défense belge d’augmenter de façon spectaculaire ses capacités, il lui permet “seulement” de rattraper les capacités 

perdues !  

Depuis 2014 et l’annexion de la Crimée par Poutine cependant, les contraintes sécuritaires de la nouvelle 

géopolitique européenne imposent d'être plus ambitieux encore. Il sera essentiel de persévérer et de mettre en 

chantier un plan STAR PLUS pour la décennie suivante afin de ne pas perdre ce nouvel acquis, tremplin pour une 

armée opérationnelle, résiliente, crédible et fiable sur le long terme. Est-il nécessaire de souligner que ce besoin 

apparaît encore plus fondamental depuis l'invasion de l'Ukraine ? 

Le gouvernement a par ailleurs décidé, le 24 mars dernier, d’octroyer un milliard d'euros supplémentaires à la 

Défense pour le restant de la législature. Il sera affecté à la reconstitution des stocks de munitions, l’amélioration 

de l'état de préparation opérationnelle des systèmes d'arme, l'équipement et la protection des militaires, le 

renseignement et la cybersécurité, l’amélioration des infrastructures et la résilience. 

Mise en garde 

Quelle que soit l'envergure de tous ces efforts budgétaires, il convient de raison garder : ce n'est pas du jour au 

lendemain qu'un cheval cagneux devient un destrier primé. Il faut que les décideurs politiques et les managers 

militaires assurent à l’armée ce que j’oserais appeler une capacité d’absorption suffisante : l’affectation et la mise en 

œuvre d’un budget supplémentaire ne vont pas de soi. Il faut aussi disposer des ressources suffisantes et adéquates 

en personnel, et ce à la fois aux plans quantitatif et qualitatif, sans oublier les infrastructures ! 

Il s’agit là d’un passage obligé vers un usage efficace et efficient du budget de la Défense ! 

Rédigé le 27 mars 2022                                                                                    Dr. Wally Struys 

Professeur émérite à l’ERM 

Membre du Club BRABANT 

VOORSTELLING VAN DE CLUB ANTWERPEN 

Onze club, de Koninklijke Kring Mars & Mercurius – Club Antwerpen, is, hoe kan het ook anders, gericht naar de 

provincie Antwerpen. Het bijzondere aan onze club is vooral de nabijheid van de grootste economische zone van 

het land: de Haven van Antwerpen en de daaraan gekoppelde industriële cluster.  

Wij hechten veel belang aan een goede relatie tussen onze leden met een militaire achtergrond enerzijds en onze 

connecties in de industriële pool van ons land anderzijds. 

Als één van de enige clubs van Mars & Mercurius organiseren wij nog om de twee maanden bijeenkomsten in een 

militaire omgeving, namelijk in het 11e Bataljon Genie te Burcht waarbij telkens de CO van deze eenheid wordt 

uitgenodigd. Deze lunches worden vaak verrijkt door een interessante lezing over een actueel of historisch 

economisch of militair onderwerp. 

Vertegenwoordigers uit de industrie 

krijgen hiermee een uniek forum van 

een heel specifieke doelgroep van 

leidinggevenden en beslissingsnemers 

op militair en industrieel vlak. 

De andere maanden worden de 

maaltijden in burgermilieu 

georganiseerd, al dan niet met een 
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spreker. Het ontbreekt onze provincie alvast niet aan culinair hoogstaande etablissementen om deze te organiseren. 

Tussen deze maandelijkse bijeenkomsten met lunches worden nog andere activiteiten georganiseerd waarin we de 

culturele, economische en militaire eigenheid van onze provincie en onze club in de kijker plaatsen. Dit alles wordt 

uiteraard overgoten met een saus van camaraderie en gezelligheid. 

PRÉSENTATION DU CLUB NAMUR 

Le Club Mars et Mercure de Namur est dans une dynamique de développement, alliant la fidélité de ses anciens et 

l’inclusion de ses nouveaux membres, apportant tous un nouveau regard, de nouvelles expériences et de nouvelles 

compétences. Notre ambition à l’horizon 2025 est de compter parmi nous une quarantaine de membres, dans le 

respect de nos traditions et dans une perspective orientée vers le futur. 

Quant à nos activités, nous maillons l’organisation, 

d’une part, de nos ‘’coude à coude’’, durant lesquels 

il fait bon de se retrouver entre amis dans un esprit 

de franche camaraderie et, d’autre part, de dîners-

conférences ‘’appelant à la barre’’ d’excellents 

orateurs à la carrière riche en expériences 

professionnelles et humaines. Les prises de parole 

portent sur des sujets d’actualité significatifs. 

Il s’agit de géostratégie, de management, de 

développement d’affaires local et à l’international, ou 

encore de partage d’expériences de carrière mixte militaire et civile. Tous ces sujets sont traités dans l’esprit de 

Mars et Mercure. Notons que les dîners-conférences 

sont ouverts, sur décision du comité de gestion et sur 

invitation, à des non-membres partageant nos valeurs.  

Soulignons aussi nos charmants ‘’buffets campagnard’’ et 

‘’journées des familles’’ annuels. 

Ceux-ci allient bonne humeur, esprit ludique, 

dégustation et cadre bucolique.   

 

 

 “VAN OEKRAÏNE NAAR RUSLAND EN DAN CHINA EN PYONGYANG”, EEN 

SYSTEEMSTRIJD TUSSEN TOTALITARISME EN DEMOCRATIE 

Rusland zit in een dekolonisatiefase, waarbij de kolonies echter aan hun grens liggen, 

niet honderden of duizenden kilometers verderaf. Het gaat gepaard met hoge emoties, 

zoals dit eigenlijk ook bij ons het geval was bij de dekolonisatie, midden van vorige 

eeuw (1960). 

De volksaard in Oekraïne, zeker in het Westen is anders dan in het Oosten. Daar 

vergelijkbaar met Polen en behoorde ooit nog tot de Oostenrijks-Hongaarse 

dubbelmonarchie. Ze is eerder Westers gericht en in de regel vitaler. De indruk ontstaat, 

hoewel er door een aantal insiders wat rond gepraat wordt, dat blijkbaar deze volksaard 

maakt dat, plastisch uitgedrukt, “Oekraïne het verstand heeft en de Russen de armen en 

benen” en dat deze combinatie het voor de Russen doet, althans gezien vanop de stoel in het Kremlin. Zonder dat 
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verstand, is het voor de Russen maar zwakjes. Maar dat kan evenwel noch het belang van Oekraïne zijn, noch dat 

van het Westen. 

Russen putten hun trots uit het feit dat zij de moslims hebben tot staan gebracht o.a. bij de Slag om Pleven 

(Bulgarije) in 1877. Ze rekenden af met de –stans en op de Krim verjoegen ze de Ottomanen / Tartaren. Zij zien 

hun orthodoxe religie als correct, de Romeinse Kerk als verraad. Ze zijn trots op hun kunst, eigenlijk het enige wat 

zij nu nog hebben en waar ze op trots kunnen zijn. Oekraïne is de bakermat van de Russen en niet andersom. Het 

waren Zweedse Vikingen die daar het grote rijk: de Kiev Rus opgericht hebben. Kiev is een plaats die 

verdedigbaar is: de stad ligt aan een brede stroom, de Dnjepr en het centrum op een hoge rots. Vanaf Kiev tot de 

Russische grens is het landschap zeer vlak, met nauwelijks natuurlijke hindernissen. De Vikingen zwermden via 

de rivieren vanuit Kiev het land uit, zonder veel vermenging met de andere bevolkingen. Verder, vanaf de Oeral 

begint Azië. 

De Russische Federatie is een totalitair systeem, met een over de jaren graduele concentratie van alles en alle macht 

op één persoon. President Vladimir Poetin14 heeft een atlas uit 1917 ter hand heeft genomen en wenst eenvoudig 

de grenzen van het toenmalige Russische Rijk terug te herstellen. Het is, ten eerste, een (offensief) imperialisme en 

ten tweede, een naast zich neerleggen van het na de Tweede Wereldoorlog gehuldigde principe - in West-Europa, 

en dan vooral door West-Duitsland - om de bestaande landsgrenzen niet meer te wijzigen en zo geen grond van 

oorlog meer te hebben.15 Door de erkenning van de Oder-Neissegrens in het Oosten heeft Duitsland op 14 

november 1990 verzaakt aan o.a. Silezië, Oost-Pruissen en andere gebieden. 

De laatste jaren werden de media in Rusland verder onder staatscontrole gebracht, deze macht over de 

informatieverstrekking wordt nu uitgeoefend. Door een pas gestemde wet kan het gebruik van het woord ‘oorlog’ of 

‘invasie’ in de media, met 15 jaar gevangenisstraf worden bestraft. Er wordt steevast van een ‘speciale militaire 

operatie’ gesproken, die de indruk wekt van een beperkte (politionele) actie, door beroepsmensen uitgevoerd. In de 

scholen moest begin maart een speciale les worden gegeven over wat er gebeurt in ‘De Russische Volksrepublieken 

van de Donbas’.  

De brede Russische bevolking wenst geen oorlog tegen Oekraïne te voeren, daarvoor zijn o.a. de familiale en andere 

banden teveel aanwezig. De bevolking wenst over een oorlog geïnformeerd te zijn, nu is het onduidelijk of er voor 

een invasie van het buurland enig draagvlak is. Om deze oorlog toch te kunnen voeren, mag de bevolking (en in 

het bijzonder de soldatenmoeders) niet op de hoogte zijn, daarom werden de (dienstplichtige) soldaten niet op de 

hoogte gebracht van de werkelijke aard van hun inzet. Er kan en mag geen algemene mobilisatie worden afgekondigd, 

want dan is het toch duidelijk dat het om een oorlog gaat. De stoffelijke overschotten van gesneuvelde soldaten 

worden niet teruggenomen, want deze worden dan naar de families teruggezonden, wat het dan ook wel duidelijk 

maakt. De gewonden worden naar Wit-Rusland en de Krim afgevoerd, buiten het moederland, anders zou dit de 

ogen bij de bevolking doen opengaan. Poetin verwees reeds naar ‘anderen’ die zouden verantwoordelijk zijn voor 

de inzet van dienstplichtigen.  

Op basis van het bovenstaande kan enkel besloten worden dat zo snel mogelijk een zender b.v. The Voice of Free 

Europe in het Russisch en andere talen van de Russische Federatie dient uit te zenden, om een alternatieve 

nieuwsbron te bieden. Of die zender kan zich inhacken, om zo een andere informatiebron te bieden, die liefst enkel 

                                                                 
14 Naar verluidt bevindt hij zich in een atoombunker in de Oeral en mag niemand in zijn buurt komen, het eten haalt hij af en wat ervan 

over is, brengt hij zelf terug; de vrees voor anderen (een type aanslag als in de Wolfsschanze op 14 juli 1944 op Hitler door Claus von 

Stauffenberg gepleegd) is blijkbaar ook de reden voor de ‚uitgerokken‘ tafel waaraan hij iedereen spreekt, gezeten aan de hoofeinden: 

gasten, ook ministers, generaals… De oligarch Alex Konanykhin heeft op 02.03.2022 1 miljoen USD uitgeloofd, maar reeds vroeger 

hebben in 2004 Tsjetsjenen een prijs gezet. Een dochter en Nederlandse echtgenoot verblijven in de Oeral; zijn tweede gezin verblijft in 

Zwitserland. 
15 Interview Kanselier Olaf Scholz, ZDF, Anne Will, 27.03.22, 21 u.; Poetin heeft deze zienswijze op 15.02.22 tijdens een gesprek in Moskou 

met Scholz bij zijn eerste bezoek als Kanselier met zoveel woorden verklaard.  
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de realiteit verteld en niet aan gekleurde informatieverstrekking doet16. Dit kan (op termijn) de geloofwaardigheid 

enorm verhogen, als kwaliteitscertificaat t.o.v. de desinformatie van een totalitair systeem dat steeds op leugens 

bouwt om de façade op te houden en blunders te verbergen. De nieuwsverstrekking vanuit het Westen moet anders 

zijn dan het huidige Euronews, dat nergens geciteerd wordt en door sommigen als ‘Europravda’ wordt betiteld17. 

