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Onze Agenda

Maa 10 juni 10.30u Voordracht “Olie en gasexploitatie in de Zuidelijke
Noordzee” door Hans Ryckborst gevolgd door
lunch in de Marinebasis te Zeebrugge
Vrij12 –
07.30u 5-daagse reis naar Oxford en Bath
Din 15 juli
Zon 21 jul
10.20u Nationale Feestdag – Te Deum in de Sint
Salvatorskathedraal gevolgd door receptie op het
Stadhuis te Brugge
Zon 25
14.00u Wandeltocht en Familiebarbecue te Tielt. Het
augustus
thema:
Tielt als zetel van het Commando van het 4e Duitse
Leger tijdens WOI.
Don 26
14.00u Bedrijfsbezoek brouwerij Bockor te Bellegem
sept
Don 17 okt 10.30u Voordracht “Land en Zee” over nationaal
voedselevenwicht door Bruno Van de Walle
gevolgd door een lunch
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Woordje van de Voorzitter

Bijna dagelijks wordt in alle mogelijke toonaarden gezegd dat iedereen langer moet
of langer zal moeten werken. Ik vind het spijtig dat dit geroep of verwittiging tot
aan de oren van de” IJsheiligen” is gekomen, want die blijven maar doorwerken of
moet ik zeggen doorwinteren. De factuur van het gasverbruik is al een flink stuk
naar omhoog gegaan maar nu gaan die heiligen er voor zorgen dat de factuur tot
bij hen in de hemel zal klimmen! Nog een maand en de zomer is er (zeker op
papier)! Mogen we diplomatisch spreken van een zomer die zachtjes op komst is.
Haast en spoed is zelden goed, dus komt de beloning misschien straks. Maar wat er
ook van zij, dit betekent weeral dat we op de helft van het jaar afstevenen. Het
programma is bijna halverwege. Na de boeiende conferentie van Professor Rooms
en de zeer mooie dagreis naar Beveren (kasteel Cortewalle) en het havengebied
van het Waasland, staat reeds een nieuwe conferentie over de olie en gas
exploitatie in de Noordzee op het programma. In juli steken we het Kanaal over
voor een 5-daagse reis naar de universiteitsstad Oxford en het oud Romeinse Bath.
De uitnodiging is verstuurd maar u vindt ook nog wat verdere toelichting in dit
nummertje van Contact. André, onze secretaris is reeds ijverig bezig met het
uittekenen van de wandelzoektocht die deze maal (in het kader van WO I) zal
doorgaan in Tielt (Hoofdkwartier van het IVde Duitse Leger van Hertog Albrecht von
Württemberg). Na deze fysische (de wandeling) en mentale (de quizvragen!)
inspanning wordt een meer ontspannende activiteit gepland in september. Ons
sympathiek bestuurslid Rudolf Leplae neemt ons, onder het adagium “de boog mag
niet altijd gespannen zijn”, mee voor een bezoek aan het Jukebox museum in
Menen en de brouwerij BOCKOR in Bellegem. Het bestuur denkt aan het
organiseren van een dagje uit met autobus. De uitnodiging zal wel op tijd in de bus
vallen.
Tot zover ons programma. Voor de data van de activiteiten later in het jaar verwijs
ik naar de tabel in dit boekje. Het bestuur werkt ondertussen reeds aan het
programma van volgend jaar. Natuurlijk is het Project “Van Schelde naar IJzer” er
de grote blikvanger van, maar de andere maandelijkse activiteiten moeten ook
doorgaan, dus vraag ik aan alle leden ons ideeën en voorstellen voor nieuwe
activiteiten aan te brengen.
Tenslotte heeft Ivan, onze schatbewaarder, er mij op gewezen dat nog enkele
leden hun lidgeld van dit jaar vergeten zijn te storten. De personen die dit
ondertussen nog niet zouden gedaan hebben, vinden in dit boekje een formulier
met het bedrag dat ik hen vraag zo vlug mogelijk over te schrijven.
Ik hoop jullie zo talrijk mogelijk te ontmoeten op onze activiteiten.
Brugge, 17 mei 2013.
François Crepain
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Terugblik op onze voorbije activiteiten
Woensdag 27 maart - Bezoek aan TE Connectivity Oostkamp
Op 27 maart tekenden 21 leden om 14 uur onder een stralende zon present voor
een bedrijfsbezoek aan de Tyco-vestiging langs de Siemenslaan te Oostkamp.
Tijdens een verzorgde ontvangst werden we verwelkomd door Eric Verhelst, die ons
aansluitend het bedrijf voorstelde. Onze gastheer trad in 1979 in dienst bij het
vroegere Siemens, werkte onder meer lange tijd in de ontwikkelingsafdeling voor
connectoren en is thans algemeen directeur bij TE Connectivity Oostkamp. Hij kon
dus als geen andere terugblikken op niet alleen een lange carrière in het bedrijf
maar ook op de evolutie in de telecomsector.
KORTE HISTORIEK

– VAN SIEMENS TOT TYCO

Het bedrijf TE Connectivity is gevestigd op de site van het voormalige Siemens. In
2000 nam het Amerikaanse Tyco deze vestiging over om er een afdeling op te
richten die gespecialiseerd was in connectoren. Dit gebeurde in volle telecombubble, terwijl het zwaartepunt van de productie wereldwijd verschoof naar het
Verre Oosten, binnen een karakteristieke “high volume, lowcost en low quality”
omgeving. De afdeling te Oostkamp is
de kleinste van de 14 vestigingen van
Tyco, maar daarom niet de minste: de
vestiging is nummer één van de wereld
in de “automotive connector business”
en kon zich binnen de Tyco groep
ontwikkelen tot “competence center”
voor “inductive coil systems”. Dit was
maar mogelijk door in 2002 resoluut te
kiezen voor de ontwikkeling en
productie van “automotive parts”, zeg
maar componenten voor de autosector,
waaraan hoge eisen van veiligheid,
bedrijfszekerheid en kwaliteit gesteld worden. Het bedrijf dankt zijn sterke positie
aan de ontwikkeling en productie van voornoemde inductive coil systems, die zeer
snel en accuraat een proces regelen, maar ook actuators, terminals en connectors
voor elektrische spiegels, airbags, enzovoort.
De grootste uitdaging daarbij was, niettegenstaande de hoge productiekosten in
België, te kunnen optornen tegen vestigingen in onder andere Hongarije, Tsjechië,
Oekraïne en Spanje. Het bleek slechts mogelijk te overleven door de juiste dingen
te doen: kiezen voor producten met een hoge complexiteit en grote productievolumes, die anderen niet aankunnen. De resultaten zijn niet min: de vestiging te
Oostkamp werd door Siemens opgericht in 1961 op een bedrijfsterrein van 93.600
m², waarvan thans 35.900 m² als productieoppervlakte worden ingenomen.
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Er werken ongeveer 700 man en er wordt een omzet gehaald van 127 miljoen USD
op jaarbasis.
BEDRIJFSSTRUCTUUR

