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Onze Agenda 
 

 
Datum 

 

Uur Activiteit 

Di 1 apr. 

 

10.00u Voordracht in de zaal Kamina van de Marinebasis  te 

Zeebrugge door Avocaat –generaal Jean Luc Cottyn over 

“de Hoge raad voor de Justitie” gevolgd door een lunch. 

Vrij 25 apr.  

05.15u 

09.15u 

20.30u 

ANZAC-DAY  

Down service Vertrek aan het museumpark  in het centrum van 

Zonnebeke 

Herdenkingsplechtigheid op Tyne Cot cemetary 

Herdenkingsconcert in de kerk van Zonnebeke 

Zon 27 apr. 09.30u Sint George’s day herdenking in de Sint Donaaskerk/Militair 

kerkhof te Zeebrugge 

Don 08 mei 11.30u Herdenking V-dag aan het monument van de weggevoerden aan 

het Stationsplein te Brugge 

Don 15 mei 

 

08.00u Bedrijfsbezoek aan de firma Asco te Zaventem 

Di 03 jun 

 

10.30u Bezoek Seafront en havenrondvaart te Zeebrugge 

Vrij 11 – 

Maa 14 jul 

 4-daagse reis naar Londen met plechtigheid aan de 

Cenotaph op zaterdag 12 juli 

Eigen activiteiten M&M Brugge W.VL. staan in vetjes. 

Raadpleeg ook onze website http://mmbrugge.be voor eventuele wijzigingen. 

 
 
 

 

http://mmbrugge.be/
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Woordje van de Voorzitter 
 

 

 

 

Vandaag is het officieel lente. De natuur neemt haar rechten terug, alles steekt de kop op, 

de kerselaar en de pruimelaar hebben hun mooi wit lenterokje aangetrokken en de eerste 

bietjes zoemen er vrolijk op los. Eindelijk weer lente, voor sommigen het mooiste seizoen, 

maar dat spijtig genoeg in zijn aanloop niet zo mooi was. Inderdaad moesten we hulpeloos 

toezien hoe zeven jonge mensen in een vreselijk inferno gestorven zijn en veertien dagen 

geleden verdween op een geheimzinnige wijze een vliegtuig met 239 mensen aan boord. 

Maar niet alleen dit menselijk leed maakte van de pré-lente een droevig spektakel maar ook 

de internationale toestand maakt ons niet gelukkig.De spanning rond de Krim neemt niet af, 

in tegendeel, de Russische schaakspeler schuift heel zachtjes maar wel doordacht zijn 

pionnetjes naar voren en tast af tot hoever hij ze kan opschuiven. Mensen denken 

onwillekeurig aan de gebeurtenissen van juni 1914 die niet ver daar vandaan, geleid 

hebben tot de verschrikkelijke “Groote Oorlog”. Laat ons hopen dat de wereldleiders het 

niet zover laten komen want een derde wereldoorlog zou er wel één te veel zijn ! Ook in 

eigen land zullen de komende twee maanden met de verkiezingen in het vooruitzicht de 

koorts stijgen en de nervositeit toenemen.  

 

Gelukkig is de sfeer in ons Mars en Mercurius wereldje niet zo gespannen. Deze week 

hadden we met de schitterende conferentie van Jan De Vos reeds onze derde activiteit van 

het nieuwe jaar afgewerkt en volgende week staat reeds de volgende spreekbeurt op de 

kalender. Maar toch zal ook in dat wereldje de zenuwachtigheid in stijgende lijn gaan met 

het project “Van Schelde naar IJzer” begin oktober. De uitwerking ervan loopt goed en de 

vergaderingen volgen aan een hels tempo elkaar op. 

 

Ook de talrijke vrijwilligers zullen in de loop van volgende maand hun taken toebedeeld 

krijgen. Dus we gaan door onder het motto “all hands on deck”. 

 

Tenslotte wil ik eindigen met u allen eraan te herinneren dat op dinsdag 29 april Mars en 

Mercurius Nationaal in het kader van het programma ECONOMEET de heer Luc Coene, 

Gouverneur van de Nationale Bank als spreker uitgenodigd heeft. Deze conferentie gaat 

door in een locatie op loopafstand van het Centraal Station, dus nemen we de trein en gaan 

talrijk deze activiteit bijwonen. 

 

Afgesproken?? 

 

 

 

         Vrijdag, 21 maart 2014.   

 

          

         François Crepain    
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Terugblik op onze voorbije activiteiten 
 

 

Maandag 10 januari Spreekbeurt ‘Maritieme Beveiliging’ door havenkapitein Kim 

Pettens . 

 

In de goedgevulde aula van het Groot Seminarie van Brugge hadden we de eer  

Kim Pettens, havenkapitein en PFSO in functie bij de haven van Zeebrugge als gastspreker 

te mogen ontvangen.  

 

De aangekondigde titel van haar uitéénzetting ‘Maritieme beveiliging: last of opportunity?’ 

droeg niet enkel de belangstelling weg van onze leden maar evenzeer van personen nauw 

betrokken bij het dagelijkse reilen en zeilen in onze Zeebrugse haven. 

 

Met een korte intro valt de spreker met de deur in huis: 

“Sinds de aanslagen van New York veranderde de kijk op beveiliging wereldwijd. 

Ook België moest onder druk van Europa en de Verenigde Staten buigen voor de invoering 

van ISPS. De omzetting in nationale wetgeving gebeurde in juli 2004, werden alle 

havenfaciliteiten in kaart gebracht en werd voor hen een maritieme beveiliging ingevoerd. 

In 2005 kwam de beveiliging van de haven zelf er bovenop.” 

 

PSFO, ISPS, havenfaciliteiten…deze onbekende terminologie zal voor het aandachtig 

luisterend publiek in het zestig minuten durende betoog helemaal duidelijk worden. 

 

Na het incident op de Achille Lauro in 1985 kwamen de veilig- 

heidsdiensten tot het besef dat niet alleen vliegtuigen aanleiding 

gaven tot interesse vanwege terroristische  organisaties en 

groeperingen, maar ook de scheepvaart meer en meer een 

terroristische belang zou kunnen hebben in de toekomst. De 

uitwerking van een maritieme veiligheidscode bleef echter op zich 

wachten tot wanneer twee vliegtuigen op “9/11” de ‘twin towers’ 

in New York doorboorden. 

De veiligheidsdiensten onderzochten alle mogelijke instrumenten, 

die hypothetisch als medium zouden kunnen worden gebruikt door 

terroristen tegen een groot deel van een onschuldige bevolking. 

De aanslag op de Franse olietanker ‘Limburg’ in 2002 in Jemen, 

toegeschreven aan Al Qaeda, droeg een duidelijke politieke 

boodschap voor “Frankrijk en de geallieerden van Washington” en 

versnelde de opstelling van een gedragscode voor de beveiliging 

van schepen en havenfaciliteiten: de ISPS-code of ‘International 

Ship and Port facility Security Code’ werd een internationaal begrip. 

Deze code is een amendement op de SOLAS (Safety Of Live At Sea) opgesteld door het IMO 

of ‘International Maritime Organisation’ met zetel te London. De IMO aanvaardde de ISPS-

code op 01 juli 2004. 

Ondertussen had Europa voor zijn lidstaten, onder druk van de USA, de ‘Richtlijn nr. 

725/2004’ uitgevaardigd, op basis van de op 12 december 2002 aangenomen bepalingen 

door de ’Diplomatieke Conferentie’ van het IMO tot opstelling van een Internationale Code 

voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten. 

België heeft deze Europese richtlijn of verordening vastgelegd in de wet ‘Maritieme 

Beveiliging’ van 05 februari 2007 en het KB van 21 april 2007 ter uitvoering van de wet. 
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Voor de militairen onder ons is het goed te weten dat deze wet niet van toepassing is op 

militaire installaties en havens, waar de eigen beveiligingsdossiers van toepassing zijn. 

 

De bedoelde verordeningen en wetten beogen de verbetering van de beveiliging van de in 

de internationale handel gebruikte schepen en bijhorende havenfaciliteiten tegen 

opzettelijke ongeoorloofde acties, in het bijzonder terrorisme, piraterij of andere 

vergelijkbare acties. Ze beogen de optimale bescherming (beveiliging) van de burgers die 

gebruik maken van dergelijk vervoermiddel, het milieu en de goederen in ‘t bijzonder de 

gevaarlijke chemische en radioactieve stoffen. 

 

Havenfaciliteit of port facility is een 

locatie waar interacties plaatsvinden 

wanneer een schip rechtstreeks en 

onmiddellijk betrokken is bij acties die 

gepaard gaan met de verplaatsing van 

personen of goederen, dan wel 

verlening van havendiensten aan of 

vanuit het schip: daartoe behoren in 

voorkomende gevallen ankergebieden, 

ligplaatsen en aanvaarroutes vanuit 

zee. Het is in zekere zin een interface 

tussen schip en wal (ship/shore 

interface), in casu tussen schip en 

terminal van een havenbedrijf. 