Het is een operatie die met enkele goede journalisten op te zetten is, weinig geld kost, zelfs de Russische hybride 

oorlogsvoering eigenlijk zelfs kopieert. 

Democratie? In Oekraïne zijn er de laatste dertig jaar zes presidenten geweest, in de andere landen naar het Oosten 

toe meestal maar één, of zonder werkelijke wijziging aan de top (vb. de wissel van Poetin en Medvedev). Dat het 

anders kan, is zeer gevaarlijk voor Minsk, Moskou, Peking en Pyongyang. De democratie werd reeds bij het treffen 

van Poetin en Xi Jinping bij de laatste Olympische Spelen in 2022 openbaar en met zoveel woorden als hun grootste 

vijand verklaart.  

Waar dus precies de oorlog uitgevochten wordt, in Oekraïne of elders heeft in zoverre weinig belang, omdat het 

principieel erom gaat dat het westers democratisch model dient vernietigd te worden. De zittende politbureaus of 

dictatordynastieën, zoals in Noord-Korea, willen hun macht niet kwijt of deze via open en eerlijke verkiezingen op 

het spel zetten. De volgende oorlog, een werkelijk groot conflict, kan met China zijn. Daarop bereidt Washington 

zich voor en concentreert alle middelen. Europa is zeer onwillig om alleen al zijn eigen defensie op zich te nemen. 

Alle bijkomstige plaatsen waar er Amerikaanse inzetten waren, zoals Afghanistan, werden reeds of worden 

opgeheven, om de middelen te concentreren. Een alliantie van China met dictatoriaal Rusland en vazallen vergroot 

de tegenstander, zowel op geopolitiek als militair vlak.  

Dat een (potentieel) Oekraïne-conflict vanuit Washington als voornamelijk ‘een Europese aangelegenheid’ was, werd 

reeds vier jaar geleden door de regering Trump aan de toenmalige Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar 

Gabriel zo duidelijk meegedeeld, dat idee werd prompt verongelijkt door hem verworpen. Dat het hierbij om een 

‘systeemstrijd’ tussen autoritaire en democratische staten gaat, wordt door een aantal in het Westen opzettelijk niet 

uitgesproken. Misschien bestaat de vrees om deze strijd in alle consequenties door te moeten trekken. Blijkbaar 

ook omdat men dan andere totalitaire regimes, waarmee Belgische handelsbetrekkingen bestaan, zou kunnen 

schofferen, zoals Saoedi-Arabië en een aantal landen in Afrika. Dit lijkt een zichzelf opgelegde voorzichtigheid, een 

‘politieke correctheid’, en zelfbedrog, omdat we wel zaken doen met dictaturen en deze dan niet als dusdanig willen 

benoemen. Terwijl die regimes zeer precies weten hoe hun systeem werkt en hoe die (in het Westen) bekeken 

worden, maar zolang er van onze kant geen duidelijke offensieve bemoeienissen zijn om het politiek systeem in die 

landen te laten wijzigen naar een meer democratische instelling, is het moeilijk in te zien waarom deze verschillende 

inzichten en voorkeuren tot handelsproblemen zouden kunnen leiden - over het vermijden ervan gaat het toch, is 

het doel of net de vrees die ervoor bestaat. Onze voorkeur is duidelijk, maar voldoende Realpolitik dient toch aan 

de dag gelegd te kunnen worden, om daarmee politiek ten opzichte van totalitaire dictaturen te kunnen omgaan. Net 

zoals in WOII met Stalin door de Westerse democratieën een (tijdelijke) overeenkomst aangegaan werd. 

Misschien daarom dat in de media niet uitgelegd wordt, dat na de val van de Muur (1989), in Rusland de ‘geleide 

planeconomie’ opgegeven werd, gedeeltelijk opgevolgd door de concerns van de oligarchen, die de industrieën, de 

banken en andere bedrijven van het Kremlin konden verkrijgen voor een prikje, eerst van Jeltsin en daarna de 

gegadigden rond Poetin. Het vrijmaken van de economie heeft tot een verhoging van de welstand geleid omdat 

meer privé-initiatief toegelaten werd, te vergelijken met het effect van het Franse decreet d’Allarde (1791) bij ons, 

die de vrijheid van handel en nijverheid (artikel 7) proclameerde en een einde maakte aan de voorrechten van gilden 

en andere beroepsgroeperingen.  

Politiek gezien is er in Rusland sinds midden van de jaren negentig terug naar een eenheidspartij met een sterke 

figuur gegaan. De oppositie tracht het Kremlin met alle middelen uit te schakelen. De concurrentie tussen 

verschillende partijen lijken wat lastig en moeilijk, daarom te vermijden. De geheime dienst FSB werd versterkt en 

het politioneel apparaat uitgebouwd. De Russische staat heeft ook geen ander verhaal, geen andere symboliek en 
                                                                 
16 Te onderscheiden van de nu uitzendende radio Free Europe, die een door het VS Congress gesponsorde instelling is. Een eigen 

Europese zienswijze dient tot uitdrukking gebracht te worden, die verschillend van de Amerikaanse kan zijn.  
17 Rik Van Cauwelaert, De Tijd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gilde_(beroepsgroep)
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politiek ritueel kunnen brengen, dan degene die na WO II ontstaan is. Vandaar dat nu de overwinningsparade (op 

Nazi-Duitsland) van 9 mei 2022 het volgende op de staatsagenda is. Het ligt voor de hand dat de overwinning op 

de ‘neo-nazis’ in Oekraïne tezelfdertijd dient gevierd te worden. Op het terrein zullen de omvangrijke 

gevechtshandelingen duren tot wanneer het leger de tijd nodig heeft om zich voor te bereiden op de parade in 

Moskou. Misschien is het daarom dat de meest moderne T-90 tanks die rond Moskou gestationeerd zijn, tot nog 

toe in het conflict niet ingezet werden: deze zijn ook voor de parade nodig. Trouwens, omgekeerd wordt door een 

aantal regimes (zie hierboven) wel duidelijk gezegd dat ze ‘ons systeem niet delen en er compleet tegen zijn’, zelfs 

de laagste strijder van de huurlingencompagnie Wagner in Afrika vertelt dit terwijl hij gefilmd wordt, zo maar, 

terloops bij een inzet. Men dient in te zien dat de soft power die van ons systeem uitgaat, de overtuigingskracht, 

door een autoritair regime als het gevaarlijkste element gezien wordt en daardoor door hen als hard power 

waargenomen wordt en bijgevolg een bedreiging voor het zittende politbureau, de zittende dynastie of de zittende 

familie, die geen aflossing wenst. Daarom wordt door hen met hard power geantwoord. Ze zien zichzelf als de 

emanatie van hun totalitair staatssysteem, dat bedreigd wordt in zijn wezen. 

Vanuit Washington gezien, was het conflict in Oekraïne op de tweede dag reeds een succes: militair gezien is er 

sindsdien geen grote terreinwinst op Oekraïne geboekt, Rusland is gebonden en verliest daarbij veel militaire 

middelen. De NAVO-partners zijn niet ‘uit elkaar gespeeld’ zoals gehoopt door Moskou maar integendeel zeer hecht 

bij elkaar gaan staan. Duitsland heeft een herbewapening besloten met een eenmalige uitgave van 100 miljard en 

tenminste twee procent per jaar van het BNP en zal waarschijnlijk dan ook van de andere Europese landen eisen 

om deze twee procentregel te respecteren. Oost- en West-Oekraïne zijn verenigd tegen de oostelijke buur, ze hebben 

spontaan voor een Westers regeringsmodel gekozen door zich hevig tegen de inval te verweren. Communistisch 

China heeft moeten vaststellen dat de vermeende zwakte van de Amerikaanse president en van de ‘verdeelde 

Westerse naties’ toch razendsnel massief kon omslaan. Het houdt enige afstand van Rusland en moet al rekening 

houden met wat de binnenlandse invloed van deze oorlog op dat buurland en Poetin zelf kan zijn, indien de volledige 

omvang en de daarmee samengaande verliezen bekend zullen raken.  

Zo gezien is het geen wonder dat er geen bruikbare informatie over het conflict in continentaal Europa voorhanden 

is. Het ligt voor de hand dat dit eerst binnen de veiligheidsdiensten van de ‘Five Eyes’/ ‘Five I’ (VS, VK, Canada, 

Nieuw–Zeeland en Australië) gedeeld wordt. Deze landen zullen ook het eerst en meest betrokken zijn bij een 

mogelijk conflict met China (Samuel P. Huntington, The clash of civilizations, 1996), Australië en Nieuw–Zeeland 

zijn in dat geval ook direct territoriaal bedreigd. De aanleiding daartoe zal een internationaal rechtsprincipe zijn: de 

vrijheid van hoge zee (Hugo Grotius). China zal de toepassing weigeren voor de Zuid-Chinese Zee en deze als hun 

binnenwater verklaren. Het zal als gevolg hebben dat niet-Chinese scheepvaart in die zee kan geweigerd worden. 

België leeft van de overzeese handel, ongeveer 70% van het BNP wordt via of door de Antwerpse haven en in de 

strook langs het zeekanaal naar Brussel gegenereerd. Indien dit principe niet meer geldt, zal men andere staten 

verder in de wereld, zoals vb. Somalië, niet kunnen weerhouden om tol te heffen. De zeehandel wordt de facto 

onmogelijk of zeer moeilijk en duur. Indien bij een militair conflict op zee, Amerikaanse vliegdekschepen zouden 

verloren gaan, is West-Europa nauwelijks in staat om te helpen. Enkel de Franse Charles De Gaulle als nucleair 

vliegdekschip is ter beschikking en dus ontbreekt er daar eigenlijk één (één in operaties, één in onderhoud). De 

Britten hebben twee niet-nucleaire vliegdekschepen maar er moet dus een tankschip bij voorzien worden, die zeer 

kwetsbaar is. Italië, Spanje en Portugal hebben kleinere ‘dragers’, met vooral helikopters. Een soort lichte groep zou 

hiermee kunnen samengesteld worden, met voldoende moderne begeleidende schepen. 

De Chinese zijderoute zal een handig middel worden om te pogen Europa los te weken van Noord-Amerika, met 

daarbij de Chinese belofte om alles verder over land te leveren in plaats van via de zeeweg en het aanbod aan 

Europa om niet militair in het conflict over de Zuid-Chinese Zee tussen te komen. Later kan Europa dan apart 

aangepakt worden, b.v. door de zijderoute als politiek wapen te gebruiken, zoals dit het geval is bij het verminderen 

/ afsnijden van olie- en gasleveringen of het opdrijven van de prijs van deze grondstoffen uit Rusland.  

De communicatie in de media over de Alliantie is vatbaar voor verbetering. Er wordt gezegd en geschreven: ‘de 

NAVO zal dit’ en ‘de NAVO zal dat’. Het is bevreemdend, vermits dit ten eerste de Russische manier overneemt om 
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de zaken voor te stellen, ten tweede is de NAVO een verdedigingsalliantie, van landen die niet offensief optreden 

maar enkel defensief in actie komen, wanneer een lid aangevallen wordt (artikel 5 van het NAVO Handvest). Het 

‘oprukken van de NAVO’ naar de Russische grenzen impliceert een offensieve dynamiek, die niet met de realiteit 

klopt.  

De NAVO bestaat uit een staf, een beraadslagend orgaan waarin alle leden zitten, dat ook kan beslissen (NAC, North 

Atlantic Council), maar de NAVO bestaat niet op zichzelf, het is geen supranationaal en naast deze staten beslissend 

instituut. Het lijkt ofwel uit onkunde, ofwel om de verantwoordelijkheid op een ander af te wentelen, dat een dergelijk 

onprecies woordgebruik overgenomen wordt. Dit helpt echter niet, al was het maar om onze eigen bevolking correct 

te informeren.  

Het is het betrokken kandidaat-land dat om opname in de alliantie vraagt. Dit is verschillend van het vroegere 

Warschaupact. Ten eerste werden de satellietlanden door de Sovjet-Unie gedwongen om toe te treden of 

toegetreden te blijven. Ten tweede was dit onder de duidelijke opperste leiding van de Sovjet-Unie, bij uitsluiting 

van alle anderen. Er was geen inspraak, laat staan vrijwilligheid over de daaraan toegewezen middelen, Rusland 

besliste over de inzet.  