– ENGINEERING EN PRODUCTIE ALS KERNACTIVITEITEN

De bedrijfsstructuur is drieledig. Onder leiding van een algemeen directeur
functioneren achtereenvolgens een operationeel directeur, die verantwoordelijk is
voor de productie; een directeur ondersteunende diensten, die instaat voor onder
andere materieelplanning, milieu, veiligheid en gezondheid, infrastructuur en
kwaliteit; en tot slot corporate diensten die samenwerken binnen Europees
verband, waaronder aankoop, product engineering, process engineering en
manufacturing engineering, zeg maar de ontwikkeling en de bouw van
productielijnen.
De kern “capabilities” van het bedrijf zijn als volgt te omschrijven: op het vlak van
engineering beheerst het bedrijf de volledige cyclus van product engineering,
process engineering en tool & line build, binnen een total value stream approach;
terwijl het domein van de productie de activiteiten stamping, plating, molding en
assembly omvat.
In de afdeling Molding staan
spuitgiettechnieken centraal. Het
bedrijf beschikt over ongeveer 70
machines van de modernste generatie.
Het gaat hier om persen die werken
onder een druk van 40 tot 250 ton en
die elektrisch in plaats van hydraulisch
aangedreven worden. Dit laat toe veel
accurater en netter te werken. Deze
machines zijn bovendien universeel, in
die zin dat alles onderling uitwisselbaar
is tussen de machines.
De afdeling Stamping beschikt over 22 hogesnelheidspersen, die tot 1200 slagen
per minuut halen en per slag tot 8 stuks kunnen produceren. De metalen
onderdelen worden tot op 2 micrometer accuraat geslagen en er wordt naar
gestreefd om stamping en assembly in één machine te combineren. Voor het slaan
van de onderdelen worden zeer diverse grondstoffen gebruikt, gaande van brons en
koper tot nikkel.
De afdeling Plating of galvanische afdeling veredelt de oppervlaktelaag van de
contactpunten, zodat een goed contact bij een lage druk kan gegarandeerd worden.
Daarvoor bestaan 3 reel-to-reel lines met masking belt technologie. Om de
contactpunten te behandelen, worden bijvoorbeeld wekelijks 3 tot 5 kg goud
verwerkt. Voor deze afdeling is de behandeling van afvalwater uiteraard zeer
belangrijk. Dit gebeurt geheel binnen het bedrijf in een gesloten kring.
De afdeling Assembly ten slotte, beschikt over 50 automatische productielijnen,
waarbij elke lijn uniek is voor een bepaald product of een familie van producten.
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BEDRIJFSFILOSOFIE – FOCUS OP DE KLANT
De bedrijfsfilosofie is gebaseerd op het concept van Enterprisewide continuous
improvement focused on customer satisfaction. De doelstellingen van TE op het
vlak van operating advantages, of TEOA-goals, zijn te situeren in het domein van
ontwikkelingssnelheid, productiviteit, capaciteitsbenutting, leverbetrouwbaarheid,
veiligheid en kwaliteit. Certifiëring is daarbij noodzakelijk: het ISO/TS 16949 werd
in 2009 behaald en is een conditie in de automotive sector; terwijl op het vlak van
veiligheid de ISO 14001, OHSAS 18001 en ISO 50001 certificaten behaald werden.
Niet te verwonderen dat de vestiging in november 2012 een driesterrencer-tificaat
mocht ontvangen van de Amerikaanse bedrijfstop. Slechts 40 procent van de bijna
100 vestigingen wereldwijd behalen
een driesterren-certificaat. Dit
sterrensysteem is gebaseerd op een
vijftal aspecten en de balans
daartussen. Een belangrijk aspect
daarvan is veiligheid: de afge-lopen
twee jaar kende het bedrijf slechts één
arbeidsongeval met werkverlet. Ook op
vlak van produc-tiviteit en
klanttevredenheid werd hoog
gescoord. Deze drie sterren zijn een
essentiële voorwaarde om te blijven
meespelen.
De toekomst TE Connectivity Oostkamp hangt nauw samen met de evoluties in de
autosector, die het de laatste jaren zwaar te verduren kreeg. Maar omdat, naast de
afzet in Europa, ook de Verenigde Staten en China een belangrijke markt vormen,
kan het bedrijf zijn positie behouden. Een ander sterk punt is dat te Oostkamp alle
essentiële processen op één plaats gebundeld zijn en dat de vestiging zijn eigen
distributiecentrum en ingenieursafdeling heeft, wat een grote autonomie meebrengt. Voorts speelt ook in het voordeel dat de productie sterk geautomatiseerd is
en door zijn technische en technologische complexiteit niet zonder meer naar
lageloonlanden kan overgebracht worden.
HET PRODUCTIEGAMMA – EEN TOEKOMST MET PERSPECTIEVEN
De hybride auto zal er minder snel komen dan vermoed en de ontwikkeling en
productie van de automotive parts hiervoor zal niet groeien zoals werd verwacht.
Niettemin evolueert de technologie zeer snel. De ABS-systemen van de tweede
generatie, die naast de klassieke antiblokkeerfunctie ook uitgerust worden met
andere intelligente functies zoals automatisch afremmen, dringen door op de
markt. Airbags zullen in de toekomst selectief geactiveerd worden in functie van
snelheid alsook plaats en kracht van impact.
Een greep uit de producten. De Electric Brake Control EBC 450 combineert functies
als ABS, Traffic Control TC en ESC. Voor de Wheel Speed Sensor WSS, die gebruikt
wordt bij slipdetectie op de wielen van vrachtwagens, wordt een jaarproductie van
7 miljoen stuks gehaald voor WABCO, die op zijn beurt levert aan vrachtwagenconstructeurs Volvo en Iveco. Van de Ring Antennas of ringdetectie-systeem, onder
meer door Ford, Citroën en Peugeot gebruikt als antidiefstal-beveiliging, worden
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per jaar 300.000 stuks geproduceerd. Ook de sockethousings voor airbags zijn
goed voor 2,5 miljoen stuks per jaar. Nog in het domein van de beveiliging werd
een powerfuse voor autobatterijen ontwikkeld, die bij kortsluiting door botsing de
stroom onderbreekt en zo brand voorkomt.
RONDGANG – TECHNOLOGIE, KWALITEIT EN VEILIGHEID GAAN HAND IN HAND
Na de bijzonder boeiende
bedrijfsvoorstelling overhandigde
voorzitter François Crepain de
traditionele M&M presse-papier aan
onze gastheer, waarna we onder
leiding van Jan Vancauwenberghe,
operational manager en Denis
Camaert, improvement manager, een
rondgang mochten doen in de
productiehallen. Duidelijk een hoogtechnologische omgeving met hoge
automatisatiegraad waar kwaliteit en
veiligheid zichtbaar voorop staan.
TOT SLOT
Het bezoek werd rond 16.30 uur afgerond en zoals Eric Verhelst het eerder in zijn
slotwoord verwoordde: “We zijn een modern en performant bedrijf, dat helaas zeer
weinig gekend is in de streek. Maak gerust wat reclame voor ons…”. Elk zegge het
voort….
Jan De Vos
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MAANDAG 22 APRIL - Voordracht Prof Em. Etienne Rooms:
DE ROL VAN DE FRANSE BRIGADE MARINEFUSELIERS TIJDENS DE TERUGTREKKING VAN HET
BELGISCH LEGER NAAR DE IJZER
INLEIDING DOOR DE VOORZITTER
Tijdens zijn welkomstwoord stelde voorzitter François Crepain het onderwerp van
de lezing voor, dat hij plaatste in het perspectief van ons herdenkingsproject “Van
Schelde naar IJzer” rond de inzet van de Franse brigade Marinefuseliers tijdens de
oktoberdagen van 1914. Vervolgens stelde hij Prof Em. Rooms voor.
DE POSITIE VAN BELGIË TIJDENS DE EERSTE OORLOGSWEKEN
Bij wijze van inleiding herinnerde de spreker aan de rol die het Belgisch leger
speelde tijdens de eerste weken van de maand augustus 1914. Toen de Duitse
legers op 4 augustus 1914 over de Belgische grens trokken, voorzagen de plannen
een snelle doorstoot naar Frankrijk, om zo het Franse leger aan de oostelijke grens
van Frankrijk in de rug aan te vallen. De weerstand van het Belgisch leger was
echter meer dan symbolisch en zorgde er voor dat de Duitse opmars 14 dagen
vertraagd werd, zodat het Franse opperbevel het front kon verleggen van de
oostelijke naar de noordelijke grens en de Duitse legers aan de Marne tot staan kon
brengen. Na de val van Luik trok het Belgisch leger en de regering zich terug
binnen de vesting Antwerpen om daar op de garanten te wachten.
België was in 1839 de neutraliteit opgelegd door 6 staten, die zich daar tegelijk
voor garant stelden. Deze neutraliteit bracht mee dat België geen buitenlandse
politiek mocht voeren, zodat zich de kwestie van de verdediging van het
grondgebied stelde. Een verdediging is gestoeld op goede relaties met bondgenoten
en op het op de been brengen van een goed leger, maar België had geen van
beide. Bovendien bestonden op dat ogenblik twéé verdedigingsplannen. Het eerste,
dat de voorkeur van de Generale Staf wegdroeg, bestond uit het opleggen van een
vertragend gevecht vanaf de grens. Het tweede plan voorzag de opstelling van het
veldleger in de diepte nabij de Gete. Het plan dat werd uitgevoerd was uiteindelijk
een gemengd plan, dat een compromis van beide plannen vormde: het veldleger
zou opgesteld worden aan de Gete en de 4 e divisie zou Luik verdedigen. De nodige
troepenverplaatsingen zouden uitgevoerd worden per spoor, maar omdat hiervoor
geen uitgewerkt transportplan bestond, berustte de uitvoering op pure
improvisatie.
Toen de Duitsers begin september
beseften dat hun plan mislukt was,
grepen
ze
terug
naar
het
oorspronkelijk plan generaal Von
Schlieffen
en
richtten
ze
hun
hoofdinspanning op de verovering van
de Franse kanaalhavens, om zo de
Britse aanvoer van versterkingen af te
snijden. Hierdoor kwam Antwerpen op
de marsroutes van de Duitsers naar de
Noordzeekust te liggen. Begin oktober,
na dagenlange Duitse beschietingen,
werd duidelijk dat de vesting
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Antwerpen niet lang meer zou stand houden en werd het Belgisch leger op 8, 9 en
10 oktober teruggetrokken naar de IJzer, samen met de Britse Naval Division, die
mee hielp Antwerpen verdedigen. De Britse 7e infanterie Divisie en 3e Cavalerie
Divisie, die waren aangeduid om de sector Ieper- Roeselare te verdedigen, hadden
tijd over en werden belast met de bescherming van het Belgisch Leger. Daarnaast
kreeg ook de brigade Franse marinefuseliers onder leiding van admiraal Ronarc’h
de taak om de terugtrekking van het Belgisch leger te beschermen. Deze
versterkingen moesten optrekken naar Antwerpen, maar waren amper in Gent toen
Antwerpen viel. Na enkele dagen vertragende gevechten nabij Gent trokken de
Britse en Franse versterkingen zich terug naar Tielt, waar hun wegen zich
scheidden: de Britten trokken verder op naar Ieper en de Fransen naar Diksmuide.
DE VROEGE GESCHIEDENIS VAN DE FRANSE MARINEFUSELIERS
Vervolgens schetste Prof Rooms kort de rol van de marinefuseliers in de Franse
marine, die traditioneel bestond uit het beschermen van het personeel aan boord
van de Franse oorlogsschepen. Ook werden ze gebruikt voor operaties op land die
vanaf zee gevoerd werden met een landing. De marinefusliers werden onder meer
ingezet in Madagascar, China en Indochina, waar de toenmalige fregatkapitein
Ronarc’h zich onderscheidde door het
succesvol leiden van de acties. Het
was diezelfde Ronarc’h die begin
augustus 1914 als admiraal de
opdracht kreeg om een brigade
marinefuseliers op te richten en op te
leiden. De brigade werd ingezet tijdens
de gevechten aan de Marne en daarna
tijdens de bescherming van Parijs.
VERDERE OORLOGSONTWIKKELINGEN
AAN DE IJZER
Koning Albert wilde zich om politieke
redenen en uit bezorgdheid om zijn land te behouden, niet neerleggen bij de
geallieerde richtlijnen om zich met zijn leger naar de streek van Rijsel-Duinkerke
terug te trekken. Hierdoor ontstond een situatie waarin het Belgisch leger een
sector bezette die liep van de Nederlandse grens tot bezuiden Diksmuide, de
Fransen de sector Diksmuide-Ieper verdedigden en de Britten post vatten vanaf
Ieper tot Rijsel. Op 16 oktober kreeg admiraal Ronarc’h het bevel om Diksmuide
minstens vier dagen te houden. Deze beslissing leidde tot het beleg van Diksmuide,
waarbij ongeveer 6.000 marinefuseliers samen met de 5.000 Belgen van het 12 e
Linieregiment, het regiment 2e Jagers te Voet en een gedeelte van het 2 e Regiment
Artillerie, kwamen te staan tegenover het 50.000 man sterke 4 e Duitse Leger met
een aantal reserve-eenheden.
Vanaf 20 oktober werd de zware 360 en 420 mm Duitse artillerie in stelling
gebracht tegen de veel zwakkere 75 mm Belgische artillerie, die bovendien door de
wekenlange voorafgaande strijd vrijwel versleten was. Deze overmacht leidde tot
een Duitse doorbraak, waarbij de Duitsers ter hoogte van Tervate de IJzer
overschreden en de toestand op 23-24 oktober bijzonder zorgwekkend werd. Op 25
oktober moesten de Duitsers echter wachten op versterkingen om verder door te
stoten, zodat de Fransen de kans kregen om op 26 oktober een versterking met
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tirailleurs ter plaatse te brengen. Dit was voor de Duitsers een psychologische
schok.
Op 27 oktober lukte het Belgisch leger erin om het verlaat van de Noordvaart te
Nieuwpoort bij hoog water te openen en een begin te maken van het plan om de
Duitsers door middel van inundaties in het IJzergebied te stoppen. Op deze manier
werd het gebied van Nieuwpoort tot Diksmuide, dat zich bevond tussen de
spoorwegdijk Diksmuide-Nieuwpoort en de dijken van de IJzer, herschapen in een
gecontroleerde watervlakte die een verdere Duitse opmars onmogelijk maakte.
De stad Diksmuide lag evenwel op de oostelijke oever van de IJzer en werd niet
beschermd door de watervlakte. Op 3, 4 en 5 november kreeg de stad het zeer
zwaar te verduren onder Duitse aanvallen en op 10 november voerden de Duitsers
een ultieme aanval uit. Diksmuide was niet langer houdbaar tegen deze overmacht
en de Belgen plooiden zich terug naar het noorden, terwijl de marinefuseliers zich
op de westelijk oever terugtrokken om daar de verdediging verder te zetten.
Uiteindelijk werd Diksmuide 4 weken in plaats van 4 dagen verdedigd, maar de tol
was zwaar. De brigade marinefuseliers verloor 50 % van haar manschappen en 80
% haar officieren. Bovendien was het materieel door verregaande slijtage
onbruikbaar. De brigade werd daarom teruggetrokken naar Duinkerke om haar
daar te heruitrusten, waarna ze onmiddellijk werd ingezet nabij Nieuwpoort. Op 11
januari 1915 ontving de brigade te Saint-Pol sur Mer een eigen vaandel.
HET DUITSE PERSPECTIEF
Vervolgens ging de spreker in op enkele ontwikkelingen aan Duitse zijde. Het
befaamde Schlieffenplan, dat dateerde van de jaren 1890 en dat voorzag in een
snelle neutralisatie van het Franse leger om daarna de dreiging van Rusland aan de
oostelijke grens van Duitsland te kunnen weerstaan, kwam onder druk. De snelle
uitbouw van de Duitse Hochseeflotte vergde immers aanzienlijke middelen.
Bovendien zag Von Schlieffen het Russische leger, na de verpletterende nederlaag
van tijdens de Russisch-Japanse oorlog in 1905, niet langer als een grote dreiging.
Dit leger was niet modern en het was door de uitgestrektheid van Rusland en door
het gebrek aan wegennet zeer moeilijk te verplaatsen. Deze toestand veranderde
echter bij het tot stand komen van het bondgenootschap tussen Engeland,
Frankrijk en Rusland, waarbij de Engelsen beslisten het Russisch leger te
herbewapenen, om zo een sterk element te creëren in centraal Europa.
SLOTBESCHOUWINGEN
In alle geval kwam na een eerste offensief aan de Marne en een tweede offensief
aan de IJzer de bewegingsoorlog definitief tot een einde en werd een jarenlange
stellingenoorlog aangevat, wat de spreker bracht bij de vraag hoe het mogelijk was
dat 11.000 Fransen en Belgen te Diksmuide een Duitse overmacht van 5 tegen 1
konden tegenhouden. Hij zag hiervoor meerdere redenen.
Vooreerst de enorme technologische evolutie van de vuurwapens in de jaren voor
de oorlog, zowel bij de individuele wapens als bij de artillerie, waarvan de precisie,
de dracht en de laadtijd sterk verbeterden. Waar bijvoorbeeld vroeger een geweer
een effectieve dracht van 70 meter had en het herladen 3 tot 4 minuten duurde,
verhoogden dracht en precisie en werd de dode tijd die nodig was voor het
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herladen tot een fractie van een minuut teruggebracht. Het zijn deze elementen die
moordend werden voor de aanvaller. Vervolgens speelden ook de spoorwegen een
belangrijke rol, want deze maakten het
mogelijke
zeer
snel
aanzienlijke
troepenmachten te verplaatsen en te
concentreren,
maar
evenzeer
aanzienlijke
munitievoorraden
snel
naar het front te brengen. Tot slot
lieten de voor die tijd moderne
transmissiemiddelen toe veel sneller
informatie door te geven.
Het is duidelijk dat hiermee de
vuurkracht vergroot werd in het
voordeel van de verdediger en dat de
bescherming en de snelheid van de
aanvaller niet mee evolueerden.
Tot slot wees de spreker er op dat in Europa sedert het Congres van Wenen geen
grote oorlogen werden uitgevochten: de conflicten waren in hoofdzaak bipolaire
conflicten tussen twee partijen, maar nooit multipolaire conflicten waarin meerdere
partijen betrokken werden. Precies doordat er in de 19e eeuw geen grote oorlogen
werden uitgevochten, evolueerde het militair denken niet en werd vastgehouden
aan de beproefde tactieken. Precies dit zou er toe leiden dat de offensieven te
Verdun, aan de Marne en nabij Ieper zeer snel in een massale slachting
ontaardden.
Jan De Vos
Dinsdag 14 mei – Dagreis met bus naar het Waasland
Zo te “horen” aan de reacties van de deelnemers hadden de afwezigen toch maar
weer ongelijk:
“Gaarne wil ik mijn dank aan het ganse bestuur betuigen voor deze prachtige uitstap naar het
Waasland.Alles was perfect georganiseerd en het bezoek aan Cortewalle was een ware ontdekking!.De
lunch van zeer hoge kwaliteit en de locatie en de service waren uitmuntend.Het bezoek aan
Liefkenshoek en de rondrit door de haven, een prachtige afsluiter van een leerzame en super geslaagde
daguitstap. Het initiatief van de voorzitter, het aanbod van " le verre del'amitié",waardoor we het fijne
biertje BONàPART ontdekten, was het toetje op de taart.Deze uitstap zal moeilijk te evenaren zijn, de
afwezigen te beklagen.Groeten Sylveer De Beuker.“