 

De ISPS-code is van toepassing op alle schepen: passagiersschepen, 

hogesnelheidspassagiersvaartuigen, cargo’s (ook met hoge snelheid) vanaf 500 GT (gross 

tonnage), mobiele offshore booreenheden en havenfaciliteitdienstschepen, op internationale 

reizen. 

Ook alle bedrijven in de haven die in contact komen met de hoger genoemde schepen 

moeten aan de ISPS-code voldoen. 

De ISPS-code bestaat uit 2 delen: de bepalingen voorzien in deel A zijn verplicht, deze in 

deel B zijn eerder aanbevelingen, maar kunnen in een bepaald stadium van verhoogd risico 

dwingend worden. 

 

ISPS-code-risicomanagement voor elk van de bedoelde schepen en de havenfaciliteiten  

vereist: 

- De opstelling van een beveiligingsplan (Ship Security Plan – SSP) 

- Een veiligheidsofficier (Ship Security Officer – SSO) 

- Het opstellen van een havenfaciliteitbeveiligingsplan (Port Facility Security Plan- 

PSFP) 

- Een veiligheidsofficier van de compagnie aan wal(Company Security Officers –CSO) 

- Bepaalde materialen, zoals camera’s,metaaldetectoren… 

 

Verdere vereisten voor schip en havenfaciliteit zijn  

- Bewaking en controle van de toegangen 

- Controle op de activiteiten van de bemanning en passagiers 

- Controle op de ladingen en de bagage 

- Het verzekeren van beveiligde communicaties (protocols, procedures) 

 

 

Port Facility Security Plan of Havenfaciliteitbeveiligingsplan (PFSP) 
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Voor iedere havenfaciliteit moet er op grond van een risicoanalyse een PFSP worden 

opgesteld en door de bevoegde autoriteit worden goedgekeurd. (Dit plan wordt geregeld 

gewijzigd en aangepast in functie van de aard, herkomst en de bestemming van de 

goederen en minimum om de 3 jaar) 

In een PFSP zitten o.a. volgende hoofdstukken: 

Bedrijfsinformatie, risicoanalyse(type bedrijf)…organisatie en uitvoering van de 

beveiligingstaken…onvergezelde bagage…enz. 

 

De drie beveiligingsniveau’s 

 

In het officieel goedgekeurde beveiligingsplan van een havenfaciliteit steken verscheidene 

procedures per (afgekondigd) veiligheidsniveau: 

 

Veiligheidsniveau 1: normale werkzaamheden die minimale beveiligingsvoorzieningen 

vereisen; 

Veiligheidsniveau 2: verhoogde mogelijkheid tot veiligheidsincident, waardoor de 

bijkomende beveiligingsvoorzieningen moeten worden genomen; 

Veiligheidsniveau 3: er doet zich een bepaald veiligheidsincident voor, waardoor uitgebreide 

voorzieningen van kracht worden en de bevoegd autoriteit wordt ingeschakeld. 

 

Veiligheidscertificaten 

 

Het lokaal Comité voor Maritieme Beveiliging (LCMB) toetst de plannen af, keurt ze goed en 

maakt ze met een gemotiveerd advies voor de risicoanalyse en het plan over aan de 

Nationale Autoriteit voor Maritieme Beveiliging. Deze laatste stuurt de adviezen ter 

goedkeuring door naar de minister bevoegd voor Maritiem vervoer. 

De Nationale Autoriteit zal de lijst van de “veilig” verklaarde havenfaciliteiten overmaken 

aan de IMO in London (desgevallend aan de Europese Commissie) 

 

De havenfaciliteit ontvangt een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar. 

Het LCMB in de eerste plaats voert inspecties en audits uit bij de havenfaciliteit, naast deze 

periodiek uitgevoerd door de Nationale Autoriteit en de Europese Commissie(DGMove). 

 

Samenstelling van het LCMB 

 

Deze samenstelling is niet identieke voor elke Belgische zeehaven. 

Voor Zeebrugge (LCMBZ) ziet dit er als volgt uit: 

- Havenkapitein (PSFO)  

- Douane 

- Lokale politie 

- Scheepvaartpolitie (SPN) 

- Veiligheid van de Staat 

- Defensie – deze laatste door het feit dat o.a. de marinebasis zich in de haven van  

Zeebrugge bevindt. 

 

Daarenboven werd een (bij wet niet verplichte) ‘Veiligheidsraad’ voorzien die enkele malen 

per jaar samen komt , bestaande uit het LCMBZ aangevuld met lokale en regionale politieke 

beleidspersonen. 

 

De vermelde havenkapitein is in wezen de PFSO – of Port Facility Security Officer.  

 

De PFSO  of Port Facility Security Officer is aangesteld als verantwoordelijke voor de 

ontwikkeling, uitvoering, herziening en onderhoud van het Port Facility Security Plan (PFSP) 



 

___________________________________________ 

M&M Contact nr. 01/2014 

- 7 - 

De PSFO kan men beschouwen als de ‘Veiligheidsbeambte’ – Elke havenfaciliteit beschikt 

over een dergelijke PSFO, die hiervoor een specifieke opleiding heeft gevolgd. 

 

Nationale Autoriteit voor Maritieme Beveiliging 

 

Is gemachtigd om door de havenbeheerders en door de beheerders van havenfaciliteiten 

geleverde inlichtingen te controleren op hun echtheid. Zij maakt hiervan een rapport op en 

bepaalt de termijnen en modaliteiten binnen dewelke de lokale comités aan de vastgestelde 

onvolkomenheden dienen te verhelpen. 

Dit controle orgaan zetelt niet permanent maar heeft wel een permanent secretariaat. 

Maken o.a. deel uit van deze ‘Nationale Autoriteit”  

- de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Maritiem vervoer of zijn vaste 

plaatsvervanger; 

- de Directeur-generaal van de Algemene Directie Crisiscentrum of zijn vaste 

plaatsvervanger; 

- de administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat of zijn vaste 

plaatsvervanger; 

- de Directeur-generaal van de administratie douane en accijnzen of zijn vaste 

plaatsvervanger; 

…..zie verder het KB van 21/04/2007 art. 3 

 

Maritieme Beveiliging van het havengebied 

(EU 65/05) 

 

De ISPS-code wordt in de rest van het 

havengebied ondersteund door een Maritiem 

Beveiligingsplan met zijn 3 

beveiligingsniveau’s, opgesteld door de 

havenbeheerder. In een zekere zin kan het 

grondgebied van de haven in zijn totaliteit 

beschouwd worden als een havenfaciliteit. 

Hier ook waakt de PSFO (Havenkapitein) over 

het beveiligingsplan in voege voor de haven. 

 

Beveiligingsextra’s 

 

Zeebrugge prijkt sinds 14 mei op de lijst van CSI ports (Container Security Initiative). 

Hierdoor is Zeebrugge erkend als een ‘veilige’ containerhaven door de Amerikaanse 

autoriteiten. Schepen die komen uit een gecertificeerde zeehaven worden in de USA het 

eerst behandeld. Hiervoor is er een nauwe samenwerking tussen Amerikaanse en Belgische 

douaniers om containers met bestemming USA te controleren en te onderzoeken. 

 

Oefeningen, vorming 

 

Geregeld worden er drills en oefeningen  georganiseerd voor het veiligheidspersoneel van 

de havenfacilliteiten om op een doeltreffende wijze het PFSP (plan) te kunnen toepassen zo 

het geval zich mocht voordoen. 

 

Wat met het schip of zijn  interactie tussen de havenfaciliteiten. 

 

Declaration of Security(DOS) 

 

Door middel van een DOS spreken het schip en de havenfaciliteit  specifieke 

beveiligingsmaatregelen af. Dit zal het geval zijn vb als het schip op een hoger 
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beveiligingsniveau werkt dan de havenfaciliteit of het andere schip waarmee samenwerking 

plaatsvindt, of als er een veiligheidsdreiging of veiligheidsincident is geweest waarbij het 

schip dan wel de havenfaciliteit betrokken was.  

 

Vooraanmeldingsplicht 

Door middel van een formulier “Beveiligingsinformatie voor schepen vóór aankomst voor 

alle schepen voorafgaand aan de aankomst in een haven van een EU-lidstaat” identificeert 

o.a. zich het schip, geeft inlichtingen over zijn toestand, en geeft zijn locatie op het tijdstip 

waarop het verslag wordt overgemaakt. Dit formulier wordt voor België verzonden per fax 

of per email aan ISPS Belgium FOD financiën. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RVE 

 

 

Dinsdag 18 februari - Bezoek aan het nieuwe politiecommissariaat van Brugge  

 

Wij hadden het privilege een bezoek te kunnen brengen aan het ‘Politiehuis’ – het nieuwste 

politiecommissariaat in België en pas sedert mei 2013 geopend en in dienst genomen. 

We werden er opgewacht in de onthaalruimte van dit imposant gebouw door Dirk Van 

Nuffel, korpschef van de politiezone Brugge. 