De NAVO-alliantie breidde wel uit maar ‘vordert niet naar voor’, zoals Rusland voorhoudt. De landen zoeken vrijwillig 

toenadering tot elkaar, of nu onder druk van en uit angst voor Rusland, zoals dit met Finland en Zweden het geval 

kan zijn. Ook hier is dit het gevolg van het feit dat in se het autoritaire bestuurssysteem van Rusland niet of toch 

maar zeer weinig mensen kan overtuigen. 

13 april 2022                                                                                     Gert Verhellen 
Kolonel (R ) Jurist 

Redacteur & Lid van M & M Club Brabant 

 

PRÉSENTATION DU CLUB DE CHARLEROI 

 

Le Club a été fondé en 1933. Sa gestion interne correspond 

structurellement à celle des autres clubs. Notre Club a connu son apogée 

entre les années 60 et 80 avec plus de 100 membres parmi lesquels des 

officiers de carrière, retraités ou reconvertis et des officiers de réserve ayant 

tous des responsabilités dans le monde socio-économique, médical, 

universitaire, industriel et commercial de la région. Les temps ont changé 

depuis lors et ils changent encore.  

 

En pleine pandémie, le Club de Charleroi comporta 37 membres dont une partie nous vient de la société civile .Ces 

personnes doivent pouvoir apporter une "valeur ajoutée" au Club; elles sont et seront toujours accueillies de façon 

chaleureuse; elles complètent ainsi par leur rayonnement personnel l'esprit d'équipe et surtout l'esprit d'officier qui 

est la caractéristique du Club; La perspective de la construction de la nouvelle caserne dans un nouveau domaine 

militaire est un jalon important dans notre méthode d'organiser le Futur.  

A l'heure actuelle, notre façon de fonctionner est de nous réunir au moins 10 fois par an et d’exercer une activité 

culturelle dans des domaines diversifiés comme l'art militaire, les discours historiques, les connaissances de santé, 

l'industrie contemporaine, la Finance ainsi que tout autre matière qui peut accroître d'une façon utile notre culture 

générale. Ce faisant, nous cultivons notre amitié réciproque et évoluons avec d'autres clubs du même genre 

vers une amitié générale avec d'autres collègues .Ceci  est intéressant et enrichissant à tout point de vue. Nous 

organisons parfois des visites d'industrie et culturelles à l'extérieur. Nous participons aussi à des activés 

patriotiques et militaires d'importance.  

Cependant, notre problème actuel reste le recrutement de nouveaux membres. Cela se fait au compte-goutte malgré 

les systèmes mis en place comme accès aux "invités - club"     à qui l'on offre le premier repas qui agrémente une 

réunion avec ou sans conférence programmée. Jusque maintenant les invitations se font de bouche à oreille. Le 



 
    

   35 “This your Captain Speaking”  

Bulletin National M&M – Edition Spéciale – juin 2022 

 

recrutement de jeunes officiers ou d'officiers retraités dans notre région est plus difficile qu'autrefois. Il faut 

maintenant recruter des personnes qui n'ont pas peur des responsabilités, qui sont loyaux et compétents dans leur 

domaine. S'il n'y a pas d'officiers disponibles , nous recrutons d' autres personnes ayant ,au moins, l'Esprit d'officier, 

des gens d'entreprises, de l'enseignement, de la santé , des pensionnés actifs et dynamiques etc. etc. . Une bonne 

intelligence , une bonne conduite, le respect de nos statuts, une bonne dose d'enthousiasme, l'esprit d'entreprise, 

des idées innovantes et un amour du progrès, tout en restant les pieds sur terre, suffisent amplement.  

Notre Club doit refléter la synthèse de nos mentalités individuelles. Voir les choses positivement et les analyser 

parfois sous le prisme de ce qu'on nous a appris à l'Armée facilite les choses. Le fait d'avoir été entraîné à mener 

des hommes sert beaucoup dans la vie civile et nos stratégies de Marketing s'inspirent beaucoup de ce qu’on 

apprend à réaliser dans les états-majors militaires. Soyons aussi fiers de pouvoir vivre dans une ambiance 

démocratique et de pouvoir accéder de temps à autre à un poste de commandement où le plus difficile n'est pas 

de maîtriser la matière technique mais celle de la connaissance de l'être humain. A ce sujet, l'état-major de notre 

club fonctionne à merveille.  

La particularité du Club de Charleroi est d'inviter nos épouses ou 

compagnes. Notre double culture militaire et civile nous ouvre les 

portes des entreprises. Nous sommes régulièrement invités aux 

cérémonies commémoratives, aux réunions officielles et à toute sorte 

d'évènements importants via nos relations. Toute cette dynamique 

évolue positivement. Une revue trimestrielle est éditée relatant les 

réunions du club ainsi que les différentes activités extérieures. Des 

articles et conférences données par des spécialistes et des membres 

du club enrichissent nos connaissances sur divers sujets. Un site 

complète nos moyens de communication et des liens informatiques 

relient les clubs au site national sur lequel on peut trouver l'agenda 

de tous les clubs.  

Le Cercle et les clubs s’adaptent aux changements de la Société par 

le biais des statuts dans lesquels la part du "Civil" s'accroît 

sensiblement.  

Le club de Charleroi n’attend que vous et votre enthousiasme pour 

venir grossir ses rangs et ainsi contribuer et assurer ensemble, en 

équipe, un futur radieux au club et de facto au Cercle.  

Un ancien Président m'avait confié : " Dans la région de Charleroi, les hauts-fourneaux de la sidérurgie sont éteints 

depuis longtemps mais leur chaleur est entrée à jamais dans les foyers et l'âme des Carolos. " 

Il avait raison !    

Aldo Bertollo  

Président du club de Charleroi 

 

“THIS YOUR CAPTAIN SPEAKING” 

Robert Bomans is lid bij de Club Mars en Mercurius Limburg – Kempen. Hij is een mooi voorbeeld van een Mars 

én Mercurius-man, beiden dus. Hij begon in 1978 zijn opleiding als piloot bij de Belgische Luchtmacht in 

Goetsenhoven. Daarna volgde Alfa Jet in Brustem om tenslotte met de F104 G Starfighter te voleinden als jachtpiloot. 

Na een kort intermezzo op Fouga Magister werd hij gelost op de F16 Fighting Falcon, waarmee hij opdrachten 

uitvoerde tot 1989, het jaar dat ‘de Muur’ viel.  Van 1989 tot 1992 leerde hij Goetsenhoven jonge kandidaat piloten 

vliegen met Marchetti’s. Als het te slecht weer was om te vliegen studeerde hij. Hij legde voor de licentie van 

burgerlijk lijnpiloot (ATPL) zijn examens af tijdens de privé-tijd.   
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Er kwam een andere uitdaging op hem af: vliegen in 

NAVO verband met de AWACS: aangepaste Boeings 707 

vanuit Geilenkirchen (D) over heel Europa. Hij werd 

instructeur en examinator.  

In 1998 werd Robert 42 jaar (°1956). Hij deed afstand 

van verdere promotie. 45 was toen voor een 

commandant-vlieger de verplichte pensioenleeftijd. De 

Luchtmacht was toen aan het downsizen o.a. met 

‘tijdelijke ambtsontheffingen’. Hij nam drie jaar verlof 

zonder wedde, ze telden volledig voor het militair 

pensioen. Robert zocht andere horizonten op. In 1998 werd hij aangeworven bij SABENA en volgde een conversie 

op Boeing 737 en daarna op Airbus 320, met een stevige opleiding in Toulouse. SABENA ging in faling in 2001. 

Robert werd piloot bij het Italiaanse Bleu Panorama Airlines op Boeing 737: 20 dagen werken en 11 dagen vrij. In 

2003 zocht de Britse firma Jet2.com, een nieuwe low cost maatschappij gebaseerd op Leeds-Bradford luchthaven, 

piloten. In februari begonnen ze met twee Boeings 737: 7 dagen werken en 5 dagen vrij.  

Van 2008 tot 2012 vloog Robert voor OpenSkies, een ‘dochter met klasse’ van British Airways. Van Parijs en 

Amsterdam naar New York en Washington DC en alleen in businessclass: 7 dagen vliegen en 7 dagen vrij, telkens 

24u ter plaatse. Vrouw en dochter mochten regelmatig (gratis) mee, met o.a. een eindejaar in New York. Ze zagen 

de legendarische bol op Timesquare neerdalen, met Bill Clinton aan de knop. In 2010 vloog Robert enkele weken, 

met de wereldster Beyoncé in een bij OpenSkies gehuurde Boeing 757, doorheen heel Zuid-Amerika, voor haar “I 

am … World Tour”. Heel haar crew zat aan boord, met 24 slaapzetels en 40 ligzetels. Er vloog een cargo vliegtuig 

mee met het materiaal. Het was bovendien in februari het beroemde carnaval in Rio. Bij de laatste vlucht van Miami 

naar New York hadden de ‘crews’ gewisseld. De rollen werden omgekeerd. De muzikanten en technici deelden de 

drankjes en versnaperingen uit aan het cabinepersoneel, die het zich heel geamuseerd lieten welgevallen. De piloten 

werden gelukkig niet gewisseld in volle vlucht!  

In januari 2013 vroeg de chef-piloot van Jet2 of Robert wou 

terugkomen, met als basis Alicante, Spanje. Robert was bij Jet2 

ook instructeur voor piloten die o.m. van de RAF kwamen. Er 

was daarbij een Bulgaarse gewezen militair piloot, Krassimir. Het 

was wel grappig dat ze beiden als ‘fighter’ ooit tegenover elkaar 

hadden gestaan in de Koude Oorlog en nu naast elkaar zaten in 

de cockpit. De maatschappij Jet2 bloeit: in 2019 bezat ze 105 

toestellen waarvan 80% in eigendom! Vorig jaar kocht ze zestig 

nieuwe Airbus A321 NEO-vliegtuigen. Er zijn piloten nodig! 

Robert heeft als boordcommandant gevlogen tot oktober 2021. 

Hij ging met rust op 65. Twintig jaar bij de Luchtmacht en 23 

jaar als burgerpiloot. Hij vloog met een hele reeks prachtige toestellen.    

Op het einde van zijn loopbaan werd Robert lid van Mars & Mercurius Limburg-Kempen. Hij vertelt: “Bij het leger 

zitten formidabele competenties die in het bedrijfsleven zeer bruikbaar zijn. Piloten zijn zeer gegeerd. Op dit ogenblik 

– met de post-covid relance – zoekt men naarstig naar piloten. Het werk in de luchtvaart is vaak volatiel. Als het wat 

slechter gaat wordt er snel afgedankt. Het vliegend personeel moet daarom kort op de bal spelen.“  Captain Robert 

Bomans heeft een zeer ruime ervaring en heeft een omvangrijk netwerk. Hij is bereid om jongere leden, die een 

carrièreswitch op het oog hebben of vroeg met pensioen gaan, tips te geven en bij te staan.  

Het platform ‘Leden voor leden” is daarvoor uitstekend geschikt.  

Boordcommandant Robert Bomans 

(Interview: LVdS) 
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LA PRÉSENTATION DE MARS & MERCURE EUROPE 

Comme les dieux antiques, Mars symbolise l’engagement militaire de ses membres et Mercure, la vocation 

d’entreprendre et d’être actif dans le monde des affaires. 

L’idée de création du premier cercle national Mars & 

Mercure – belge - est née au lendemain de la première 

guerre mondiale, suite à une chaîne d'événements au sein 

de l'armée, démobilisation des officiers auxiliaires et de 

réserve et désengagement des cadres excédentaires. Fut 

ainsi créé le 23 janvier 1926 le groupement industriel et 

commercial des ex-officiers, groupement d’ex-officiers qui 

avait pour but de faciliter la recherche d’une situation aux 

officiers ayant quitté l’armée et d’établir des relations 

d’affaires. Ce groupement a pris la dénomination de “cercle” 

en 1928 et ajouta au fil du temps au principe de la 

camaraderie d’affaires la solidarité et l’aspect social.  

