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Onze Agenda

Maa 22 apr.

19.30u

Zon 21 apr.

09.30u

Woe 08 mei

11.30u

Din 14 mei

09.00u

?? juni

10.30u

Voordracht door Prof Em Etienne Rooms
De rol van de Franse Brigade Marinefuseliers tijdens de
terugtrekking van het Belgisch Leger naar de IJzer.
Sint George’s day herdenking in de Sint Donaaskerk/Militair kerkhof te
Zeebrugge
Herdenking V-dag aan het monument van de weggevoerden aan het
Stationsplein te Brugge
Dagreis met bus naar het Waasland. Bezoek aan kasteel Cortewalle
te Beveren Lunch in het Koetshuis en bezoek aan het sluisgebouw
v/h Deurganckdok te Kalloo
Voordracht “Olie en gasexploitatie in de Zuidelijke Noordzee” door
Hans Rijckborst gevolgd door lunch
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Het woord van de Voorzitter

Weer aan de schrijftafel om mijn drie-maandelijks woordje naar jullie toe, op te stellen. Het toeval wil dat
langs de radio de vrolijke opgewekte noten van de 4-jaargetijden van Vivaldi mijn bureau binnen vloeien.
Die heerlijke klanken van de lente waarbij je met moeite kan blijven stil zitten. De lente, “la primavera”
zeggen de Italianen met een vleugje muziek in hun stem. Wat zij daarmee bedoelen kunnen we
omschrijven als de eerste waarachtige van de seizoenen. Maar wanneer ik naar buiten kijk , heb ik de
indruk dat die primavera op één of andere Belgische trein in het verre Italië is blijven steken. Het wit van de
sneeuw verdwijnt langzaam onder de druilige regen, de nachttemperaturen blijven maar onder nul en de
natuur blijft maar slapen. De eerste waarachtige…(meteorologisch reeds meer dan een maand gestart) laat
op zich wachten. Maar “Le beau monde se fait attendre” zegt men in het Frans. Bijgevolg blijven we
optimistisch want een uitzonderlijk mooie zomer komt er zo aan !? Maar nu genoeg over het weer en
keren we terug naar het “menu” dat ik jullie had beschreven in mijn “woordje” van vorig nummer. Een
zeker aantal van die gerechten zijn reeds afgeruimd.
We hebben inderdaad een zeer geapprecieerde conferentie gehad over de aanleiding en de gevolgen van
WO I. Nadien volgde een goed bijgewoonde AV , maaltijd met de bijpassende danspasjes. Een tweede
bezoek aan Bombardier zit er ook op en nu volgt nog het bedrijfsbezoek aan Tyco. In april komt Professor
Rooms ons een historische beschrijving geven van de gebeurtenissen in oktober 1914 hier in WestVlaanderen, met de nadruk op de terugtocht van het Belgisch Leger en haar flankbescherming door de
Engelsen en de Fransen. (Opgelet: de nieuwe datum is 22 april, er is dus een lichte verschuiving van de
oorspronkelijk aangekondigde datum). Het ééndagreisje brengt ons in de maand mei naar het minder
gekende Waasland en in juni is een conferentie over een zeer actueel thema (nieuwe methodes om
aardolie te winnen, misschien ook in onze Kempen?) voorzien.
Nu komen we bij het hoofdgerecht nl. de reis naar Londen. Wel hier zal de chef-kok een goocheltoer
moeten uithalen want de jaarlijkse traditionele plechtigheid aan de Cenotaph kan dit jaar wegens zware
wegenwerken aan Whitehall niet doorgaan. Dit is natuurlijk voor hem een niet voorziene tegenslag, maar
niet getreurd hij zal wel de nieuwe Engelse ingrediënten vinden om iets anders op tafel te brengen. Dus er
wordt een alternatief gezocht !!
Tenslotte wil ik u allen ook attent maken op de Nationale Dag die dit jaar op 12 oktober door M&M Brabant
wordt georganiseerd.
Dit eerste nummertje van 2013 is weer vol met gegevens en nieuws over onze en andere clubs. Een dikke
proficiat voor diegenen die ieder kwartaal met de nodige energie het voor mekaar krijgen.
Ik wens jullie nog een aangename lectuur.

François Crepain
Brugge, 15 maart 2013
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Terugblik op onze activiteiten
Dinsdag 15 januari – spreekbeurt WOI door Jan De Vos
De eerste kou trotserend met reeds een
minimumtemperatuur die naar -6° zakt, vonden
we ons terug met een 60-tal toehoorders in de
goed verwarmde aula van het Groot Seminarie te
Brugge, om te luisteren naar de boeiende
toespraak van ons bestuurslid Jan De Vos over de
Eerste Wereldoorlog.
In zijn inleiding nam spreker ruim de tijd om ons
uit te leggen welke de onderliggende redenen
waren waarom de aanslag te Sarajevo op
aartshertog Frans-Ferdinand op 28 juni 1914 de
aanzet zou worden tot de meest bloedige oorlog op WOII na - uit de geschiedenis , met om en rond
de 10 miljoen gesneuvelde soldaten uit beide kampen.
Spreker kwam zijn geschreven belofte in zijn voorbereidend artikel over dit onderwerp in M&M-Contact
nr 4 van december 2012 getrouw na: door middel van een verzorgde, inzichtelijke en goed gestructureerde
PowerPointpresentatie schetste hij het verloop van het conflict aan de verscheidene fronten, zowel
aan het westelijk en het oostelijk front als in het Midden-Oosten. Hij vertelde uitgebreid over het
‘Von Schliefenplan’, de inval in België, de wijze beslissing van Koning Albert I om na de val van Antwerpen
op Belgisch grondgebied te blijven en zich terug te trekken achter de IJzer, met de IJzerslag en
onderwaterzetting van de gebieden tussen Nieuwpoort en Diksmuide tot gevolg.
In zijn slot belichtte spreker ruim de gevolgen op menselijk, politiek, economisch en maatschappelijk gebied
voor Europa, dat zeer gehavend en ontredderd uit deze oorlog kwam en haar machtspositie in de wereld
tot op heden diende prijs te geven ten voordele van de USA. Ook werd uitvoerig stilgestaan bij de
Vredesconferentie van Parijs en vernederde gevolgen voor Duitsland van de bepalingen van het Verdrag
van Versailles.
Tot besluit:
Duitsland heeft deze oorlog eigenlijk nooit gewild, met een uitgestoken wijsvinger moeten we kijken in de
richting van Rusland en Frankrijk.
Maar Duitsland is deze bloedige oorlog wel begonnen!
Dat de spreekbeurt bij de toehoorders was blijven hangen, bewezen de vele gevoerde gesprekken over dit
onderwerp tijdens de verfrissende receptie na afloop.
Bij het bestuur wordt overwogen deze succesvolle toespraak over te doen in een namiddageditie voor de
leden en sympathisanten die zich op dit tijdstip beter vrij kunnen maken.
RV
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Donderdag 07 maart - Bezoek aan bombardier(*)
De leden van Mars en Mercurius werden om 13.45u verwelkomd aan de receptie van het bedrijf
Bombardier en ontvingen er een badge, een veiligheidsjas en –bril. Directeur Roland Deduytsche leidde ons
vervolgens naar de vergaderzaal waar hij ons een voordracht gaf over de groep Bombardier in de wereld en
in België.
De strategie van Bombardier bestaat erin diverse manieren te ontwikkelen om de wereld in beweging te
brengen met aandacht voor de technologie, de software en zeer belangrijk, het leefmilieu.
De groep bestaat hoofdzakelijk uit twee grote afdelingen:
- Transport: tram, trein, metro, rail transport solutions: Inkomsten: 9,8 miljard $,
orderbook: 31,9 miljard $, 53 %
- Aerospace: diverse soorten vliegtuigen, zowel personen, goederen, blussen, …: Inkomsten: 8,6
miljard $, orderook: 22 miljard, 48 %.
De groep Transport is aanwezig in 60 landen met 62 productie-eenheden en 18 onderhoudscentra. De
omzet is verdeeld als volgt: 70 % in rollend materiaal, 15 % in diensten en 15 % in systemen en signalisatie.
Er zijn 36.200 personeelsleden, 75 % in Europa, 20 % in Noord-Amerika, 7 % in Azië.
De kenmerken van de markt zijn:
- Het klimaat is gunstig voor trein en tram omwille van de vermindering va CO2,
- De risico’s zijn groot: veel penaliteiten en kleine marges.
De uitdagingen bestaan erin een antwoord te vinden op volgende problemen: de groeiende bevolking in de
steden, de verkeersopstoppingen en de vergrijzing. Hiervoor worden overal grote investeringen gedaan in
het openbaar vervoer.
De oppervlakte van het bedrijf werd gereduceerd van 370.000 m2 tot 170.000 m2 waardoor de
kostentarieven gevoelig konden gereduceerd worden. Er zijn actueel ongeveer 700 personen
tewerkgesteld.
Actueel in productie zijn: 220 Flexity-trams voor Brussel, 200 Desiro-treinen voor het GEN (gewestelijk
express-net) rond Brussel, 180 MIO9 metrostellen voor de RATP van Parijs, 172 NAT-treinen voor de SNCF
in Frankrijk, 700 AGC Autorails en 492 M6 Dubbeldekrijtuigen voor België.
Wij mochten een bezoek brengen aan alle werkplaatsen waar activiteiten worden uitgevoerd. De grote
activiteiten die in Brugge uitgevoerd worden zijn: het lassen van de chassis, de bekleding, het schilderen, de
bekabeling (wordt ook uitbesteed), de eindafwerking, de testen (statisch en functioneel).
Op het gebied van de fabricatie zijn er 2 concepten: de productie in lijn waarbij het rijtuig verplaatst wordt
van de ene werkpost naar de volgende en het modulair concept waarbij voor elk rijtuig de modules
afzonderlijk worden uitgevoerd en dan samen gemonteerd.
Merkwaardig is ook dat er geen magazijnen meer zijn, de stukken blijven op de opliggers liggen die bij de
werkplaats worden gestald, klaar om voor de productie te worden opgehaald.
Een zeer interessant bedrijfsbezoek, met dank aan de heer Deduytsche en de directie van Bombardier
Brugge.
Ir. Jan Van Everbroeck
Ere-FKP
(*) Een identiek bezoek voor 20 geïnteresseerden werd georganiseerd op 22 november 2012
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Zaterdag 16 januari -Algemene Vergadering M&M.-Brugge .
Heel wat leden en sympathisanten van M&M- Brugge (68) daagden op voor de A.V. Met een koffietje werd
iedereen verwelkomd door de voorzitter en de leden van het bestuur. De vergadering startte stipt naar
goede gewoonte in ‘De Molen’, waar onze secretaris alles tot in de puntjes had klaargemaakt.
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Wie niet deelnam aan de vergadering, kon in het salon verder genieten van een koffie en een gezellige
babbel. Het verslag van de secretaris, zal u alles vertellen, wat werd besproken, behandeld en
goedgekeurd. Na de vergadering werd de receptie aangevat, terwijl de leden van het bestuur, zoals
voorgeschreven in de statuten, na de jaarlijkse A.V., de taak hadden de verdeling van de bestuursfuncties
op punt te stellen. Na een unaniem akkoord, behouden alle bestuursleden dezelfde functies, zoals ze die in
2012 hadden uitgeoefend.

Na de receptie werd aangeschoven aan de feesttafels en op de tonen van de muziek werd het een mooie
namiddag, zelfs aangevuld met een vrolijk dansje. Foto’s van deze dag, bewijzen dat niemand zich
verveelde, in tegendeel!

Traditiegetrouw kwamen de verdienstelijke peters aanbod om de door hen voorgestelde en aanvaarde
nieuwe leden het speldje van de Koninklijke Kring Mars en Mercurius op te spelden.