 

In zijn welkomstwoord voor de talrijk opgekomen leden en sympathisanten belichtte 

hoofdcommissaris Van Nuffel, terecht met fierheid, hoe dit nieuwe politiehuis in een mum 

van tijd is ontworpen en neergezet in de meest toegankelijke en bereikbare zone van 

Brugge. Het gebouw werd met deskundigheid ontwikkeld in functie van de waaier aan taken 

die een politiekorps heden ten dage dient uit te voeren. 

We kunnen bevestigen dat dit gebouw door de aard van zijn bouwkundige structuur, het 

concept van de indeling en verwerking van de gebruikte materialen, licht, openheid en rust 

uitstraalt. Het moet een eer zijn in een dergelijk gebouw te kunnen werken, alhoewel…het 

werk van de politie eerder op straat is te vinden… 

 

Korpsoverste Van Nuffel stelde vervolgens hoofdcommissaris Luc De Busscher voor, recent 

op rust, maar op wiens deskundigheid hij nog steeds beroep doet voor de organisatie van 

dergelijke bezoeken. 

Een opgetogen voorzitter feliciteerde Mevr. Pettens met haar voortreffelijke spreekbeurt met 

een klein aandenken aan M&M en schonk haar een prachtig boeket bloemen… 

In het 25 jarig bestaan van M&M-Brugge/WV is Kim de eerste vrouwelijke spreker tijdens 

een avondconferentie. 
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In zijn presentatie beklemde HCP De Busscher dat het lokale politiekorps van Brugge deel 

uit maakt van de geïntegreerde politie: voor de lokale politie gelden dezelfde regels qua 

werving, opleiding, vorming… als bij de federale politie. 

 

De politiezone Brugge is een ééngemeentezone en beslaat het hele grondgebied van de stad 

Brugge. 

Niet meer zoals vóór de politiehervorming is de burgemeester het hoofd van de lokale 

politie. Het beheer van het korps is in 

handen van de politieraad en het 

politiecollege, die in een 

ééngemeentezone respectievelijk 

samenvallen met de gemeenteraad 

en college van burgemeester en 

schepenen. 

Het politiebeleid wordt bepaald vanuit 

de ‘Zonale Veiligheidsraad’ 

Burgemeester en Korpschef maken 

zowel deel uit van het politiecollege 

als van de ‘Zonale Veiligheidsraad’. 

De ‘Zonale Veiligheidsraad’ is zeer 

belangrijk voor een dagelijks afdoend 

beleid o.a. welke prioriteiten er 

dienen gelegd te worden op maat van 

de politiezone. De globale lokale 

veiligheidsaanpak wordt vastgelegd in een zonaal veiligheidsplan. 

In de ‘Zonale Veiligheidsraad’ zetelen burgerlijke en gerechtelijke overheden samen met de 

chefs van de lokale en federale politiediensten. 

De burgemeester van Brugge is nog steeds verantwoordelijk voor de openbare orde en de 

daarmee gepaard gaande politieactiviteiten, onderdeel van de bestuurlijke politie.  De 

procureur des konings is verantwoordelijk voor de gerechtelijke opsporingen en 

onderzoeken, de gerechtelijke politie. 

De korpschef staat in voor het dagelijks beleid van het korps. 

 

In de voorstelling van het organigram van het korps vinden we drie directies terug: directie 

operaties waaronder o.a. evenementenbeheer(voetbal vb.), recherche vallen; de directie 

regiowerking, informatiebeheer en verkeer:  hieronder vinden we de 4 regio’s met zijn 6 

districten (wijken); de directie beheer waaronder o.a .personeelsbeheer, ITC vallen.  

Na deze uitgebreide power-pointpresentatie werden we ingedeeld in 3 groepen om onder 

een voortreffelijke begeleiding een bezoek te brengen aan de vele burelen met zijn 

onderscheidelijke taken. We hielden halt o.a. aan het Gerechterlijk Bureel, 

Verkeersinbreuken, Wapenbeheer, Gevonden voorwerpen, enz. waar een boeiende uitleg 

volgde. 

Impressionant was de organisatie en structuur van de afzonderingscellen, die in vergelijking 

met het ‘kot’ of ‘den bak’ van vroeger doen denken aan een waardige menselijke 

benadering en behandeling. 

Voor onze groep werd het bezoek afgesloten met een kijkje in het goed geordend 

wagenpark. 

 

De politiezone Brugge heeft een zeer gebruiksvriendelijke website www.politiebrugge.be 

waar duidelijk alle item’s van de organisatie en het beleid staan uitgevouwen.    

 

RVE 

 

http://www.politiebrugge.be/
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Zaterdag 08 februari - Algemene vergadering 

 

1. Inleiding van de voorzitter - voorstelling van de nieuwe leden 2013  

Effectieve leden: De Grieve Ward, De Meulenaere Mia (herintrede), Fleerakkers Jozef 

(herintrede), Roelens Dirk, Stevens Miguel, Van Biesebroeck Idesbald (herintrede), Van 

Daele Peter, Vanneste Jaak , Versluys Willy. 

Toegetreden leden: Agneessens Frédéric, Herremans Roger, Nowé Chay, Verbeke Louis, 

Verriest Huguette. 

Ereleden:  Mevr. Spincemaille Eliane (voorzitter provincieraad), Luitenant Generaal Clement 

Guy 

2. Verslag van de secretaris  

Evolutie van het Ledenbestand 

 
Activiteiten 2013 

Dinsdag 15 januari: Voordracht door KTZ (b.d.) Jan De Vos – “Voorbij Sarajevo en 

Versailles, WOI in een breder perspectief“ -  61 deelnemers 

Zaterdag 16 februari: Jaarlijkse algemene vergadering - 66 deelnemers  

Donderdag 07 maart: Bezoek aan de Firma Bombardier 2de groep   –  20 deelnemers 

Woensdag 27 maart: Bezoek aan de Firma Tyco – 24 deelnemers  

Maandag 22 april: Voordracht door Prof. Em. Etienne Rooms – “Rol van de Franse Brigade 

Marinefuseliers tijdens de terugtrekking van het Belgisch Leger naar de IJzer” – 60 

deelnemers  

Dinsdag 14 mei: Dagreis met bus naar het Waasland. Bezoek Kasteel Cortewalle te 

Beveren, het Sluisgebouw v/h Deurganckdok te Kallo en Fort Liefkenshoek – 30 deelnemers  

Maandag 10 juni: Voordracht door Dr. Hans Ryckborst – “Olie en gas exploitatie in de 

zuidelijke Noordzee” – 46 deelnemers  

Vrijdag 12 juli –  dinsdag 16 juli: Vijfdaagse reis naar Oxford en Bath –  Reis kon niet 

doorgaan wegens te weinig deelnemers 

Zondag 25 augustus: Wandelzoektocht en Familiebarbecue te Middelburg/Maldegem – 63 

deelnemers  

Donderdag 26 september: Bezoek aan het Juke Box Museum en de brouwerij Bockor te 

Bellegem –  38 deelnemers   

Dinsdag 15 oktober: Voordracht door Ir Bruno Van de Walle – “Land en Zee, het nationaal 

voedselevenwicht” –  61 deelnemers 

Donderdag 07 november: Bezoek aan de Paardenvissers en de basis van Koksijde -  71 

deelnemers  

Zaterdag 08 december: Academische zitting met als gastspreker Prof. Jonathan Holslag – 

“China op militaire ramkoers?” -  200 deelnemers –   134 voor de lunch 

 

 2010  2011  2012  2013  

Effectieve leden  101  115  125  125  

Toegetreden leden  21  25  27  31  

Sympathisanten  12  14  14  11  

Ereleden  4  4  5  7  

Totaal  138  158  171  174  
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Publicaties 

Er werden in 2013 opnieuw 4 nummers van ons tijdschrift M&M contact uitgegeven, goed 

voor samen 168 blz mars en mercurius informatie . 

Daarnaast werd dit jaar ook nog een programmabrochure voor de Academische Zitting (16 

blz) uitgegeven 

 

3. Financieel verslag over de boekhouding 2013 door de penningmeester 

 

Kastoestand op 01/01/2013  
 

Kastoestand op 31/12/2013  
 

Zichtrekening (Ontvangen in 

2012 voor 2013)  
150,00  

  

Zichtrekening   

BE49 2800 4089 8671  
719,17  

Zichtrekening   

BE49 2800 4089 8671  
1.155,29  

Spaarrekening  

BE33 2807 1729 6546  
13.189,57  

Spaarrekening  

BE33 2807 1729 6546  
14.851,86  

Zichtrekening  

project Marine Fuseliers  

BE15 0016 6209 8030  

334,90  

Zichtrekening 

Project MarineFuseliers  

BE15 0016 6209 8030 

165,11  

TOTAAL  14.243,64 TOTAAL 16.172,26 

TOTAAL  14.393,64  
  

 

 
4. Goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2014  

 

Ontvangsten  Uitgaven  

Lidgelden  8.000,00  Lidgelden  Nationaal  3.200,00  

Lidgelden Nieuwe Leden  750,00  Lidgeld Nieuwe leden Nat.  300,00  

Lidgeld Sympathisanten  400,00  Beheerskosten  1.000,00  

Publiciteit  280,00  Kosten Secr. & Penningmeest  450,00  

Verkoop Attributen  150,00  Bankkosten  40,00  

Intresten  150,00  M&M Contact ( 4 uitgaven)  1.250,00  

Activiteiten 2014  25.000,00  Steungelden aan verenig.  120,00  

Steungelden  120,00  VZW + Verzekeringskosten  250,00  

Subsidies Project Marine Fusel  20.000,00  Representatiekosten  1.440,00  

Ontvangsten  Proj. Marine Fus.  2.000,00  Activiteiten 2014  26.700,00  

  
Aankoop Attributen  100,00  

  
Project Marine Fuseliers  22.000,00  
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5. Aanduiding van twee rekeningtoezichters voor het boekjaar 2014.  