Des cercles d’idéologie identique allaient successivement 

naître en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Grand-

Duché de Luxembourg, au Danemark, en Suisse, en 

Espagne et en Pologne. 

En mars 1960, les cercles belge, français et allemand allaient signer une convention instituant la “Commission de 

Liaison Inter-Nations Mars & Mercure”. En 1991, une convention est signée changeant ce nom en “Mars & Mercure 

Europe”. 

Aujourd’hui donc, Mars & Mercure Europe est constitué des cercles nationaux d'Allemagne, de Belgique, du 

Danemark, de l'Espagne, de la France, du Grand-Duché de Luxembourg, des Pays-Bas, de la Pologne et de la 

Suisse. 

Mars & Mercure Europe s’est donné comme mission de constituer un réseau commercial actif qui contribue à la 

cohésion le plus large possible entre tous les cercles Mars & Mercure nationaux sur la base de valeurs morales 

partagées : intégrité, loyauté, respect et solidarité. Elle soutient le développement de l'activité professionnelle de 

ses membres, composés actuellement d'officiers d'active et d'officiers de réserve couvrant une fonction de 

responsabilité dans le monde des entreprises, et de personnalités du monde d’affaires sans passé militaire, mais 

partageant les mêmes valeurs morales en favorisant l'échange de connaissances, d'expériences et d'opportunités, 

garantissant une entraide professionnelle et personnelle au niveau international.  

Mars & Mercure Europe, qui n’a pas d’autorité supranationale, mais se veut être une “Commission de Coordination 

Inter-Nations” est administrée par un Bureau composé de 4 membres, le Président Général, le Vice-Président 

Général, le Secrétaire Général et le Trésorier Général, assisté par un Administrateur des Systèmes d’Information et 

de Communication. Les membres du Bureau sont élus en principe pour un mandat de trois ans, renouvelable. La 

Présidence en est assurée par rotation successive des cercles nationaux.  

A l’heure actuelle, le Bureau est composé des membres suivants : 

 

Président Général 

Général honoraire Gaston REINIG (LUX) 

Tél.: +352 621 342 708 

presidentgeneral@mars-mercurius.eu  

 Vice-Président Général 

Vacant 

mailto:gaston.reinig@gmail.com
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Secrétaire Général  

Ing Philippe GIELEN (BEL)  

Tél.: +32 11 31 35 99 / +32 472 07 37 23 

info@mars-mercurius.eu 

 

Trésorier Général  

Major honoraire Jan LENIERE (BEL) 

Tél.: +32 3 288 51 93 

 

Adminstrateur des Systèmes d'Information et de Communication 

Ir  Lon VAN DER ZON (NLD) 

Tél.: +31 162 37 0158 / Mobile: +31 6 5064 1845 

zon.ljm.vander@tiscali.nl 

Comme les cercles nationaux ont leur agenda propre - différent de cercle à cercle -, la Commission essaie de 

coordonner ces politiques nationales en suscitant par exemple des études communes (exemple : La fidélisation des 

membres et le recrutement de nouveaux membres), ou alors en essayant de donner des idées d’activités nationales 

par la mise en œuvre d’un calendrier international d’activités. 

Aussi, la Commission essaie de favoriser les échanges entre membres des cercles. C’est ainsi qu’un groupe 

LinkedIn Mars & Mercure Europe a été créé et qu’une page web complètement restructurée a été mise en place. 

Enfin, et pour permettre d’échanger connaissances, expériences et opportunités des membres des cercles, une 

plateforme électronique multinationale d’échange est à l’étude. 

L’activité principale de Mars & Mercure Europe est constituée bien sûr de sa journée d’Assemblée Générale, 

permettant justement d’échanger entre responsables des cercles nationaux. 

Ainsi, l’Assemblée Générale 2021 s’est déroulé le 22 octobre au Grand-Duché de Luxembourg, à l’Hôtel Brimer au 

Grundhof, “Petite Suisse Luxembourgeoise”. 

 
  

Mise à part cette activité principale, il sera organisé en principe une activité de caractère internationale par année. 

Ainsi, il est planifié d’organiser en 2022 une activité commune avec l’association ASERA (Association des anciens 

des sessions européennes des responsables d’armement) à Bruxelles.  

Gaston REINIG 

Président Général Mars & Mercure Europe 
 

LA SOUMISSION DE L’UKRAINE SERAIT LE PRÉLUDE À CELLE DE L’EUROPE ! 

Le président Poutine a envoyé depuis le 24 février 2022 des forces considérables envahir l’Ukraine, au mépris des 

règles les plus élémentaires du droit international. Grande est la frustration de beaucoup d’Européens devant la 

relative passivité de l’Occident face à cette agression, face à l’assassinat de militaires et de civils ukrainiens par des 

troupes russes déboussolées.  

Ces Européens sont en colère, mais pas surpris : à l'époque, nos troupes sont restées l’arme au pied devant les 

massacres de Vukovar et de Sarajevo, elles ont abandonné les Rwandais à un sort cruel. Ils savent que nos 

mailto:philippe.gielen@telenet.be
mailto:zon.ljm.vander@tiscali.nl
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possibilités d'action sont limitées. Suite au veto de Mme Merkel et de M. Sarkozy, lors du Conseil atlantique de 2008 

à Bucarest, l’Ukraine ne fait pas partie de l’OTAN, qui dès lors ne peut y intervenir qu'au risque d'un conflit mondial. 

Celui-ci pourrait devenir rapidement nucléaire, la Russie ayant menacé d’utiliser ces armes en cas d’intervention 

occidentale. Le Conseil atlantique peut seulement manifester sa réprobation, mais la présence de troupes de l'OTAN 

dans des pays limitrophes de la Russie, même si elle se limite à quelques milliers d’hommes, dont des Américains, 

renforce la pression exercée par les sanctions économiques occidentales. 

L’ONU a très majoritairement condamné la Russie, qui semble n’en avoir cure : elle est loin d’être isolée, la Chine, 

l’Inde et une bonne partie de l’Afrique n’ont pas voté en ce sens. L’Union européenne (UE) réussit à rester unie. 

Pour une fois, elle a réagi assez rapidement. La contribution des États européens est importante : même l'Allemagne 

et la Belgique ont envoyé des armes et des munitions en Ukraine, ce qui constitue un changement de cap radical. 

Pour la première fois, l’UE a utilisé, au profit de l’Ukraine, sa Facilité européenne pour la paix afin d’acheter, pour 

450 millions €, des armes, et pour 50 millions €, des fournitures médicales. L’espace aérien de l’Europe est fermé 

aux Russes, Russia Today et Sputnik y sont interdits. Les Occidentaux ont mis en œuvre des sanctions économiques 

d’une ampleur inédite : plus de visas, gel des avoirs de dignitaires proches du Kremlin, suspension des exportations 

russes vers les pays occidentaux, à l’exception des diamants, du gaz et du pétrole, expulsion de banques russes 

du système des paiements internationaux. La liste est longue et l’impact sur le quotidien des Russes et des 

Occidentaux ne sera vraisemblablement pas négligeable. Poutine ne s’en inquiète probablement pas. La répression 

des opposants, le muselage de la presse, la propagande et la désinformation ont fait leur œuvre. Le « régime » 

peut compter sur le soutien du Parlement russe, c’était ça ou l’envoi des députés au goulag… 

En partie grâce à l’aide occidentale, la résistance ukrainienne est pugnace ; les Russes semblent piétiner dans le 

nord : une colonne blindée russe est à l’arrêt sur la route de Kiev depuis quelques jours. Les Ukrainiens font preuve 

d’une volonté admirable de défendre leur pays, même au prix de leur vie. Des pères amènent leur femme et leurs 

enfants à la frontière polonaise avant d’aller au combat, alors qu’ils savent peu probable de les revoir. 

Les conséquences de cette invasion seront 

dramatiques. La terre ukrainienne rougit du sang de 

ses enfants. Pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent 

pas fuir, de lourdes épreuves voient le jour : trouver 

de la nourriture, avoir accès à de l’eau potable, aux 

soins, se chauffer, s’abriter, se reloger. Près d’un 

million de réfugiés ont déjà fui vers l’Europe 

occidentale. Leur nombre pourrait atteindre 5 millions 

selon l’ONU. Il faut souligner l’admirable solidarité 

dont font preuve les Polonais, les Slovaques et les 

Roumains, qui sont en première ligne pour les 

accueillir. 

Ce drame a transformé le Président Zelensky en homme d’État. Rappelons qu’il a été élu démocratiquement, dans 

le cadre d’un processus on ne peut plus honnête et transparent, au terme duquel les séparatistes pro-russes ont 

recueilli… moins de 10 % des voix. 

Poutine a révélé sa vraie nature : il est la plus pure émanation du régime soviétique et du KGB en particulier. 

Indubitablement, il a vécu la chute de l’URSS comme l’effondrement du système qu’il a servi avec zèle et qui en 

retour, lui a permis de monter en grade. Fin tacticien, menteur de profession, calculateur et redoutable manipulateur, 

il a su s’attirer les faveurs du président Eltsine pour finalement lui succéder. Au pouvoir depuis 2000, il a obtenu 

en 2020 par referendum une modification de la constitution lui permettant de briguer deux mandats supplémentaires. 

Il y a chez cet homme secret et impénétrable un côté paranoïaque. Il pressent que s’il abandonne le pouvoir, il ne 

jouira pas d’une retraite paisible. 

A la suite de l’adhésion de 9 États ex-satellites de l’URSS, la Pologne et les États baltes notamment, à l’UE et à 

l’OTAN, Poutine a exprimé lors de la Conférence sur la sécurité de Munich, en 2007, et lors du Conseil atlantique 

Des mamans et enfants d'Odessa attendent leur évacuation 

Photo: RTL 



Koninklijke Kring Mars & Mercurius VZW – Driemaandelijks Nationaal Tijdschrift 

La soumission de l’Ukraine serait le prélude à celle de l’Europe ! – 

Nationaal Tijdschrift M&M – Bijzondere Uitgave – juni 2022 

40 

 

de Bucarest en 2008, le dernier auquel il a participé, un profond sentiment d’insécurité, réel ou feint. Ce peut être 

une façon de cacher sa volonté de reconstituer la domination russe sur ces États. La candidature de l’Ukraine à ces 

deux organisations lui est totalement insupportable car ce pays démocratique incite les Russes à contester sa 

dictature. Il a toujours dit qu’il lui faut un tampon entre le territoire russe et les Occidentaux. 

Poutine, dès le 26 février 2022, a menacé de « conséquences militaires » la Finlande et la Suède si elles tentaient 

d’adhérer à l’OTAN. Il vient d’exiger l’engagement du gouvernement finlandais en faveur d’une politique de non-

alignement militaire, estimant que c’est un facteur important pour assurer la sécurité et la stabilité en Europe du 

Nord. Le lendemain, pour la première fois, selon un sondage d’opinion, une majorité des Finlandais s’est dite en 

faveur d’une adhésion à l’OTAN. 

Les tentatives de Poutine d’arracher aux Occidentaux l’engagement de refuser à l’Ukraine l’adhésion à l’OTAN s’étant 

soldées par un échec, il a passé la vitesse supérieure : il fallait « dénazifier » et « démilitariser » l’Ukraine et 

protéger les populations pro-russes du Donbass d’un « génocide ». En marge de ce délire paranoïaque, il y a sans 

aucun doute chez Poutine la volonté d’effacer, par le sang s’il le faut, les humiliations qu’il a subies. 

Dans le monde, les réactions à l’invasion vont en sens divers. Fidèle à sa tradition et soucieuse de préserver ses 

relations avec la Russie, la Chine ne prend pas clairement position, renvoyant Russie et Ukraine dos à dos. Les 

Anglo-Saxons ont été prompts à sanctionner la Russie et à livrer des armes et des munitions antichars et 

antiaériennes à l’Ukraine. Le 27 février, l’industriel Elon Musk a rétabli partiellement les télécommunications en 

Ukraine avec sa constellation Starlink. 