Roby Cardyn met peter Sylveer De Beuker

Baert Roland met peter Joël Jansseune
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Mevr. Huguet Verriest met peter André Billiet

Jozef Fleerakkers met peter Guy Van Put

Ward Degrieve met peter François Crepain

Roger Herremans met peter Christian Devyt

Verslaggever Roger De waele
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Officieel verloop van de algemene vergadering
Na een korte inleiding van de voorzitter werd overgegaan tot één minuut stilte voor de overleden leden in
2012:
Georges Vrielinck op 10 maart
Marcel Rotsaert op 08 augustus
Yvan Rommel op 13 november
Vervolgens werden de nieuwe leden voorgesteld die in 2012 M&M afdeling Brugge/W.VL.kwamen
vervoegen. De aanwezige nieuwe het M&M kenteken opgespeld door hun respectievelijke peter.
Effectieve leden 2012: dit zijn actieve officieren, reserveofficieren of gewezen officieren
Acket Pascal, Baert Rudy, Byl Valentin, Cardijn Roby, Coulon Jef, Decock André, Demaesschalck Hendrik,
Depoorter Georges, Haghebaert Hedwig, Houf Hans, Maes Alain, Merveille Patrick, Mouton Luc, Peere
Koen, Strijckers Robert, Vanloocke Jean Pierre, Vanrenterghem Nico, Vilain Erwin, Villers Philippe.
Toegetreden leden 2012: Baert Roland, Rooseboom Robert, van de Walle Chris, Verriest Huguette, Verté
Dany.
Ereleden 2012: Decaluwé Carl, gouverneur van West-Vlaanderen
Overzicht van het Ledenbestand
2010

2011

2012

Effectieve leden

101

115

125

Toegetreden leden

21

25

27

Sympathisanten

12

14

14

Ereleden

4

4

5

Totaal

138

158

171

Overzicht van de Activiteiten 2012
Eigen activiteiten :
Woensdag 18 januari: Voordracht door Peter Verlinden over “Congo een halve eeuw later. – 70
deelnemers
Dinsdag 07 februari: Bezoek aan de firma Case New Holland – 30 deelnemers
Zaterdag 25 februari: Jaarlijkse algemene vergadering – 44 deelnemers
Dinsdag 13 maart: Voordracht “Is windenergie een behoorlijk energie alternatief?” door Ingenieur Guido
Van Velthoven – 78 deelnemers
Dinsdag 17 april: Voordracht door Administrateur Directeur-generaal Raes over “De Belgische openbare
veiligheid” – 55 deelnemers
Zaterdag 05 mei: Viering 25 jaar M&M Brugge/ W.VL. – 159 deelnemers
Donderdag 07 juni: Bezoek aan het waterspaarbekken te Woumen – 30 deelnemers
Zaterdag 18 – donderdag 23 augustus: Zesdaagse reis naar Normandië – 40 deelnemers
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Zaterdag 08 september: Nationale dag M&M te Kortrijk – 191 deelnemers
Dinsdag 09 oktober: Voordracht over “De ontwikkeling en uitbouw van de watervoorziening in WestVlaanderen” door de heer Bernard Breda – 58 deelnemers
Donderdag 22 november: Bedrijfsbezoek aan de firma Bombardier 1ste groep - 20 deelnemers
Zaterdag 08 december: Academische zitting met als gastspreker Minister van Financiën Steven Vanackere
198 deelnemers – 135 voor de lunch
Activiteiten van derden:
Verschillende bestuursleden en/of leden waren aanwezig op:
Voordrachten Economeet Brussel
Maandelijkse voordrachten KHID Brussel
Feest van het Licht
Galaconcert van het Militair Commando West-Vlaanderen
Apotheose dag voor de winnende West Vlaamse scholen n.a.v. de wedstrijd van het project “Nooit meer
Oorlog” te Diksmuide
Vergadering vaderlandslievende verenigingen en stad Brugge
Voordrachten rond herdenking WOI in stad Brugge
De voordrachten van Zeehaven Brugge
Voordrachten van de POM
…
Deelname aan herdenkingsplechtigheden
Vrijdag 17 februari: Herdenking overlijden Koning Albert I aan het monument te Brugge
Zondag 15 april: Saint George’s Day in de Sint-Donaaskerk en militair kerkhof Zeebrugge
Dinsdag 08 mei: Herdenking V-dag aan het monument van de gedeporteerden op het Stationsplein te
Brugge
Zaterdag 26 mei: Herdenking operatie Ramrod aan het monument ter hoogte van het gemeentehuis van
Sint Michiels
Zaterdag 21 juli: Nationale Feestdag – Te Deum in de Sint-Salvatorkathedraal
Zondag 19 augustus: Herdenking Belgische deelname aan de Raid op Dieppe en LTZ Victor Billet
Donderdag 23 augustus: Herdenking te Dieppe van de Belgische mariniers Joseph Godu en Jean De Ruyck
Vrijdag 24 augustus: Diksmuide - Herdenking Franse Marinefuseliers- Nationale Herdenking te OudStuivekenskerke - Belgisch-Frans-Canadees & Amerikaanse herdenkingsplechtigheid
Vrijdag 07 september : Herdenking LTZ Victor Billet in de kazerne te Sint Kruis
Vrijdag 07 september: Herdenking Lippens en De Bruyne te Blankenberge
Zaterdag 08 september: Bevrijdingsfeesten Lissewege op de Markt
Zondag 09 september: Canadese-Poolse-Britse Plechtigheid te Adegem
Maandag 10 september: Bevrijdingsfeesten Kristus Koning/ Sint Andries/ Zevenkerken
Zaterdag 06 oktober: Herdenking wapenfeiten v/d Grenadiers en Carabiniers tijdens de slag van de IJzer in
1914 – Bijeenkomst aan de kerk van Stuivekenskerke
Donderdag 01 november: Herdenking slachtoffers WOI & WOII in de OLV Kerk en de Centrale
Begraafplaats
Zondag 11 november: Herdenking wapenstilstand WOI aan het ruiterstandbeeld van Koning Albert I
Donderdag 15 november: Feest van de Dynastie – Te Deum Sint-Salvatorkathedraal
M&M Publicaties
Er werden in 2012 opnieuw 4 nummers van ons tijdschrift M&M contact uitgegeven, goed voor samen 144
blz mars en mercurius informatie.
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Daarnaast werd dit jaar ook nog:
Een jubileumbrochure 25 jaar M&M Brugge/W.VL. uitgegeven (47 blz)
Een tweetalige programmabrochure voor de Nationale dag te Kortrijk (15 blz)
Een programmabrochure voor de Academische Zitting (16 blz)
Vergaderingen
In 2012 werden 8 bestuursvergaderingen gehouden op:
21 februari, 25 februari, 27 maart, 22 mei, 02 juli, 30 augustus,
10 oktober en 18 december;
Verschillende task force meeting werden georganiseerd als voorbereiding van:
 Feest 25 jaar bestaan M&M Brugge/W.VL.
 Nationale Dag te Kortrijk
 Academische zitting
Verschillende vergaderingen ter voorbereiding van het project 2014, met de Fransen, bestuur van steden
en gemeenten, defensie, erfgoedcellen, musea …
Er werd deelgenomen aan de Nationale Algemene Vergadering M&M te Brussel
Er werd ook deelgenomen aan 6 vergaderingen van de RvB Nationaal te Brussel
Na het verslag van de Penningmeester en de kascommissarissen Eric Logghe en Johan Van den broucke
werden de rekeningen voor het jaar 2012 door de A.V. goedgekeurd en werd kwijting gegeven aan het
bestuur.
Na de goedkeuring van de begroting voor 2013 werden Lucien Langenbick en Joel Jansseune aangesteld als
nieuwe kascommissarissen voor 2013.
André Billiet werd voorgedragen als tweede vertegenwoordiger van Club Brugge in het nationaal bestuur
en dit ter vervanging van Luc Saelens die zijn mandaat ter beschikking stelde.
Een overzicht van het activiteitenprogramma 2013 door de voorzitter en een presentatie door Jan De Vos
over het herdenkingsproject 2014 van de aftocht van het Belgische Leger naar de IJzer samen met de
Brigade Franse Marinefuseliers en Britse 7de Divisie sloten de algemen vergadering af.
ABI

Samenstelling Raad van Bestuur M&M Brugge W.VL.
Zoals voorgeschreven in de statuten volgens hoofdstuk III artikel 9 §9.1 e werd na de jaarlijkse algemene
vergadering van 16 februari overgegaan tot de verdeling van de bestuursfuncties binnen de raad van
bestuur. Volgende functies werden na unaniem akkoord toegewezen.
Voorzitter:
François Crepain
Ondervoorzitter:
Ronny Vermeersch
Secretaris:
André Billiet
Penningmeester:
Ivan Loncke
Projectmanager:
Jan De Vos
Publicaties:
André Hoef
Public Relations:
Rudolf Leplae
Adjunct PR:
Luc Saelens
Protocol:
Roger De Waele
Adjunct Protocol:
Yves De Ryck

___________________________________________
M&M Contact nr. 01/2013
- 12 -

Wat komen zal
Maa 22 apr.

19.30u

Zon 21 apr.

09.30u

Woe 08 mei

11.30u

Din 14 mei

09.00u

?? juni

10.30u

Vrij13 –
Maa 15 juli
Zon 21 jul

10.20u

Voordracht door Prof Em Etienne Rooms
De rol van de Franse Brigade Marinefuseliers tijdens de terugtrekking
van het Belgisch Leger naar de IJzer.
Sint George’s day herdenking in de Sint Donaaskerk/Militair kerkhof te
Zeebrugge
Herdenking V-dag aan het monument van de weggevoerden aan het
Stationsplein te Brugge
Dagreis met bus naar het Waasland. Bezoek aan kasteel Cortewalle te
Beveren Lunch in het Koetshuis en bezoek aan het sluisgebouw v/h
Deurganckdok te Kalloo
Voordracht “Olie en gasexploitatie in de Zuidelijke Noordzee” door
Hans Rijckborst gevolgd door lunch
Reis naar ???

