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Zaterdag 14 januari 2023: 

Nieuwjaarsreceptie   

Het is moeilijk te definiëren wat jazz is, maar dat is niet nodig: The Superior Dance 

Band gaf er een prachtige demonstratie van. Er waren weinig voeten van VVA-ers die 

onbeweeglijk bleven. De Zuid-Amerikaanse noot die de muzikante uit Argentinië eraan 

toevoegde, en enkele bekende meezingers zorgden voor een stimulerend geheel dat 

nog lang zal blijven hangen. 

In zijn toespraak ging Bruno Comer in op de discussie rond de Vlaamse canon. Hij 

betreurde dat die te emotioneel verloopt en relativeerde de bezwaren die er tegen 

geuit worden. Volgens hem moeten we vooral de belangstelling voor het verleden, die 

er ongetwijfeld is, proberen te leiden naar een meer diepgaand begrip van de 

geschiedenis.  

Het was al tegen acht uur toen de receptie van start ging en de dienbladen met 

broodjes waren snel leeg. 

De bestuursleden die zich hebben ingezet om dit alles te realiseren, kregen veel lof 

toegezwaaid van de aanwezigen. 

 

 

 

 

Vrijdag 3 februari 2023: 

De Belgische defensie, la grande inconnue 

(Jasper Pillen) 

Na drie decennia besparingen wint het leger, samen met de NAVO, opnieuw aan 

relevantie. Na de Koude Oorlog was de vrees voor een open oorlog weggeëbd en heeft 

ons land het materieel om een dergelijke oorlog te voeren, afgedankt. Er werd 

geconcentreerd op een militair ingrijpen op plaatsen waar onze troepen een rol spelen 

om er de vrede in stand te houden en daarvoor was lichter materieel nodig. 

De evolutie van de internationale toestand in de voorbije twaalf jaar maakt een 

wijziging van dit beleid noodzakelijk. De spreker legde er de nadruk op dat de militaire 

expertise niet mag verloren gaan en dat de leveringstermijnen voor de aankoop van 

militair materieel meerdere jaren in beslag nemen. Daarom moet meer op lange 

termijn gedacht worden en aan een leger gebouwd worden dat zich vlot kan aanpassen 

aan een snel wijzigende internationale toestand. Daarbij gaat het niet alleen om de 

klassieke wapens, maar ook om nieuwe technologie zoals drones en cyber 

oorlogvoering. Dit zal meer middelen eisen, hoe betreurenswaardig het ook is dat die 

niet voor nobeler doeleinden ingezet kunnen worden. 



Jasper Pillen ziet niet veel heil in een Europees leger: hij ziet geen Italiaanse kolonel 

bevelen geven aan soldaten die uit 26 verschillende landen komen. Wel dringt hij aan 

op meer samenwerking zoals het gezamenlijk beheer van België en Nederland inzake 

mijnenvegers of de gemeenschappelijke verdediging van het luchtruim. 

De Open Vld politicus bleek vooral bezorgd rond het probleem van de rekrutering: het 

wordt steeds moeilijker om voldoende geschikte en betrouwbare manschappen te 

vinden. Ook dat probleem heeft budgettaire consequenties. 

 

   

   

 