“Hartelijk proficiat voor U en al de mensen van het Bestuur die deze mooie uitstap georganiseerd
hebben. Ik wil jullie hiervoor hartelijk danken, want ik heb er uitermate van genoten en zal er nog
dikwijls aan terugdenken. Ik hoop dit nog meermaals te mogen meemaken in de toekomst.”
Groetjes Huguette
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(alle foto’s m.b.t. deze excursie kunnen jullie terugvinden op http://mmbrugge.be)

Maandag 10 juni – Voordracht “Olie- en gasexploitatie in de Zuidelijke
Noordzee door Hans Ryckborst in de Marinebasis van Zeebrugge
Daar deze voordracht plaats heeft op het moment van het ter perse gaan van
huidige editie van M&M-Contact, verschijnt het artikel hierover in de editie van
september 2013
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Wat komen zal

Vrij 12 –
Din 15 juli
Zon 21 jul
Vrij 23 aug
Zon 25
augustus
Vrij 06 sept
Zat 07 sept
Zon 08 sept
Maa 09 sept
Don 26
sept
Zat 05 okt
Zat 12 okt
Don 17 okt

5-daagse reis naar Oxford en Bath
10.20u Nationale Feestdag – Te Deum in de Sint
Salvatorskathedraal gevolgd door receptie op het
Stadhuis te Brugge
11.00u Belgische-Franse-Canadese en Amerikaanse
plechtigheden te Diksmuide n.a.v. 4-daagse van de
IJzer
14.00u Wandeltocht en Familiebarbecue te Tielt. Het
thema:
Tielt als zetel van het Commando van het 4e Duitse
Leger tijdens WOI.
10.30u Herdenking LTZ Victor Billet in de Marinekazerne te Sint
Kruis
19.00u Bevrijdingsfeesten op de markt te Lissewege
09.30u Canadees-Brits-Poolse Herdenking op de militaire
begraafplaats te Adegem - Maldegem
14.00u Bevrijdingsfeesten Kristus Koning- Sint Andries Zevenkerken
14.00u Bedrijfsbezoek brouwerij Bockor te Bellegem

15.00u Herdenking Tervaete
09.30u Nationale Dag Mars & Mercurius te Brussel
10.30u Voordracht “Land en Zee” over nationaal
voedselevenwicht door Bruno Van de Walle
gevolgd door een lunch
Woe 30 okt
Feest van het licht
Vrij 01 nov
09.30u Herdenking slachtoffers WOI & WOII – OLV kerk/
Centrale begraafplaats Brugge
Don 7
09.00u Basis Koksijde (Nieuwe helicopters NH90) en
november
visserijmuseum te Oostduinkerke
Maa 11 nov 11.00u Herdenking Wapenstilstand WOI aan het
ruiterstandbeeld Koning Albert I te Brugge
Vrij 15 nov
10.20u Koningsdag – Te Deum in de Sint Salvatorskathedraal te
Brugge achteraf receptie in het Provinciaal Hof
Zat 14 dec 10.30u Jaarlijkse academische zitting in het Provinciaal
Hof met als thema “CHINA”
Eigen activiteiten M&M Brugge W.VL. staan in vetjes.
Raadpleeg ook onze website http://mmbrugge.be voor eventuele
wijzigingen en foto’s van de voorbije activiteiten.

___________________________________________
M&M Contact nr. 02/2013
- 13 -

Reis Oxford en Bath (van 12 tem 16 juli 2013)
Zoals reeds eerder gemeld kan door wegeniswerken aan de White Hall onze
traditionele reis naar Londen dit jaar niet doorgaan. Eerst werd door het bestuur
besloten om dit jaar geen reis te organiseren. Op vraag van verschillende leden
werd door de voorzitter naar een alternatief gezocht en daarom stellen we u dit
prachtig alternatief voor. In plaats van de hulde aan de Cenotaph gaan we de
eerste dag even uitstappen in Brockwood om een korte hulde te brengen aan het
monument van de gesneuvelde Belgische Piloten.
Het gedetailleerd programma van deze bijzonder mooie 5-daagse reis vindt u in
hierna.
De deelname prijs bedraagt 630 € p.p. voor de leden van Mars & Mercurius en
partners en 660 € p.p. voor niet leden in een dubbelkamer.(een supplement
van 140 € voor een singlekamer - er zijn geen twins beschikbaar).
Inbegrepen in deze prijs:
- een ervaren chauffeur met luxecar**** met toilet, video-installatie en
bar, een Nederlandstalige gids gedurende de ganse reis;
- de overtocht per ferry;
- vier overnachtingen met English breakfast;
- een middagmaal in Brockwood en in Bath;
- alle inkomgelden, voorziene excursies, fooien, taksen en BTW,
Niet inbegrepen:
- alle andere lunchen en diners, alle dranken;
- persoonlijke onkosten tijdens de stops;
- reisbijstand- en annulering verzekering:
 gecombineerde reisbijstand en annulering formule (€ 2,35 per
dag en per persoon)
 alleen annulering verzekering (4% van de totale reissom)
Inschrijving: Door overschrijving van een voorschot van 200 € p.p. op
rekening nr.280-0408986-71 of IBAN nr. BE49 2800 4089 8671 van Mars
en Mercurius Brugge/W.VL., vóór 20 juni.
Er is een deelname voor maximum 44 personen voorzien.
Bijkomende gegevens en meer details over de reis zullen later aan de deelnemers
medegedeeld worden.

Programma
Dag 1

12/07/2013 VRIJDAG

Vertrek (de gids is vanaf het vertrek aanwezig) om 07.00 u. richting Calais, waar
we de ferry nemen om 09.50u richting Dover. Na aankomst (10.30u lokale tijd)
rijden we rechtstreeks richting Brockwood Cemetery, waar we de graven eren van
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onze Belgische piloten gesneuveld tijdens de tweede W.O. De lunch is voorzien in
Brockwood.

In de namiddag zetten we onze tocht verder richting Oxford.
Onderweg houden we halt in Windsor voor een bezoek aan
Windsor Castle en ‘the Savil garden’. Na ons bezoek rijden we
naar ons hotel in Oxford.(aankomst gepland rond 18.30u).
Incheck hotel en vrij avondmaal.

Dag 2

13/07/2013 ZATERDAG

We vertrekken ’s morgens richting
Bath met onze gids en luxe car. Al
in de tijd van de Romeinen werd
de stad druk bezocht vanwege de
geneeskrachtige warme bronnen.
Een tempel en thermen zijn deels
bewaard gebleven. In de 18de
eeuw werd Bath een moderne
badplaats, goed bezocht door het
rijkere deel van de bevolking.
Hieraan is de naam van Beau
Nash, de dandy, verbonden. De
stad is gebouwd in een natuurlijk
soort amfitheater, omgeven door heuvels. Veel gebouwen zijn opgetrokken uit een
witte lokale steensoort, de zogeheten 'Bath stone'. De elegante 18 de eeuwse
bouwstijl domineert. We voorzien een bezoek aan de Romeinse baden met onze
gids. Een van de belangrijkste bezienswaardigheden in Bath is the Circus en ‘the
Royal Crescent’, een halve cirkel van 30 huizen in de Gregoriaanse architectuur.
Het huisvest onder meer een statig hotel (George II), waar we de lunch nemen.
Terugkeer naar hotel en vrij avondmaal
Dag 3

14/07/2013 ZONDAG
Na een heerlijk Engels ontbijt volgen we
onze gids op ontdekking in Oxford. Oxford is
een unieke stad op het gebied van
architectuur en een begrip op het vlak van
onderwijs in het Verenigd Koninkrijk.
Een stadswandeling brengt ons langs één
van de meest prestigieuze colleges van het
land: Christ Church College. (toegangsticket
inbegrepen). We bezoeken ook de ‘Bodleian
Library’ ook wel kortweg de 'Bodley' of de
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'Bod' genoemd, is de oudste openbare bibliotheek van Europa. Het is de
voornaamste onderzoeksbibliotheek verbonden aan de Universiteit van Oxford,
Engeland.
Vrije tijd in de namiddag. Vrij avondmaal
Dag 4

15/07/2013 MAANDAG

In de voormiddag gaan we naar Blenheim
Palace. De geboorteplaats van Sir Winston
Churchill is één van de grootste paleizen
van Engeland. We bezoeken het paleis met
een plaatselijke gids en de tuinen.
Facultatief middagmaal in Woodstock en
gelegenheid tot bezoek aan het stadje.
Onze gids neemt je mee naar
Bourton‐on‐the‐Water, het populaire
‘Venetië van de Cotswolds’ en Biburie,
Bibury, het grootste en bekendste stadje van de Coln Vallei. Terug naar ons hotel.
Vrij avondmaal
Dag 5

16/07/2013 DINSDAG

Na ons ontbijt, uitchecken en inladen van bagage. Op de terugweg voorzien we een
bezoek aan de mooie tuinen van Wisley (met o.a. de vlindertuin) en het mooie
middeleeuwse havenstadje Rye. Facultatieve lunch. De retour is terug voorzien per
ferry. Aankomst in Brugge omstreeks 20.00u.
The Oxford hotel **** Godstow Road – 2 miles van het city centre
The Oxford Hotel ligt op slechts 5 minuten rijden van het historische en prachtige
centrum van Oxford. Het hotel beschikt
over stijlvol ingerichte kamers en heeft
een sauna en een binnenzwembad.
Dit 4‐sterrenhotel beschikt over ruime
kamers. Elke kamer heeft een bureau
en een eigen badkamer en is uitgerust
met een televisie en thee‐ en
koffiefaciliteiten.
Het bekroonde restaurant & bar Medio
serveert moderne à‐la‐carte gerechten.
Het schoonheidssalon biedt een breed
scala aan spa‐ en
schoonheidsbehandelingen. De health
club van het hotel heeft een binnenzwembad, een ultramodern fitnessruimte en 2
squashbanen.
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Alle autocars van Herman & Vandamme zijn altijd gekeurd op viersterren.
Deze cars beschikken over 44 comfortabele zetels. De passagiers beschikken
allemaal over 80 cm beenruimte + extra voetsteun.
De cars zijn verder erg luxueus uitgerust met DVD,
TV, bar met warme en koude dranken, toilet en airco.
Vergeet uw Reis‐ en Annuleringsverzekering
niet?
Een verzekering wordt meestal te laat of helemaal
niet in overweging genomen. Wij raden U nochtans
ten sterkste aan om een goede verzekering te nemen.
Elk jaar weer moeten reizigers hun reis annuleren of
onderbreken. Elk jaar weer zijn er gevallen die voor
repatriëring in aanmerking komen en dan is een
goede reisverzekering de beste waarborg voor een
goede dienstverlening die U daarenboven heel wat geld kan besparen. Wij bieden U
twee mogelijkheden aan: als eerste de gecombineerde formule, dit is een formule
waarmee U verzekerd bent voor annulering en tijdens uw reis (€ 2,35 per dag per
persoon).
De tweede mogelijkheid is enkel annulering, dit raden wij aan wanneer U al een
reisverzekering heeft bij een andere maatschappij! (4% van de totale reissom).
Jullie gaan toch mee?
Inschrijven door storting van een voorschot van €200 per persoon ten
laatste tegen 20 juni e.k.