Nationale Feestdag – Te Deum in de Sint Salvatorskathedraal gevolgd
door receptie op het Stadhuis te Brugge
Vrij 23 aug
11.00u Belgische-Franse-Canadese en Amerikaanse plechtigheden t Diksmuide
n.a.v. 4-daagse van de IJzer
Zon 25
14.00u Wandeltocht en Familiebarbecue te Tielt. Het thema:
augustus
Tielt als zetel van het Commando van het 4e Duitse Leger tijdens WOI.
Vrij 06 sept
10.30u Herdenking LTZ Victor Billet in de Marinekazerne te Sint Kruis
Zat 07 sept
19.00u Bevrijdingsfeesten op de markt te Lissewege
Zon 08 sept
09.30u Canadees-Brits-Poolse Herdenking op de militaire begraafplaats te
Adegem - Maldegem
Maa 09 sept
14.00u Bevrijdingsfeesten Kristus Koning- Sint Andries - Zevenkerken
Don 26 sept
14.00u Bedrijfsbezoek brouwerij Bockor te Bellegem
Zat 05 okt
15.00u Herdenking Tervaete
Zat 12 okt
09.30u Nationale Dag Mars & Mercurius te Brussel
oktober
10.30u Voordracht “Land en Zee” over nationaal voedselevenwicht door Bruno
Van de Walle gevolgd door een lunch
Vrij 01 nov
09.30u Herdenking slachtoffers WOI & WOII – OLV kerk/ Centrale begraafplaats
Brugge
november
09.00u Basis Koksijde (Nieuwe helicopters NH90) en 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.
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Maandag 22 april 2013 - Voordracht door Prof Em Etienne Rooms
De rol van de Franse Brigade Marinefuseliers tijdens de terugtrekking van het Belgisch Leger naar de IJzer
De provincie en meer in ’t bijzonder Zuid-West-Vlaanderen maken zich op voor de honderdste verjaring van
het begin van de “Groote oorlog” te herdenken. Nergens in België heeft deze oorlog zoveel afgrijselijke
sporen nagelaten. Vanaf eind-oktober 1914 tot het bevrijdingsoffensief hebben de vechtende partijen 4
jaar lang op een paar vierkante kilometer er verwoed strijd geleverd.
De Duitsers waren op 04 augustus ons land binnen gevallen met het vaste geloof dat ze dat rommelig
Belgisch legertje gingen op een hoopje bijeen vegen en na een paar dagen op een vuilblikje gingen
afvoeren. Maar niets was minder waar, met de moed der wanhoop verdedigden onze “Piotten” zich en de
fiere “Pinhelmen” stonden pas na 3 weken voor Antwerpen. Met 80.000 man kan men geen elite leger van
een half miljoen tegen houden en wanneer de zware Duitse artillerie alle weerstand binnen de versterkte
vesting van Antwerpen onmogelijk maakt, trekt het Belgische Leger zich wijselijk terug naar de Westhoek.
Haar rechter zijde is beschermd door de zee maar de linker flank ligt volledig bloot voor de Duitse
aanvallen. Dus de terugtocht moet zo snel mogelijk gebeuren en de verdediging moet georganiseerd
worden. Dank zij het dicht spoorwegnet en de moed en opoffering van de spoorwegmensen komen de
troepen zo goed als het kan aan de IJzer.
Maar wat is er gebeurd op de linker flank?
Dit is het onderwerp van de conferentie die zal gehouden worden door Prof. em. Etienne Rooms op
maandag 22 april. Deze conferentie is een vervolg van deze die ons lid Jan De Vos begin dit jaar gegeven
heeft. Ze is het gedetailleerde verhaal van het gebeuren tussen 05 en 20 oktober 1914 waarin de Britse 7 de
Divisie en voornamelijk de Franse marinefuseliers van de Brigade Ronarc’h de hoofdrol hebben gespeeld .
Een zeer belangrijke episode in de geschiedenis van WO I waarin het verder bestaan van het Belgisch Leger
en dat van de Belgische Natie in de weegschaal lagen.
Deze conferentie kadert in de aanloop naar de grootse activiteit die Mars en Mercurius Afdeling
Brugge/West-Vlaanderen samen met Mars en Mercurius Club Gent wensen te organiseren tussen 08 en
12 oktober 2014.
FC
Dinsdag 14 mei 2013 - Bezoek aan Beveren, Waaslandhaven en het kasteel Cortewalle
Bij deze uitstap gaan we een minder gekend gedeelte van het Waasland ontdekken: de regio Beveren
We vertrekken met de bus en laten ons brengen tot waar de koffie met een boterkoek op ons wacht en wat
het vertrekpunt is van onze uitstap.
Inderdaad in café “Ter Vesten” zijn we op een honderd meter
van het kasteel Cortewalle dat we rond 10.00u gaan bezoeken.
Deze waterburcht dateert van de 15de eeuw en werd bewoond
tot in de jaren zestig van vorige eeuw door de familie de
Brouchoven de Bergeyck. Het werd aangekocht door de
gemeente Beveren, is sinds 1971 een beschermd monument
en werd volledig onder handen genomen. Het is een waar
pareltje: de huiskapel en de gerestaureerde kamers zijn zeker
een bezoek waard om niet te spreken van het tapijt van
Aubusson.
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Na dit bezoek gaan we tot bij het Koetshuis waar we de aperitief drinken en van een goede lunch genieten.
Na de maaltijd stappen we de bus op en rijden naar het indrukwekkende sluisgebouw van Kallo. Laat ons
hopen dat tijdens onze aanwezigheid een torenhoog geladen containerschip binnenvaart.
We rijden verder door het havengebied steeds onder leiding van een gids die ons de infrastructuur werken
zoals het Deurganckdok zal beschrijven, de industriële activiteiten en de problemen met de gevestigde
landbouwers, enz..
Ondertussen hebben we ook de gelegenheid om het Fort van
Liefkenshoek te bezoeken. Dit fort werd in 1579 gebouwd ter
verdediging van Antwerpen tegen de oprukkende Spaanse troepen
van Farnèse.
Iedereen kent natuurlijk de Liefkenshoektunnel al was het maar van
op de radio, maar weinigen weten af van dit fort dat tot de jaren 20
nog door het Belgisch leger in gebruik was.
Alvast een mooie uitstap. De uitnodiging komt wel rond eind maart
maar hier alvast een voorproefje. We hopen op een grote opkomst !!
FC
Juni – Spreekbeurt ‘Olie- en gas exploitatie in de zuidelijke Noordzee’ - Hans Rijckborst
De zuidelijke Noordzee is, samen met het aangrenzende Kanaal, de drukst bevaren scheepvaartregio ter
wereld. In de zeebodem bevinden zich grote aardolie- en aardgasreserves, die sinds de jaren 70 van de 20ste
eeuw grootschalig geëxploiteerd worden. Reeds in respectievelijk 1859 en 1910 werd olie en aardgas
ontdekt in de kustgebieden rond de Noordzee. Het proefboren begon in 1966 en daarna, in 1969, ontdekte
de Phillips Petroleum Company het Ekofiskolieveld dat zich onderscheidt door waardevolle zwavelarme
olie. De commerciële exploitatie van het veld begon in 1971 met tankers, later in 1975 gevolgd door een
pijpleiding naar Teesside in Engeland en in 1977 ook naar Emden in Duitsland.
De exploitatie van de oliereserves in de Noordzee begon net voor de oliecrisis van 1973 en de
prijsstijgingen van de internationale olieprijzen maakten de grote investeringen die nodig zijn voor de
winning veel aantrekkelijker.
Hoewel de productiekosten relatief hoog zijn, is de kwaliteit van de olie, de politieke stabiliteit van de regio
en de nabijheid van de belangrijke markten in West-Europa, factoren die de Noordzee een belangrijke
olieproducerende regio maken.
Naast het Ekofiskolieveld is ook het Statfjordovlieveld van belang om te noemen, omdat het dit olieveld
was met de eerste pijpleiding die Noorse geul overspande. Het grootste gasveld in de Noordzee, het Trollgasveld, ligt in de Noorse geul waar de diepte meer dan 300 meter is, die de bouw van de enorme Troll
Aplatform noodzakelijk maakte om toegang te krijgen.
De prijs van Brentolie, één van de eerste oliesoorten die gewonnen werd in de Noordzee, wordt
tegenwoordig gebruikt als een standaard prijs voor vergelijking voor ruwe olie van de rest van de wereld.
De Noordzee bevat de grootste olie- en aardgasreserves van West-Europa en is één van 's werelds
belangrijkste niet- OPEC -producerende regio's.
Onze spreker Hans Rijckborst is geoloog en sedert vele jaren over de gehele wereld bezig naar het zoeken
naar olie en gas. Hij is eveneens auteur van verschillende werken over hydrologie. Momenteel leidt hij een
project in een veld in de noordzee.
ABI
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BRUSSEL
Zaterdag 13 oktober
De Nationale Dag 2013, die door Club Brabant georganiseerd wordt zal op 13 oktober plaats vinden.
Club Brabant heeft die dag onder het motto van de drie “ S’en” geplaatst: Simpel, Sober en Sympathiek.
De nadruk zal op kennismaking en versterking van de banden tussen de leden gelegd worden.
Die dag zal in het Koninklijke Militair Hospitaal te Neder-over-Heembeek beginnen.
De academische zitting zal door een authentieke show vervangen worden. Een show waar bewezen zal
worden dat de “Ket van Brussel”, een Zineke is, samengesteld uit alle gevoeligheden, gewoontes en
belevenissen van heel België en zelfs van verder. Een zeker niet te missen moment.
De namiddag zal gewijd zijn aan bezoeken aan zeer interessante maar toch minder gekende plaatsen
.
Een afscheidsdrink zal uiteindelijk het moment zijn om de fakkel aan Club Charleroi over te geven.
Een volledig gedetailleerd programma staat nog in de steigers maar reserveer alvast de datum van zaterdag
13 oktober 2013 in je kalender. Zoals gewoonlijk zal vervoer voorzien zijn.
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Uitnodigingen van andere Clubs
Donderdag 11 APRIL om 15.30u

Gelegenheidsadres: 15 Wing Luchttransport, Haachtse Steenweg, 138 1820 Steenokkerzeel (Melsbroek)
Inschrijven via: info@mars-mercurius.be of
Nationaal Secretariaat M&M Kwartier Koningin Elisabeth – Blok Meteo Eversestraat, 1 1140 Brussel
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Zaterdag 4 mei 2013 om 10 uur in het Congrescentrum van het Provinciaal Recreatiedomein “De Schorre”
te Boom

Professor Leo Sleuwaegen geeft u zijn zienswijze en oplossingen over :

De economische crisis :
Uitdagingen en opportuniteiten voor de Belgische economie.
Leo Sleuwaegen werd geboren te Brussel in 1955. Na studies aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan
de Harvard University (Cambridge, U.S.A.) behaalde hij in 1984 het doctoraat met een verhandeling
handelend over de locatie beslissingen van multinationale ondernemingen. Dit werk werd internationaal
bekroond als “Best doctoral dissertation 1985” door de Academy of International Business, New York.
Hij is thans gewoon hoogleraar aan de KULeuven en partner-hoogleraar aan de Vlerick Leuven- Gent
Management School. Hij doceert bedrijfseconomie en internationale strategie. Als expert-consultant heeft
hij studies verricht en adviezen opgesteld ten behoeve van ondernemingen en publieke instellingen
waaronder de Europese Commissie, de OESO, de Wereldbank, Verenigde Naties en de Belgische en
Vlaamse overheid. Hij is tevens gecoöpteerd lid van de Centrale Raad van het Bedrijfsleven en Voorzitter
van de werkgroep “Wetenschappelijk Onderzoek” van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.
Leo Sleuwaegen publiceert regelmatig in internationale vaktijdschriften en is Editor van de International
Journal of the Economics of Business en lid van de Editorial Revieuw Board van de Journal
of International Business Studies. Recentelijk was hij gasthoogleraar aan de Erasmus
universiteit te Rotterdam, het Europacollege te Brugge, de Universiteit van OranjeVrijstaat,de Sorbonne-Pantheon Paris I, de Bocconi University te Milaan, de University
van California en de University of New-York.
Inschrijvingen voor dit event van het business netwerk “EconoMeet” van de Koninklijke
Kring Mars en Mercurius VZW kunnen gebeuren door het zenden van een e-mail naar “
jan.leniere@telenet.be “ en het betalen van een inschrijvingsgeld van € 30 per persoon op rekening (IBAN)
BE8022003730077 (BIC) GEBABEBB van Mars en Mercu rius VZW, 2020 Antwerpen voor 25 april 2013.
De lezing van Professor Leo Sleuwaegen begint stipt om 10.30 uur en er is nadien gelegenheid tot
vragenstelling.
Er wordt tijd gemaakt voor een uitgebreide receptie waarbij mogelijkheid zal geboden worden tot
netwerking en contactnames.
Deze gebeurtenis vindt plaats in het Congrescentrum De Pitte van het Provinciaal Recreatiedomein De
Schorre, Schommelei 1/1 te 2850 BOOM. ( via E19: afrit 8 Rumst ; via A12: afrit Boom)
Gevraagd wordt de hoofdparking te gebruiken via de Schommelei.
Inlichtingen :
Jan Lenière, GSM 0032.494.470.116, e-mail jan.leniere@telenet.be
Alex Deschouwer, GSM 0032.471.501.219, e-mail alex.deschouwer@gmail.com
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De Voorzitter en de leden van “De Koninklijke Kring Mars en Mercurius vzw Club Antwerpen
hebben de eer U en Uw partner uit te nodigen op het
Gala Diner Dansant
op vrijdag 14 juni 2013 om 19.00hr
Hof van Nazareth
2500 Lier, Nazarethdreef 101

Dresscode:
Dames : avondkledij, cocktailkledij
toegelaten
Heren : klein blauw, spencer of smoking

Wij bieden U:
Aperitief met een waaier van hapjes
*****
Punjabi van victoriabaars
met geparfumeerde rijst
*****
Fontagneroomsoep met bacon snippers
*****
Parelhoenfilet met wouddelicatessen
en zijn aangepaste groentenkraal.
*****
Ijstaart Mars & Mercurius
*****
Mokka met versnapering
vergezeld van aangepaste wijnen