Joel Jansseune en Lucien Langenbick werden opnieuw verkozen tot rekening 

toezichthouders voor het boekjaar 2014 

 
6. Verkiezing nieuwe bestuursleden - tweede vertegenwoordiger in de Nationale Raad  

René Decorte was kandidaat en werd verkozen tot bestuurslid 

André Billiet was kandidaat en werd verkozen tot tweede vertegenwoordiger van Mars & 

Mercurius Brugge/W.VL. als lid van de nationale raad van bestuur. 

 

7. Mededelingen van de voorzitter – voorstelling activiteiten 2014 

Door de voorzitter werd het jaarprogramma voor 2014 voorgesteld 

 

8. Varia - Vragen en voorstellen van de leden. 

 
 
 
 

 

Totaal Ontvangsten  56.850,00  Totaal Uitgaven  56.850,00  



 

___________________________________________ 

M&M Contact nr. 01/2014 

- 13 - 

Vervolg….Algemene Vergadering( op zaterdag 08/02/2014 om 10.00 uur). 

 

De opkomst voor deze vergadering dit jaar, nu eens in  het ‘Kasteel van Moerkerke’ 

georganiseerd,  was meer dan bemoedigend.  

We werden er ontvangen met koffie,thee en koekjes,dit als aanloop naar de” Statutaire  

Algemene Vergadering”,die plaats greep in de bovenzaal van het kasteel.  

Wie de vergadering zelf niet bijwoonde kon verder genieten van de koffie bij een losse  

gezellige babbel.  

Het aperitief werd aangeboden in de statige ridderzaal en nadien rond de tafels genoot 

iedereen in een gezellige sfeer van de smakelijke menu die met klasse werd geserveerd. 

 Traditioneel werd na de maaltijd meer dan een dansje geplaatst op de vrolijke tonen van 

de muziek.  

Meer nog dan een uitbreiding van dit relaas tonen ons de mooie sfeerbeelden hierna. 

 

Roger Dewaele 
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Dinsdag 18 maart - Avondconferentie - Brugge in de Eerste Wereldoorlog door Jan 

De Vos 

Op 18 maart 14 konden we ons verheugen in een grote belangstelling voor een 

avondconferentie in het kader van onze activiteitscyclus rond de honderdjarige herdenking 

van de Eerste Wereldoorlog. Kapitein-ter-zee bd Jan De Vos schetste onder de titel “Brugge 

bezet – 1914-1918” een beeld van de stad op de vooravond van de oorlog, tijdens de 

mobilisatie en bij de inname, de bezetting en de bevrijding van de stad. De uiteenzetting 

werd ruim geïllustreerd met historische en voor menig aanwezige zeer herkenbare beelden. 

Brugge voor de Eerste Wereldoorlog 

Nadat Brugge vanaf de jaren 1840 een diepe armoede had gekend, kwam er rond 1895 een 

zekere economische heropbloei, zodat de levensomstandigheden verbeterden. Aan de 

vooravond van de oorlog Met de “Gistfabriek” en 

de “Brugeoise” had Brugge weliswaar twee grote 

industriële werkgevers, maar de meeste arbeiders 

werkten in de vele kleine familiale ondernemingen. 

Met de bouw van de Zeebrugse haven werd de 

toekomst weer hoopvol gezien. Op 

maatschappelijk vlak lag de leiding bij de hoge 

burgerij, de adel en de geestelijkheid, maar 

daarnaast zette de arbeidersklasse de eerste 

schuchtere stappen naar georganiseerde 

vakverenigingen en verenigde de middenklasse 

zich in specifieke belangenbewegingen. De 

economische en culturele verruiming, samen met ontluikende sociale en politieke 

spanningen, wezen erop dat Brugge het imago van romantische dode stad van zich had 

afgeschud en weer een vooraanstaande plaats wilde innemen.  

De aanloop naar de Eerste Wereldoorlog 

Na de moordaanslag op de Oostenrijkse aartshertog en troonopvolger Frans-Ferdinand en 

zijn echtgenote Sophie op 28 juni 1914 in het woelige Sarajevo, die de rechtstreekse 

aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog vormde, leidde het mechanisme van onderlinge 

bijstandverdragen tot snel opéénvolgende oorlogsverklaringen. De houding van België in dit 

conflict was in het begin niet duidelijk en Brugge volgde de gebeurtenissen op afstand. De 

algemene mobilisatie op 1 augustus 1914 verliep gespannen, maar rustig en stipt. Enkele 

dagen later, toen Duitsland in de nacht van 3 op 4 augustus 

ons land binnenviel en onze neutraliteit schond, trokken de 

Brugse regimenten ten strijde en werd het voor de 

Bruggelingen duidelijk dat de oorlog nabij was. Al snel 

richtten burgers in de stad zich tegen al wat Duits was. 

Overal werden Duitse opschriften verwijderd en werden 

inwoners van Duitse herkomst geviseerd of opgepakt voor 

ondervraging in de gevangenis van de Poermolen. De 

etalages van de “Grand Magasins Tietz” in de Kuipersstraat, 

waar zich nu de Biekorf bevindt, werden stukgeslagen en op 

verschillende plaatsen werd geplunderd. Overal werden 

Belgische vlaggen samen met Franse en Britse vlaggen 

gehesen en de pers berichtte triomfantelijk over een 

zegetocht van het Belgische Leger, terwijl de Duitse soldaten 

werden afgeschilderd als weinig strijdlustig en onbekwaam. 

Vanaf 21 augustus nam de onzekerheid en angst snel toe, 

want een niet aflatende stroom vluchtelingen hing vreselijke 

beelden op van de gevechten die rond het Leuvense en Dinant werden gevoerd. In enkele 

dagen trokken bijna 6.000 Bruggelingen naar het veilige Nederland. Vanaf september kwam 

de oorlog akelig dichtbij. Duitse verkenners te paard, de Uhlanen, werden in de streek 
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gesignaleerd en met de regelmaat van een klok overvlogen Duitse Zeppelins en 

verkenningsvliegtuigen de stad. Einde september trok het uitgeput Belgisch Leger door de 

stad en Brugge begreep snel wat zou volgen. 

De inname van de stad 

De morgen van 14 oktober werd de stad opgeschrikt door 

luide kanonschoten en het eerste Brugse oorlogsslachtoffer 

viel. Een Duitse voorhoede naderde langs Assebroek en de 

Brugse trambediende Hendrik Blondelle, die door zijn 

uniform werd verward met een Belgische soldaat, werd 

doodgeschoten. Enkele achtergebleven Belgische soldaten 

wilden aan de Gentpoort deze Duitsers tot staan brengen. 

Rond de middag vielen enkele schoten, een Duitse 

onderofficier werd gedood… en de stad vreesde voor 

vergeldingsacties. De burgemeester Visart de Bocarmé en 

een delegatie trokken met een witte vlag de Duitsers tegemoet en tekenden de akte van 

overgave. De stad werd op een ordelijke en rustige wijze bezet, het commando installeerde 

zich in het Hotel de Flandre in de Noordzandstraat en weldra trokken de Duitse pinhelmen 

de stad binnen. Ze eisten kazernes, openbare gebouwen en scholen op als hoofdkwartieren 

en logies, legden lijsten van te leveren voedsel en benzine voor en eisten de inhoud van de 

stadskas op. Brugge werd een bezette stad. 

De bezetting van de stad 

Op 14 november 1914 werd, parallel met de Belgische 

administratieve structuur, een Duitse bezettings-organisatie 

afgekondigd. Brugge werd de hoofdplaats van het bezette 

Noord West-Vlaanderen en werd onder het bestuur van 

Marinekorps Flandern uitgebouwd tot een belangrijk militair 

bolwerk. De Kommandantuur voor de stadsbezetting werd 

ondergebracht in het gerechtshof op de Burg en vanuit zijn 

hoofdkwartier in het Provinciaal Hof op de Markt voerde 

Admiraal Von Schröder gedurende vier lange jaren een 

ijzeren bezettingspolitiek. In de Brugse haven werd een duikbootbasis gebouwd die toeliet 

de Britse koopvaardij ongestoord te bestoken. Op de 

Kaiserliche SchiffsWerf werkten dan 14.000 mensen. 