Jaarlijkse familiewandeltocht op zondag 25 augustus
Op zondag 25 augustus plannen we onze jaarlijkse familiedag met wandeltocht en
gevolgd door een BBQ te Tielt. Anno 2013 is Tielt een rustige stad in het centrum
van onze provincie. Maar wie slecht 99 jaar teruggaat komt in een totaal andere
wereld terecht. In oktober 1914 kreeg Tielt grote continenten soldaten te
huisvesten. Belgen, Franse Marinefuseliers en de Britse 7de divisie verbleven er
gedurende korte tijd. De Duitsers echter bleven er 4 jaar lang en vestigden er het
hoofdkwartier van de Duitse legers in Vlaanderen. Het A.O.K. IV of Ober
Kommando Vierde Duitse Leger, was het leger dat het front in België voor zijn
rekening nam. Tegenover de 5.500 militairen stonden de 12.000 inwoners van de
stad omgeven door prikkeldraad. Vier jaar lang was een geschreven toelating nodig
om de stad te verlaten. De bevolking werd gekweld met honger, fouillering,
huiszoeking en opeising voor dwangarbeid aan het front. In Tielt werd ook de
beslissing genomen om voor het eerst in de geschiedenis het dodelijke gas te
gebruiken. Tijdens deze wandeling, samengesteld door de heemkundige kring “de
roede van Tielt” duiken we in deze weinig gekende geschiedenis.
We starten om 14.00u aan de toeristische dienst: Huis Mulle de Terscheuren,
Ieperstraat 42 te Tielt.
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Mars rubriek
10 mei 1940……73 jaar geleden!
Voorwoord:
Dit artikel bestaat uit twee delen.Het eerste deel bestaat naast de nodige algemene
gegevens over de omstandigheden waarin dit oorlogsdagboek werd geschreven de
feiten die de Commandant José Garnier als liaisonofficier tijdens de eerste dagen
van de oorlog heeft opgetekend, vanaf de opstelling aan het Albertkanaal
(Wijnegem), de verdediging van het kanaal Gent -Terneuzen en de opstelling bij
het Schipdonkkanaal. Het tweede deel zal bijna minuut na minuut handelen over de
verdediging van het kanaal tot de capitulatie.(volgend nummer van “Contact”)
Hier en daar is er in zijn nota’s een tekst in schuinschrift: dit duidt meestal op
persoonlijke indrukken.
Gebruikte afkortingen.
L.C.: Legercorps
I.D.: Infanterie Divisie
I.R.: Infanterie regiment
T.Tr.: Transmissietroepen
P.C.: Commando post
Aie: Artillerie
Ter inleiding.
Deze morgen hoorde ik op de radio de mededeling die destijds in de vroege morgen
van 10 mei 1940 door het toenmalige NIR (Nationaal Instituut voor Radio-omroep)
de ether werd ingestuurd.
Zeer velen van diegenen die dit bericht met angst en in paniek gehoord hebben zijn
er niet meer. Hoe eng moet dit niet
geweest zijn! Zij die een twintigtal
jaren voordien de schrikwekkende
eindeloze 5 jaren van leed en miserie
van de eerste wereldoorlog hadden
meegemaakt, konden niet geloven dat
ze dit moesten her beleven. Of die
soldaten die de zware offers hadden
gebracht en vijf mooie jaren van hun
jeugd in geweld en angst hadden zien
verloren gaan, die terug deze afgrijselijke beelden voor de ogen zagen en
vreesden dit te moeten overdoen.
Wat mij opviel was het feit dat volgens wat ik gehoord heb, de speaker in die
mededeling angstvallig het woord oorlog verzweeg. Hij sprak over een grote
activiteit in de lucht maar zei ook dat Duitse troepen de grens met Nederland en
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ook deze met Luxemburg hadden overschreden. Eigenaardig dat men nog niet wou
weten van oorlog, alhoewel de bevolking wel goed aanvoelde, al was het maar door
de “drôle de guerre” die reeds van begin september 1939 bezig was en de
opeenvolgende mobilisaties van het Belgische Leger, dat dit ging gebeuren.
Een getuigenis van de 18-daagse veldtocht
Dit bericht heeft mij aangezet het velddagboek van een officier die de 18-daagse
veldtocht heeft meegemaakt te publiceren. Het is een Nederlandse vertaling van de
nota’s die oorspronkelijk met de hand in het Frans zijn opgesteld. De officier in
kwestie is zeker voor ons geen onbekende, het gaat immers over Commandant
Joseph (José) Garnier, secretaris Mars en Mercurius Club Brugge van 1931 tot
1934. Reeds in de artikelreeks “Mars en Mercurius Sectie Brugge bestaat 80jaar”,
gepubliceerd in ons ledenblad “Contact” nr3/2010 (blz24-26) heb ik een stuk van
zijn levensloop op genomen. Maar dit velddagboek, dat mij werd overhandigd door
zijn zoon, de heer Jacques Garnier, vraagt wel wat meer details over zijn militaire
carrière na het einde van de oorlog in 1918.
José Garnier als tweelingbroer geboren in Oostende op 03 februari 1896 neemt in
1915 als vrijwilliger dienst bij het 4de Linie Regiment, later ingedeeld bij het 24ste
Linie Regiment, wordt ernstig aan de dij
gekwetst bij Blikschoote in augustus 1918,
doorloopt alle graden en eindigt de oorlog als
onderluitenant.
Na de oorlog wordt hij gedemobiliseerd en
terug ingelijfd bij het 4de Linie Regiment en
bevorderd tot luitenant op 26 december
1920. Voordien in hetzelfde jaar had hij de
cursus lichamelijke opvoeding (zoals dit toen
heette) aan het Militair Instituut voor
Lichamelijke Opvoeding gevolgd en dus, wat
later zou genoemd worden, het brevet
behaald van sportofficier. In 1926 geniet hij
van de voorwaarden (KB van 18/12/1925) en
neemt verlof met halve wedde en verlaat de
actieve dienst op 01 januari 1930. Hij wordt
als ere-kapitein gepensioneerd op 10
december 1930 en in her reservekader
opgenomen. Hij slaagt in het examen voor
reserve kapitein en wordt benoemd kapitein
in de reserve op 26 september 1934 en in
1936 aangeduid voor de generale staf van 2de Legercorps. Twee jaar later op 26
december 1938 wordt hij reserve kapitein-commandant en gaat over in 1939 naar
de generale staf van de 1ste Infanterie divisie. Vanaf dan begint ook voor hem het
welles-nietesspel van de talrijke mobilisatie –demobilisatie toestanden. Op 26
augustus 1939 muteert hij naar de Generale Staf van de 12 de Infanterie Divisie. (De
rode band die hij draagt is die van een stafofficier.
Het is dus Commandant José Garnier die gemobiliseerd, de functie krijgt van
Liaisonofficier bij het Hoofdkwartier van de 12de Infanterie Divisie.
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Hoe ziet het Belgisch Leger er uit op 09 mei 1940 ?
Het Belgisch Leger bevat 18 infanteriedivisies (6 actieve, 6 van eerste reserve, en 6
van tweede reserve(1), 2 divisies Ardenner Jagers en een Cavalerie Corps bestaande
uit twee Cavalerie divisies. Daarbij dient nog gerekend : de organieke Corpstroepen
met 8 Corpsen waarvan 5 met zware artillerie, alsook de eenheden en diensten
(genie, transmissietroepen, transport, gezondheidsdienst en geneeskundige
korpsen, enz..). Alles samen is het Veldleger goed voor 600.000 man.
“ In het geheel beschouwd was het Belgisch Leger nochtans een goed
gevechtsinstrument, doch waarvan het voornaamste gebrek was, niet over
voldoende middelen te beschikken om zich tegen een actie van de vijandelijke
luchtmacht te verzetten” schrijft later Luitenant-Generaal Michiels.
Maar het leger vertoonde nog andere talrijke zwakheden zoals: de eenheden van
de tweede reserve hadden niet het vereiste moderne materieel en waren
onvoldoende geëncadreerd. De verdediging tegen vliegtuigen bestond uit 2
regimenten luchtdoelartillerie en behalve dit moesten de eenheden zich met eigen
wapens verdedigen(!). Het vliegwezen was behalve de recent aangekochte 24
Hurricane jagers en 24 Fairey Battle bombardement- en verkenningsvliegtuigen
hopeloos verouderd. De afwezigheid van gepantserde eenheden was rampzalig en
de infanterist was in ’t algemeen fysisch niet 100% fit en daarenboven belast met
een veel te zware uitrusting. Ook hadden de infanterie eenheden een veel te logge
structuur (reeds vanaf het echelon peloton) om in een moderne bewegingsoorlog
te maneuvreren. Een laatste belangrijk feit dat in bepaalde divisies ” de discipline
aangetast was door een lange mobilisatie en de ontbindende werking van een
verderfelijke propaganda” dient ook vermeld.(en dit voornamelijk bij de reserve
eenheden.)
En hoe zit het met de 12de Infanterie Divisie (I.D.)?
De 12de I.D. behoorde, samen met de 15de en de 18de I.D., toe tot de eenheden van
de 2de reserve en was ingedeeld bij het IVde Legercorps. Op 09 mei bevindt de
divisie zich aan het Albertkanaal ter hoogte van Wijnegem bij Antwerpen met links
de 13de I.D. (toebehorend aan het Vde Legercorps) en rechts de 15de I.D.. De 18de
I.D. is verder vooruit over het kanaal tot bij Turnhout.
Het Oorlogsdagboek
Op 10 mei om 01.40u ontvangt Commandant Garnier (Turnhoutse baan,284
Wijnegem) een briefomslag “ZEER DRINGEND” met binnenin een briefje met
volgend bericht “Aanval voor elk ogenblik, bijna zeker. Alarm slaan. Mededeling van
IVde Legercorps om 0.14u”
[Hieronder de afbeeldingen van de originele stukken: de omslag verzonden op 09
mei om 23.40u en ontvangen 10 mei om 01.40u (het document is 73 jaar oud en
het adres is nog moeilijk te lezen) en het stukje papier (doorzichtig licht papier
“Minute” zoals dit in bureautermen werd aangeduid) een strookje van 8.5cm hoogte
met het bericht].
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Het velddagboek van Commandant Garnier begint met de volgende zin “Ik heb
niets genoteerd betreffende de dagen 10,11 en 12 mei 1940.” Dit is natuurlijk
spijtig maar we kunnen denken dat tijdens die dagen, behalve luchtactiviteit nog
niet veel gebeurd is in het Antwerpse. De klassieke training en oefeningen om de
manschappen paraat te houden. Nazicht wapens en verbindingen en de andere
dagdagelijkse taken die niet van dien aard zijn om in een velddagboek op te
tekenen.
We mogen wel veronderstellen dat hij wel al op de hoogte was van de val van
Eben-Emaal, de inname van de bruggen van Vroenhoven en Veldwezelt en dat de
vijand reeds voorbij Tongeren is en dat het leger zich langzaam terugtrekt naar de
lijn Antwerpen-Leuven-Waver. We kunnen dus vermoeden dat de zenuwen meer en
meer gespannen geraken. Ondertussen zijn ook de Franse versterkingen aangekomen en met dit gebeuren start de Commandant, verslaggever, zijn notities in zijn
dagboek.
Maandag 13 mei:
De Franse troepen ter versterking nemen hun posities in, in de sector. Het zijn:
I R.L.M.(2) dat bestaat uit :
-Groupement DARIO: 6de Cuirassiers
Verkenningsgroepen 1 & 2
een bataljon Infanterie 9DLM
twee artillerie groepen 75 Auto
-Groupement CAUSANS: 4de Dragonders
Een bataljon infanterie van 9DLM
Twee artilleriegroepen 75 Auto
Vier escadrons lichte tanks.
De Groupement DARIO ontplooit zich van Sint-Lenaarts tot Oostmalle met
Commandopost (P.C.) in Westmalle.
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De Groupement CAUSANS ontplooit zich ten Zuid-Oosten van Oostmalle met zijn
P.C. te Halle
Dinsdag 14 mei
Het 131ste (3) heeft na zich te hebben terug getrokken om 04.15u, twee
Compagnies achter gelaten vóór het antitankkanaal. We werden verwittigd door
een Franse onderofficier en een soldaat.
Om 08.00u hebben een kapitein en 22 man(4) op een vlot het kanaal overgestoken
in Oelegem (Sector van 23ste Infanterie regiment).
Alle brugvernielingen die zich in de sector van de I.D. bevinden zijn verwezenlijkt,
alleen de bruggen 9 &10, waarvan het opblazen toegewezen werd aan de Franse
genie zijn niet gesprongen.
Woensdag 15 mei
07.15u: Ik ontvang het bevel mijn Telefoonpost Groep XXI te verplaatsen naar het
kruispunt: kanaal van Turnhout en de baan ’s Gravenwezel naar Brasschaat, zonder
de communicatielijn te onderbreken. Ik meld dit bevel aan T.Tr.
Donderdag 16 mei
De onderluitenant X (onleesbaar) en 6 man van het 2de Infanterieregiment die op
patrouille (ten voordele van de 15 I.D.) richting Broechem zijn, zijn niet terug
gekomen. Ze werden waarschijnlijk gevangen genomen. Rond 11.45u wordt ons
dan gemeld dat de sergeant en 4 man heelhuids zijn binnen gekomen.
Het bevel wordt gegeven dat het Belgisch Leger zich over het ganse front moet
terug trekken.
Er wordt ons één dag munitie voor alle stukken onttrokken.
De 18de I.D.(39ste Infanterie regiment in Wijnegem) trekt zich vechtend terug.
Het 13de Artillerie regiment(5) wordt van het slagveld terug getrokken.
Om 09.00u komt de kapitein Brasseur terug van het hoofdkwartier van het IV de
Legercorps met een calque waarop de terugtocht routes van het Vde, IVde, IIde en
VIde Legercorps richting de Leie zijn afgebeeld.
Dit bevel zal uitgevoerd worden de 18de mei, behalve wanneer de situatie bij Sedan
zou recht gezet worden.(6)
Gedurende de nacht is er in de sector van de infanterie divisie zeer zwaar
artillerievuur. Luchtmacht weinig actief. Een kanon van 7Aie (7) die een vooruit
geschoven positie wil innemen rijdt door het mijnenveld M.17. Twee mannen
worden tamelijk ernstig gekwetst en een wiel van het kanon is gebroken.
Ik heb deze nacht de permanentie gedaan.
Vrijdag 17 mei
We verlaten het Fort I in de richting van Hemiksem. Om 09.00u krijg ik het bevel
om voorop te rijden tot aan de brug van Hemiksem ten einde toezicht te houden op
de brug tijdens de overtocht van de troepen en om hem op te blazen wanneer ik er
het bevel toe krijg. De brug wordt drie maal overvlogen door vijandelijke
vliegtuigen. Nochtans wordt geen enkele bom gegooid.
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Zaterdag 18 mei
Ik ontvang: bevel Nr 1: de brug laten springen na de overtocht van het gros en de
achterhoede van het 3de bataljon van het 23ste
Linieregiment.
bevel Nr 2: “Bevel aan Cdt Garnier, wanneer het gros van de artillerie
en het gros van de drie infanterieregimenten over de
brug van Hemiksem zijn, het derde bataljon van het 23 ste
Linieregiment dat voor de brug is binnen halen en dan de
brug laten springen. We moeten de 6 infanterie
compagnies en de batterij die achter gebleven zijn als
verloren beschouwen” (foto hieronder)