DJ Jean nodigt ten dans
Formule all-in tot 03.00hr
Inschrijving:
Uitsluitend door storting van 65,00 € p.p. op rekening nr. 220-0373200-77 van Mars en Mercurius
Club Antwerpen, ten laatste op 01 juni.
Betaling geldt als inschrijving
Inlichtingen:
Jan Lenière : GSM : 0494/47.01.16
E-mail : jan.leniere@telenet.be
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Mars rubriek
Voor een volwaardige Marine
Bij het opstellen van het federale budget 2013 in november laatstleden, heeft defensieminister Peter De
Crem opnieuw fors moeten inleveren. Dat deze maatregel onze militaire bijdrage aan de Westerse
defensiesamenwerking en in het bijzonder aan 's lands maritiem beleid andermaal schade zal berokkenen,
heeft geen betoog.
Defensie uitgaven en personeelsbestand in vrije val
Inderdaad, bij de start van het Strategisch Plan 2000-2015, had de toenmalige regering zich voorgenomen
om aan Defensie een jaarlijks geïndexeerd budget van 2.505 miljoen euro toe te kennen. Toen het Plan De
Crem in 2009 opgesteld werd, was er evenwel een verschil van 9,4% vast te stellen in vergelijking met wat
het geïndexeerd budget had moeten zijn. Vanaf 2010 namen de financiële middelen nog sneller af zodat in
2012, het verschil tot liefst 22,8% was opgelopen.
De defensie-uitgaven van een land worden in internationaal verband afgewogen t.o.v. Het BNP. Voor ons
land belopen deze uitgaven momenteel 0,71%. In 2001 was dat nog 0,98%. Volgens de NAVO zou het 2%
van het BNP moeten zijn. Deze cijfers illustreren duidelijk dat België fors bezuinigt op zijn militaire uitgaven,
wat de operationele capaciteit van de strijdkrachten zeker niet ten goede komt. Het is zelfs te vrezen dat de
economische en financiële crisis waarin we thans verkeren, deze neerwaartse trend zal accentueren.
Ook qua personeelseffectieven wordt door Defensie fors bezuinigd. Tussen 2000 en vandaag slonken de
effectieven van 44.300 naar 33.000, hetzij met 25%. Voor het ogenblik is er een tekort van 2.000 militairen
en door de weinig aantrekkelijkheid van het militair beroep zal dit eind 2014 tot 3.000 zijn opgelopen. Ook
is onze militaire populatie te oud: de gemiddelde leeftijd van de militair ligt inderdaad vrij hoog: 42 jaar,
hetzij 10 jaar hoger dan die van onze buurlanden. Ook op het vlak van het personeelsbestand heeft zo'n
gevoelige inkrimping een negatieve impact op ons operationeel vermogen.
Europese Veiligheidsituatie verslechtert
De geleidelijke afslanking van de getalsterkte en de financiële middelen van Defensie moet in verband
gebracht worden met het einde van de Koude Oorlog in 1989. Men dacht toen dat het oorlogsgevaar voor
de Westerse wereld voor goed geweken was en wij in alle veiligheid konden ontwapenen. Maar vrij spoedig
zag men de internationale veiligheidssituatie degraderen met het ontstaan van nieuwe conflicten zowel te
lande als op zee.
Het opkomen van het islamitische fundamentalisme, de narcotrafiek, de terroristische aanslagen en de
maritieme piraterij die daarop volgden, deed de vraag naar militaire interventies van de NAVO en de EU
toenemen. De Belgische militaire bijdrage in deze context moet gelijke tred kunnen houden met de
inspanningen geleverd door de internationale gemeenschap en daarom ook zouden de inzetmogelijkheden
van onze strijdkrachten beter aangepast moeten worden aan de noden van vandaag.
Ook de Marine getroffen
Ook onze Marinecomponent heeft het afslankingsbeleid van Defensie moeten ondergaan zowel op gebied
van mankracht als van eenheden en financiële middelen. Qua eenheden moet onze Marine het thans stellen
met 2 fregatten, 5 mijnenjagers en 1 commando- en logistiek steunschip voor haar internationale
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opdrachten in het kader van de operaties EUNAVFOR en. ATALANTA, en de Nato Response Force SNMCMGI .
Voor haar nationale taken werd ze gereduceerd tot 3 kleine RDS-eenheden.
Door de onlangs genomen besparingen op het Defensiebudget 2013 wordt uiteraard ook de Marine
opnieuw getroffen Zo zal het commandoschip Godetia, dat al drie jaar aan vervanging toe is, hierop nog
langer moeten wachten. Ook de levering van twee NH90-helikopters bestemd vóór de fregatten en sea
rescue, zal niet vóór 2014 kunnen gebeuren.
Wat betreft de aankoop van twee nieuwe patrouilleschepen, waarvoor de ministerraad in december
jongstleden zijn goedkeuring gaf, haalde het bedrijf Socorenam in Boulogne-sur-Mer de openbare
aanbesteding binnen. De scheepswerf trekt 24 maanden uit om de patrouilleschepen te ontwerpen, te
realiseren en te activeren.
Ondanks haar beperkte middelen en de drastische inkrimping van haar personeel slaagt onze Marine er
evenwel in haar internationale opdrachten aan de zijde van de NAVO-vloten met succes te vervullen De
Belgische mariniers hebben er zich meer dan eens onderscheiden en oogstten er veel lof van hun Navopartners voor hun competentie. Op 27 februari was het fregat Louise-Marie terug in de thuishaven
Zeebrugge na 3maanden piratenjacht langsheen de Somalische kusten. Over het optreden van onze boys in
de operaties ATALANTA mogen we beslist fier zijn. Een grote eer voor ons land !
Nationale taken moeilijk uitvoerbaar
Ook in het mijnenbestrijdingseskader SNMCMG1 is onze Marine constant actief. Zo nam ons land in
augustus 2012 met de Godetia voor vier maanden het commando over van de Navo Response Force die
naar de Atlantische Oceaan en de Baltische zee cp mijnenjacht trok. Ook in dit domein worden wij ondanks
onze beperkte middelen bijzonder geapprecieerd voor onze inzet en deskundigheid.
Qua nationale taken doet onze Marine het evenwel minder goed. Met slechts drie oude RDS-schepen zou
ze een hele gamma taken moeten vervullen zoals maritieme verdediging en mijnenopruiming in de
zeevaartroutes naar onze havens, visserijwacht, route survey (wrakken), redding op zee (SAR), controle op
vervuiling, drugstrafiek, illegale mensenhandel en zo meer. Dat alles kan ze met haar beperkte middelen
beslist niet aan.
Daarom ook moet ons land de nodige middelen krijgen om zijn maritiem beleid op volwaardige wijze te
kunnen voeren en zijn verantwoordelijkheid in dit domein volwaardig te kunnen opnemen. Dit geldt niet
enkel voor het vrijwaren van ‘s lands belangen in de kustwateren en in de exclusieve economische zone,
maar ook langsheen de grote zeeroutes die de Westerse koopvaardijvloten bevaren. Ons land moet
absoluut de middelen krijgen om deze minimale ambitie optimaal te kunnen verwezenlijken.
Voor een volwaardige Marine
Meer dan ooit zijn zeeën en oceanen strategische ruimtes geworden. Ze beslaan ruim 70% van onze
planeet. Circa 90% van het handelsverkeer gebeurt heden ten dage langs maritieme weg. Gelet op zijn
open economie is België sterk afhankelijk van het buitenland. Ruim 70% van ons nationaal inkomen wordt
buiten de landsgrenzen verdiend. Wij hebben dus aanzienlijke economische belangen in het buitenland en
daarom is een stabiele veiligheidssituatie van vitaal belang voor de Belgische economie.
Zeeën en oceanen zijn dus van strategisch belang. De landen die aan de zee grenzen hebben dit goed
begrepen en ontplooien dan ook hun marine om er hun handelsroutes veilig te stellen. Dat geldt in het
bijzonder voor de V.S., Rusland, China, Brazilië en dichter bij ons U.K. en Frankrijk. Maar ook ons land dat
aan een van de meest bevaren zeeën ter wereld grenst, zou dat moeten inzien. Bovendien hebben we vier
grote zeehavens te beveiligen, die aansluiten op een uitgestrekt hinterland.
De wereld van de XXI-ste eeuw wordt bij uitstek een maritieme wereld. In deze optiek bekeken is het
noodzakelijk dat ons land over een volwaardige militaire marine beschikt. Temeer daar de beveiliging van
onze Westerse cultuur, die thans gevoelig bedreigd wordt, een absolute prioriteit moet krijgen Ook voor
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het verdedigen van onze belangen langs onze eigen kust moet onze Marine paraat zijn en niet zoveel taken
overlaten aan de DAB-Vloot van het Vlaams Gewest zoals dat thans het geval is.
De middelen om hieraan te verhelpen ontbreken helaas , en wij missen de ambitie om ons als volwaardig
maritiem land te profileren. Een echte maritieme visie hebben wij trouwens niet. Nochtans is een land dat
aan de zee grenst geen klein land. Via de zeeën en oceanen staat het immers open voor de wereld. Nu de
Westerse wereld zowel op zee als te lande strijdt om haar waarden en cultuur veilig te stellen, zouden wij
meer dan ooit bewust moeten zijn dat het hoogtijd wordt om onze horizonten te verruimen en daarvoor
een volwaardige marine uit te bouwen.
H.P. Rogie

Kinderen in bezet gebied - Slotmoment van het project “Nooit meer oorlog 2012”
Op woensdag 27 februari was er de voorstelling van de educatieve website “Kinderen in bezet gebied” en
het slotmoment van het project “Nooit meer oorlog”.
www.kindereninbezetgebied.be
www.nooitmeeroorlog.be
Dit ging door in de
Gemeentelijke Basisschool
te Hooglede en was een
initiatief van de
provinciegouverneur, de
gedeputeerden en de
provinciegriffier van WestVlaanderen.
Het bestuur van Mars en
Mercurius Brugge/ WestVlaanderen was
vertegenwoordigd door zijn
voorzitter, de heer François
Crepain, zijn
ondervoorzitter, de heer
Ronny Vermeersch, en zijn
secretaris, de heer André
Billiet.
Ook andere leden waren aanwezig: Padre André Decock , Peter.Pattyn (ook voorzitter GRMWV-Groepering
Reserve Militairen afdeling West-Vlaanderen) en uiteraard de auteur van dit artikel.
Na de voorstelling van de educatieve websites werden de medewerkers van het project “Nooit meer
oorlog” in de bloemetjes gezet.
Zij kregen een mooie, blijvende herinnering. Er volgde nog een verzorgde receptie waar nieuwe netwerken
werden opgebouwd.
SVG

___________________________________________
M&M Contact nr. 01/2013
- 22 -

De laatste vredesboodschap van de laatste getuigen uit concentratie- en vernietigingskampen
Een realisatie van de vzw “De werkgroep 10 december 2008”
Op vrijdag 01 maart 2013 kwam de heer Paul Baeten getuigenis afleggen in het Sint-Leocollege te Brugge.
Een bestuurslid van M&M Brugge, André Billiet en enkele leden woonden deze getuigenis bij, evenals
Jeannette Vinck, ook een laatste getuige en mevrouw Ingrid Tavernier, dochter van een politiek gevangene.
Paul Baeten is één van de laatste overlevende uit de concentratie- en vernietigingskampen…
Als 17-jarige Nacht-und-Nebelgevangene (N.N.) overleefde deze politiek gevangene verschillende
concentratie- en vernietigingskampen.
Deze Muselmänner overleefde de gevangenis van Antwerpen, Esterwegen, Gross-Strehlitz, Dora-Mittelbau
en de Boelcke-Kazerne in Nordhausen.
Een verschrikkelijk traject van ontbering, angst, gruwel, onzekerheid, vernedering, …