Les Occidentaux, y compris la Suisse, sont unanimes à condamner l’intervention russe et à bloquer les avoirs 

russes. Une fois n’est pas coutume, l’UE affiche sa solidarité avec l’Ukraine. Même la Hongrie de M. Orban a 

approuvé les sanctions, car le peuple hongrois se souvient de l’agression subie en 1956. M. Macron, en tant 

président français, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et président tournant du Conseil européen 

pour le semestre en cours, a espéré que la négociation prenne le pas sur les bruits de bottes. Sans succès, 

malheureusement. En maintenant d’emblée fermé le gazoduc NordStream2, l’Allemagne a fait preuve d’un certain 

courage, sachant que la moitié du gaz qu’elle importe vient de Russie via NordStream1. La relative pénurie actuelle 

fait flamber les prix du gaz et du pétrole, et par conséquent de l’électricité, ce qui a des conséquences sur le bien-

être de nos populations et sur notre production industrielle, qui va également souffrir de l’arrêt des importations de 

matières premières de Russie, du fait des sanctions, et d’Ukraine, à cause de la guerre. 

Le chancelier Scholz a prononcé devant le Bundestag, le 28 février, une réaction ferme à l’invasion de l’Ukraine et 

exprimé une nouvelle doctrine de sécurité et de défense. Il soutient l'Ukraine, y compris en fournissant des armes. 

Il estime que la Bundeswehr a besoin de nouvelles et solides capacités, aptes à faire face à celles de la Russie et 

pour cela, il crée un fonds spécial pour les investissements, doté en 2022 de 100 milliards €. Il tient à la collaboration 

avec des partenaires européens. Il affectera chaque année plus de 2 % du produit intérieur brut dans la défense. Il 

veut une Europe libre et ouverte, juste et pacifique. Il veut la défendre. 

Reste à voir ce que va faire Poutine. Il semble vouloir négocier l’arrêt des hostilités avec l’Ukraine. Mais ensuite ? 

S’en prendra-t-il aux États baltes ? A la Pologne ? C’est peu probable car dans ce cas, l’OTAN devrait activer l’article 

5 du traité de Washington, qui permet de réagir militairement. Et ce serait la 4ème guerre mondiale, si l’on considère 

la Guerre froide comme la 3ème. Mais au final, rien n’est impossible, car Poutine est plus que jamais imprévisible et 

l’économie du sang de ses soldats et de sa population n’est assurément pas sa priorité. Il va sans doute tenter de 

contraindre tous les ex-satellites de l’URSS et les États neutres, notamment la Suède, la Finlande et l’Autriche, au 

non-alignement. Pour rendre à la Russie son statut de grande puissance militaire, M. Poutine a sacrifié depuis 20 

ans le développement de l’économie, qui se limite à l’exploitation des ressources naturelles et à l’exportation d’armes. 

L’Europe devra rester vigilante, appliquer la locution latine : « Si vis pacem, para bellum », si tu veux la paix, prépare 

la guerre, et gérer les conséquences économiques de cette crise gravissime. Si l’approvisionnement en gaz semble 

pouvoir être assuré par l’Algérie, le Qatar, etc., de nombreuses activités industrielles vont s’arrêter faute de métaux, 

de matériaux, de techniciens, russes ou ukrainiens. La fin du lancement des satellites européens par les fusées 

Soyouz depuis Kourou pose problème, notamment à l’armée de l’Air et de l’Espace française, qui attend la mise sur 
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orbite d’un satellite d’observation de la terre, et à l’extension de la constellation Galileo. L’Europe attendra son service 

gouvernemental et militaire de navigation crypté et sécurisé. 

Accepter un statut de neutralité pour l’Ukraine serait faire fi du droit des peuples à l’autonomie, ce serait préparer la 

soumission de l’Europe. Il faut aider les Ukrainiens à contenir voire à repousser les Russes suffisamment pour qu'ils 

puissent négocier en position de force. Les Russes font beaucoup de mal avec leurs bombardements, mais le moral 

de leurs troupes semble en berne et leur offensive ne progresse pas partout comme prévu. 

La 4ème Guerre mondiale a commencé à Munich, en 2007, tirons-en les conséquences, car il est grand temps de 

prendre conscience que notre démocratie est menacée. Nous devons, au sein de l’OTAN, disposer d’une défense 

européenne et donc d’une unité de commandement politico-militaire, ce qui suppose l’union politique, 

l'indépendance et l’autonomie de l’Europe. Les politiciens en parlent depuis 72 ans, mais à part de Gaulle, nos 

gouvernants n’ont rien fait de sérieux pour qu’elle advienne. Depuis l’invasion de l’Ukraine, la plupart de nos 

concitoyens réalisent l’urgente nécessité d’une défense européenne. Mobilisons-nous au sein de la S€D pour inciter 

les Européens à interpeller nos représentants politiques, afin qu’ils fassent en sorte que cela change. 

Dr. Jean Marsia 

président de la Société européenne de défense AISBL (S€D) 

Membre du Club Brabant 

Guy Buchsenschmidt, vice-président de la S€D, 

Bruno Smets, Émile Peeters et Roland Gueubel, administrateurs de la S€D. 

PRÉSENTATION DU CLUB DE MONS 

 

Capitale du Hainaut, l’autre « Province Verte », et 

capitale culturelle de la Wallonie.  

Mons allie tout à la fois modernité et tradition, 

culture et esprit d’entreprise, folklore vivant et 

patrimoines de l’humanité. Le Beffroi, la Ducasse, 

les carrières de Spiennes, la Grand’Place et le cœur 

historique, ses nombreux musées. Aussi le parc 

Initialis berceau de nombreuses start ups, ses 

universités et leurs 40.000 étudiants, sa proximité 

avec la France mais aussi avec le SHAPE. Tous ces 

contrastes contribuent à faire de Mons une ville 

attrayante et bien vivante.  

Le club Mars et Mercure fondé en 1929 et 

comptant le plus grand nombre d’adhérents est le 

reflet de la ville avec des activités traditionnelles mais aussi innovatrices 

comme l’organisation de concerts, les visites d’entreprises de pointes, la contribution à des recherches historiques, 

l’organisation de conférences économiques ou culturelles de haut niveau. 

Également des coude-à-coude à l’ambiance conviviale et amicale entre membres.  

La disparité des métiers exercés par nos membres est un reflet de la population 

montoise avec plusieurs recteurs et professeurs d’université, des banquiers, des 

entrepreneurs, des assureurs, notaires, pharmaciens, médecins, indépendants, 

policiers, membres de la fonction publique et même quelques militaires d’active.  
Adeline Dutrieux Docteur en Géologie 
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Rejoindre le Club de Mons, c’est d’abord et avant tout, vouloir faire partie d’un groupe d’amis prêts à s’entraider 

grâce à la formidable expérience accumulée au fil des ans.  

  

Si l’ancrage montois est bien présent, nos activités ne se limitent pas aux seules limites de Mons mais s’étendent 

bien au-delà car nos membres viennent eux aussi de parfois bien loin.  

“ALLE HENS AAN DEK!” , INTERVIEW MET DIANA WYN 

Tien jaar geleden (2012) waren er weinig dames als niet-militair lid in de Mars en 

Mercurius Club Antwerpen. Na mij zijn er kort nadien nog twee vrouwelijke leden 

aangesloten. Er kwamen toen zelden echtgenotes mee naar de bijeenkomsten. Het was de 

toenmalige voorzitter Marc Van de Wal, die deze nieuwe frisse wind liet waaien. De voorbije 

tien jaar is er veel gewijzigd. Mars en Mercurius is veel vrouwvriendelijker geworden. Wat 

me aantrok in de Club? De waarden van M & M vind ik volledig bij me passen: eerlijkheid, 

discipline, kameraadschap en respect, om er maar enkele te noemen. Ik pas deze toe in 

het privéleven en in zaken. Regelmatig stel ik me de vraag: “Wat draag ik bij aan de 

gemeenschap?”. M & M is geen business – of serviceclub en zeker al lang geen militair onderonsje meer zoals het 

misschien voor de oorlog is geweest. De officieren en zakenmensen beschouwen me als hun gelijken.  

We zijn mede-eigenaar van de rederij Flandria, die dit jaar 100 jaar bestaat. Mijn schoonzoon Philip De Prest (van 

V-Zit bv) is zaakvoerder-eigenaar. Zijn moeder was naaister en kassierster en zijn vader was politieman ‘op den 

Oudaan’: eerst als gewone agent, later als eerstaanwezend inspecteur. Philip nam in 2005 de bootpendel over tussen 

Mechelen en ZOO Planckendael, en kocht begin 2006 de boot 'Festina Lente'. Ook in Mechelen kan je met de 

Malinska boten een stadsrondvaart op de Binnendijle meemaken met een volledige elektrische aangedreven boot. 

Hij heeft een hart - en brein, hij is lic. TEW en MBA - voor het toerisme in de Scheldestad. Zijn echtgenote, mijn 

dochter Annik, studeerde aan de VUB Agogische Wetenschappen en is o.a. gids in de haven. 

Een rondvaart met één van de vier schepen is de 

perfecte manier om de haven van Antwerpen en de 

Schelde te ontdekken. Door de aanwezigheid van de 

vele toeristen aan boord wordt het helemaal een 

exotische gebeurtenis. De beleving op het water met 

een drankje en een hapje is een aangename 

vakantietrip in eigen land. De Flandria vloot is een 

ideale locatie voor een privé- of huwelijksfeest en 

voor elk bedrijfsevent. Inschepen gebeurt aan het 

Kattendijkdok/Londenbrug, op wandelafstand van het 

MAS, Red Star Line museum en het nieuwe Havenhuis. Flandria 24                     Foto: Flandria, Antwerpen 
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Vroeger was ik vooral PR verantwoordelijke van Flandria BV. Als er “Alle hens aan dek” wordt geroepen dan kan ik 

mijn mannetje staan. Ik volgde daarvoor cursussen en weet hoe alles loopt aan boord. Defensie maakt soms gebruik 

van onze schepen voor oefeningen in de haven. Onlangs 25 mei, was er een tactische oefening, onaangekondigd 

door de autoriteiten. “Discretie” was het motto. De bewoners van de woningen rond het Kattendijkdok hebben 

volgens hun relaas aan de pers dat er een ernstig schietincident plaatsvond, met ontploffende granaten en al. 

Misschien is het toch beter de omwonenden te ‘discreet’ verwittigen. Mijn schoonzoon en ik zijn Defensie zeer 

genegen. Hij deed zijn militaire dienst in Spich Duitsland. We zien het als een symbiose van Leger en Natie. Samen 

staan we sterk!                                                                                                                  (Interview: LVdS) 

 

VOORSTELLING VAN DE CLUB GENT 

Sinds de stichting van de Nationale Vereniging Mars en Mercurius (Le Cercle Industriel et Commercial des Anciens 

Officiers et Officiers de Réserve, fondé en 1926), is de huidige Club Mars & Mercurius Gent-Oost-Vlaanderen vzw 

waarschijnlijk één van de langst bestaande "Secties" in de geschiedenis van de actuele "Koninklijke Kring Mars en 

Mercurius" (sinds 9 juli 1951). 

De stichtingsvergadering van onze Sectie (Club) had plaats op 21 oktober 1930. De 

"Président Fondateur" nl. de heer baron Robert de Heusch was de eerste voorzitter 

van de toenmalige "Section des Flandres". De benaming van onze Vereniging 

evolueerde in de loop der jaren van "Section des Flandres" (vanaf 1930), "Section de 

Gand" (in 1945), "Sectie Vlaanderen" (+/- 1971) naar "Club GENT", en dit 

waarschijnlijk sinds de ontbinding van de Sectie Kortrijk rond 1980. Sinds 2017 heeft 

de Club zelf het statuut van vzw aangenomen en is sindsdien de Club Mars & 

Mercurius Gent-Oost-Vlaanderen vzw, “vereniging van officieren, ondernemers en 

leidinggevenden”.  

Onze Club onderscheidt zich misschien een weinig van de collega clubs, door haar 

uitgesproken mening in verband met haar kijk op de maatschappij, kritisch maar steeds positief. 