Ik laat opmerken aan Commandant Muylle, die mij dit bevel heeft overhandigd, dat
volgens mij het nodig is de uitvoering van dit bevel uit te stellen daar het
vijandelijk gevaar me niet zo onmiddellijk schijnt en dat veel geïsoleerde soldaten
nog steeds continu over de brug komen. Anderzijds is het mogelijk dat de achterhoede nog steeds kan binnen komen.
De twee groepen van het 7de artillerie regiment zijn voltallig met personeel en
paarden binnen, alsook het 22ste en 23ste Linie regiment (Majoor Feyerique, Majoor
de Hemptinne en Majoor Lescrauwaet) en dit ondanks het te haastig vernielen van
de brug van Wijnegem.
Om 1.10u krijg ik het bevel Nr 3; “Bevel gegeven aan Commandant Garnier om de
brug van Hemiksem te doen springen.(8).
(Overhandigd om 13.00u). (zie foto)
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Een laatste poging mislukt(9). Ik laat onmiddellijk de verbindingen verifiëren door de
adjudant van de Genie. Er is een breuk vast gesteld. De slepers (10) en aken die op
drift geslagen zijn door het springen van de andere bruggen en zo tegen de
vlotbrug van Hemiksem gestrand zijn, hebben de verbinding verbroken. De breuk is
vlug hersteld en om 01.30u is de brug volledig opgeblazen. Ik laat ook explosieven
aanbrengen in de slepers en aken die in de omgeving van de brug gestrand zijn en
die ook alle de lucht invliegen.
17.00u: vertrek van de Staf naar Oostakker waar we aankomen rond 19.00u.
(Het Hoofdkwartier wordt overvlogen door vijandelijke vliegtuigen die een twaalftal
bommen gooien)
Om 23.00u krijg ik het bevel om mij te begeven naar de Commandopost van
Vierstraat(11) bij de Commandant van de infanterie van de Divisie(12) waar ik het
bevel krijg dat alle infanterie eenheden moeten vertrekken (13)
Zondag 19 mei.
Het Hoofdkwartier van de divisie verplaatst zich van Oostakker naar Ursel en neemt
stelling in bij Vrekkem(14).
Talrijke vijandelijke vluchten over de stellingen.
Om 22.00u krijg ik het bevel me te begeven naar Gent om mij in te lichten over de
overtocht van onze troepen over de brug van Langerbrugge (Luitenant Vermeulen).
Ik kom er aan om 11.45u.
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Zijn reeds over de brug (11.48u) 1ste en 3de groep (niet volledig) van 7Aie regiment,
eerste bataljon van 2de Infanterieregiment, 45 vrachtwagens en infanterie van het
22ste regiment.
Ik begeef mij naar de brug van Meulestede (Luitenant Van Zeveren), waar ik om
23.55u aankom. Zijn daar reeds voorbij: het bataljon Delplace (2 groepen), 1 ste en
3de groep van 7Aie , een deel van de voertuigen van het 22 ste infanterie regiment en
geïsoleerde manschappen van het 2de en 22ste infanterie regiment.
Ik begeef mij naar het Hoofdkwartier van het IVde Legercorps te Ruddervoorde om
me in verbinding te stellen met het Grote Hoofdkwartier op het kasteel
Koudekeuken te Sint Andries bij Brugge.
Ik ben terug in het Hoofdkwartier van de 12 de Divisie te Ursel om 5.30u
(Op de weg naar Ruddervoorde(19.00u) heb ik Commandant dokter Georges
Nemery ontmoet die mij vertelde dat zijn echtgenote(Marinette) met de 5 kinderen
naar Frankrijk vertrokken zijn.
(Op de terugweg naar Ruddervoorde ben ik langs geweest bij mij thuis waar ik met
grote vreugde mijn geliefde vrouw en kleine kindjes terug zag. Ik heb hen
aangeraden in Brugge te blijven.)
Om 05.00u terug in het divisiehoofdkwartier van Ursel (Dit is mijn vijfde nacht
zonder rust – ik heb in vijf dagen mijn laarzen nog niet uitgetrokken).
Maandag 20 mei
Het hoofdkwartier is geïnstalleerd in Ursel.
Gedurende de ganse dag is de sector overvlogen door vijandelijke vliegtuigen.
Gedurende meer dan 45 minuten wordt het hoofdkwartier zelf door een twaalftal
vliegtuigen bestookt met vele resems bommen (15).(Zwaar luchtdoel barrage vuur).
Een rijkswachter van onze provoost is zwaar gekwetst.
(Men heeft in Veurne meer dan duizend brieven gevonden, achtergelaten door het
centraal bureau. De heer Van Waes , diensthoofd van het B.P.S.17 heeft zich
kandidaat gesteld om ze te sorteren ? Wat een moed )
Dinsdag 21 mei
Verkenning van de positie die de 12 de I.D. eventueel gaat innemen. We worden
onder het bevel van de Commandant van het IIde Legercorps geplaatst.(Het IIde
Legercorps [11de en 13de I.D.] verdedigt Gent)
Het hoofdkwartier verhuist van Ursel naar Oedelem.
Ik ben gestuurd in liaison naar het Hoofdkwartier IV de Legercorps te Ruddervoorde.
Woensdag 22 mei
Het Hoofdkwartier keert terug naar Ursel waar ik aankom rond 11.00u.
Gedurende de ganse dag vliegen veel vliegtuigen over gepaard met
bombardementen en zwaar artillerievuur in en achter onze lijnen. (Lichte
verliezen)
De Duitsers zijn deze nacht Gent binnen getrokken.
(Twee en half uur rust deze nacht)
Wordt vervolgd vanaf 23 mei tot de capitulatie op 28 mei 1940.
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Aantekeningen:
(1)Er is een groot verschil tussen Divisie eerste en Divisie tweede reserve,
namelijk:
Een actieve divisie en een divisie van eerste reserve bestonden uit 4
infanteriebataljons waarvan één met zware wapens: Maxim mitrailleurs, anti-tank
kanonnen C47, mortieren van 76mm,mitailettes en Mitrailleurgeweer FM.30 (één
van de modernste uit die tijd).
Een divisie uit de tweede reserve bestond alleen uit 3 bataljons lichte infanterie
wederopgeroepenen met
een zeer verouderde
bewapening: geweer
Mauser type 1889,
mitrailleur Mi.Colt(1918),
machinegeweer FM 15-27
(Chauchat) en
granaatwerpers V.B. die
dateren van de oorlog
1914-18 (dus ze hadden
geen anti-tank wapen).
Het machinegeweer Chauchat draagt de naam van de ontwerper de Franse kolonel
Louis Chauchat dat in 1915 in het Franse leger werd ingevoerd. Van dit wapen
werden maar liefst 262.000 exemplaren gemaakt in verschillende versies. In het
Belgisch leger werd de versie 7.65 mm Mauser gebruikt. Dit volautomatisch wapen
woog een kleine 10 kilo en kon bediend worden op een lichte poot of uit de heup
dank zij zijn pistoolgreep.
(2) Iste Régiment Léger Mécanisé dat deel uitmaakt van de uiterst rechtervleugel
van het 7de Franse Leger dat de lijn van Breda tot Sint-Lenaart bij Brecht verdedigt.
(3) Waarschijnlijk een Franse eenheid.
(4) Waarschijnlijk Franse manschappen.
(5) 13A was zware Corps artillerie (IVde Legercorps waartoe de 12de I.D. behoorde)
en was een regiment dat gelegerd was in Brugge.
(6) Op 14 mei breekt ter hoogte van Sedan het Duitse Leger door de het Franse
front. Door dit gat in de frontlijn rukken de Duitse Pantserdivisies snel op richting
Kanaalkust en dient het Belgisch Leger zich terug te trekken om niet omsingeld te
worden.
(7) Het 7de Artillerie regiment was de divisie artillerie van de 12de I.D.
(8) Bevel getekend door Generaal-majoor C.Dewulf, bevelhebber van de 12deI.D.
(9)We mogen veronderstellen dat er enkele pogingen voordien mislukt zijn.
(10) In die tijd waren er nog zeer veel aken die niet autonoom waren (hadden geen
motor) en die met sleepboten over de kanalen en rivieren in lange rijen (soms vier
tot vijf) boten gesleept werden.
(11) gemeente bij Haasdonk
(12) Generaal-majoor Van Parijs
François Crepain
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Een eeuw militaire luchtvaart
Op 20 april 1913, aan de vooravond van
de Eerste Wereldoorlog, richtte ons land
per Koninklijk Besluit de 'militaire vliegerij'
op. Dit jaar bestaat de Belgische militaire
luchtvaart dus exact honderd jaar.
Na de eerste gemotoriseerde vlucht van
de gebroeders Wright in 1903, richten
Frankrijk en Duitsland hun eerste
luchttroepen op. Als industriëlen zien de
Antwerpse baron Pierre de Caters en de
Luikse ridder Jules de Laminne daar
meteen brood in. Vanaf 1909 beginnen
beiden militaire vrijwilligers op te leiden
op hun privévliegvelden in Sint-Job-in 't Goor en Kiewit.
Op 15 september 1910 koopt het leger zijn eerste vliegtuig aan: een Henri Farman
H.F. 3 type Circuit. De eerste vrijwilliger om leerling-vlieger te worden, is luitenant
Georges Nélis. Later dat jaar legt het leger in Brasschaat het eerste militaire
vliegveld aan. Op 1 mei 1911 start de eerste militaire vliegschool.
Diezelfde dag krijgt commandant Emile Mathieu het bevel over de Werkers- en
Luchtschipperscompagnie, een afdeling van de genie met militaire luchtballons voor
observatieopdrachten. In september dat jaar laat hij de twee vliegtuigen van
Brasschaat voor het eerst deelnemen aan manoeuvres om hun militair nut aan te
tonen. In 1912 voert een vliegtuig met een machinegeweer schietproeven uit op
gronddoelen, een bewijs dat vliegtuigen ook andere militaire taken aankunnen.
Op 16 april 1913 ondertekent koning Albert I het Koninklijk Besluit over de
oprichting en de organisatie van de militaire vliegerij, bestaande uit de
Vliegerscompagnie en de Vliegschool. Op 20 april verschijnt het officieel in het
Staatsblad.
Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog zijn de vier smaldelen volledig
uitgerust met H.F. 20's. De Vliegerscompagnie telt dan 37 piloten en waarnemers,
aangevuld met acht opgeroepen burgerpiloten met hun eigen of geconfisqueerde
toestellen.
Op 3 augustus 1914 stijgen in Brasschaat de eerste vliegtuigen op voor
observatievluchten boven het Duits-Belgische grensgebied. Van de fragiele