41000 politieke gevangenen zijn vanuit België in de concentratiekampen verdwenen. Hen wachtte niet de
onmiddellijke executie, maar een trage dood door dwangarbeid, mishandeling en ontbering.
Het resultaat was voor velen hetzelfde : de dood !
Het verschil was echter dat de gevangene eerst nog maanden moest afzien …
Slechts 27000 politieke gevangenen keerden na de bevrijding terug naar huis.
Een paar honderd van hen zijn vandaag nog in leven …
De hoogste tijd dus om deze mensen nog eens te laten interviewen. En dit door jongeren …
De vredesboodschap die deze getuigen uit de 1e hand nog kunnen brengen voor onze jongeren is van
onschatbare waarde.
Jammer dat sommige politici dit niet inzien …
Als medewerker van de vzw “10 december 2008” ben ik samen met Marc Vanroosbroeck, Nick
Braeckeveldt en de vele jongeren gestart met dit huzarenwerkje …
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De getuigenis van Paul was indrukwekkend … zeer aangrijpend! Bij sommigen rolden de tranen over de
wangen …
In het aquariustheater kon je een speld horen vallen … iets wat niet zo evident is de dag van vandaag …
De vredesboodschap van Paul was zeer duidelijk.
Ongelooflijk was ook de levenskracht , de duidelijkheid en de creativiteit waarmee deze 88-jarige de
jongeren kon boeien !
Paul overleefde deze gruwel zoals hij als volgt beschrijft : “ Voor 5 procent door mijn jeugd, voor 5 procent
door overlevingskunst en voor 90 procent door geluk”.
Na een gezellig middagmaal kregen enkele leerlingen nog de gelegenheid om in het kader van de realisatie
van het boek Paul te interviewen.
Dit interview gebeurde onder de deskundige
leiding van de heer Benjamin Verdru,
leerkracht geschiedenis.
Het boek zal eind dit jaar op de boekenbeurs
van Antwerpen voorgesteld worden. Ook in
de gotische zaal van het stadhuis van Brugge
komt er een voorstelling van het boek.
Ook andere Brugse en Westvlaamse scholen
krijgen in de nabije toekomst een laatste
getuige op bezoek.
Mijn dochter Charlotte zal in het kader van dit
boek nog een hoofdstuk uitwerken over Belgische vrouwen en kinderen in concentratie- en
vernietigingskampen. Het kamp van Ravensbrück.
En enkele jongeren zullen als voorwoord ook nog onze provinciegouverneur interviewen.
Deze dag wordt later op het jaar nog eens georganiseerd voor alle geïnteresseerden.
En Paul Baeten organiseert voor alle geïnteresseerden een rondreis langs zijn traject en dit van 08 juli – 17
juli 2013
Mijn oprechte dank gaat uit naar allen medewerkers aan dit boek.
Mooi dat we als medewerker ons ook gesteund kunnen voelen door Mars en Mercurius Brugge-WestVlaanderen.
Stefaan Vergaerde
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39e week voor verpleegkunde - Studiedag Verpleegkundigen bij Defensie
Op woensdag 20 maart ging tijdens de 39e week voor verpleegkunde de studiedag “Verpleegkundigen bij
Defensie” door.
Tijdens deze studiedag stond men stil bij de inzet, vorming en training van de militair verpleegkundige in
een wisselende operationele context.
Het was mooi om te horen dat Geneesheer Generaal Majoor Geert Laire bij de inleiding stil stond bij de
resultaten van een studie van Professor Gastmans waar de verpleegkundigen PZE-SFX aan meegewerkt
hebben.
Naast oorlogswonden, het unieke zorgaanbod van de Belgische militaire medische dienst in de strijd tegen
slecht helende wonden stonden we stil bij het aanleren van levensreddende medische handelingen op
menselijke kadavers. (Thielse balsemmethode )
Het interssante aan deze dag was de mogelijkheid om nieuwe netwerken uit te bouwen en de
samenwerking tussen ons ziekenhuis, het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV en de Belgische militaire
medische dienst te verstevigen.
We kunnen toch wel stellen dat de Belgische militaire medische dienst ook topgeneeskunde en –
verpleegkunde te bieden heeft. Iets wat de civiele wereld jammer genoeg nog niet altijd inziet …
Stefaan Vergaerde
Cdt(Res) MOTK – 1EMI
Verpleegkundige palliatieve zorgen
PZE - SFX
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Zondag 21 april: Saint-George’s Day - De Raid op Zeebrugge
Tijdens het weekend van 20 en 21 april 2013 wordt naar jaarlijkse gewoonte de Britse raid op Zeebrugge
van 23 april 1918 herdacht. Diezelfde dag wordt Sint-Joris - patroonheilige van Groot-Brittannië - gevierd,
zodat de aanval ook gekend is als de raid op Saint George’s Day. Een goede gelegenheid om nader in te
gaan op deze, voor onze streken unieke, maritieme militaire gebeurtenis.
ACHTERGROND - DE DUITSE DUIKBOOTDREIGING VANUIT BRUGGE
Tegen 1918 was de Britse Grand Fleet er met succes in geslaagd, ondermeer dank zij haar succes tijdens de
Slag van Jutland in 1915, de Duitse Hochseeflotte in te sluiten, zodat deze laatste geen kansen meer kreeg
om zee te kiezen vanuit de Noordzeehavens. De dreiging van de Duitse duikboten bleef echter zwaar
wegen op de geallieerde scheepvaart, net als in de tweede Wereldoorlog. De gealllieerde verliezen liepen
zodanig op dat de Britse Eilanden in 1917 met ernstige voedseltekorten geconfronteerd werden. Hoewel
het konvooisysteem de situatie sterk verbeterde, ging nog altijd een grote dreiging uit van Duitse duikboten
die vanuit de haven van Brugge via Zeebrugge en Oostende opereerden en zo zware verliezen toebrachten
aan de bevoorradingsschepen die de geallieerde troepen in het noorden van Frankrijk steunden.
Brugge werd op 14 oktober 1914 bezet door de Duitsers en reeds in de maand november installeerde
admiraal Von Schröder zich als bevelhebber van de Marinedivision en later Marinekorps Flandern te
Brugge. Vanuit zijn hoofdkwartier in het Provinciaal Hof op de Markt voerde hij niet alleen een ijzeren
bezettingspolitiek in het noorden van onze provincie, maar was hij ook verantwoordelijk voor de
zeewaartse verdediging van de kust en de inzet van ondermeer het U-Bootflottielje Flandern.
De achterhaven van
Brugge werd met de
Kaiserliche Schifswerf
uitgebouwd tot een ware
oorlogshaven. Niet minder
dan 14.000 man werkten
op deze werf, waaronder
4.000 burgers en 5.000
Duitse techniekers en
havenspecialisten. Tijdens
de oorlog werd daarnaast
menig Bruggeling verplicht
tewerkgesteld op de werf.
In de Brugse haven
werden betonnen schuilplaatsen, in de volksmond gekend als de “Acht Zaligheden”, gebouwd om deze
duikboten te beschermen. De havens van Brugge en Zeebrugge werden bovendien vanuit de lucht
beschermd door vliegtuigen van de Marine Feldjagdstaffeln die opereerden vanop Flügplatz Koolkerke,
langs de Dudzelesteenweg ter hoogte van Kruisabeele, waar ook een depot voor watervliegtuigen was
gevestigd. Dit depot steunde de vliegende eenheden van Marinekorps Flandern te Zeebrugge en Oostende.
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De duikboten werden in segmenten gebouwd in
Duitsland en van daar per spoor overgebracht naar
de Cockerill Scheepswerf te Hoboken, waar ze
werden geassembleerd. Ze voeren dan via de
Schelde naar Gent en vervolgens via het kanaal GentBrugge naar de Brugse haven. Verschillende
dagboeken uit het Meetjesland maken melding van
de streng beveiligde doorvaart van deze duikboten,
ondermeer te Aalter.

POGINGEN OM DE DUITSE DUIKBOOTDREIGING TE NEUTRALISEREN
In 1917 ondernam de Britse opperbevelhebber Generaal Douglas Haig een poging om vanuit de geallieerde
lijnen rond Ieper door te stoten naar de havens van Brugge, Zeebrugge en Oostende, om zo de dreiging van
duikboten te neutraliseren. Alhoewel deze operatie aanvankelijk succesvol startte met de Mijnenslag te
Mesen op 7 juni 1917, faalden de verdere plannen en kenden ze een bijzonder dramatische afloop met de
Slag bij Passendale, waar ongeveer 350.000 mannen sneuvelden, verdwenen of gekwetst werden.
Ook werden herhaaldelijk geallieerde luchtaanvallen uitgevoerd op de Brugse haven, eveneens zonder
succes. In totaal vielen ongeveer 6.000 bommen
op Brugge, waarbij 123 burgers gedood en 243
gewond werden. In totaal werden ongeveer 700
woningen vernield of zwaar beschadigd. De
schade in de haven was meestal nul en slechts in
enkele gevallen werden schepen en kleinere
onbelangrijke installaties geraakt.
VICE-ADMIRAAL ROGER KEYES PLANT EEN RAID
Omdat succes
uitbleef, stelde Viceadmiraal Keyes,
voorbouwend op het
plan uit 1915 van Vice Admiral Sir Reginald Bacon, Commandant van de Dover
Patrol, voor om vanuit zee de havens van Zeebrugge en Oostende buiten
gebruik te stellen en zo de doorgang van de duikboten vanuit hun basis in de
haven van Brugge af te snijden.
Om dit uit te voeren, bestond het plan erin blokkadeschepen te laten zinken in
de toegangsgeulen naar de sluizen in de havens te Zeebrugge en Oostende. Alle
andere objectieven, zoals de vernietiging van de zeewaartse schootsbatterijen
op de havenmuur te Zeebrugge waren daaraan ondergeschikt.
De havenmuur zou bij nacht aangevallen worden, om zo de aandacht af te leiden van de blokkadeschepen
die zouden opstomen naar de toegangsgeul van de zeesluis. De schepen die tot zinken moesten gebracht
worden in de geul waren de oude mijnenleggers HMS Intrepid, HMS Iphigenia en HMS Thetis, allen gevuld
met beton.
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Er werd ook gepland dat de aanvallende troepen de kanonnen op de buitenzijde van de havenmuur
moesten vernietigen, om te voorkomen dat ze de blokkadeschepen onder vuur zouden nemen. Daarnaast
moesten ook twee met explosieven gevulde oude duikboten tot aan het “claire-voie” viaduct tussen de
havendam en het vaste land gesleept worden en daar tot ontploffing gebracht worden. Hierdoor werd
voorkomen dat de Duitsers een tegenaanval vanop land zouden uitvoeren.
Het plan was aldus ambitieus en zeer complex opgevat, zodat er weinig ruimte voor vergissing in het
uitvoeringsschema was. Bovendien werden zeelui van de Royal Navy samen met mariniers van de Royal
Marines ingezet, zodat ook een risico op verwarring in commando en controle bestond. Tot slot hadden
weinig van de deelnemende manschappen en officieren recente ervaring aan het front, waar
bajonetaanvallen hadden plaats gemaakt voor het principe van vuur en beweging, wat zeker belangrijk zou
zijn tijdens de gevechten om de gebouwen op de havenmuur.
Het 4th Battalion Royal Marines werd aangeduid om deze opdracht uit te voeren. Maar omdat de Marines
pas vanaf de Tweede Wereldoorlog exclusief als commandotroepen werden ingezet en voordien
hoofdzakelijk dienden als bemanning van het geschut op grote oorlogsschepen, moest het bataljon speciaal
voor de opdracht gereorganiseerd worden, moest de uitrusting van de eenheden en van de manschappen
aangepast worden, en moest een aangepaste training opgezet worden. Deze training werd in het grootste
geheim uitgevoerd in Engeland, waar de toestand te Zeebrugge werd nagebootst op basis van luchtfoto’s.
Het was pas toen de manschappen waren ingescheept en vertrokken naar Zeebrugge dat ze op de hoogte
gebracht werden van het werkelijke doel van de operatie.
De groepen die de raid moesten uitvoeren, werden ingescheept op drie speciaal aangepaste schepen: de
oude kruiser HMS Vindictive en de twee oude ferryboten HMS Iris en HMS Daffodil. De Vindictive en Iris
zouden de twee aanvalsgroepen vervoeren en de Daffodil de genietroepen die de gebouwen op de
havenmuur zouden moeten vernietigen. De aanpassingen van de schepen bestonden ondermeer uit het