Brugge werd, naast administratief centrum van bezet 

West-Vlaanderen, ook een stad waar de soldaten na een 

verblijf aan het IJzerfront een rustperiode kregen en 

ingekwartierd werden bij Brugse gezinnen. Brugge behield 

haar toeristische aantrekkingskracht en menig Duitse 

hooggeplaatste, waaronder ook de keizer Wilhelm II, 

bezocht de stad. Dit alles drukte een diepe stempel op de 

stad en haar bevolking.  

Het leven tijdens de bezetting 

Het leven onder de bezetter was zwaar en verstoorde 

sterk het dagelijkse leven. Kazernes, huizen, scholen 

en kloosters werden opgeëist; de Midden-Europese 

tijd werd ingevoerd; de avondklok werd ingesteld; het 

was verboden zich per wagen, koets of fiets te 

verplaatsen  

en er was een speciale vergunning nodig om buiten de 

stad te gaan, zodat Brugge in een isolement terecht 

kwam. Bovendien werden materialen en grondstoffen 
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opgevorderd en werd voedsel tegen belachelijk lage prijs opgekocht, zodat smokkel en 

sluikhandel de kop opstaken. Vanaf december 1914 werd gerantsoeneerd en speciale 

comités moesten instaan voor een goedkope en doeltreffende voedselbedeling. Niettemin 

kende de stad in de winter van 1916-1917 hongersnood. Dit weerhield de Bruggelingen er 

niet van om actief verzet te plegen en regelmatig geheime informatie door te smokkelen via 

Nederland. In Brugge werden daarvoor 13 burgers terechtgesteld. 

De luchtbombardementen te Brugge 

Brugge lag wel ver van het front, maar men kon het kanongebulder horen en de stad bleef 

bereikbaar voor de geallieerde vliegtuigen. Regelmatig werden militaire installaties 

gebombardeerd: de kazernes aan de Kruispoort, de “Brugeoise” en vooral de duikbootbasis 

in de haven. De laatste twee oorlogsjaren werden 130 bombardementen uitgevoerd, waarbij 

ruim 125 burgerslachtoffers vielen. Het zware nachtelijke bombardement van 17 oktober 

1917 trof de binnenstad. 

De bevrijding van de stad 

Toen op 28 september 1918 het geallieerde Bevrijdingsoffensief van start ging, werd zeer 

snel door de Duitse linies gestoten en dorp na dorp werd West-Vlaanderen opnieuw bevrijd, 

zij het na soms hevige en verbeten gevechten. In 

Brugge trokken de Duitse troepen zich op 19 oktober 

haastig maar ordentelijk terug. De haven werd 

onbruikbaar gemaakt, bruggen en stadspoorten 

werden vernietigd, een meubelfabriek en enkele 

woningen werden in brand gestoken en winkels 

werden geplunderd. Alle mannen van 17 tot 40 jaar 

werden verplicht mee te trekken met het Duitse 

leger. Op 19 oktober 1918 bevrijdden Belgische 

troepen de stad. De zegeklok galmde over de stad en 

overal in de stad waren vreugdetaferelen te zien en op 21 en 25 oktober bezochten Koning 

Albert en Koningin Elisabeth de stad. Het zou echter nog tot juni 1919 duren vooraleer het 

normale leven zich herstelde. 

JDV 

 

 

Eerst bloemetjes voor Marleen voor haar 
geduld en toewijding bij het vele werk dat Jan 
in het kader van WOI presteert… 

…en  werd Jan bedankt en bedacht met een 
passend geschenk om na te genieten en te 
mijmeren over een volgend onderwerp. 
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Wat komen zal  
 

 

 

Donderdag 15 mei 2014 - Bedrijfsbezoek aan ASCO Industries te Zaventem 

 

Asco is een privaat en onafhankelijk Belgisch bedrijf gesticht door de familie Boas in het 

jaar 1954. 

De firma had in de jaren die daarop volgden een nauwe band met Defensie en bouwde o.a. 

de CVRT en de M113 voor de landmacht. 

De luchtvaart divisie startte in 1979 en is momenteel de enige specialisatie van de groep. 

Vandaag is Asco Industries geëngageerd in een brede waaier van engineering, productie en 

assemblage activiteiten. Dit laat toe om multidisciplinaire subcontracting diensten aan te 

bieden aan allerlei markten en luchtvaart programma’s wereldwijd. 

Asco heft drie locaties, België, Canada, en Duitsland met meer dan 1150 werknemers en 

een omzet van meer dan 200 miljoen euro. 

Asco produceert elke maand meer dan 2500 assemblages en heeft de ambitie om een 

wereldleider te zijn in design en productie van “high lift devices”, complete mechanische 

assemblages en belangrijke functionele componenten voor de luchtvaartindustrie. 

 

Dinsdag 03 juni 2014 - Bezoek aan” SEAFRONT” en” HAVENRONDVAART”- 

Zeebrugge 

 

Programma 

 

Samenkomst tss.10.00-10.30 uur : “De Viertorre” Vismijnstraat 14   8380 

Zeebrugge.(vlak aan de “Oude Vismijn). 

Hier bevindt zich de zeer ruime parking van “Seafront”. 

 

-10.30u We verlaten de herberg en 20 meter stappen zijn we in SEAFRONT. Het geleide 

bezoek duurt 1 u.30. Het wordt een ontdekkingstocht tot diep onder de zeespiegel. In de 

onderwatertunnel  loop je midden de rijke fauna en flora van de Noordzee. 

 We bezoeken in de dichte omgeving het lichtschip “West-Hinder” en de onderzeeër 

“Foxtrot”. 

 

- 12.00 -14.30u We belanden in “Bistro Wittekerke” Rederskaai  38    8380 Zeebrugge.  

Er werd gekozen voor de  “Noordzeeschotel”.(gerookte zalm- tomaat garnaal- gerookte 

heilbod- eitje met krab- koude aardappelen en brood).Prijs 21 euro (dranken niet 

inbegrepen).Niemand zal er honger lijden,want de schotel is  zeer goed gevuld. Er kan een 

koude vleesschotel opgediend worden,maar …….de verse visschotel is een aanrader en we 

zijn toch aan zee met  ………lekkere  verse vis. 

 

- 14.30 -16.00u Havenrondvaart. We bezoeken de ankerplaats van   

vrachtschepen,ferries,cruiseschepen en jachten ,op nauwelijks enkele passen van elkaar. 

Onderweg varen we langs de Belgische Marinebasis,de gasterminal en de windturbines op 

de strekdam. 

 

- 16.00 -???u Einde van het bezoek en met tranen in de ogen(van de frisse -en zoute 

zeelucht) bestaat natuurlijk de mogelijkheid om op deze mooie zomerdag ,op het 

terrasje,samen  met de vrienden,  nog gezellig een pintje te drinken. 
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Reis naar Londen van 11 juli tot 14 juli 

 

Het bestuur van Mars & Mercurius Brugge/W.VL. is bijzonder tevreden dat de jaarlijkse reis 

naar Londen kan doorgaan.  

De inschrijvingen werden afgesloten met 39 deelnemers. 

 Net zoals in 2011 werd op nieuw gekozen voor het ****Novotel London City South 

gelegen aan Southwark bridge op 150 m van de wandelpromenade aan de Thames. 

 

De plechtigheid aan de Cenotaph gaat dit jaar door op zaterdag 12 juli. 

Op de terugreis op maandag 14 juli zal een bezoek gebracht worden aan het stadje Rye. 

Rye is een plaatsje in het bestuurlijke gebied Rother, in het Engelse graafschap East 

Sussex. De plaats telt 4.600 inwoners. 

Rye werd als vestingstadje op een heuvel gebouwd als verdediging tegen de Fransen. Het 

lag aan zee en was als havenstad lid van de Cinque Ports, een samenwerkingsverband van 

de Zuid-Engelse havens. Intussen zijn de haven en de baai verzand en ligt het stadje een 

drietal kilometer van de zee vandaan. 

Men kan zich een idee vormen van de geschiedenis in de smalle straatjes en bij een bezoek 

aan enkele historische gebouwen, onder andere het kerkje van St. Mary, de Ypres Tower, 

de Mermaid Inn en het Lamb House. In dat laatste woonde van 1898 tot 1916 de 

Amerikaanse schrijver Henry James. 

 
 
 
 

 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rother
http://nl.wikipedia.org/wiki/Engeland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stedelijke_en_niet-stedelijke_graafschappen_van_Engeland
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cinque_Ports&action=edit&redlink=1
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Mars rubriek 
 

 
10 mei 1940……73 jaar geleden!  Deel 2 
 

Voorwoord: 

Dit artikel dat de notities genomen (in zijn agenda –zie afbeelding) door Commandant José 

Garnier, verbindingsofficier bij het Hoofdkwartier van de 12 de Infanterie divisie, overneemt, 

was oorspronkelijk bedoeld om in 2 delen te verschijnen. De documentatie die bij het artikel 

komt is meer omvangrijk geworden dan oorspronkelijk gepland met het gevolg dat er een 

derde deel later zal verschijnen (ter 

gelegenheid van “10 mei 1940…74jaar 

geleden”). 