tweedekkers gaan er tijdens de eerste oorlogsmaanden meer verloren door
ongevallen en technische pannes dan door vijandelijke acties.
Tegen het einde van de oorlog beschikt het Belgisch leger over ongeveer 200
vliegtuigen, van waarnemings- en verkenningstoestellen over watervliegtuigen tot
jagers en bommenwerpers. De vliegscholen in Frankrijk leiden tijdens de oorlog
ongeveer 250 vliegers op. Samen met de 37 piloten en waarnemers van de
Vliegerscompagnie behalen zij 125 luchtoverwinningen.
Overgenomen van www.mil.be
Tekst: Jos Schoofs & Johan Van Herck
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525 jaar Nederlandse Marine – Sail den Helder 2013
De Nederlandse zeemacht bestaat in 2013 niet minder dan 525 jaar. Bovendien is
ze in ditzelfde jaar ook precies 2 eeuwen Koninklijk. Een dubbel jubileum dus.
Als feitelijke machthebber van de Nederlanden, vaardigde de Habsburgse keizer
Maximiliaan II op 8 januari 1488 de Ordonnantie op de Admiraliteit uit. Dat
betekende dat Nederland sindsdien een eigen marine had. Ruim 3 eeuwen later, in
1813, verleende Koning Willem II, de marine een Koninklijke status toe.
Op 8 januari 2013 ging de Koninkrijksvlag op de Dam in Amsterdam in top om stil
te staan bij 525 jaar georganiseerde zeemacht in Nederland. Ook in andere
voormalige admiraliteitsteden en de huidige marinesteden werd aandacht
geschonken aan het jubileum. Onder begeleiding van een marinedelegatie werd de
vlag gehesen in Veere, Delft, Middelburg, Vlissingen, Rotterdam, Hoorn, Enkhuizen,
Harlingen en Den Helder.
Van 20 t/m 23 Juni 2013 zal er in Den Helder een Sail plaats vinden. Deze Sail zal
dit jaar samen vallen met het 525 jarig bestaan van de Koninklijke Marine. Gelet op
het bovenstaande zal het dit jaar een grotere inhoud hebben dan vorige jaren.
Alleen al de Grote Reünie van Veteranen en Postactief defensiepersoneel gepland
op 20 Juni zal voor een extra accent zorgen. Voor nadere informatie over de Sail
Den Helder 2013 kunt U de website www.saildenhelder.nl raadplegen.
Kades vol authentieke Tall Ships en moderne marineschepen. De Marinedagen
vallen in 2013 samen met Sail Den Helder, en niet zonder reden. In aanwezigheid
van historische schepen herdenkt de Koninklijke Marine niet alleen haar eigen
geschiedenis, maar ook het feit dat zij al die eeuwen innovatieve schepen heeft
gevaren.
De Marinedagen in Den Helder, gecombineerd met Sail, zijn het hoogtepunt van het
jubileumjaar. Donderdag 20 juni opent de marine haar deuren voor oudgedienden,
actief dienend marinepersoneel en andere gasten. Een deel van de marinehaven is
dan ook open voor bezoekers van Sail Den Helder. Vrijdag 21 juni en zaterdag 22
juni is de marinehaven te bezoeken van 10.00 tot 23.00. Op zondag 23 juni is het
terrein toegankelijk tot 18.00.
De Koninklijke Marine zet zich al eeuwenlang dagelijks in voor veiligheid op en
vanuit zee. Vloot en mariniers werken samen om de maritieme veiligheid in
Nederland, en ook ver daarbuiten, te waarborgen. Met demonstraties van
ondermeer vloot en mariniers, marineschepen en helikopters laat de marine, samen
met al haar partners, de duizenden bezoekers van de Marinedagen zien hoe zij op
innovatieve wijze opereert, ver weg en dicht bij huis
Nederland is sinds jaar en dag een maritieme handelsnatie. De marine beschermt
de internationale handelsvloot al eeuwen. In de huidige tijd beschermen vloot en
mariniers koopvaardijschepen in de Somalische wateren tegen piraterij en is er veel
vraag naar de Nederlandse maritieme scheepstechnologie.
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Navydays op de Marinebasis te Zeebrugge
Deze 33ste editie van de ‘Internationale Opendeurdagen’ gaan door in ’t WE van 6
en 7 juli, telkens van 1000 tot 1800u.
Het thema van deze editie luidt “De Marine: een boeiende wereld, gedreven
zeelieden.”
De bemanningen aan boord van de Belgische en buitenlandse marineschepen staan
van 10.30 u. tot 12.00 u. en van 13.30 u. tot 17.30 u. paraat om jullie uitgebreid
met het boordleven te laten kennismaken en op al jullie vragen te antwoorden.
Daarnaast vind je ongeveer vijftig infostanden over Defensie, haar partners en het
maritieme erfgoed. Animatie is verzekerd met een klim- en fantoren, duikinitiaties,
havenrondvaarten, concerten van de Koninklijke Muziekkapel van de Marine en
diverse andere muzikale gezelschappen, reddingssimulaties, demonstraties door
veiligheidspersoneel, brandbestrijdingsdemonstraties, enz... Voor de allerkleinsten
is er een grimestand, een springkasteel en een hindernissenparcours.
De Marine is een loyale partner, wereldwijd aanwezig in nationaal en internationaal
verband. Van mijnenbestrijding in het koude Noorden tot piratenbestrijding aan de
Oostkust van Afrika, het professionalisme, de inzet en de gedrevenheid van haar
personeel wordt steeds zeer op prijs gesteld.
Info: Organisatiebureau Navy Days - Marinebasis Zeebrugge
Tel : 050 55.82.78 - Fax : 050 55.81.65
e-mail: navydays@mil.be
NB Neem ook eens een kijkje m.b.t.dit onderwerp, onder mededelingen bij de
rubriek ‘Het leven in onze club’
Jaarlijkse studiereis vzw “Auschwitz in gedachtenis” 01-05 april 2013
“Verschrikkelijk” … en dan het lot van al die kinderen …
Het was een reis die zelfs dagen na aankomst in België bleef nazinderen … Een
mens zou er niet goed van worden …
En toch waren Charlotte en ik een
bevoorrechte getuige geweest van een
zeer interessante studiereis. Een
studiereis die wij alleen maar kunnen
aanbevelen. De jaarlijkse studiereis
van de vzw “Auschwitz in gedachtenis”.
Op maandag 01 april vertrokken wij
met een 90-koppige Belgische
delegatie met Brussels Airlines vanuit
Brussel richting Krakau. Na een vlucht
van een 2-tal uur landden wij veilig en
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wel in Krakau. Een kleine busrit bracht ons vervolgens in de internationale
jeugdherberg van Auschwitz. Wat een contrast met de treinreis die hele families in
erbarmelijke omstandig-heden moesten maken ongeveer 70 jaar geleden. Soms 3
dagen en 3 nachten opeengehoopt in beestenwagons … 65-70 mensen opeen
gehoopt … 1 emmer water om te drinken … 1 emmer om zijn behoeften erin te
doen …
De formule was educatief sterk onderbouwd. Tijdens ons verblijf kregen wij 3
studiebezoeken aangeboden. Een studiebezoek aan Auschwitz I, een studiebezoek
aan Auschwitz II-Birkenau en een studiebezoek aan het Joods getto van Krakau.
Studiebezoeken waarbij joden die het overleefd hadden ons uit de 1 e hand
vertelden hoe het er toen aan toeging …
Mijn diepste respekt voor Henri Kichka, Jacques Rodenbach, Paul Sobol en Lydia
Chagol, de befaamde schrijfster en cineaste …
Na elk studiebezoek volgde s’avonds een open en constructief deba. De
samenstelling van de groep maakte deze debatten zeer leerrijk. Professoren,
rechters, historici, vaksbondsafgevaardigden, leerkrachten, en vooral een 15-tal
jongeren, laureaten van de schrijfwedstrijd over democratie.
Na de debatten en het avondmaal kreeg iedereen nog de kans om een persoonlijke
ontmoeting te hebben met de aanwezige joden.
Naast de studiebezoeken waren er ook een 3-tal wetenschappelijke
uiteenzettingen. Een over de organisatie van de jodenvervolging, een over de
sondercommando’s en een over het lot van de Roma en Sintizigeuners en kinderen
in de concentratiekampen. Deze laatste uiteenzetting was om er niet goed van te
worden …
Verschrikkelijk, gruwel in de meest sadistische vorm !
Er was ook ruimschoots tijd om te herinneren en te herdenken. Beklijvend was de
herdenking aan de dodenmuur tussen blok 10 en 11 in Auschwitz I.
De studiereis werd tenslotte afgesloten
met een galamaaltijd en een concert
op donderdagavond.
Zoals ik al zei was het een reis die lang
bleef nazinderen. Wat ik vooral
onthouden heb is het feit dat men
reeds aan geallieerde zijde vanaf 1942
wist dat mensen in grote getale
uitgeroeid werden. Net zoals nu in
Syrië laat de internationale
gemeenschap gedijen …
Weerom zijn vrouwen en kinderen het grootste slachtoffer !
Stefaan Vergaerde
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68ste Verjaardag bevrijding “Vrouwenkamp Ravensbrück”
Het was voor mij een hele eer om aanwezig te zijn op de herdenking 68e
verjaardag bevrijding "Vrouwenkamp van Ravensbrück"in Ravensbrück. Tevens heb
ik er meegewerkt aan het nieuw museum en de nieuwe tentoonstelling welke
zondag 21 april plechtig geopend werd.
Dokter Ensbach, Leiterin der Mahn-und
Gedenkstätte Ravensbrück Stiftung
Brandenburgse Gedenkstätten was mij
dan ook zeer dankbaar voor mijn
aanwezigheid.
Ik had ook het genoegen om de
afgevaardigde van bondskanselier
Merkel, Ministerialdirektorin Dr.
Ingeborg Berggreen-Merkel persoonlijk
te ontmoeten.
Ravensbrück was een oord van
verschrikking. Een internationaal kamp
waar 132.000 vrouwen uit de bezette
gebieden - ook heel wat Belgische
vrouwen en kinderen - terechtkwamen.
90.000 hebben dit verschrikkelijk kamp niet overleefd. Een verhaal dat we zeker
ook niet mogen vergeten !
Ik heb ook heel wat overlevenden ontmoet...
Het was enkel jammer te moeten vaststellen dat België een van de weinige landen
was die niet officieel vertegenwoordigd was.