___________________________________________
M&M Contact nr. 01/2013
- 28 -

aanbrengen van extra bepantsering om de troepen te beschermen, versterking van het voordek, zodat
meer ondersteunend geschut kon geplaatst worden en het aanbrengen van loopbruggen om de
havenmuur te bestormen.
Omdat een juiste combinatie van weer, wind en getij kritisch was en zich maar elke twee weken gedurende
vijf dagen voordeed, was het noodzakelijk de operatie drie maal uit te stellen, tweemaal zelfs nadat de
schepen al waren uitgevaren. Omdat de mannen omwille van de geheimhouding niet meer aan wal
mochten, bleven ze 16 dagen aan boord vooraleer op 22 april 1918 het definitieve order tot uitvoering
kwam.
DE UITVOERING VAN DE RAID
De groep schepen voer het Kanaal over met
gedoofde lichten en in volledige stilte. Eenmaal
voor de rede van Zeebrugge legden kleine
schepen een rookgordijn aan en dwong een Britse
luchtaanval de Duitse geschutsbemanningen
terug in hun schuilplaatsen. Terwijl de drie
schepen de havenmuur langs de buitenkant
naderden, draaide de wind echter en werd het
rookgordijn verdreven, zodat de positie van de
schepen op 250 yards van de havenmuur
verraden werd. Onmiddellijk vuurden de Duitsers
lichtkogels af en werden zoeklichten op de
schepen gericht. De Duitse batterijen openden
vuur en hoewel de Britse schepen met alle
middelen terug vuurden, werden heel wat
geschutstukken op de schepen vernield, werden
hoge aantallen manschappen gedood of gewond
en werd de commandant en tweede commandant
van het bataljon Marines gedood. Bovendien
meerde de Vindictive niet in de juiste positie
tegen de havenmuur aan.
Vijf minuten na middernacht werd vanaf de
Vindictive de eerste aanval uitgevoerd over de twee niet door beschietingen beschadigde loopbruggen van
de oorspronkelijke veertien. De reeds van 45 tot
gemiddeld 12 man uitgedunde compagnies moesten op
de havenmuur onmiddellijk het gevecht aangaan met
Duitse schutters. Ondertussen was één van de twee
duikboten succesvol tot bij het “claire-voie” viaduct
gebracht, dat vernietigd werd, zodat geen Duitse
tegenaanval vanop het land kon worden ondernomen.
Aansluitend werd de tweede aanvalsgolf aan wal
gebracht. De Vindictive was evenwel door
omstandigheden niet volgens plan tegen de havenmuur
aangemeerd en lag ongeveer 300 yards te ver. Hierdoor
en door de zware verliezen die door de beschietingen
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tijdens de nadering waren toegebracht, moesten de plannen gewijzigd worden en werd besloten
onmiddellijk naar het hoofdobjectief – de versterkte landzijde van de havenmuur – op te trekken.
De Iris van haar kant kon haar manschappen niet aan wal brengen. Ze kon wel de havenmuur bereiken,
maar onder het hevige vijandige vuur slaagde men er niet in de enterhaken te bevestigen op de
havenmuur. Een nieuwe poging werd ondernomen door de Iris langszij de Vindictive te brengen. De
verliezen op de Iris waren groot : 8 officieren en 69 manschappen werden gedood en er werden 105
gewonden geteld. Terwijl drie pelotons van de Vindictive zich ondertussen op de havenmuur een weg
vochten naar de Duitse posities, werd omstreeks 00.50 uur vanaf de Vindictive het sein tot terugtrekking
gegeven en in de daaropvolgende verwarring maakten de Duitsers 13 krijgsgevangen.
Ook de acties om drie oude schepen te laten zinken in de vaargeul, om zo het verkeer in de haven van
Zeebrugge te blokkeren, verliepen door voorgaande gebeurtenissen niet zoals gepland. Door de mislukte
aanval op de havenmuur konden de Duitsers de drie blokkadeschepen vanop de havenmuur onder vuur
nemen. HMS Thetis lukte er niet in de toegangsgeul naar de zeesluis binnen te varen en raakte een
obstakel, waarna hij voortijdig tot zinken gebracht werd. De beide andere schepen slaagden er in de geul
binnen te varen en werden op de smalste plaats tot zinken gebracht. De bemanningen werden daarna met
kleine snelboten van boord gehaald. De terugtrekking van de Vindictive en de Iris werd daarna succesvol
afgeschermd met een rookgordijn, zodat geen verdere verliezen werden geleden.
DE NASLEEP VAN DE RAID
Bij de terugkeer in Dover voelde het 4th Batallion Royal Marines de operatie als een mislukking aan, omdat
ze op de havenmuur geen enkele van hun objectieven behaald hadden. Admiraal Keyes kwam het bataljon,
of wat er van overbleef, ’s morgens om 8 uur bij de ontscheping echter begroeten en deelde mee dat
volgens luchtfoto’s de blokkadeschepen wel zoals gepland de vaargeul versperden en dat de operatie dus
zijn doel had bereikt. De offieren van het bataljon gaven echter hun visie op het verloop en lieten de
slachting en de schade aan de eigen schepen voor zich spreken. Het bataljon telde in totaal 366 doden en
gewonden. Binnen het bataljon werden twee Victoria Crosses uitgereikt die per geheime stemming werden
toegewezen. Aan de Royal Navy werden 5 Victoria Crosses toegekend.
Een verkenningsvliegtuig had de
blokkadeschepen zien liggen in de
monding van de toegangsgeul naar de
zeesluis, maar de doorgang was niet
geheel geblokkeerd. De Thetis was
vroegtijdig aan de grond gelopen en de
Iphegenia ramde per ongeluk de
Intrepid, die daardoor uit positie werd
geduwd. Het kanaal was niet volledig
afgesloten en de Duitsers slaagden er
binnen de twee dagen in een doorvaart
rond de gezonken schepen vrij te
maken, ondermeer door een steiger af
te breken. Ook een latere poging om de
haven van Oostende te blokkeren
mislukte.
In weerwil van deze ontgoochelende resultaten werd de moed van de deelnemende mariniers en zeelui er
niet minder om geprezen. De operatie bracht een slag toe aan het Duitse vertrouwen dat de
duikbootbasissen ongenaakbaar waren en herstelde het imago van de Royal Navy, na jaren van schijnbare
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inactiviteit en de weinig lovende resultaten van de Slag bij Jutland . Bovendien mag niet vergeten worden
dat op dat ogenblik de oorlog aan het westelijk front niet goed liep voor de geallieerden, zodat de raid op
Zeebrugge een morele opsteker was, op het ogenblik dat de Duitsers alles riskeerden in een ultiem en
totaal offensief. De operatie toonde bovendien het nut van de mariniers als amphibische aanvalstroepen
aan, hetgeen Winston Churchill als hoofd van de Admiraliteit opmerkte en later opnieuw gebruikte.
DE NAGEDACHTENIS
Om de herinnering aan de raid levendig te
houden en de vele slachtoffers te
herdenken, werden enkele monumenten
opgericht te Zeebrugge. Aan de toegang tot
de oude havenmuur werd een monument
met herinneringsplaat opgericht, dat nu nog
te zien is aan het oostelijke einde van de
zeedijk. Op dezelfde plaats werd ook een
monument opgericht voor de bemanning
van de Britse duikboot die het “claire-voie”
viaduct vernietigde en op het kerkhof van de
Sint-Antoniuskerk te Zeebrugge werd een
heldenzerk geplaatst. Tot slot werd nabij de
havendam een zuil opgericht waarop SintJoris met zwaard prijkt, die nu helaas niet meer bestaat. Eveneens te Zeebrugge werd een plein met
herdenkingsmonument genoemd naar Admiraal Keyes.
Elk jaar wordt rond Saint-Georgesday een herdenkingsweekend georganiseerd te Zeebrugge waarop
delegaties van ondermeer de Royal Marines en het stadsbestuur van Dover en Brugge aanwezig zijn. Het
weekend daarop wordt een gelijkaardige herdenking gehouden te Dover, waar traditioneel de zondag om 12
uur stipt aan de Saint-Mary’s Church de Zeebruges Bell wordt geluid.
Jan De Vos
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Mercurius rubriek
Werking RESOC’s
De RESOC’s zijn nog te weinig gekend en hebben nochtans een zeer belangrijke taak voor de regio’s. RESOC
staat voor “ Regionaal Economisch-Sociaal Overleg Comité “ en heeft als doel het opstellen van een
strategische visie op de sociaal-economische ontwikkeling van een streek, in overleg met de
vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties,de werkgeversorganisaties, de provincies en de
gemeenten. Die 4 instanties vaardigen elk acht vertegenwoordigers naar het RESOC en maken een
streekpact op dat geldt voor 6 jaar ( één legislatuur). Daarbij vormt RESOC ook het adviesorgaan inzake
sociaal-economische materies ten behoeve van de Vlaamse Gemeenschap, de steden en gemeenten en het
provinciebestuur.
Om de werking en de belangrijkheid duidelijk te maken neem ik hierna 2voorbeelden van regio’s die ons
goed bekend zijn.
RESOC Brugge
De 4 krachtlijnen van het streekpact 2006-20012 van RESOC Brugge waren :
1. Economie ( betere ontsluiting, meer kwaliteitsvolle bedrijfsinfrastructuur en een goed
ondernemersklimaat ).
2. Opleiding en arbeidsmarkt ( versterken van onderwijs en een beter afstemming tussen beide,
arbeidskansen voor iedereen)
3. Cultuur en Toerisme ( ! uitbouw van culturele en toeristische activiteiten in een geïntegreerde aanpak)
4. Verblijfskwaliteit ( wonen voor iedereen, kwaliteit voor de woonkernen, erfgoed als troef)
Het RESOC-Brugge werkt ook verschillende regionale initiatieven uit over economie en arbeidsmarkt en een
Trefpunt Zorg dat gefinancierd wordt door actoren uit zorg, overheid, bedrijven, onderwijs en middenveld.
Een heel bijzondere werkingsprioriteit is de haven van Zeebrugge die een belangrijke economische motor
is.
De partners van RESOC –Brugge zijn :
- de Provincie West-Vlaanderen
- De gemeenten en steden van het arrondissement Brugge
- Werkgeversorganisaties : Boerenbond, UNIZO en VOKA
- Werknemersorganisaties : ACV, ABVV en ACLVB
- Stakeholders ( zonder stemrecht) zijn POM-West-Vlaanderen, Regionaal Overleg Derden, VDAB,
Westtoer, de welzijnsraad regio Brugge, WVI, West-Vlaamse Milieufederatie, MBZ
Momenteel werkt RESOC-Brugge aan een nieuw streekpact met enkele nieuwe thema’s waaronder de
zorgeconomie.
RESOC Oostende
Het Resoc-Oostende werkt aan een aantal van 7 krachtlijnen met prioriteit voor de eerste vier :
1.Uitbouwen van de infrastructuur voor het economisch comfort ( bedrijfsterreinen ,
mobiliteitsinfrastructuur, economische poorten)
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2. Vernieuwen van bestaande economische sectoren (Landbouw, visserij, diversifiëren van industrie,
toerisme inzetten, handel en zorgeconomie versterken )
3. Versterken van het ondernemerschap ( meer communicatie tussen onderenemers,regionale
economische cellen)
4. Meer mensen aa het werk krijgen ( voorkomen van jeugdwerkloosheid, meer sociale kansengroepen aan
het werk krijgen, afstemmen van onderwijs en arbeidsmarkt, aanbod en vraag van de arbeidsmarkt,
levenslang leren)
5. Verbeteren en ontwikkelen van het imago voor de regio ( onze troeven beter communiceren)
6. Scheppen van een aantrekkelijke , leefbare en kwaliteitsvolle regio( regionaal woonmarktbeleid,
verhoogde verkeersveiligheid, versterken van culturele en recreatieve troeven, kernversterkende
projecten)
7. Ondersteunen van een efficiënt intergemeentelijk beleid.
Verder is er overleg en medewerking met :
- Landinrichting, voor het inrichten van de schaarse open ruimte op een duurzame manier
- Het Burgemeesteroverleg waar de samenwerkende gemeenten tweemaandelijks samenkomen om
lokale en bovenlokale dossiers te bespreken.
- De Welzijnsraad en de Welzijnscommissie die het zorgaanbod overleggen over thuislozen,
huisvesting, zorg voor personen met een handicap, zorg voor migranten.
- Overleg OCMW-Voorzitters waar er met de gebiedwerkers van de provincie knelpunten besproken
worden die vervolgens meegenomen worden naar het burgemeestersoverleg.
- Grensoverscgrijdende interbestuurlijke initiatieven en vormen van samenwerking. Samenwerking is
eigen en nuttig voor grensgebieden.
Door deze beknopte samenvatting van de RESOC-werking hoop ik dat onze leden een beter inzicht hebben
in de werking van deze overlegcomités en zoals U kunt vaststellen speelt ook hier de provincie een
belangrijke rol in deze initiatieven om in onze regio’s een efficiënt en duurzaam sociaaleconomisch beleid
te waarborgen.
Wie vragen of voorstellen heeft voor de RESOC kan dit per e-mail contact nemen :
brugge-oostende.streekhuis@west-vlaanderen.be
Rudolf Leplae