Het eerste deel werd afgesloten de avond van 

22 mei. 

De 12de I.D. is op 10 mei gelegerd in de grote 

omgeving (fortengordel) van Antwerpen en 

plooit vanaf de opstelling aan het Albertkanaal 

(Wijnegem), terug naar de verdedigingslijn 

aan het kanaal Gent –Terneuzen, maar de 

terugtocht gaat verder en op de avond van 22 

mei is de in plaats stelling van de divisie 

achter het Schipdonkkanaal gebeurd. Nu 

moeten de troepen van de divisies (11de en 

13de ) die in eerste linie waren nog tot achter 

het kanaal komen. Aan de intensiteit van zijn 

notities zien we dat op de avond van 24 mei 

het echt menens wordt. 

Hier en daar is er in de nota’s  van Commandant Garnier een tekst in schuinschrift: dit duidt 

meestal op zijn persoonlijke indrukken die hij tussen de regels schreef. Soms onderstreept 

hij zijn tekst om er nog meer kracht aan te geven. 

 

Gebruikte afkortingen. 

L.C.: Legercorps    T.Tr.: Transmissietroepen 

I.D.: Infanterie Divisie   P.C.: Commando post 

I.R.: Infanterie regiment   Aie: Artillerie 
 

Deel 2 
 

Donderdag 23 mei 

Middernacht. De 11de en de 13 Infanteriedivisies die voor Gent de Schelde bezetten plooien 

zich terug en komen af, de 11de rechts van de 12de  en recht op het afleidingskanaal 

(Schipdonkkanaal) ter hoogte van Zomergem. De 13de I.D. hergroepeert  zich achter de 

12de en 11de divisie. Het Hoofdkwartier van het  IIde  Legercorps trekt zich terug en neemt 

stelling in Langendonk (13). Vanaf dit ogenblik houdt het leger het afleidingskanaal.  
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Het 23steI.R. en het 2de I.R. bezetten het eerste echelon en het 22steI.R. stelt zich er achter 

op in tweede echelon . Het eskadron Cyclisten is in reserve van de divisie en ligt rond het 

Hoofdkwartier van de divisie 

5.00u Luitenant d’Ydewalle van de 12de ID is als verbindingsofficier gestuurd  naar 

Hoofdkwartier van het  IIde  Legercorps. 

De Koning heeft niet gewild dat de petroleumtanks te Gent werden opgeblazen (Slecht 

voorteken) 

We mogen ons aan een krachtige aanval op het afleidingskanaal en de Leie verwachten. 

Bericht: Vanaf maandag 27 mei moeten de compagniecommandanten zelf het bakken van 

brood verzekeren, indien nodig door de burgers! (Het is het begin van de hongersnood voor 

het leger) 

Ik heb de indruk dat we dicht bij het einde zijn! 

Geen rust gehad deze nacht. 
 

Vrijdag 24 mei 

0.15u: het gehele Hoofdkwartier van de Divisie is in alarm 

0.47u: de brug van Stoktevijver(14) is gesprongen. De bruggen van Langestraat(15) en 

Daalmen(16) zullen ook opgeblazen worden ( Luitenant Van Severen is vertrokken om het 

bevel te geven).  Luitenant Vermeulen laat ons weten dat de brug van Langestraat om 

0.42u gesprongen is. 

2.00u:  de achterhoede van de 11de en 13de divisie haken af ter hoogte van het 

afleidingskanaal (Schipdonkkanaal). 

 

   
 
2.30u: een officier van het Hoofdkwartier van de 11de divisie komt mij inlichtingen vragen 

om het hoofdkwartier rechts van dit van het onze te plaatsen 
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De slagorde ziet er nu als volgt uit: 
 

   6de ID            12de ID             11de ID 
                         ↙         ↘                                  ↙             ↘                                     ↙             ↘ 
    1ste Gren            9de I.R.            23ste I.R.             2de I.R.                 14de I.R.             I.R. 
                                ↓                                                ↓                                                     ↓ 
                1ste Car                         22ste  I.R.                             I.R. 
 
18.45u: Enkele Duitsers steken het kanaal over op de passerelle N(oord ?)(17) . Het 2de I.R. 

doet de tegenaanval. De Duitsers gebruiken luidsprekers en roepen de soldaten op zich over 

te geven. Ter hoogte van  Stoktevijver zijn enkele elementen van het 23steI.R. ,die ook 

enkele mannen van het 2deI.R.  hebben meegesleurd, naar de vijand overgelopen. Van die 

omstandigheden gebruik makend hebben een dertigtal Duitsers langs de passerelle het 

kanaal overgestoken. De uitkijkpost (waarnemer) van het 23steI.R. geeft zich over aan de 

vijand. 

18.50u: Bevel wordt gegeven aan het 2de I.R. om de passerellen binnen te halen. Een 

waarnemer van een uitkijkpost komt binnen. Onze Artillerie voert barragevuur uit. 

De commandant van de 12 deI.D. (Generaal Dewulf) laat  om 18.57u weten aan het 23steI.R. 

dat indien de troepen zouden wijken  hij bevel aan de artillerie(18) zal geven om op hen te 

schieten. 

19.05u: Een peloton van het eskadron Cyclisten met een 47T13 (19) krijgt opdracht de 

tegenaanval in te zetten. 

19.30u: Het 2de I.R. houdt het kanaal stevig in handen, behalve de 2de Compagnie. 

19.32u: Kolonel Pletynckx (Comd 22ste I.R.) (20) krijgt het bevel onmiddellijk een compagnie 

van zijn regiment te verzamelen op de as gaande van zijn commandopost (mijlpaal 7.800 

op de baan Eeklo-Ursel) over de Ronselestraat(21) . Deze compagnie moet zich begeven ten 

oosten van het riviertje Kasteelloop en de bevelen afwachten om tegen aan te vallen. 

19.43u: aan Kolonel Devloe (Comd 2de I.R.) wordt op de hoogte gebracht van dit bevel. 

Deze compagnie zal tegen aanvallen op mijn bevel, indien u het terrein niet kunt zuiveren 

met uw eigen middelen , het peloton van het eskadron Cyclisten en de 47T 13 die u reeds 

gestuurd werden. 

19.55u: Kapitein ’t Serstevens heeft contact gehad met de commandant van het 23steIR (ter 

verduidelijking: dit regiment is in 2de echelon op een 2-tal km achter de eerste lijn) en 

maakt zich klaar voor de tegenaanval. De commandant van het 23steI.R. neemt de 6de 

compagnie van zijn 2de echelon om deze tegenaanval te steunen. Kolonel Dendael 

(commandant van het 23 ste I.R.) en kapitein ’t Serstevens zijn vertrokken op verkenning 

(bericht van luitenant Vermeulen). Resultaat van de verkenning voor 1ste compagnie van het 

23steI.R. : niets te bemerken en wat de 3de compagnie betreft:  ook niets. 

Het 23steI.R. is bedreigd door een infiltratie die plaats had in de 2de compagnie. 

20.03u: De 9de Compagnie van het 2de  I.R. voert de tegenaanval uit om het terrein te 

zuiveren. De vijand is door artillerievuur UB4(Groep II van 7 Aie Regiment(22) - kort vuur op 

200meter) tot stilstand gebracht. 

Transmissie sectie trekt een telefoonlijn van commandopost 2 naar commandopost 14 (11de 

I.D.; rechts van ons) 

20.10u: Aan mijlpaal 19.800 van het kanaal zijn er Duitsers verkleed in rijkswachter. We 

hebben op hen geschoten. Een compagnie van het 23ste I.R. loopt over de passerelle en 

geeft zich over aan de vijand. 

20.32u: Commandant van 2deI.R. vraagt vuur(1 batterij) te openen vóór UB1 en op de berm 

van het kanaal (2 batterijen) voor UB4(23). 

20.55u: Luitenant Mortier (waarnemer) meldt dat de 10de compagnie van het 23steI.R. de 

berm van het kanaal heeft verlaten. De waarnemers  voelen zich aan hun lot overgelaten. 

Men verwittigt de commandant van het 23steI.R.. 
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21.05u:  Onze artillerie schiet wat te kort op de scheiding van de sector van 12deI.R.  en 

deze van het 11de I.D. (melding van commandant Lefèvre van het 23steI.R.). We verwittigen 

de artilleriecommandant van de divisie. 

21.07u: bevel van de divisiecommandant om spervuur op alle toegangswegen tot het 

kanaal te ontketenen. 

21.10u: Waarnemer Van Hecke laat weten dat de Duitsers op de rechteroever van het 

kanaal zijn en met mitraillettes schieten ter hoogte van de 9de compagnie van het 23ste I.R.. 

