Centre for Policing and Security

Studienamiddag: “Politie en inlichtingenactiviteiten tijdens de
Groote Oorlog: parallellen naar vandaag”
Maandag, 29 juni 2015 in het Kasteelpark Coloma te Sint-Pieters-Leeuw
De Eerste Wereldoorlog, ook de Groote Oorlog genoemd, begon op 28 juli 1914 en eindigde op 11 november 1918.
Het zal ons allen niet ontgaan zijn dat deze oorlog die vooral woedde in Europa de afgelopen maanden opnieuw in gedachten
werden gebracht door tal van herinneringsactiviteiten. Deze Oorlog verdient ook om herinnerd te worden omdat nationalistische en militaristische groepen de oorlog mee hebben aangewakkerd. Een fenomeen dat heden ten dage meer dan ooit actueel is.
Het Centre for Policing and Security (CPS) en het Belgian Intelligence Studies Centre (BISC) wilden deze gebeurtenis niet
voorbij laten gaan en organiseren daarom een studienamiddag in het Kasteelpark van Coloma in Sint-Pieters-Leeuw. Het doel
van deze studienamiddag is om een aantal mensen die met een passionele blik kijken naar de gebeurtenissen die zich afspeelden tijdens de Groote Oorlog en anderen die deze historische gebeurtenis met een meer
wetenschappelijk blik bestuderen, samen te brengen. We willen de Groote Oorlog niet alleen puur wetenschappelijk bekijken
maar ook de amateurhistoricus, de passionele verzamelaar bij elkaar brengen. Uiteindelijk beogen we
vooral dat de feiten van deze gebeurtenis die, honderd jaar later soms wel eens als ‘nice to know’ worden beschouwd ons
doen inzien dat ze in deze moderne tijd meer dan ooit ‘need to know’ zijn.
Deze studienamiddag is een samenwerking tussen CPS, BISC, de Gemeente Sint-Pieters-Leeuw en het Museum van de Geïntegreerde Politie. Het Museum zal voor deze gelegenheid een aantal objecten uit deze tijd tentoonstellen. Kelly Verbist,
adviseur van de politiezone Halle, zal bovendien enkele passages voorlezen uit politiepv’s (1916-1920) van de gemeentepolitie te Ukkel.

PROGRAMMA
Dagvoorzitter: Mark Crispel, Korpschef Politiezone Sint-Pieters-Leeuw en Vicevoorzitter CPS

13.00 uur: Onthaal met koffie en thee
13.30 uur: Verwelkoming door de dagvoorzitter, Mark Crispel, Korpschef Politiezone Sint-Pieters-Leeuw en Vicevoorzitter CPS
13.35 uur: Voorvoord en situering door Guy Rapaille, Voorzitter van het Comité I en van het BISC
13.45 uur

Het verhaal van twee jonge Vlamingen in den Grooten Oorlog
Herman Balthazar, Ere-Gouverneur Oost-Vlaanderen, historicus en co-auteur van het gelijknamige boek
over de oorlogservaringen van de latere ministers August Balthazar en Leo Picard

14.15 uur: Bange septemberdagen in Dendermonde: waarom ging het Duitse leger zo gruwelijk te keer
tegen de bevolking en zijn er parallellen te trekken met het heden?’
Paul Putteman, Korpschef Politiezone Dendermonde en auteur van het boek “Bange Septemberdagen”
14.45 uur: De
De
Dr.
Dr.

Duitse “Geheime Feldpolizei” in België en de onderdrukking van spionage in bezet gebied
Rotterdamse politie en het buitenlandse spionnenprobleem
Emanuel de Bruyne, historicus UCL (Franstalige bijdrage)
Edwin Ruis, historicus en auteur “Het Spionnennest 1914-’18”, Rotterdam

15.30 uur: Pauze
16.00 uur: Technologie: Communicatiemiddelen gebruikt in WO I en hedendaagse evaluatie
Kpt-Cdt Tom Simoens, Koninklijke Militaire School en Lt-Kol Eric Michiels, Algemene Dienst Inlichtingen
en Veiligheid
16.45 uur: Ontmenselijking: wat de oorlog doet met mensen - lessen uit een conflictueus verleden
Dr. Herman Vandormael, Historicus en auteur van o.a. ‘Kinderen van Theresienstadt’
17.15 uur: Synthese door Veerle Pashly, onderzoekster Universiteit Gent en lid van het BISC
17.25 uur: Slotwoord door Luc De Coninck, burgemeester van Sint-Pietsers-Leeuw
17.35 uur: Eerbetoon aan de generatie van de Groote Oorlog met Schotse doedelzakmuziek
Aansluitend receptie geserveerd in een Veldkeuken anno 1916

PRAKTISCHE INFORMATIE
WERKGROEP CPS EN BISC
Mark Crispel, korpschef PZ Sint-Pieters-Leeuw en vicevoorzitter CPS
Frank Franceus, Directeur Dienst Enquêtes, Comité I
Benoît Mihail, Conservator Museum geïntegreerde politie
Dennis Deneulin cultuurfunctionaris Kasteel van Coloma
Marc Cools, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel
Emmanuel Debruyne, Université Catholique de Louvain
Patrick Leroy, Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid
Robin Libert, Veiligheid van de Staat

André Lemaître, Universiteit Luik
Veerle Pashley, Universiteit Gent
Jaak Raes, Veiligheid van de Staat
Guy Rapaille, Comité-I
Maj Thierry Piette, Inlichtingen- en Veiligheidsschool
David Stans, Universiteit Luik
Gen Eddy Testelmans, Alg. Dienst Inlichtingen en Veiligheid
Alain Winants, Veiligheid van de Staat

DOELGROEP
Politiediensten, inlichtingendiensten, historici, studenten, ...
En iedereen die met een passionele blik kijkt naar de gebeurtenissen die zich afspeelden tijdens de Groote Oorlog
of wie die met een meer wetenschappelijke blik de Groote oorlog bestuderen.

LOCATIE
Kasteelpark Coloma
Joseph Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
http://www.sint-pieters-leeuw.be/content/content/record.php?ID=306

ONZE GEGEVENS
Centre for Policing and Security CPS en haar afdeling, Belgian Intelligence Studies Centre BISC
Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent
Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40
Email: sec@policingandsecurity.be, info@intelligencestudies.be
Ondernemingsnummer: BE 0449.873.429
Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel
Rekeningnummer: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB

PRIJS EN INSCHRIJVING
Prijs: De deelnameprijs bedraagt 50 euro per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de koffiepauzes, de
afsluitende drink met een hapje en een publicatie inbegrepen. De deelnemers ontvangen een exemplaar van het
Cahier Inlichtingenstudies nr. 5 (uitgegeven bij Maklu) met verschillende historische bijdragen.
Structurele partners van het CPS en BISC krijgen 10 % korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat aan te klikken
dat u structureel partner bent bij de online inschrijving, zie : www.policingandsecurity.be > Partners)
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten kunnen deelnemen aan het verlaagde tarief van 20 euro per persoon
(zonder boek).
Inschrijving gebeurt online op de website van het CPS: http://www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?
Id=266 en van het BISC: www.intelligencestudies.be.
Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij
verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien
vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Consulteer regelmatig de webstek van het CPS voor
informatie over alle andere activiteiten van het CPS
op www.policingandsecurity.be en van het BISC op
www.intelligencestudies.be.