Het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) in West-Vlaanderen.
Samen met de onderwijs-, onderzoeks-, en bedrijfswereld heeft de provincie W-Vl een conceptvoorstel
uitgewerkt om de lokale toepassing van de beleidsvisie van het NIB maximaal toegankelijk te maken voor
de West-Vlaamse industrie. West-Vlaanderen realiseert nu de voorbereidende stappen voor de uitbouw
van drie aldus genoemde “ Fabrieken voor de Toekomst” Dit conceptvoorstel voor de West-Vlaamse
Fabrieken van de Toekomst houdt de uitbouw van industriële clusters in via een economische
samenwerking tussen complementaire spelers, met als doel de bedrijven en vooral de KMO’s een
interdisciplinaire ondersteuning aan te bieden bij de kennis ontwikkeling van hun industriële activiteiten.
Dit zou gerealiseerd worden via een aantal concrete doelstellingen in de domeinen:
infrastructuur,dienstverlening en netwerking,onderzoek,innovatie en opleiding. Ook extra aandacht voor
aspecten als internationalisering, duurzaamheid en innovatie.
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Teneinde dit concept te kunnen realiseren stelt de provincie voor, om in een eerste fase een “ Fabriek van
de Toekomst” te maken rond elk van de drie hiernavolgende thema’s :
-

Cleantech in het noorden van W-Vl, gericht op ondermeer (blue)energie en maritieme
ontwikkelingen.
Voeding rond het agro-voedingscomplex , met ankerpunten in Midden-West-Vlaanderen en in de
Westhoek
Nieuwe en intelligente materialen en producten, geënt op de as Kortrijk –Gent met als kern ZuidWest-Vlaanderen.

In het Tijdschrift West-Vlaanderen Werkt, werd er een kritische kijk gegeven op deze West-Vlaamse
“Fabriek van de Toekomst”-plannen gegeven, waarvan ik enkele ideeën overneem :
Men schrijft : De provincie W-Vl heeft alvast een sterk innovatiepotentieel . Zo heeft ze een behoorlijk
sterke industrialisatie-graad . Het is bovendien een relatief belangrijke KMO-regio, die kan bogen op de
aanwezigheid van een aantal duidelijke sectoriële concentraties en voldoende aanwezigheid van
ondernemerschap.
Positief is ook dat alvorens tot actie over te gaan een grondige voorbereiding gebeurd is.
Een belangrijk aandachtspunt bij de geplande acties is, volgens de provincie, de relatief minder grote
aanwezigheid van toegepast onderzoek in de regio zelf.
De invulling die West-Vlaanderen geeft aan het NIB heeft enkele sterktes., zoals de nadruk die het legt op
het multidisciplinaire en op de samenwerking van industrie-kenniswereld - overheid, de link die er is met
het beleid en de openheid die aanwezig is om samen te werken met relevante stakeholders.
Maar er zijn ook een paar zwaktes, o.a. namelijk het oorspronkelijke gebrek aan concreetheid en vooral de
onduidelijkheid over de positie van de overheid( moet zij flankerend of initiatiefnemer zijn).
De geplande invulling schept in ieder geval enkele opportuniteiten , zoals een inbedding in de
Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik, zeker wat het thema rond nieuwe intelligente materialen en
producten en” industrial design” betreft. Ook positief is de mogelijkheid te bouwen op sterke lokale
spelers, en die zijn er zeker in en rond West-Vlaanderen.
Men waakt er dus best over dat de ingeslagen weg verder gezet wordt door samenwerking te realiseren
met relevante spelers in Gent, Limburg enz…
De initiatiefnemers dienen zich ook voortdurend af te vragen in hoeverre de nieuwe geplande acties
additioneel zijn en een bijdrage kunnen leveren tot het al bestaande aanbod.
Onze Conclusie
De dynamiek die de provincie West-Vlaanderen tentoon spreidt kunnen wij alleen maar toejuichen. Als de
acties goed gestroomlijnd worden en in samenwerking met de industrie en de gepaste spelers verder
worden uitgebouwd, zal dit de lokale industrie geen windeieren leggen.
Voetnoot :
Ik heb geprobeerd een samenvatting te maken van de belangrijkste punten van de studie . Wie graag de
volledige studie zou inkijken kan dit altijd doen op de website :
www.westvlaanderenwerkt.be
Rudolf Leplae
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Evenementen “100 Jaar Grote Oorlog”

VAN SCHELDE NAAR IJZER…
Een herdenkingsproject onder leiding van Mars& Mercurius Brugge/W-VL
In de brochure van de Academische Zitting 2012 werd ons project naar aanleiding van de honderdjarige
herdenking van de Eerste Wereldoorlog voor een eerste keer uitvoerig voorgesteld. Ook op onze Algemene
vergadering van 16 februari 2013 kwam het aan bod. Vanaf deze M&M Contact zullen we periodiek
rapporteren over de verdere ontwikkeling ervan.
DE EERSTE STAPPEN
De eerste voorbereidingen werden aangevat op 7 juli 2010 tijdens een vergadering met M&M Gent in het
Meersenhuis te Brugge, en dit na de gemeenschappelijke herdenking in oktober 2004 van de inzet van de
Franse Brigade Marinefuseliers te Melle en Diksmuide. Al snel volgden werkvergaderingen met enkele
Franse partners en werd medewerking van verschillende Belgische instellingen gezocht. Het project kreeg
de naam COMIFUSMAR – naar het Frans-Belgisch herdenkingscomité van de wapenfeiten van de Brigade
Ronarc’h – en er werd als doel gesteld de traditionele herdenkingsplechtigheden te Melle en Diksmuide op
een meer uitgebreide manier te organiseren; een internationale herdenkingsmars te laten doorgaan
langsheen het traject dat de brigade Ronarc’h honderd jaar voordien aflegde van Melle naar Diksmuide;
tentoonstellingen op te zetten te Melle en te Diksmuide en stappen te zetten om een bezoek door het
nieuwe schip DIXMUDE van de Marine Nationale aan Zeebrugge mogelijk te maken.
Om het project financieel haalbaar te maken, werd een subsidieaanvraag ingediend bij Toerisme
Vlaanderen. Deze aanvraag werd echter afgewezen omdat het project niet voldeed aan de criteria. Op basis
van de ontvangen aanbevelingen werd het project verder uitgebreid met een educatief luik, waarin het
thema “Oorlog en Vrede” wordt uitgewerkt en dat gericht wordt op de jeugd.
NAAR EEN PROJECT MET DRIE LUIKEN
Einde 2012 werd het project definitief vastgelegd en werd gekozen voor een drieluik Herinnering –
Herdenking – Huldebetoon. Deze drie luiken worden geconcretiseerd in Herinneringseducatie –
Herdenkingsmars – Plechtigheden.
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Om aan de vereiste te voldoen dat het project ook een internationale dimensie moet hebben, werd het
thema van de inzet van de Brigade Ronarc’h tijdens de eerste oorlogsmaanden van 1914 uitgebreid tot het
ruimere kader van de terugtrekking van het Belgisch Leger van Antwerpen naar de IJzervlakte, ondersteund
door de Brigade Ronarc’h en de 7th British Division. Op die manier wordt het mogelijk Belgische, Franse en
Britse partners samen bij het project te betrekken. Daarmee lag ook de titel “Van Schelde naar IJzer” voor
de hand. Hiermee worden tevens de grenzen in tijd en ruimte van het project aangeduid: de herdenking
vangt aan met de aankomst van de Brigade Ronarc’h en de 7th British Division te Gent en te Melle op 8
oktober en wordt afgesloten met de aankomst van de Brigade Ronarc’h te Diksmuide op 15 oktober.
Gezien al op 6 oktober 1914 beslist was om het Belgisch Leger op de linker Scheldoever terug te trekken,
om vanaf daar de aftocht naar de Ijzervlakte aan te vatten, dekt het project tegelijk de terugtrekking van
het Belgisch Leger. Dit trok zich immers tussen 7 en 9 oktober via het Waasland terug achter het kanaal
Gent-Terneuzen en werd op 10 oktober vanuit Zelzate en Drongen per trein via Brugge naar Oostende en
de Ijzervlakte overgebracht. De Belgische cavalerie en artillerie vormden daarbij de achterhoede. De
Brigade Ronarc’h hield ondertussen 48 uren stand tegen het oprukkende Duitse leger te Melle en
voorkwam dat de Duitsers daar de Schelde konden overschrijden, zodat de zuidelijke flank van het
terugtrekkende Belgisch Leger gedekt bleef.
Op 11 oktober trokken de marinefuseliers dan, op twee uren gevolgd door de 7 th British Division, in een
nachtelijke mars naar Aalter en na een korte rustpauze verder naar Tielt, waar werd overnacht en waar de
wegen van Fransen en Britten scheidden. De Brigade Ronarc’h betrok daarna nabij Torhout gedurende
twee dagen een ontvangststelling samen met Belgische eenheden, om op 15 oktober naar Diksmuide te
trekken, waar alles samen met de Belgische eenheden werd klaargemaakt om weerstand te bieden aan de
verder oprukkende Duitse strijdmacht.

Het traject dat de marinefuseliers volgden, met de genoemde etappesteden, vormt het terrein waarin de
activiteiten van ons project zich zullen afspelen.
Stand van zaken – Het project werd in zijn nieuwe vorm voorgelegd aan het Frans-Belgisch comité en zal
zo verder door de Franse en Belgische partners gepromoot worden. Op 15 januari 2013 werd het project
aan de hand van een goed gedocumenteerde projectbrochure voorgesteld aan Paul Breyne, de Federale
Commissaris-generaal voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. We verwachten eerstdaags een
antwoord. Ondertussen heeft de commissaris-generaal het project voorgesteld aan de Franse Minister van
Veteranen en de nieuwe Franse ambassadeur te Brussel, die niet alleen zeer geïnteresseerd waren, maar
ook nadere toelichting vroegen.
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Verder werd ook contact genomen met lokale partners in de betrokken steden en gemeenten. De
burgemeesters van de Stad Diksmuide en Melle werden omstandig gebriefd en zegden hun volledige steun
toe aan het project, wat toeliet daar de verdere werkzaamheden op te nemen met de toeristische
diensten, de stadsarchivaris, lokale historici en vaderlandslievende verenigingen. Ook te Aalter, Tielt en
Torhout werd de steun van het stadsbestuur toegezegd. Het is duidelijk dat de voorbije
gemeenteraadsverkiezingen en het aantreden van eventueel nieuwe coalities moesten afgewacht worden,
vooraleer verder te kunnen werken.
Ondertussen werd samen met de wandelfederatie Aktivia en de lokale wandelclubs de voorbereiding van
de herdenkingsmars en de lokale luswandelingen aangevat.
Om de herinneringseducatie met kennis van zaken te kunnen ontwikkelen, wordt op regelmatige basis
deelgenomen aan colloquia rond herinneringseducatie en werd medewerking bekomen van de Cel Oorlog
en Vrede in de Westhoek, die onder meer ook het project “Nooit meer Oorlog”, waaraan ook M&M
Brugge/W-VL meewerkt, heeft opgezet.