Deze compagnie toont maar weinig combativiteit en geeft terrein prijs. 

21.15u: generaal Libert, commandant van de 11de I.D. bevestigt het bericht van 21.05u. 

Maar aangezien de artillerie van het Corps en deze van de 11de I.D. niet geschoten heeft 

kan het alleen maar de artillerie van de 12de I.D. zijn die te kort schiet op de scheiding van 

de twee sectoren.  

21.20u:  toestand van het 2deI.R. ziet er uit als volgt: 

 1ste Cie  is in lucht op gegaan (we zijn zonder nieuws) 

 3de  Cie   houdt stand 

 2de  Cie trekt zich terug bij gebrek aan munitie. 

Een peloton van de  9de Cie (tegenaanval) van het 23steI.R. komt bij het kasteel (24) aan het 

kanaal 

Een peloton van Eskadron Cyclisten patrouilleert langs het kanaal. 

De vijand is nog steeds in de nabijheid van het hoofdkwartier van het 1ste Bataljon. 

21.40u: Bericht aan luitenant Van Severen: de 2de Cie moet stand houden en mag zich niet 

terug trekken. 

21.42u: waarnemer Van Hecke (IV de groep  7Aie) meldt aan commandant van 13de Cie dat 

een twaalftal Duitsers zwemmend het kanaal zijn overgestoken en op de andere oever zijn. 

Deze zaaien paniek bij de soldaten van het 23ste I.R.. 

21.52u: Bericht van generaal Van Parys: De commandant van het 23ste I.R. meldt mij dat de 

ganse oever terug is ingenomen, alles is weer in orde. 

 Ik ga persoonlijk de posities van deze twee regimenten aflopen.  

De 1ste Cie van het 2de I.R. zou bezwijken (onklare situatie in het kwartier). Ik stel voor aan 

de commandant van de divisie een bataljon van het 22steI.R. te laten oprukken in het 

kwartier om deze nacht zo vlug mogelijk de lijn tussen de commandopost van 3de Cie van 

het 23steI.R. en de commandopost van de 1ste Cie van het 2deI.R. (kasteel ter hoogte van 

mijlpaal 19 van het kanaal), en morgenvroeg bij het ochtendkrieken zou het bataljon tegen 

aanvallen onder bevel van de commandant van het 2deI.R. en dit in samenwerking met zijn 

eigen troepen. Antwoord van de divisiecommandant: “Akkoord”. 

Bericht van het IIde C.A.:  de IIIde groep van 14Aie, geëngageerd samen met 13de I.D., is 

2/3de van zijn effectieven en al zijn stukken kwijt. Zijn er stukken gerecupereerd door 

eenheden van de 12de I.D.? 

22.10u: De kolonel beveelt de tegenaanval van de 9de Cie te stoppen. 

22.23u: Het 23steI.R. bezet de volledige dijk in zijn ondersector en zet zich in een 

defensieve haakstelling. 

22.25u: de situatie is als volgt:                    

23ste I.R.  Noord:  eerste lijn:  Iste cie 23 

 Zuid :  eerste lijn:  3de Cie 

 Tweede lijn:  2de Cie 

2de I.R.    Noord:  eerste lijn:  1ste cie 

 Zuid:  eerste lijn:  3de Cie 

 Tweede lijn:  2de Cie 

 

Het 23 ste I.R. bezet de dijk in zijn sector. Meer ten zuiden is de situatie verward bij de 1ste 

Cie van het 2deI.R., maar het kasteel (mijlpaal 19) is door ons bezet. Alles is normaal bij de 

3de Cie. 
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  Ronselestraat (1935)                                       Kasteel te Ronsele (vóór 1918) 
   (foto’s http://freepages.genealogy.rootsweb.com/ñoemeetjesland/meetjesland) 
 

Bevel van de divisiecommandant (12deI.D.): 

“ Ik beslis dat volgende maatregelen zullen getroffen worden: 

 a)Commandant van 22steI.R. stuurt onmiddellijk een bataljon naar de lijn 

commandopost 3de Cie van 23ste I.R. (kruispunt van Geyscheschoot)  met commandopost 

1ste Cie van 2de I.R. (kruispunt van de Ronselestraat en kasteel ter hoogte van mijlpaal 19 

van het kanaal) 

 b) Morgenochtend bij het krieken zal dit bataljon zich naar voor begeven in 

samenwerking met het 2deI.R. en onder het bevel van de commandant van het 2deI.R. om 

de situatie op de dijk volledig te herstellen. “ 

22.30u: Verbindingsofficier van de artillerie bericht dat de IVde groep van het 7de Aie meldt 

dat de infanterie in de sector rond de waarnemers op de vlucht is. Hij vraagt instructies  

aan de artilleriecommandant,  voor de waarnemers.  

Antwoord van de Artilleriecommandant van de divisie (7 de Aie):  

1) De waarnemers blijven op hun plaats. 

2) Waarom is de infanterie vertrokken? Wat gebeurt er? 

Het gaat over 1ste waarnemer 92100/201850 en 2de waarnemer 92200/203900 (25) 

23.30u: de Duitsers bezetten twee hoeven ten noorden van de baan. Majoor Lardinois, met 

een versterking van 2 pelotons van het eskadron Cyclisten en een 47T.13 bezet de hoeve 

op 200meter ten zuiden van zijn commandopost. 

 

o O o 

 

Wordt vervolgd vanaf zaterdag 25 mei tot de capitulatie op 28 mei 1940 in 

deel 3. 
 
Bijkomende informatie ter verduidelijking. 

 

Hieronder een schets van de situatie van het Belgische Leger op 24 mei. (uit “De oorlog en 

zijn evolutie door de eeuwen heen”  Platen- en tabellenatlas , Cursus KMS  Prof H. Bernard 

1958) 

 

Het Belgisch Leger is op 24 mei opgesteld in een cirkelboog van 95 km, van de zee bij Sluis 

tot Menen. Geografisch kunnen we het ongeveer als volgt samenvatten: het Leopold- en het 

Schipdonkkanaal tot in Deinze en de Leie van Deinze tot in Menen waar het Britse front 
begint. Deze stelling heeft weinig waarde uit militair oogpunt en was niet opgenomen in het 

militaire plan en was bijgevolg ook niet voorbereid. 

De slag aan de Leie kan beginnen. 

Het is dan ook niet te verwonderen dat op de avond van 25 mei de oppermachtige Duitsers 

een bres hebben geslagen ter hoogte van Kortrijk (de Leie kronkelt, is 25 maar meter breed 

en heeft een zeer lage waterstand, dus zeer moeilijk verdedigbaar). 

De andere posities langs de kanalen houden min of meer stand, er worden er zelfs 

successen geboekt. 
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Aantekeningen. 

 
(13) Langendonk: gemeente 2km te westen van Knesselare (Sint Joris-Beernem). 
(14)Stoktevijver: gehucht aan en brug over het Schipdonkkanaal op de weg van Ursel -

Waarschoot. 
(15)Brug Langestraat is naar alle waarschijnlijkheid de Oostwinkelbrug (= noordrand van de 

divisie). 
(16) Daalmenbrug is nu de Meirlarebrug op de weg van Meirlare naar Daalmen (gehucht aan 

de noordkant van Zomergem = de zuidrand van de divisie). 
(17) De uitkijkposten/waarnemers bevinden zich over het kanaal en zullen op het laatste 

moment naar de eigen troepen terug lopen. Daarvoor dienen die 

passerellen/loopbruggetjes.  
(18) Iedere divisie heeft haar eigen artillerie regiment met IV groepen. 

Bewapening: kanon C75 TRA, kanon C75 GP (met extra vuurkracht) en houwitser 105 

GP. 

     De 47T.13(19) is een licht gepantserd voertuig met antitank kanon 47mm zonder koepel. 

Er werden verschillende versies aangekocht. De eerste versie had het kanon naar achteren 

gericht. Uit tactisch oogpunt was dit wel te verklaren daar de opdracht erin bestond gedekt 

opgesteld vijandelijke tanks te vernietigen. Maar na een paar schoten was het voertuig 

ontdekt en moest het snel kunnen verdwijnen. En dit kon, daar het slechts voorwaarts 

diende te rijden en had daarvoor 3 versnellingen. Kwade tongen verklaarden de keuze van 

dit type tank als een bewijs dat België alleenlijk  zich wil verdedigen en zich dus geen 

aanvalswapens aanschaft. 

Er is echter wat later een nieuwe versie gekomen met het kanon wel degelijk naar voren 

gericht. 

 
(20)Kolonel Pletinckx is later in gevangenschap overleden. 
(21) Ronsele  ↔ Brugge ? Ronsele, sedert 1977 een deelgemeente van Zomergem,  heeft 

een historische band met Brugge. 

      

  Half de XVde eeuw was een zekere Adornes heer van Ronsele.  