V.l.n.r. Stefaan Vergaerde, Ann Sokol, dochter van een overlevende van het KZ
Ravensbrück, Professor Ingeburg Digneffe, professor moraalfilosofie en
menswetenschappen universiteit Hasselt en dan de dochter en schoonzoon van
barones Lily De Gerlache de Gomery . Deze barones heeft ook KZ Ravensbrück
overleefd.
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In de toekomst zal mijn dochter Charlotte zich inzetten om dit verhaal ook aan
jongeren te vertellen. Op 4 mei geeft zij een voordracht in Antwerpen : "De
holocaust en de vrouwen van Ravensbrück".
Stefaan Vergaerde

Familiedag KNVMMR 26 mei 2013 “Het fort van Breendonk”
Fort Breendonk, een fort van tweede orde met samengevoegde caponnières,
gelegen tussen de forten van Walem en Liezele is het meest zuidelijke fort van het
“nationaal reduit” Antwerpen. Wat oorspronkelijk een Belgische vesting is,
algemeen hoofdkwartier van het Belgisch leger mei 1940 wordt vanaf eind
augustus 1940 een oord van verschrikking.
Een oord waar de dood ten gevolge van foltering, uitputting, terechtstelling en
honger continu op de loer ligt. Angst
overheerst …
Minder dan de helft van de
gevangenen die de gruwel van
Breendonk meemaken overleven de
oorlog.
Het fort van Breendonk vertelt het
verhaal van Vlamingen, Walen,
Brusselaars en buitenlanders, allen
met een verschillende religieuze en
filosofische achtergrond.
Op zondag 26 mei 2013 hadden wij het
geluk om samen met de vrienden van
de KNVMMR dit nationaal gedenkteken te bezoeken. Een eerbetoon ook aan de
40000 erkende Belgische politieke gevangenen .
Onze gids Luk Sanders wist ons 2 uur lang te boeien …
Een bezoek dat nog lange tijd zal nazinderen …
Wat hadden wij geluk om na deze gidsbeurt samen gezellig een lekkere pannekoek
te eten en dit in schril contrast met datgene wat zich binnen het fort tijdens WO-II
afspeelde.
Tijdens deze familiedag – met een welgemeende dank aan de organisator, Erik –
vierde de vriendschap hoogtij. Blij om lid te zijn van KNVMMR.
Weeral hadden de afwezigen ongelijk.
Hopelijk tot de volgende familiedag in 2014 met een bezoek aan het fort van
Loncin.
P.S. Het gedenkboek “De gevangenen van Breendonk” Auffanglager Breendonk
1940-1944 ISBN 9789090269504 is een absolute aanrader om in bezit te hebben.
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Mercurius rubriek

Maritieme Staalindustrie in de lift
Na W.O.II tekende zich een langzame kentering af in d e West-Europese
staalindustrie. De lokale ijzererts- en steenkoolmijnen geraakten stilaan uitgeput
zodat men stapsgewijze een beroep moest doen op overzeese grondstoffen
waarvan de kostprijs goedkoper uitviel dan d i e van de lokale productie. Daar zowel
ijzererts als steenkolen via maritieme weg werd aangevoerd, ging men hoogovens
bouwen in d e nabijheid van d e havens. Zo ontstond, onder meer, Usinor in
Duinkerke en Sidmar langs het zeekanaal Gent-Terneuzen. Grote zeeschepen
konden zo rechtstreeks aan d e kade van het staalbedrijf aanleggen om er erts en
steenkolen te lossen en d e afgewerkte producten af te voeren.
Terugloop van 's lands staalproductie
In ons land ging d e Waalse staalnijverheid dan ook langzaan teloor en van de vijf
hoogovens d i e wij onlangs nog telden, branden voor het ogenblik enkel nog d e
twee van Arcelor Mit tal Gent. Terneuzen krijgt weldra een grotere zeesluis zodat
nog grotere zeeschepen aan het Gentse staalbedrijf zullen kunnen aanleggen. Voeg
daarbij dat er ook plannen bestaan om er een derde hoogoven bij te bouwen.
Deze plannen zullen wellicht de terugloop van d e staalproductie in ons land
afremmen. In 2012 kromp d e productie opnieuw van 8 naar 7,4 miljoen ton hetzij
bijna d e helft minder dan d e 10,7 miljoen ton van 2008. Zo'n 63% van onze
productie is voor rekening van Gent en 37% voor d e Waalse industrie. Qua
vooruitzichten is het duidelijk dat Arcelor Mittal Gent over sterke troeven beschikt
om d e uitdagingen van de toekomst aan te gaan.
Europese overcapaciteit
Qua terugloop van de staalproductie volgt ons land d e Europese trend. Inderdaad,
in d e EU-27 slonk d e productie in 2012 met 4,7% naar 169,4 miljoen ton. De
automobielindustrie is d e voornaamste klant van d e sector en men weet dat ze
met een sterk verminderde verkoop geconfronteerd wordt. Het gevolg hiervan is
een duidelijke overcapaciteit op d e Europese markt. Sluitingen en afbouw van
staalbedrijven zijn nu schering en inslag zoals dat onlangs nog gebeurde in bet
Luikse bekken van Arcelor Mittal.
Een verdere verschuiving naar maritieme locaties toe zou de terugloop op het
Europese staalfront misschien kunnen afremmen. Zo heeft Arcelor Mittal onlangs
besloten een derde hoogoven in Duinkerke op te starten. Ook de bouw van een "
electro-oven in Gent wordt overwogen. Voor d e zeehavens is deze evolutie van van
essentieel belang. De staalnijverheid is immers een grote verbruiker van
grondstoffen die aanzienlijke trafiekvolumes aanvoert en afgewerkte producten
afvoert, wat ook de tewerkstelling in de havens bevordert.
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Wereldwijde expansie
Europa is evenwel de wereld niet. Volgens de World Steel Association stelt 's
wereldswijde staalindustrie het bijzonder goed. De sector steekt de jongste jaren
opnieuw in de lift zodat het volume van het geproduceerd ruwstaal in 2012 nog met
1,2% toenam naar 1,55 miljard ton. Dat was ongetwijfeld een nieuw wereldrecord.
Vergeleken bij 2000 beliep de wereldproductie toen slechts 849 miljoen ton. In
2004 rondde men voor het eerst de kaap af van de 1 miljard ton, en net voor de
crisis van 2007 bedroeg de wereldproductie 1,35 miljard ton. Conclusie: op acht
jaar tijd is de wereldproductie met liefst 50% verhoogd !
Hoe kont bet nu dat 's werelds staalproductie fors expansief is ? China is er voor
een groot deel de oorzaak van. Dat land is heden ten dage goed voor circa de helft
van wereldproductie: 716 miljoen ton in 2012 op globaal 1,55 miljard ton. Sinds
2005 is de productie in China omzeggens verdubbeld. Vergeleden bij de Europese
productie (169,4 miljoen ton) mag men zeggen dat ons continent achteraan de
Chinese staaltrein bengelt.
Maritieme lokalisatie van de staalindustrie
Dat de Europese staalindustrie moeilijke tijden tegemoet gaat, lijdt geen twijfel. De
politiek onderschat de dynamiek van de markt en loopt de feiten steeds achterna.
Ze doet weinig moeite om de Europese staalnijverheid te verdedigen en ze te
behoeden van de harde concurrentie die vanuit China overwaait. 'Gouverner, c'est
prévoir', zeggen onze zuiderburen, maar zowel voor België als voor vele Europese
landen is dat een loos adagium.
Vergeten we evenwel niet dat de 'maritimisatie' van d e staalindustrie nog altijd in
d e lift zit. O p structureel en organisatorisch vlak. worden evenwel wanhopige
pogingen gedaan om d e hoogovens d i e dieper in het land zitten, productief te
h o u den. Dat is onder meer het geval in Elzas-Lotharingen en rond Duisburg. Maar
zullen die sites het nog lang kunnen uithouden tegen d e lokalisatie van nieuwe
bedrijven langsheen d e zee en d e grote zeekanalen ? Erts- en kolenschepen
worden alsmaar groter en kunnen d e transportkosten gevoelig drukken. De
toekomst van d e staalindustrie ligt ongetwijfeld in deze nieuwe sites en daarom
ook zullen d e bedrijven dieper in het land gelegen mettertijd d e deuren moeten
sluiten. Voor ons land blijft Vlaanderen veilig, terwijl het Waalse staalverhaal
langzaam zal uitsterven.
Bron: Statistieken 2012 World Steel Association
De Loydd Febr 2013
H.P. ROGIE
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Analyse van de West-Vlaamse sociaal-economische verwachtingen.
Spijts de langdurige crisis lijkt het er op dat in West-Vlaanderen een keerpunt in de
negatieve trend waar te nemen is. De cijfers waarover ik beschik wijzen op een
groeiend vertrouwen bij de ondernemers. Een korte samenvattende analyse :
De sociaal-economische indicatoren evolueerden vooralsnog niet bijzonder
positief maar zijn ook niet van die aard dat er geen hoopgevende signalen zijn.
De West-Vlaamse arbeidsindicatoren waren niet gunstig in de afgelopen
maanden. Het aantal mannelijke werklozen en de jeugdwerkloosheid steeg op
jaarbasis. Enkel de werklozen van 5O jaar en ouder daalden in aantal. Ook de
tijdelijke werkloosheid bleef toenemen op jaarbasis. De VDAB ontving in januari
2013 minder werkaanbiedingen op jaarbasis. Er bleven nochtans meer vacatures
openstaan op het einde van de maand.
Ook de indicatoren die het producentenvertrouwen weergeven bevestigen een
zekere twijfel,maar geen paniek. De omzet van de grote bedrijven met zetel in
West-Vlaanderen steeg onvoldoende in de eerste drie kwartalen van 2012 om van
een toename te spreken. De nominale waarde van de uitvoer steeg bijna niets en
minder dan de globale omzet, zodat onze exportquote afnam. Maar de
investeringen stegen in diezelfde periode van 2012 sterker dan de omzet, vooral
door een relatief grote toename in het eerste kwartaal. Vanaf maart 2012 daalde
het aantal starters, uitgezonderd een lichte toename in oktober.
Het aantal faillissementen steeg in 2012 met 8 % tegenover 2011 en we verloren
ruim 17 % meer jobs als gevolg van die faillissementen. En ook de cijfers van
januari 2013 toonden een toename.
Bij de indicatoren van het consumentenvertrouwen zien we echter een lichtpunt
Volgens voorlopige cijfers deed de West-Vlaamse bouwmarkt het in 2012 beter dan
in 2011 met niet minder dan 28 % meer vergunde nieuwbouwwoningen op
jaarbasis in de periode januari – oktober en ruim 25 % meer nieuwbouwwoningen
waarmede reeds gestart werd in de eerste drie kwartalen van 2012. Het aantal
vergunde renovatiewoningen bleef op hetzelfde peil.
De omzet in de kleinhandel steeg iets meer dan de totale omzet in WestVlaanderen.
Het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens viel in 2012 wel heel sterk
terug, met ruim 25 %.
Conclusie : Alles bij elkaar genomen is de impact van de crisis op de WestVlaamse economie minder negatief dan gevreesd en bewijzen de West-Vlamingen
dat men ze niet zo vlug er onder krijgt.
Rudolf Leplae
PS : Zo een volledige analyse U zou interesseren ga dan naar de website van de
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM : www.pomwvl. be
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Maatschappijrubriek
Het Europa College
Werd opgericht in 1949. De oprichtingsakte werd onder meer ondertekend door
Winston Churchill, Alcide De Gasperi( eerste minister van Italië), Paul-Henri Spaak,
August Cool(voorzitter ACV), Duncan Sandys(Brits parlement), Denis de
Rougemont ( een Zwitsers denker die een rol speelde in de Europese eenwording)
en Salvador de Madariaga(Spaans diplomaat in exil). Hendrik Brugmans, één van
de leidende personaliteiten van de Europese Beweging werd er de eerste rector
van.
De stichtingsvergadering ging door op 19 mei 1950 en het Regentesbesluit van 23
juni 1950 kende aan de nieuwe vereniging de rechtspersoonlijkheid toe als
'Stichting van Openbaar Nut'.
De voertalen: Engels en Frans
Financiering:
- De Europese Commissie
- De federale Regering België, namelijk Buitenlandse Zaken
- Sholarships door de landen, regio´s en ondernemingen
- Schoolgeld van de studenten(Fee: in 2013 22.000€, maar de werkelijke kost
voor het Europa College bedraagt 35.000€, in 2014 zal de Fee 29.000€
bedragen)
- Opdrachten
- Giften door ondernemingen - (Sponsoring)
Professoren:
Prof-Directeur per departement.
Deputy Prof per departement.
150 professoren-experten uit 25 verschillende landen en ongeveer 26 assistenten.
Studenten:
Postuniversiteit studenten na een strenge selectie.
In 2013 in Brugge 325 en in Natalin (Polen) 120 studenten, waaronder 54
nationaliteiten en 80 % uit de Europese Unie.
Natalin werd opgericht in 1994.
Studies:
Europees Recht, Europees Economisch Recht, Europese Administratieve studies en
Internationale Diplomatie.
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Waar naar toe:
Ongeveer de helft komt terecht in de publieke sector en dan voornamelijk in de
Europese instellingen. Andere komen terecht in de diplomatieke wereld en meer en
meer in de ondernemingen.
Gekende namen o.a. Luc Coene en Marc Descheemaeker.
Partners Europa College:
Europese Stichting Madariaga.
Platform van reflectie en dialoog Europese thema´s (De oud-studentenvereniging
van het Europa College)
Het Internationaal Comité van het Rode Kruis.
De Universiteit van de Verenigde Naties/Vergelijkende Regionale Integratiestudies
Het lokaal comité van het Europa College te Brugge.
De nieuwe Campus Verversdijk:
De naam Verversdijk is te danken aan de vele lakenververs( Blauwververs en
Roodververs) die er hun woning en werkplaats hadden. Anselmus Adornes was een
van de voornaamste bewoners van de dijk. Op de plek van zijn eigendommen,
bouwden de jezuïeten in de 17de eeuw hun klooster.Vanaf de Franse tijd en
gedurende bijna twee eeuwen werden de gebouwen gebruikt als Koninklijk
Atheneum en Rijksmiddelbare
school. Op het einde van de
twintigste eeuw werd, na grondige
restauratiewerken, het klooster als
campus voor het Europa College in
gebruik genomen.
Fasen in de bouwwerken:
2001: Beslissing eerste fase onder
impuls Jean-Luc Dehaene (20002009 - Voorzitter van de Raad van
Bestuur van het Europa College)
2002: Start restauratie;2007:
Opening eerste fase ;2010:
Beslissing tweede fase en start 2
fase ; 2013: Opening tweede fase eind april.Het nodige geld kwam van
geldinzameling (Fun Raising) De kostprijs eerste fase bedroeg 13,5 miljoen € en die
van de tweede fase 8 miljoen €.
Het Europa College heeft 11 locaties:
Dijver 11: De Rector, twee auditoria en een bibliotheek.
Verversdijk 16: Professoren en academische staf, een afdeling ontwikkeling,
vergaderruimte voor de Raad van Bestuur, seminariezalen enz.
Restaurant: Garenmarkt 15
Acht residenties: Biskajersplein 1, Torenbrug 2, Oliebaan 5a, Oost-Gistelhof 13 &
17, Oude Zak 24-26, Rozendal 30, Sint-Jorisstraat 49 en Rode Haanstraat 3.
AH
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Het leven in onze Club
Uitreiking ereteken aan Maurice Michielsens
Het bestuur van de Europese confederatie van oud-strijders en militairen besliste
om aan de heer Maurice Michielsens het ereteken met diploma toe te kennen van
"Grootmeester strijder voor Europa". Dit voor zijn belangeloze inzet van meer dan
50 jaar voor de Koninklijke Belgische Marine, zijn inzet voor de gewezen oudstrijders - vuurkruisers WOI en de oud-strijdersverenigingen van WOII. Tevens is
Maurice Michielsens lid van The Last Post Association en de The Royal British Legion
en talrijke andere Vaderlandslievende verenigingen. De gouverneur overhandigde
hem op 16 april het ereteken in zijn Ambtswoning.