DE INTERNATIONALE VREDES- EN HERDENKINGSMARS
De herdenkingsmars vormt in feite de ruggengraat van het project. Het is immers deze mars die het
volledige traject zal doen en telkens in de verschillende etappesteden (Melle – Aalter – Tielt – Torhout –
Diksmuide) als opstap zal dienen voor de activiteiten in de luiken herdenkingseducatie en huldebetoon.
Deze mars is gericht op deelname in groep en staat open voor binnen- en buitenlands militaire
detachementen, maar evenzeer voor jeugdverenigingen, sport- en wandelclubs, scholen, enzovoort.
De mars wordt georganiseerd in samenwerking met de Wandelfederatie Aktivia, met lokale wandelclubs en
de betrokken gemeente- of stadsbesturen.
De etappes zijn als volgt gepland:
- Gent – Aalter : 8 oktober ‘14
- Aalter – Tielt : 9 oktober ‘14
- Tielt – Torhout : 10 oktober ‘14
- Torhout – Diksmuide : 12 oktober ‘14
Stand van zaken – De samenwerking met Aktivia is op kruissnelheid gekomen. In onderling overleg werden
historische sites geselecteerd, zodat het parcours voor het grote publiek kan uitgetekend worden. Er wordt
thans een werkgroep opgericht die de mars verder zal voorbereiden. Van zijn kant zal Aktivia de mars
opnemen in de wandelkalender en er ook publiciteit voor voeren.
DE HULDEPLECHTIGHEDEN
Voor de plechtigheden wordt gesteund op het concept van 1994 en 2004. Op 11 oktober wordt een
plechtigheid georganiseerd aan het monument voor de Marinefuseliers te Melle. De slotplechtigheid te
Diksmuide op 12 oktober zal aangevuld worden met een receptie, een concert en een slotbuffet. We hopen
hiermee een totaalprogramma op te zetten dat we kunnen voorstellen aan onze leden.
Stand van zaken – Het scenario voor de plechtigheden werd vastgelegd en aan de diverse partners –
waaronder onder meer Defensie, Franse Marine, steden en gemeenten – werd meegedeeld welke steun
en medewerking van hen verwacht wordt. Dit gaat bvb. Van de aanwezigheid van gewapende
detachementen met standaard en muziekkapel, over het leveren van tribunes en geluidsinstallaties, tot het
organiseren van een receptie. De mogelijkheden qua locatie en artistieke invulling van het concert zijn in
onderzoek.
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DE HERINNERINGSEDUCATIE
Dit luik van het project omvat een tentoonstelling te Melle en te Diksmuide; daarnaast in elk van de
etappesteden een lokale thematische luswandeling, die historische sites aandoet; en ten slotte een
educatief pakket voor gebruik in lagere en middelbare scholen. Voor de lagere scholen zal het concept van
het project “Nooit meer oorlog” gebruikt worden, aangepast aan de lokale oorlogsgeschiedenis, terwijl
voor de middelbare scholen een samenwerking met Franse scholen zal opgezet worden, waarin gezocht
wordt naar de menselijke aspecten van de oorlog, zowel bij de soldaat als bij de bevolking.
Stand van zaken – Voor de tentoonstelling te Melle werd gekozen voor het concept en het materiaal van
de tentoonstellingen van 2004. Voor de tentoonstelling te Diksmuide werd gekozen voor een
bewegwijzerde wandeling, waarop informatiepanelen op basis van de schetsen van toenmalig
marineschilder Fouqueray geplaatst worden. Hierover had al een coördinatievergadering plaats met het
stadsbestuur Diksmuide en andere organisatoren als vzw IJzertoren en de Kerkfabriek van Diksmuide. Een
werkgroep werd samengesteld en zal vanaf medio april deze tentoonstelling in detail uitwerken.
Voor de thematische luswandelingen werden de relevante historische sites gekozen en geplot op kaart.
Aktivia en de lokale wandelclubs ontwikkelen hiermee de wandelroutes en aansluitend zal in
samenwerking met de lokale heemkundige kringen een historische brochure gemaakt worden.
Voor de herinneringseducatie werd medewerking van de Cel Oorlog en Vrede in de Westhoek bekomen,
onder de vorm van ondersteuning door een specialiste op het niveau van het lager onderwijs en een
specialiste op het niveau van het middelbaar onderwijs.
ONZE INTERNE COMMUNICATIE
Er werd in het verleden al aandacht besteed aan ons project. Het werd initieel voorgesteld in M&M Contact
III/2012, waarbij een oproep naar medewerkers werd gelanceerd. Daarna werd er in de brochure van de
academische zitting 2012 een ruim artikel aan gewijd. Verder werd op 15 januari 2013 een inleidende
voordracht over de Eerste Wereldoorlog gegeven in het Seminarie te Brugge. Ten slotte werd op de
Algemene vergadering van 16 februari 2013 het project uitvoerig voorgesteld.
Ook in de toekomst willen we dat onze leden zich betrokken voelen bij het project. Op 22 april 2013 zal
Prof Em Etienne Rooms, die overigens aanvaard heeft ons project wetenschappelijk te begeleiden, een
voordracht geven over de bijdrage van de Brigade Franse Marinefuseliers tijdens de terugtrekking van het
Belgisch Leger. Verder zal dit jaar de jaarlijkse familieuitstap en BBQ doorgaan te Tielt, waar in een
wandeling zal gezocht worden naar het militaire verleden van de stad in 14-18.
We mochten ons ondertussen verheugen in de toezegging vanwege een tiental leden, die bereid zijn mee
te werken aan het project. We hopen in de nabije toekomst nog gelijkaardige toezeggingen te krijgen van
andere leden. Een kickoff vergadering voor de medewerkers zal in de loop van de maand april plaats
vinden.
Jan De Vos
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Maatschappijgeschiedenis
Spreekwoorden die hun oorsprong vinden in de Middeleeuwen
Er korte metten meemaken:
Metten zijn gebeden die rond drie uur 's ochtends gezongen werden. Gezien het donkere uur en de
meestal onverwarmde middeleeuwse kamers zorgde men dat er nogal snel gebeden werd.
Dat kan niet door de beugel:
De beugel was een ijzeren ring waarmee de honden werden gemeten. Een hond die niet door de beugel
kon, mocht de stad niet in.
Zijn matten oprollen :
In de middeleeuwen werden de muren met tapijten(matten) bekleedt, hetzij als decoratie of als versiering.
De rijken verhuisden nogal dikwijls en toen werden de matten opgerold om ze mee te nemen naar hun
nieuwe verblijfplaats.
De plaat poetsen : (weggaan)
In de middeleeuwen werd in de haard van de keuken een gietijzeren haardplaat aangebracht om de stenen
wand te beschermen. Wanneer de dienstmeiden het eten opgediend hadden moesten ze nog de keuken en
potten schoonmaken. De haardplaat die aanvankelijk zeer warm was lieten ze eerst afkoelen om ze daarna
op het einde te poetsen. Eens deze gepoetst konden ze de keuken verlaten om een ander werk te
beginnen. Ze verlieten de keuken.
Iemand een loer draaien :
Een loer is een instrument om jachtvalken of andere jachtvogels mee te lokken. Het is niet meer dan een
stuk touw met een stuk leer en daarop een stukje vlees. Door de loer rond te draaien wordt de aandacht
van de valk getrokken. Hij denkt dat het prooi is zodat hij er zich op stort, waarna de valkenier hem kan
pakken. Men hield de de valk voor de gek , men draaide hem een loer.
Met open vizier (strijden): eerlijk strijden
Een ridder, die met opgeslagen vizier streed, zodat men zijn gelaat kon zien, streed eerlijk, men wist met
wie men te doen had.
In klinkende munt betalen :
Vroeger hadden de gouden munten geen gekartelde randen en er waren lieden die er stukjes vanaf
schraapten. Om te controleren of de munten echt waren gooide de geldwisselaar ze op tafel. Aan de klank
kon hij horen of het echt of vals geld was. Van dit gebruik stamt de uitdrukking betalen met klinkende munt
af.
André Hoef
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Het leven in onze Club
Zij die ons verlieten
Op 27 januari 2013 overleed in de palliatieve zorgeenheid “De Vlinder”
te Brugge mevrouw Marie Ghislaine op ’t Roodt echtgenote van ons lid
Pierre Mathieu Dexters. Zij werd geboren te Eisden op 14 februari 1931.
Marie Ghislaine was de zorgzame moeder van vijf kinderen ( vier zonen
en één dochter). Zij was ook de oma van acht kleinkinderen en één
achterkleinkind. De uitvaartliturgie voor Marie Ghislaine vond plaats op
vrijdag 1 februari in de kerk van Sint Thomas van Kantelberg te Sint Kruis
in aanwezigheid van familie en vele vrienden en kennissen.
Wij bieden aan Mathieu en zijn familie onze oprechte deelneming aan.

Wij ontvingen eveneens het overlijdensbericht van de heer Laurent De
Schuyter. Laurent was lid van M&M Gent maar was een trouwe gast op
de activiteiten en reizen van M&M Brugge/W.VL.
Hij werd geboren te Sint Niklaas op 19 juni 1931 en overleed op 08
maart 2013 in het AZ Maria Middelares te Gent. Hij was de echtgenoot
van mevrouw Huguette Mahieu en vader van een dochter Patsy. Laurent
was ere Kapitein-Commandant van de reserve en gewezen ingenieur bij
de firma ICI films. Hij was lid en gewezen penningmeester van Mars &
Mercurius afd. Gent.
De afscheidsplechtigheid had plaats op vrijdag 15 maart in de aula van
het crematorium Westlede te Lochristi.
Wij bieden zijn echtgenote en dochter onze oprechte deelneming aan

Echo’s van de Nationale Algemene Vergadering te Brussel op 2 maart
Een vijftal leden van de afdeling Brugge/W.VL. waren aanwezig op de nationale algemene vergadering te
brussel op zaterdag 2 maart.
Bij het voorleggen van de financiële situatie werd vastgesteld dat het nationaal bestuur de uitgaven sterk
aan banden legde in 2012. (uitgaven 2011 €28.495,71 tegenover uitgaven 2012 €18.274,62) terwijl de
ontvangsten lichtjes stegen (van €23.618,28 in 2011 naar €24.915,23). De reductie van de huur van de
lokalen voor het secretariaat bij defensie in Evere is daarvan een in het oog springende posten.
Wat het ledenaantal betreft dit blijft ongeveer status quo ( 798 leden in 2012 in vergelijking met 793 in
2011). In 2012 mocht de kring in totaal 77 nieuwe leden verwelkomen. Grootste aanwinst van leden
Antwerpen 23, Brugge 20, Gent 13. Antwerpen blijft dus de grootste club met 167 leden gevolgd oor
Brugge met 151, Gent met 99 en Mons 77.
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Eervolle onderscheiding
Ons lid en Ere Commandant Lucien Langenbick kreeg de ‘Medaille van Officier in de NUOB-orde’ (Nationale
Unie der Oudgedienden van de Bezettingslegers .)

We herkennen Lucien (zittend 2de van rechts) samen met medegedecoreerden en bestuursleden van de
Koninklijke Federatie der Militairen in het Buitenland(KFMB).
Onze past voorzitter Maurice Debruyne was aanwezig als voorzitter van AVBOS (staande 3de van rechts)
(foto Simon Mouton KW van 15/03/2013)

Website Mars & Mercurius Brugge
Op dit adres http://mmbrugge.be kun je de aankondiging van onze activiteiten volgen.
Ook wordt na elke activiteit de fotoreportage op de website ter beschikking gesteld en kunnen de foto’s
gedownload worden.
Volgende reportages zijn nu beschikbaar:
Foto’s algemene vergadering | 16/02/13
Foto’s academische zitting | 8/12/12
Foto’s voordracht dhr. Bernard Breda + lunch | 9/10/12
Foto’s nationale dag te Kortrijk | 8/09/12
Foto’s Normandië | augustus 2012
Foto’s 25-jarig bestaan M&M Brugge W.-Vl. | 5/05/12

Wekelijks Trefpunt
Iedere vrijdag komen de leden van Mars & Mercurius samen van 16.00 tot 18.00 u voor een koffie, een pint
of een glas wijn en een gezellige babbel over wat er in de wereld reilt en zeilt,

Restaurant ‘t Zand
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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
**************
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
Jan Van Everbroeck
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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