
 

Wie zijn we? 

De Kring Mars en Mercurius Gent – OVl vzw maakt deel uit van  de Koninklijke Kring Mars & 

Mercurius vzw. 

 

 

De naam Mars & Mercurius roept bij sommigen misschien noties uit de astronomie op, 

terwijl de klassiek geschoolden onder u eerder zullen denken aan Romeinse goden en 

daarom in “Mars” de god van de oorlog en in "Mercurius” de god van de handel zien. Deze 

laatsten hebben het bij het rechte eind, want net zoals deze antieke goden symboliseert 

“Mars” het militaire engagement van de leden van de Kring en staat “Mercurius” voor hun 

roeping om te ondernemen en zaken te doen.  

De Koninklijke Kring Mars en Mercurius of voluit “Industriële en Handelskring van Officieren 

en Reserveofficieren” ontstond in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, toen oud-

officieren een informeel netwerk voor wederzijdse steun in zakelijke en financiële belangen 

vormden. In 1926 werd dit netwerk geformaliseerd als “Commerciële en Industriële 

Groepering van Oud-officieren”. Het speelde een prominente rol in de economische wereld 

en is vandaag een nationale kring met tien regionale afdelingen. De nationale Kring ligt 

bovendien aan de basis van het Europees netwerk “Mars & Mercurius Europa”. 

 

Wij zijn een socio-professioneel netwerk dat zich ten dienste van de leden en de 

samenleving stelt. Vanuit onze historische traditie werken we in vier domeinen: 

 -de activiteiten voor onze leden 

-de activiteiten in het domein defensie en veiligheid 

-de activiteiten in relatie tot de economische wereld 



-de activiteiten rond maatschappelijke vraagstukken 

Historiek 

 

 

Kort na de Eerste Wereldoorlog stond België voor de uitdaging om zijn door oorlog 

ontredderde economie terug op te bouwen. Het is in deze onstabiele economische context 

dat de grondleggers van de Kring, gedreven door het ideaal van solidariteit en bijstand, het 

initiatief genomen hebben om een groepering op te richten van oud-officieren die leidende 

functies bekleedden in ondernemingen of in de publieke administraties, met het doel 

officieren die het leger verlaten hadden te helpen bij het zoeken naar een betrekking en bij 

het ontwikkelen van hun zakenrelaties. De banden van kameraadschap tussen deze 

officieren van de Veldtocht 1914-18, die gelijke waarden deelden, hebben bijgedragen tot de 

ontwikkeling van een netwerk voor wederzijdse steun. 

De eerste jaren functioneerde dit netwerk op informele basis, maar toch werd vrij snel de 

economische en zakelijke waarde van dergelijke relaties duidelijk. Daarom werd in 1926 met 

de “Industriële en Commerciële Groepering van Oud-officieren” een eerste vorm van 

organisatie vastgelegd. In 1928 werd deze “Groepering” omgevormd tot een “Kring”. 

Mars & Mercurius was in zijn vroege jaren dus duidelijk een zakelijke kring, waarbinnen 

industriële en commerciële actoren hun zakelijke relaties konden versterken. De vroege 

doelstellingen waren daarom sterk gericht op onderlinge hulp bij het zoeken naar werk en 

op wederzijdse steun in zakelijke belangen. 

De formele structuur werd verder versterkt door de oprichting van regionale afdelingen in 

de voornaamste industriële centra en provinciehoofdsteden, zodat in 1930 naast het 

nationaal bestuur reeds zeven provinciale secties actief waren. In datzelfde jaar werd het 

eerste nationale Bulletin uitgegeven, waarmee de werking van de Kring formeel voor alle 

leden werd gedocumenteerd. 

Vanaf 1933 noemt de “Kring Mars & Mercurius” zichzelf een “Industriële en Commerciële 

Kring van Oud-officieren en Reserveofficieren”. Het economisch karakter van de Kring blijft 

dus vooropstaan en het zakelijk netwerk blijft steunen op de banden tussen oud-officieren 

en reserveofficieren. 



Vanaf 1937 kan de Kring op bijzondere koninklijke steun rekenen, wanneer Koning Leopold 

III de Kring leert kennen en een ontmoeting heeft met de leden. Bij die gelegenheid 

onderlijnt hij de prominente plaats die Mars & Mercurius inneemt in de economische 

wereld. 

De Tweede Wereldoorlog zal de werking van Mars & Mercurius niet tegenhouden. Omdat de 

economische activiteiten door de bezetter beperkt worden, richt de Kring zich op 

maatschappelijke problemen en biedt ze steun aan gevangen en hulp bij het zoeken naar 

werk. De relaties van de Kring binnen de economische wereld waren daarbij van grote 

waarde. 