Onze bijdrage aan de Nationale Koninklijke Kring is ruim. Verschillende leden van onze vereniging zijn actief op 

het nationaal niveau in verschillende werkgroepen zoals in de “Strategische Werkgroep” en de werkgroep “Leden 

voor Leden”. Aldus dragen we bij tot de toekomst van Mars & Mercurius. Viermaal per jaar publiceren wij een 

eigen goed verzorgd clubtijdschrift waarin Mars, Mercurius en maatschappelijke onderwerpen aan bod komen 

met veel aandacht voor lokale zaken. 

 
De bestuursploeg van de Club Gent 

Mark De Fauw   Marc Debrabandere   Albert Hombrouckx   Paul Bruynooghe    Walter Haes     Eric De Clercq 

 Bestuurder       Ondervoorzitter         Penningmeester           Voorzitter          Webmaster          Secretaris 

https://www.mars-mercurius-gent-ovl.com 

https://www.mars-mercurius-gent-ovl.com/
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PRÉSENTATION DU CLUB DE LUXEMBOURG 

Notre club Mars & Mercure Luxembourg a été fondé en 1973. Il peut donc célébrer ses 

50 années d'existence en 2023 ! Au cours de cette période, une myriade de réunions 

et d'activités diverses ont été organisées dans toute la province, voire au-delà. 

Ce groupe d'amis qui est le nôtre, 

compte une trentaine de membres. 

Ceux-ci se réunissent généralement 

le troisième mercredi de chaque 

mois dans un restaurant, souvent à 

Arlon, mais aussi dans d'autres 

coins de notre belle province. Nous en faisons une soirée 

intéressante et agréable, basée sur le schéma habituel d'un 

apéritif convivial suivi d'un savoureux dîner, lui-même le plus 

souvent accompagné d'une conférence intéressante donnée par 

l’un de nos membres ou un intervenant extérieur.  

 

Pendant les mois d'été, des activités extérieures d'une journée dans notre province, ou à ses abords, sont toujours 

placées dans notre programme … Ainsi, l'ardoisière de Bertrix n'a plus de secret à nos yeux. De même, la plus 

petite ville de Belgique, Durbuy, nous a reçus pour une excursion qui restera dans nos mémoires. N'oublions pas 

non plus, parmi toutes ces visites remarquables, celle de la Cour européenne de justice à Luxembourg. 

Ces dernières années, parmi nos conférenciers, nous avons ainsi reçu le gouverneur de la province de Luxembourg, 

Olivier Schmitz. 

Durant ces présentations très diverses, plusieurs sujets 

très intéressants ont été abordés : le climat et la fusion 

nucléaire (par le professeur Jozef Ongena), l'avenir du 

Benelux (par l'ambassadeur de Belgique au 

Luxembourg), la Sécurité de l'Etat, la cybersécurité, la 

défense européenne (par l'ancien ministre de la 

Défense Jean-Pol Poncelet), le TEC (par Vincent 

Peremans, membre de notre club et administrateur 

général du TEC), etc. 

Pour raffermir les liens entre les clubs Mars et 

Mercure, un système de jumelage a été mis sur 

pied. En ce qui concerne le club Luxembourg, celui-ci 

est associé avec celui de Limburg-Kempen.  

Dans le cadre de ce jumelage, une activité annuelle et 

réciproque est organisée avec nos amis 

limbourgeois.  Ajoutons qu’un jumelage a aussi été 

convenu en 2018 avec le club M&M Alsace (France), et 

depuis peu, nous avons été particulièrement heureux de 

voir le club Charleroi, associé avec l'ex-club Kempen, 

rejoindre notre communauté jumelée.  

La plupart de nos membres, mais certains font exception, 

ont une formation militaire, que ce soit dans la réserve ou 

lors de leur carrière à l'armée. Leur âge moyen a quelque 

Le professeur J. Ongena - Présentation sur la fusion nucléaire 

L'ancien ministre de la Défense J-P Poncelet lors de sa 

conférence sur la défense européenne. 

Les sources de la Sémois au centre d’Arlon 
photo : Bjung, CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons 
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peu augmenté ces dernières années … C'est donc à bras ouverts que nous accueillerons ceux et celles qui 

voudront nous rejoindre … 

Ce qui compte le plus dans notre club, c'est l'amitié qui lie chacun de nos membres… Celle-ci s'exprime non 

seulement chaque fois lors de nos réunions et lors de nos autres activités mais aussi au-delà pour venir en aide à 

un confrère. 

Site Internet : https://www.marsmercureluxembourg.com/ et Courriel : mars.mercure.luxbel@gmail.com  

BLOCKCHAIN, CRYPTO CURRENCIES, CRYPTO ASSETS, POUR LE DÉBUTANT  

Durant ces cinq dernières années, qui n’a pas entendu parler de crypto-monnaie/actif 

et, l’année passée, de NFT ?Tout ceci fait partie d’une vaste évolution permise par ce 

qu’on appelle la blockchain. 

La blockchain est la technologie du registre distribué, i.e. l’infrastructure sur laquelle 

toutes ces cryptos s’appuient. Le terme crypto renvoie à la notion d’encryptage (i.e. 

qui ne peut être falsifié et modifié); de sorte que le système est transparent. L’objectif 

est que la blockchain apporte plus d’efficacité (e.g. réduction des coûts et 

transmission plus rapide) et plus de transparence (e.g. sécurité car toute l’information 

sur les échanges et les détenteurs est automatiquement dans le registre). 

Les intermédiaires de confiance que sont les banques et les fonds vont devoir s’adapter. Ce n’est pas pour rien que 

Visa et MasterCard suivent de très près l’évolution et investissent également dans la technologie de la blockchain. 

Ce qu’on appelle la finance décentralisée est passé d’une valeur de moins de 10 milliards de dollars US en 2020 à 

plus de 100 milliards pour 2021. 

Tout crypto-actif est représenté par un token. Il faut faire la distinction entre les security tokens (ceux qui 

intrinsèquement sont un actif numérique limité par sa rareté, e.g. le bitcoin) et les utility token (ceux qui permettent 

l’accès à un service ou un produit, e.g. l’Ethereum). Ces derniers ont certainement un avenir. 

Les règles qui régissent l’émission de tokens (i.e. l’actif ou l’actif sous-jacent) et leur transmission sont les smart 

contrats, qui sont déployés dans la blockchain. 

Il est important d’avoir à l’esprit que les obligations actuelles en matière de « Know Your Client » (KYC) et 

blanchiment d’argent (règles AML) ne disparaitront pas et seront encore plus mises à l’épreuve. 

C’est en 2009 qu’est apparu le bitcoin. La principale promesse était de voir émerger un système financier 

décentralisé, qui puisse se passer des nombreux intermédiaires nécessaires au bon fonctionnement du système 

financier global. Depuis, des milliers d’autres crypto-monnaies ont vu le jour et ont disparu. Ces nouveaux actifs 

stimulent évidemment l’appétit des spéculateurs. On est loin de l’idée de base des premiers intervenants qui 

n’avaient plus foi dans le système actuel (suite à la crise financière de 2008) et qui voulaient également plus de 

liberté par rapport aux états. 

Certains disent qu’au contraire des monnaies traditionnelles qui peuvent être émises à l’infini (voir les cas des USA : 

tant que le monde continuera à avoir confiance), l’émission de crypto-monnaies est limitée et permet de se protéger 

de l’inflation. Cependant, ces crypto-monnaies ne sont pas des monnaies car elles n’ont pas les trois caractéristiques 

de la monnaie (i.e. une unité de compte, une unité d’échange et une unité de réserve). 

La tokensation des actifs ouvre des perspectives nouvelles et immenses (que ce soit dans la finance, l’immobilier, 

l’art, le sport ou la musique). La tokenisation permet de fractionner des actifs qui pourront être partagés entre 

différents investisseurs. De plus, du fait de leur digitalisation, il sera plus facile de l’utiliser comme collatérale pour 

toute opération financière (je rappelle que l’économie financière est bien trois fois plus grande que l’économie réelle 

par l’utilisation des contrats dérivés et forward). 

https://www.marsmercureluxembourg.com/
mailto:mars.mercure.luxbel@gmail.com
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Il ne faut pas rêver : le monde digital ne fera pas disparaître du jour au lendemain le monde réel. Le monde financier 

crypto devra co-exister avec le l’écosystème traditionnel tant que les monnaies traditionnelles (fiat money) seront 

centrales pour réaliser l’échange. 

La transition entre le monde des monnaies fiduciaires (i.e. les fiat money) et celui des crypto-monnaies pourra 

passer par les stablecoins. Ces derniers sont une monnaie digitale dont la valeur est indexée sur les fiat money 

(e.g. l’Ether indexé sur le dollar US) ou sur des actifs négociés en bourse (il y a cependant des questions de la part 

de la SEC aux plateformes d’échanges de stablecoin à ce sujet). 

Les Etats réfléchissent à émettre à l’émission des monnaies digitales (e.g. le Renmibi digital a déjà été utilisé durant 

les derniers jeux olympiques d’hiver en Chine. Il devrait y avoir une Euro digital une monnaie Euro digitale d’ici 

maximum quatre ans. C’est du côté américain qu’il y a pour le moment le moins d’ambition). Cependant, ces 

monnaies digitales ne seront pas comme les crypto-monnaies des actifs limités par leur rareté (e.g. le bitcoin qui 

ne pourra plus être créé (i.e. miné) après la 21 millionième fois). 

Le Non-Fungible token (NFT) est un jeton digital représentant un format basé sur la blockchain qui permet aux 

artistes de créer des œuvres numériques rares ou uniques. Les premiers NFTs ont été émis en 2017 dans l’univers 

des mondes virtuels, des jeux (c’est là que se trouve le plus gros potentiel sachant que le monde du gaming 

correspond à des centaines de milliards de dollars de chiffre d’affaires), et du sport et puis se sont emparés de tout 

bien qui peut être collectionné. Pour rappel, Christies a vendu l’année passée un NFT de l’artiste digital Beeple 

(inconnu dans le monde de l’art…) pour 57 millions d’Euros… alors qu’un an avant cela s’achetait pour 1000 

dollars US. La blockchain permettra cependant à l’artiste de s’assurer qu’il touchera une commission à chaque fois 

que son œuvre sera revendue. C’est aujourd’hui un marché évalué à 14 milliards de dollars (dont certains rêvent 

qu’il attendrait 80 milliards en 2025). 

La stratégie des grands groupes technologiques d’être omniprésents et omnipotents a même poussé Facebook à 

vouloir émettre sa propre crypto-monnaie (le Libra, renommé ensuite le Diem). Ce projet est mort dès que Janet 

Yellen, Secrétaire américain au Trésor, a fait comprendre à Jérôme Powel, Président de la FED américaine, qu’elle 

ne le soutiendrait pas ??? en cas de problèmes futurs. De plus, la SEC américaine est très prompte à s’assurer que 

les consommateurs lambdas ne soient pas lésés (e.g. la SEC veut réguler les plateformes d’émission de stablecoin 

comme les banques qui injectent la monnaie émise par les banques centrales dans l’économie réelle). Il ne faut pas 

oublier que l’effet réseau est maintenant central dans la nouvelle économie digitale (plus il y a d’utilisateurs, plus 

cela prend de la valeur …) 

Il est difficile de pirater une blockchain. Il est plus aisé de pirater la plateforme d’échange des crypto-monnaies / 

actifs. 

La création de ces actifs digitaux demande beaucoup d’énergie (est-ce très durable ? Egal de l’utilisation annuelle 

de toute la puissance énergétique des Pays-Bas), soulève beaucoup de questions juridiques (stabilité financière, 

droits de propriété et blanchiment d’argent) et peut encourir un traitement fiscal différent d’une juridiction à l’autre. 

De plus, ils feront certainement partie à l’avenir d’un enjeu géopolitique. 

En conclusion, l’évolution vers une société digitale est déjà bien lancée. On ne peut aller contre cette évolution qui 

est inéluctable. Si l’envie vous pousse à investir dans ces nouveaux actifs, investissez ce que vous êtes prêts à 

perdre entièrement. L’avenir du monde des fonds au Luxembourg passera par la blockchain.  