Commandeur in de Orde van Burgerlijke Verdienste
Louis Verbeke, sedert vorig jaar lid van onze Afdeling, werd door Koning Juan
Carlos I benoemd tot Commandeur in de Orde van Burgerlijke Verdienste. Dit
juweel samen met de oorkonde werden hem op 07 mei op de ambassade van
Spanje door de Spaanse Ambassadeur plechtig overhandigd.
Na zijn studies aan het Sint Leo-college trok hij naar Antwerpen om er consulaire
wetenschappen te studeren. Nadien behaalde hij het diploma van Hoge Europese
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Studies aan het Europacollege en werd hij laureaat van de prijs van de minister van
Buitenlandse Zaken.
Hij start zijn loopbaan als expert van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel.
Vervolgens gaat hij als Export Analist en als Marketing Promotions Manager in
verschillende bedrijven aan de slag en is sinds 1990 zelfstandig consulent.
Op 22 oktober 1987 werd ons lid aangesteld tot Honorair Consul van Spanje in
Brugge en dat voor de hele
provincie. Dit consulaat heeft
hij volledig moeten
heropstarten aangezien er al
lang geen meer was in
Brugge. Door die zovele jaren
van dienst is hij van de 194
ereconsulaten in België de 6de
langste in functie.
We wensen hem van harte
proficiat met deze
uitzonderlijke onderscheiding
die een bewijs van
erkentelijkheid is voor zijn
We zien hier de gevierde in het midden met rechts de Heer Ambassadeur
ijver, inzet en volgehouden
Ignacio Matellanes en links de Markies de Casa Pombo, Consul Generaal
van Spanje.
beschikbaarheid.
Louis Verbeke is Bruggeling
van geboorte en woont in de Barrière straat in Sint-Michiels.
FC

Mededelingen
Infostand te Zeebrugge n.a.v. de Internationale Opendeurdagen
Tijdens deze Navydays op 6 en 7 juli houdt M&M-Brugge/WV in samenwerking met
de ‘Vriendenkring van de Belgische Marine Infanterie (ABMI) er een infostand over
het project ‘Comifusmar’ : “Van Schelde naar Ijzer”
Een powerpointpresentatie zal jullie de ganse opzet van het project vertellen.
Er worden door ABMI enkele attributen te koop aangeboden als herinnering aan de
legendarische marinefuseliers van admiraal Ronarc’h.
We zijn ervan overtuigd jullie te mogen verwelkomen en te woord te staan.
Opendeurweekend bij Standaard boekhandel in het teken van WOI
Op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2013 organiseert de Standaard
Boekhandel, vlamingstraat te Brugge n.a.v. de boekenbeurs een opendeurweekend.
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Dit weekend zal volledig in het teken staan van WOI.
Heelwat historici, auteurs boeken WO-I, auteurs
jeugdboeken WO-I, ... hebben al hun medewerking
toegezegd.
Naast een grote signeeractie zou er ook een
voordracht en debat doorgaan rond WO-I.
Enkele verenigingen krijgen de kans om met
evenementen rond WOI aan te sluiten:
Mars en Mercurius Brugge/WV zal aanwezig zijn met
de hoger vernoemde infostand rond het project “Van
Schelde naar Ijzer

Galaconcert militaire commando provincie West-Vlaanderen
Via ons bestuurslid Jan De Vos, gewezen provinciecommandant,
kregen we van het provinciecommando het bericht dat de datum
van het 36ste galaconcert dit jaar doorgaat op dinsdag 26
november. Goed om nu reeds te noteren.

Indochina 2013
Bestuurslid Luc Saelens stuurde ons volgend bericht:
“Dit jaar eind oktober en eventueel maart 2014 organiseer ik voor de
(voor)laatste keer met mezelf als reisleider een reis door Indochina ( Vietnam en
Cambodja ).
Het vertrek uit Brussel is gepland op 21 okt. naar Hanoi en terugreis ( voor wie
wenst kan nog een strandvakantie bijgeboekt worden ) vanuit HCMC ( vroegere
Saigon ) op 09 Nov 2013.
Wij reizen privaat in kleine groep ( Max 12 ). Liefst voor eind juni teneinde de
vlucht naar en van Azië nog voordelig te kunnen boeken.”
Inlichtingen: Saelens Luc, e-mail saeluc@hotmail.com , mobile 0473341248
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Onze 80- jarigen
Jean de Paepe werd op 11 april ll. 80 jaar jong, op 26 april was het de beurt aan
Willy Constant en op 24 juni worden Lucien Flahaut en Eric Logghe opgenomen in
ditzelfde regiment van tachtigers.
We wensen hen allen van harte proficiat en nog vele prettige jaren als lid van onze
vereniging.

Jean de Paepe

Eric Logghe

Willy Constant

Verkoop van attributen M&M
Voor de nieuwe leden is het interessant om te weten dat volgende M&M attributen
kunnen besteld worden:
Kenteken M&M
Das M&M (marineblauw of bordeaux)
Nieuw!!! Sjaal voor dames (bordeaux)

€3,50
€11
€15
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Leden kunnen voor het kopen van M&M attributen contact opnemen met onze
penningmeester Ivan Loncke tel. 0477 31 01 17 of via e-mail
ivan.loncke@skynet.be .
Onze penningmeester zal dan afspreken om uw bestelling op een volgende
bijeenkomst van M&M af te leveren.

Wekelijks Trefpunt
Iedere vrijdag tussen 16.00 en 18.00u komen onze leden samen in Café-Restaurant
’t Zand op het Zand in Brugge. Aarzel niet en kom ook eens voor een babbel met
vrienden met een koffie een gezellig pintje of een glas wijn.
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Café - Tea-Room - Restaurant - Hotel

‘T ZAND
(voorheen Boudewijn I)
Het gezellige restaurant met een heerlijke keuken

aan eerlijke prijzen
Elke vrijdagavond verrassingsmenu aan 30 Euro
**************
En niet te vergeten het M&M Club trefpunt
elke vrijdagnamiddag van 16 tot 18 uur
Wij verwachten u voor een gezellige drink
of een lekkere hap.
Tel:050-33.69.62 en www.cafetzand.be
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Werkten mee aan het tot stand komen van dit nummer van M&M Contact met
teksten en/of fotos:
André Billiet
François Crepain
Jan De Vos
Roger De Waele
André Hoef
Rudolf Leplae
Henri Pierre Rogie
Luc Saelens
Stefaan Vergaerde
Ronny Vermeersch

Wij zoeken nog enkele adverteerders
Publiciteit in ons driemaandelijks M&M contact tijdschrift:
Eén bladzijde A4: €25 per nummer of €80 voor vier nummers
Eén halve bladzijde A4: €13 per nummer of €40 voor vier nummers
Wie wil ons steunen?
Alle verdere informatie bij onze penningmeester: tel. 0477 31 01 17
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