De nationale erkentelijkheid voor de maatschappelijke inzet van de Kring blijft niet uit en in 

1951 krijgt de Kring de titel “Koninklijke Kring” bij haar vijfentwintigjarig bestaan. Sindsdien 

verlenen alle daaropvolgende Belgische vorsten hun Hoge Bescherming aan de Kring. 

In de jaren vijftig blijft de Kring zeer actief in de zakenwereld. De sterke economische 

ontwikkeling in Europa na de Tweede Wereldoorlog is daar uiteraard niet vreemd aan. Ook 

in deze periode blijven de waarden die de grondslag van de Kring vormden actueel en 

worden de waarden van een officier maatschappelijk gepromoot. 

In de jaren vijftig wordt de internationalisering in veel domeinen versterkt, zo onder meer 

met de oprichting van de NAVO en met de grondslagen van de Europese eenmaking die in 

1957 in het Verdrag van Rome werden vastgelegd. Reeds datzelfde jaar sloot Mars & 

Mercurius daarop aan en werden contacten binnen Europa en binnen de NAVO gelegd. In 

1960 werd de Commission de Liaison Inter-Nations Mars & Mercure of CLIMM opgericht, die 

de geest en de waarden van Mars & Mercurius internationaal moest uitdragen en die in 

1992 de opstap vormde voor de oprichting van Mars & Mercurius Europa. Daarmee is 

vandaag het van oorsprong informeel zakelijk netwerk uit de nadagen van de Eerste 

Wereldoorlog een internationale organisatie geworden. 

Vanuit zijn historiek en traditie is Mars & Mercurius Europees gericht. Dit steunt op de 

overtuiging dat in de moderne wereld de globalisatie van economie en  veiligheid een 

gemeenschappelijke uitdaging voor alle Europese staten vormt en dus ook 

gemeenschappelijke oplossingen vergt. Daarnaast is Mars & Mercurius vanaf de beginjaren 

een nationaal opgevatte organisatie en ook vandaag houden we daaraan vast, niet enkel 

omwille van de schaalvoordelen, maar vooral omdat de actiedomeinen van de Kring - zowel 

op vlak van defensie en veiligheid als in het economisch domein - best gebaat zijn met een 

nationale aanpak. Tot slot hecht de Kring veel belang aan een regionale verankering en is ze 

ervan overtuigd dat haar regionale afdelingen de beste instrumenten zijn om in te spelen op 

de politieke, economische, sociale en culturele diversiteit in ons land. 

De Kring Mars & Mercurius Gent-OVl vzw 

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 Kring Mars & Mercurius 

Gent-OVl vzw waarschijnlijk één van de langst bestaande "Secties" in de geschiedenis van de actuele 

"Koninklijke Kring Mars en Mercurius" (sinds 9 juli 1951). 

 Uit de beperkte gegevens uit de voorbije periode waarover we tot op heden beschikken weten we 

echter met zekerheid dat de stichtingsvergadering van onze Sectie (Club) plaats had 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 King zelf het statuut van vzw aangenomen en is sindsdien de Kring Mars & 

Mercurius Gent-OVl vzw, “vereniging van officieren, ondernemers en leidinggevenden”. 

De Voorzitters van onze Kring sinds haar oprichting tot vandaag zijn:  

• 1930 - 1933 Baron de HEUSCH Robert  
• 1934 - 1936 de WILDE d'ESTMAEL Jean  
• 1937 - 1939 VAN DER STRICHT Georges  
• 1940 - 1945 Baron de HEUSCH Robert  
• 1946 - 1947 ROTSAERT Marcel  
• 1948 - 1949 DUTRY Edmond  
• 1950 - 1952 PIQUÉ Freddy  
• 1953 - 1955 WAUTHIER Georges  
• 1956 - 1958 VAN DUYSEN Henri 
• 1959 - 1961 KESSELS Henri 
• 1962 - 1964 GYSELINCK Guillaume 
• 1965 - 1967 VAN KAN Jean 
• 1968 - 1970 Graaf t' KINT de ROODENBEKE Henry 
• 1971 - 1973 VAN HILLE Jean-Marie 
• 1974 - 1976 DE VOS Roland 
• 1977 - 1979 VANDENBERGHE Georges  
• 1980 - 1982 SCHRÖER Hans  
• 1983 - 1985 VAN HOVE Carlos 
• 1986 - 1988 VERLY Philippe 
• 1989 - 1991 RONSE Eduard 
• 1992 - 1994 BODDAERT Jean-Marie 
• 1995 - 1997 Baron HAUS Jean-Jacques 
• 1998 - 2000 PLASSCHAERT Jean 
• 2001 - 2004 VANDAMME Theo 
• 2005 - 2006 CAZAERCK Ronald  
• 2006 - 2008 WAUTHIER Jean  
• 2009 – 2011 CAZAERCK Ronald 
• 2012 - 2017 DEBRABANDERE Marc 
• 2018 -           BRUYNOOGHE Paul 

 

 