Présentation du 16 mars 2022 

Philippe NEEFS 

(Co-)Président du Club M & M Luxembourg 

Philippe Neefs est conseiller fiscal et partenaire à KPMG Luxembourg. Il a une longue expérience en tant qu'International Tax 

Partner. Il est Chef des départements Transfer Pricing et Private Equity. Il est Fellow en fiscalité internationale à l'Université 

Catholique de Louvain. 
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VOORSTELLING VAN CLUB LIMBURG & KEMPEN 

De Club Limburg & Kempen ontstond in 2018, wanneer 

beide Limburgse clubs, Hasselt en Kempen-Maasland, 

fusioneerden.  

Onze club telt momenteel zo’n tachtig leden en koestert 

een goede verhouding tussen ‘Martianen en 

Mercurianen’, zijnde leden met voornamelijk een militaire 

achtergrond en leden met voornamelijk en industriële en 

/ of handelsloopbaan. Ons handvest legt op 

gedetailleerde wijze organisatie en werking vast zodat de 

leden vertrouwd worden met het reilen en zeilen van hun 

club. 

Onze activiteiten worden doorgaans georganiseerd op een 

maandag of een dinsdag. Ze leveren voor het lopende jaar 

2022 het volgend programma op : 

Januari : Nieuwjaarslunch 

Februari: Algemene vergadering 

Maart : Ledenbijeenkomst met lezing ‘Europese veiligheid’ 

door Alexander Mattelaer 

April :  Ledenbijeenkomst met lezing ‘De reserve’ door 

Nathalie Beerden 

Mei : Ledenbijeenkomst met lezing ‘De Achttiendaagse 

Veldtocht’ door Eric Rombouts 

Mei : Lenteconcert 

Juni: Ledenbijeenkomst met lezing ‘De luchtoorlog tijdens de Slag om de Ardennen’ door Peter Celis 

Juli : Zomertreffen met Club Luxemburg en Club Charleroi 

Augustus: Zomertreffen met Club Noord-Brabant – Limburg 

September : Ledenbijeenkomst met lezing ‘Een federale constitutie voor Europa, waarom en hoe?’ door Jean Marsia 

September : Meerdaagse studiereis ‘Slag om de Ardennen’, begeleid door Eric Rombouts 

Oktober : Bedrijfsbezoek Drone Port, begeleid door André Janssen 

November : Ledenbijeenkomst met lezing ‘China, economische mededinger, technologische rivaal, (toekomstige) 

grootmacht?’ door Jean-Paul Buyse 

December : Kerstdiner 

Genodigden en alle leden van de kring kunnen aan onze activiteiten deelnemen, aan dezelfde voorwaarden als de 

clubleden van Limburg & Kempen. 

De club stimuleert de deelname van zijn leden aan initiatieven van de kring en van de andere regionale clubs. Hij 

implementeert passend projecten van de kring, onder andere het project ‘Leden voor Leden’. Club Limburg & 

Kempen versterkt daarmee ondernemingszin, vriendschap en solidariteit. 

Kring en club hebben ambitieuze doelstellingen, doelstellingen die alleen gerealiseerd kunnen worden met inbreng 

van huidige - én toekomstige leden … van u dus! 

Meerdaagse reis naar Normandië - 24 -27 september 2019 

           Stichtingsvergadering 2018                    Foto: LIMKEM 
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DE M & M ERVARING VAN NATIONAAL ONDERVOORZITTER, MARC VAN DE WAL 

Voor sommige militaire officieren is de relatief vroege pensioenleeftijd niet altijd 

welgekomen en verkiezen ze verder beroepsmatig actief te blijven en hun 

competenties verder ten dienste te stellen, hetzij als vrijwilliger of als zelfstandige. 

Meestal hebben zij weinig ervaring met solliciteren en komen bestaande netwerken 

goed van pas. De Koninklijke Kring Mars & Mercurius is zo een uniek netwerk dat 

actieve- en reserveofficieren alsook bedrijfsmensen met elkaar verbindt.  

Mijn lidmaatschap bij M&M is hierbij heel nuttig gebleken. Zonder enige moeite vielen 

de aanzoeken via M&M in de schoot. Nadat ik onmiddellijk na mijn pensioen als 

zelfstandige aan de slag ben gegaan als interne auditor bij een grote 

autobusconstructeur, werd ik via mijn contacten bij M&M aangezocht om als ISPS-inspecteur voor een Antwerpse 

rederij opdrachten uit te voeren in Kameroen en consultancy werk te verlenen aan een Antwerpse hotelketen.  

Deze nieuwe uitdagingen brachten mij met andere werkculturen in aanraking waarbij nieuwe interessante inzichten 

werden opgedaan en nieuwe netwerken aangelegd, met een minimum aan inspanning. Niet alleen de fysieke 

samenkomsten maar binnenkort ook het digitale project in ontwikkeling “Leden voor Leden”  zal deze contacten nog 

kunnen vergemakkelijken en uitbreiden.  

Door de verspreiding over verschillende clubs over het ganse land en over zeven Europese landen biedt Mars & 

Mercurius een ruim aanbod aan interessegebieden. Naast de persoonlijke contacten tijdens bijeenkomsten worden 

ook interessante sprekers uitgenodigd om actuele problemen en uitdagingen aan te snijden of worden 

bedrijfsbezoeken georganiseerd.  

JOSEPH NEYENS, RESERVEOFFICIER EN MERCURIAAN 

 

Ik ben geboren in het mooie Limburg maar woon het grootste deel van mijn leven in Brabant. 

Na mijn studies van industrieel ingenieur elektriciteit (MSc E°) liep ik stage bij Telefunken in 

Ulm, Duistland. Daar leerde ik niet alleen de Duitse taal – wat voor een Limburger misschien 

iets gemakkelijker is dan voor andere stervelingen - maar ook de geheimen kennen van de 

High Frequency antennes in het ontwikkelingslabo van Telefunken. Er werd nog een stage 

voleindigd bij Peugeot-Sochaux in Frankrijk. Mijn stages waren reeds voorbodes van mijn 

internationale loopbaan. 

Tijdens mijn legerdienst als KRO, werd ik opgeleid in de Ordonnance School in Doornik, om 

dan pelotonscommandant te worden in dezelfde specialiteit. Ik bleef daarna reserveofficier 

bij de Logistiek van de Landmacht. De ervaring als officier, als jonge leider van een groep onderofficieren en 

soldaten kwam mij uitstekend van pas in het beroepsleven. Het zwaartepunt daarvan lag bij de firma Rohde & 

Schwarz GMbH & C°, een multinational van Duitse signatuur met ongeveer 12.000 medewerkers in meer dan 

zeventig landen. Het is een elektronicabedrijf gespecialiseerd 

in meettechniek, radio- en televisiezenders, 

radiobewaking, radionavigatie en radiocommunicatie. Het bedrijf 

produceert producten voor mobiele communicatie, omroep en 

elektronica, luchtvaart en defensie, cybersecurity en kritieke 

infrastructuur. Heb je TV en internet thuis? Rohde & Schwarz (R & S ) 

heeft daarvan een deel van de communicatieapparatuur geleverd.  

Na verloop van tijd werd ik gedelegeerd bestuurder van Rohde & Schwarz België NV en Ruson NV. Ik was de 

stichtend voorzitter van R & S Denemarken en voorzitter van R&S Noorwegen. Ik stond aan de wieg en werd 

voorzitter van R & S Estland, Letland en Litouwen en bestuurder van Rohde & Schwarz France.  

Rhode & Schwartz Spectrum Analyser 
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Na enige rouwtijd voor onze betreurde voorzitter, Brigadegeneraal van het Vliegwezen ir. Dany Van de Ven, volgde 

ik als ondervoorzitter van de Club Brabant hem op, om zijn prachtig werk verder te zetten. Hij was een man die door 

zijn innemendheid en professionele kennis tijdens de moeilijke COVID-periode nieuwe leden wist aan te trekken en 

anderen te houden.  

Bij Mars & Mercurius ben ik medeoprichter van de Strategische Werkgroep. In mijn professionele leven ben ik 

algemeen voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de VIK-Vlaamse Ingenieurs Kamer en bovendien stichtend 

voorzitter van CIBIC (Comité des Ingenieurs - Belgisch Ingenieurs Comité). Als klap op de spreekwoordelijke 

vuurpijl ben ik voorzitter van VOKA - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde.  

In de nieuwe applicatie ‘Leden voor leden’ wil ik mijn ervaring en uitgebreid netwerk ten dienste stellen van 

waardevolle officieren of zuiver ‘Mercurius’ mensen. Tijdens mijn loopbaan heb ik de waarden van Mars & Mercurius 

ten volle weten toe te passen. 

                                                                                                                                   (Interview: LVdS) 

LE CLUB BRABANT SE PRÉSENTE – CLUB BRABANT STELT ZICH VOOR 

Le Club date de la fondation du Cercle en 1926, avant de devenir, après la création de sections locales, le Club 

BRABANT. 

Seul Club bilingue établi sur le territoire 

national, sa zone de recrutement est celle de 

l’ancienne province de Brabant, qui s’est 

scindée en Brabant Flamand, Brabant Wallon 

et Région de Bruxelles Capitale. Il réunit trois 

Commandements de Province éponymes, 

mais aussi trois «Gouverneurs». 

Du fait de sa position centrale, Bruxelles est 

capitale du Royaume, Région autonome de 

l’État Fédéral et capitale européenne. De ce 

dernier fait elle réunit quasi l’ensemble des 

Institutions européennes: Parlement Européen, 

en partenariat avec Strasbourg, Conseil 

Européen (présidé par le belge Charles Michel) et Commission Européenne. Cette activité européenne entraine 

quantité de centres de décision et de lobbying. 

Op militair vlak bevat het, naast het Ministerie van Defensie, de Generale Staf van Defensie en die van de meeste 

componenten, even als twee luchtmachtbasissen (Melsbroek en Beauvechain), het Kwartier Commandant de 

Hemptinne te Heverlee, het Kwartier Majoor Houssiau te Peutie en het Militair Hospitaal Koningin Astrid te Neder-

Over-Heembeek. 

De Koninklijke Militaire School leidt toekomstige officieren op en zorgt voor hun vervolmaking. Ze neemt rang naast 

de andere universitaire centra, die van de Staat (VUB, ULB) en de katholieke (KUL en UCL) met elk hun ziekenhuizen. 

Daarbij komen nog talrijke Hogere Scholen. 

Bruxelles a perdu l’essentiel de ses industries qui sont passées en périphérie. Quantités d’entreprises innovantes 

s’y sont créées. L’espace naturel ne manque pas et de nombreux poumons verts veillent à la réoxygénation de notre 

environnement. La Forêt de Soignes gérée par les trois régions est un bel exemple de coopération. 

Je passe sur les entités culturelles et les directions de l’enseignement de nos Communautés. 

Grote Markt – Grand’ Place - Foto ANWB 
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Avec une telle richesse, le Club Brabant dispose d’un important réservoir de recrutement, essentiellement de 

personnes occupées, mais aussi d’une énorme quantité d’experts en tous genres, à même d’animer des conférences 

ou séminaires. 

Op vlak van mobiliteit, bevat 

Brussel de Nationale 

Luchthaven van Zaventem, het 

spoorwegknooppunt van 

Brussel Centraal met zijn TGV-

station van Brussel-Zuid en een 

havencomplex dat zich 

ontwikkelt tot multimodaal 

platform. De opstoppingen op 

de Brusselse Ring zijn 

legendarisch, maar de 

betrokken Provincies werken 

aan zijn verbetering. 

 

À nous donc d’exploiter cette richesse: L’union fait la force. 

Het comité Club Brabant werkt hieraan met vereende kracht. 

                                                                                      (Texte: Jean-Claude Peters- redacteur du Bulletin National) 

  

VOORSTELING VAN DE CLUB MARS & MERCURIUS BRUGGE  

 

Op 4 oktober 1930 werd de Sectie Brugge opgericht en een jaar later telde deze 

30 leden, meestal vooraanstaande zakenmensen uit het Brugse en allen gewezen 

officieren of reserveofficieren. Op 12 maart 1987 werd de vzw Mars & Mercurius 

Brugge/West-Vlaanderen gesticht. Doorheen de jaren nam het ledenaantal gestaag 

toe en vandaag telt de West-Vlaamse club ongeveer 160 leden. 

Onze visie: We willen ons ledenbestand verjongen en de Mercuriuspijler verder versterken. Daartoe willen we een 

aantrekkelijke vereniging zijn, niet alleen door de aangeboden activiteiten, maar evenzeer door een hedendaagse en 

uitnodigende boodschap te brengen. Onze werking steunt daarom op vijf pijlers, die volgens ons het wezen van Mars 

& Mercurius vormen en voor elk van die pijlers hebben we een duidelijk visie. 

 

Leden | We streven naar een 

activiteitenaanbod dat aantrekkelijk is 

voor alle leden en dat zich richt op 

economische, maatschappelijke, culturele, 

wetenschappelijke en defensie-gebonden 

onderwerpen. We waken over een goed 

evenwicht tussen zakelijke en sociale 

contacten en hebben oog voor de 

betrokkenheid van alle leden. 

 

Royal Military Academy  - KMS - ERM - Photo: RMA 
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Defensie | We stellen ons de vraag wat we voor Defensie 

kunnen betekenen en willen reflectie en debat rond het 

nationale en internationale veiligheids- en defensievraagstuk 

prominent op onze agenda plaatsen. We zien dit als een 

integrale uitdaging voor de samenleving en onderzoeken hoe 

we dit naar het publiek kunnen uitdragen. 

 

 

Economie | Trouw aan de fundamenten van Mars & 

Mercurius willen we aansluiten bij het bedrijfsleven en de 

Mercuriuspijler versterken. We doen dit door publicatie van 

artikels over economie in ons ledentijdschrift, door 

bedrijfsbezoeken, door actoren uit de bedrijfswereld aan te 

trekken en met debat over economische kwesties tijdens 

onze academische zitting.  

 

Samenleving | We willen bijdragen tot een samenleving 

waarin verantwoord burgerschap hand in hand gaat met een 

groter respect voor de instellingen en een beter historisch 

bewustzijn. We willen dit doen door voordrachten en 

publicaties, door mee te werken aan tentoonstellingen en 

door deelname aan educatieve projecten en herdenkingen. 

 

Nationaal | We willen voor de Nationale Kring een loyale partner zijn en creatief meewerken aan een pad naar een 

sterke nationale Kring. We bevorderen daarom de informatie-uitwisseling, samenwerking, afstemming van de 

activiteiten tussen de clubs en het gezamenlijk optreden naar de overheid en de bedrijfswereld. 

DE KONINLIJKE FAMILIE – LA FAMILLE ROYALE 

 

 

De D à G – van L naar R 

prins Emmanuel, prinses Eléonore,  

koningin Mathilde, koning Filip, 

kroonprinses Elisabeth, prins Gabriël 
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COLUMN VAN SVEN BISCOP 

“DE TANK VERSUS DE BANK: RUSSISCHE MILITAIRE EN EUROPESE ECONOMISCHE 

MACHT”   

 

Nadat de Russische tanks Oekraïne inrolden, werden de Russische banken uit het 

internationaal betalingssysteem SWIFT gegooid. Deze en andere economische 

sancties van de EU (en de VS) zijn succesvol in de zin dat op die manier de kost van 

de oorlog voor Rusland enorm is opgevoerd.  

De dreiging met sancties was echter niet voldoende om Poetin af te schrikken en de 

invasie te vermijden. Voor Poetin was de EU zelfs geen waardige gesprekspartner 

om mee aan te schuiven bij de diplomatieke onderhandelingen in de aanloop naar 

de oorlog. Zeer waarschijnlijk had hij zich niet aan zo’n zwaar sanctiepakket verwacht 

– weinigen in de EU zelf hadden gedacht dat de Unie zo ferm zou optreden. Toekomstige agressoren in andere 

landen zullen misschien twee keer nadenken voor ze een oorlog overwegen. Niettemin blijft het trieste feit dat eens 

een grootmacht beslist heeft tot oorlog tegen een derde land over te gaan, de EU daar weinig kan aan doen, tenzij 

ze zelf bereid is om de grootmacht in kwestie de oorlog te verklaren.  

Eens de invasie begonnen, was de massale economische kost ook niet voldoende om Rusland te dwingen snel een 

einde aan de oorlog te maken. Oekraïne bevoorraden met Amerikaanse en Europese wapens, uitrusting en munitie 

werd daarom essentieel om zijn leger in staat te stellen de strijd vol te houden. De EU activeerde de “European 

Peace Facility” om wapentransfers van de lidstaten naar Oekraïne te financieren: de eerste keer dat de Unie wapens 

levert aan een land in oorlog, op grote schaal (voor een half miljard Euro) en daarom een belangrijk precedent.  

Dat zegt echter nog niks over Europa’s eigen defensie. Haast alle Europese landen, waaronder België, hebben 

aangekondigd hun defensiebudget te verhogen. Het komt er nu op aan die extra inspanningen in elkaar te schuiven: 

dat zal veel meer extra capaciteit opleveren dan wanneer elk land apart zijn ding doet. Waarom niet van in het begin 

een Europees cyber-commando opgezet, bijvoorbeeld, of een drone-commando? Europese militaire slagkracht zal 

nodig zijn, niet alleen om Russische agressie tegen onszelf blijvend af te schrikken, maar ook omdat de EU meer 

dan vroeger belang zal hebben bij de veiligheid van andere landen. Grondstoffen die we niet langer uit Rusland 

importeren, moeten immers van elders komen – vaak uit landen die ook een autoritair regime hebben of die minder 

stabiel zijn.  

De EU mag ten slotte niet vergeten dat ook economische 

sancties tot escalatie kunnen leiden. Amper drie dagen na 

de start van de invasie, sprak Poetin al dreigende taal over 

kernwapens. Dat deed hij omdat het gros van de 

effectieve Russische troepen in Oekraïne vecht, zodat de 

rest van het Russisch grondgebied eigenlijk relatief 

ontbloot is. Waarschijnlijk was het ook een uiting van 

frustratie over de economische sancties, waarop Rusland 

niet meteen een antwoord heeft. Dat betekent dus wel dat 

Europa’s eigen nucleaire afschrikking, die voorzien wordt 

door de VS, samen met Frankrijk en het Verenigd 

Koninkrijk, vitaal blijft.  

Het is belangrijk om het hoofd koel te houden en sancties 

nauwkeurig af te wegen in het licht van het effect op de 

oorlog en op de gewenste naoorlogse situatie. 

Russische tank in Popasna (Loehansk) met vreemde ‘camouflage’ 

     Foto: reuters/alexander ermochenko (mei ‘22) 
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Een blijvend opbod van sancties heeft geen merkbaar effect op de Russische besluitvorming. Beter om ofwel het 

bestaande, straffe pakket nu zijn werk te laten doen, ofwel er de ultieme sanctie aan toe te voegen: een totaal verbod 

op energie-import uit Rusland.  

Eindigt de oorlog alsnog op een onderhandeld akkoord tussen Oekraïne en Rusland, dan moet de EU op termijn 

ook bekijken onder welke voorwaarden ze welke sancties kan laten vallen. De import van Russische grondstoffen 

zal de EU echter blijvend afbouwen. De kans neemt bovendien toe dat de oorlog uitloopt op een militaire patstelling: 

wanneer Poetin na een nieuwe aanval in de Donbas beslist dat hij voldoende grondgebied veroverd heeft om voor 

eigen publiek de overwinning te verkondigen en de Russen zich ingraven, heeft Oekraïne niet de militaire kracht om 

hen te verjagen. In dat scenario blijven de relaties met Rusland voor jaren bevroren.  

In beide scenario’s moet de EU Oekraïne massaal steunen in de wederopbouw. EU-lidmaatschap is echter 

onwaarschijnlijk: het is simpelweg onmogelijk de voorbereiding daarop te versnellen, en dat Oekraïne nog een zeer 

lange weg te gaan heeft, politiek en economisch, is duidelijk. De EU had er dan ook beter over gezwegen.  

Door resoluut haar economische macht te gebruiken om Rusland te straffen, heeft de EU een centrale positie 

verworven in de reactie op de oorlog, samen met de VS. Maar met economische macht alleen ben je nog geen 

grootmacht. Er is een sterk momentum om Europese defensie te versterken. De Europese landen moeten dat nu 

ook doen, liefst op een geïntegreerde manier onder de vlag van de EU. Maar ze mogen ook de diplomatie niet 

vergeten: zolang het buitenlands beleid van de EU unanieme beslissingen van de 27 lidstaten vergt, kan het niet 

werken in crisissituaties. Economische, militaire en politieke macht: om ons samenlevingsmodel te vrijwaren, 

hebben we een EU nodig die een grootmacht is in al die domeinen.  

Prof. Dr. Sven Biscop is een vaste columnist van ons nationaal tijdschrift.  

Hij doceert aan de Universiteit Gent, faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Zijn onderzoeksterrein omhelst 

vrede en veiligheid. Hij leidt het programma “Europa in de wereld” aan het Egmont Instituut in Brussel. Hij is o.m. 

de auteur van “Hoe de grootmachten de koers van de wereldpolitiek bepalen” (Kritak, 2021). 
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De secretarissen van de Clubs – Les secretaires des Clubs 

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 Jos BAERTEN Bellevue, 7 6810 CHINY 0471/11.10.70 

jos.baerten@gmail.com  

MON 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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mailto:secretaris@mars-mercurius-limburg-kempen.be
mailto:secretaris@mars-mercurius-limburg-kempen.be
mailto:jos.baerten@gmail.com
mailto:srtmmclubmons@outlook.be
mailto:secretaire@mm-namur.be
mailto:mic.brasseur@hotmail.com
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DEMANDE D’ADHÉSION AU «  CERCLE ROYAL MARS ET MERCURE »  

VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP VAN DE “KONINKL IJKE KRING MARS EN MERCURIUS VZW”   
  

NAAM / NOM :  

Voornaam / Prénom :  

    Geb. datum / Né le :         /         / 

     

    Adres / Adresse : 

    Tel :                                                                           Fax (evt.) :  

    GSM :  

    E-Mail : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Beroep / Profession :  

    Maatschappij / Société : 

     

   Gedane Studies / Etudes Faites  

     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Mil Toestand / Situation Mil :                                            

   Graad / Grade :   

   Component / Composante :  

   Wapen-Spec / Arme –  Spec:  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Andere kringen of verenigingen (+ funktie) / Autres cercles ou associations (+ fonction) : 

 

   Centres d’intérêt et compétences / Interesses en vaardigheden  

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     Voorgesteld door / Présenté par:                                         

    Handtekening / Signature:                         

    Handtekening van de kandidaat / Signature du candidat :          

    Date/Datum           /          /             

    Handtekening van de Voorzitter van de Club / Signature du Président du Club:  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ik verbind mij ertoe de Statuten en het Inwendig Reglement na te leven.  

Ik verleen de toelating aan Mars en Mercurius om mijn persoonlijke gegevens enkel voor niet-commerciële doeleinden te 

gebruiken inclusief voor contacten tussen de Kring, de Clubs en de leden. 

Ik geef toestemming om in de tijdschriften van Mars en Mercurius de foto’s, genomen tijdens activiteiten van de Kring en de 

clubs waarop ik voorkom, te publiceren. Ik ben akkoord om een foto en een korte CV te laten publiceren in het Tijdschrift. 

Je m’engage à respecter les Statuts du Cercle et le Règlement d’Ordre Intérieur. 

J’autorise la publication dans les revues de Mars et Mercure des photos prises lors d’activités Mars et Mercure et sur 

lesquelles j’apparais. J'accepte qu'une photo et un court CV soient publiés dans le Bulletin. 

J’autorise Mars et Mercure à utiliser mes données personnelles à des fins non commerciales en ce compris pour les contacts 

entre le Cercle, les Clubs et les membres.  

L Lid/Membre E / A       Nr :                      Voorgesteld op de BO / Présenté au OA le :        /         / 

Publicatie in het Tijdschrift op / Paru au Bulletin le :           /         /  

 

 

 

     
 

 
     

 

 

                                  Ja / Oui                                                    Nee / Non   
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