      De Adornes is een Genuaans geslacht van bankiers en handelaars dat naar Vlaanderen 

is gekomen in de tweede helft van de XIIIde eeuw.  Opicius Adornes  trad in 1269 in dienst 

van Graaf Gewijde van Dampierre en was zeer bedrijvig in de handel (wol en aluin) in 

Brugge en Damme. De achter achterkleinzoon van die Opicius was een zekere Anselm  

Adornes, heer van Corthuy(Schotland) en Ronsele,  geboren te Brugge op 08 december 

1424. 

      

“Anselm was een zeer verdienstelijk man en bemiddelde in 1468 tussen Brugge en 

Schotland, toen de handelsbetrekkingen tussen die twee aan het tanen waren gegaan. Hij 

slaagde daarin, maar hierdoor veel naijver op de hals gehaald, werd hij in een hinderlaag 

gelokt en op 23 januari 1483 vermoord. Hij ligt begraven in de kerk van Linlithgow in 

Schotland.  Zijn kinderen richtten hem een praalgraf op in de Jerusalemkerk te Brugge, die 

door zijn voorouders was gesticht.”  

(tekst overgenomen van http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com) 

http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/
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      Het wapenschild van de familie Adornes vinden we terug op de gevel van het 

kerkje van Ronsele.        

 

  
             Blazoen Adornes aan gevel kerk Ronsele 
     Foto Ons Meetjesland  de identiteitskaart van Ronsele(1983) 
 
(22)  Het 7de Artillerie regiment bestond uit 4 groepen waarvan 2 met elk 3 batterijen  C75 

TRA, één groep van 3 batterijen  C75 GP en één groep met 3 batterijen Houwitser 105 GP.

      

 

 
              Kanon 75mm op Polygoon in Brasschaat           
                  Foto Internet Google Canon 75mm 

 
 
 
 

 

(23) 
UB:  is een doelwit waarvan de coördinaten gekend zijn en 

de schootselementen op voorhand   
     ingesteld zijn zodat onmiddellijk op dit doel kan geschoten 
worden. 
(24)

  Op de kaart aangeduid als het” Kasteel van Wetteren”. 
Reden is mij niet bekend! 
(25)

 De waarnemers werden aangeduid met de coördinaten van 
hun waarnemingspost. 
 

       François Crepain 

                     Anti tank kanon 47mm                             
                                 Foto  R.Lothaire 
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Bewapende drones 

Inleiding 

 

Tussen 2005 en 2013 nam het aantal gevallen waarbij de Verenigde Staten bewapende drones 

inzetten toe met 1.200 procent. Tegelijkertijd hebben de operatietonelen waar deze systemen in actie 

kwamen zich voortdurend uitgebreid. Het actiegebied van de operaties waar drones als wapen ingezet 

werden omvat vandaag de dag Pakistan, Irak, Libië, Afghanistan, Jemen, de Hoorn van Afrika (anti 

piraterijoperatie op zee) en de Filipijnen. De eigenschappen zelf van deze onbemande luchtvaartuigen 

liggen aan de basis van hun uitbreiding en hun multifunctionele toepassing. Het is dan ook niet 

ondenkbaar dat de industrielanden, in de eerste plaats de Verenigde Staten, voortaan interesse tonen 

voor gevechtsdrones en onbemande bommenwerpers. In juli 2013 testte de US Navy met succes 

haar technologisch demonstratiemodel X-47B op het opstijgen vanaf en het landen op 

vliegdekschepen. 

 

Na lang talmen over de mogelijke formulering van de behoeften inzake deze wapensystemen, 

overweegt de US Air Force de inzet van zwermen drones die onderling verbonden zijn via een 

informaticanetwerk met het oog op letale en niet-letale missies. In een toekomst gerichtere aanpak 

meldt de US Air Force dat een nieuwe generatie bommenwerpers zou kunnen ontwikkeld worden die 

eventueel toch een dispositief voor piloten zou kunnen bevatten. Het ziet er dus naar uit dat de drone 

voortaan een fundamentele, niet weg te denken schakel wordt in het krijgswezen van de meeste 

industrielanden die erin geslaagd zullen zijn om de essentiële technologieën ervan te beheersen. 

 

De paradoxen van een technische revolutie 

 

Maar waar hebben we het precies over? De term "drone" heeft betrekking "op alle onbemande, door 

een motor aangedreven luchtvaartuigen, die meermaals gebruikt kunnen worden (in tegenstelling tot 

vliegende projectielen)". Hoewel al jarenlang gebruik voor hoofdzakelijk informatie- en 

verkenningsdoeleinden, worden de drones pas sinds de laatste jaren uitgerust met wapens. De "strijd 

tegen terrorisme" heeft nieuwe operationele perspectieven geboden aan dergelijke toestellen die 

geleidelijk van wapens voorzien werden (o.m. raketten). 

De troeven van de drone zijn vandaag de dag maar al te gekend. De eerste troef is grotendeels het 

leven van de piloten sparen en bijgevolg, het risico op het verlies van mensenlevens te beperken in 

hoofde van de militaire organisatie van de staat die drones inzet. In tegenstelling tot het algemene 

idee, betekent het gebruik van drones echter niet dat alle risico's voor eigen troepen uitgesloten zijn. 

De identificatie en de authenticatie van nieuwe doelwitten houdt immers heel vaak in dat 

gespecialiseerde eenheden op het terrein gestuurd worden. 

In operationele termen zijn de voordelen van het inzetten van een drone niet onbelangrijk, aangezien 

het gebruik ervan de tijdsduur tussen het lokaliseren van de vijandelijke troepen en hun effectieve 

uitschakeling tot ongeveer vijf minuten terugbrengt. Een andere troef van deze luchtvaartuigen is het 

feit dat ze nauwelijks zichtbaar en hoorbaar zijn. In combinatie met hun grote autonomie en hun lage 

vliegsnelheid zijn drones in staat om de minste beweging van de beoogde doelwitten te observeren. 

Drones hebben eveneens belangrijke beperkingen. Zo kan de verkennings- of aanvalsdrone wegens 

zijn kwetsbaarheid voor grond-luchtsystemen, niet opereren boven een zone met 

luchtafweersystemen. Deze kwetsbaarheid wordt thans getolereerd voor zover het verlies van drones 

geen onevenredige budgettaire impact vertoont in vergelijking met de kostprijs verbonden aan het 

verlies van een bemand gevechtsvliegtuig (meer bepaald van een gevechtsvliegtuig van de laatste 

generatie). Nochtans zou de toenemende complexiteit van deze wapensystemen of de uitbreiding van 

hun gebruikscontext (conflicten die minder asymmetrisch zijn dan de huidige) kunnen leiden tot een 

exponentiële stijging van de kostprijs van dergelijke verliezen. 



 

___________________________________________ 

M&M Contact nr. 01/2014 

- 28 - 

 

Conclusie 

 

Het is algemeen bekend dat de technische factoren vaak vooruitlopen op de ethische reflecties. Alle 

militaire technische doorbraken in het verleden (gaande van het gebruik van de handboog, het 

buskruit, de mitrailleur, de bommenwerper, de atoombom en chemische en biologische wapens) 

hebben hun destructieve kracht moeten waarmaken alvorens er een bezinning plaatsvond over de 

sociale, politieke en ethische gevolgen van het gebruik ervan. De bewapende drones en, in een 

ruimer opzicht, wat men morgen zal moeten bestempelen als "letale autonome systemen" zullen aan 

dit lot niet ontsnappen. Daarnaast betekenen de nieuwe perspectieven die voortvloeien uit de militaire 

R&D op het gebied van de convergerende technologieën en de robotica een noodzakelijke 

bewustwording met betrekking tot de gevolgen van een veralgemeende inzet van dergelijke 

systemen in geopolitiek, juridisch en moreel opzicht. De transformaties (die momenteel nog 

onzichtbaar zijn voor de ogen van de publieke opinies en de besluitvormers) die dergelijke wapens 

met zich meebrengen zullen ingrijpende gevolgen hebben - en misschien zelfs zonder precedent zijn - 

aangezien ze de aard zelf van de oorlog, de vrede en, van groter belang, onze opvattingen zelf over 

de mensheid op losse schroeven zullen zetten. 

 

Nota van de redactie: 

Dit artikel is een synthese van e-note 11 gepubliceerd door Alain De Neve Attaché/Vorser bij het 

studiecentrum voor Veiligheid en Defensie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. 

         ABI 
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Beschrijving van enkele Britse begraafplaatsen in de buurt van Ieper 

tijdens de oorlog 14-18 

 

1. Wat maakt de Britse militaire begraafplaatsen zo specifiek? 

a. Tijdens de eerste oorlogsmaanden verwachtte elke natie dat de oorlog tegen 

Kerstmis zou voorbij zijn. De doden werd daarom op bestaande kerkhoven of 

begraafplaatsen begraven. Eind 1914 werd echter duidelijk dat de oorlog langer zou 

duren en begonnen de militaire overheden zich op een langdurig verblijf in de 

frontzone voor te bereiden. Eén van de maatregelen die ze troffen was het oprichten 

van een aantal officiële militaire begraafplaatsen, vooral in de buurt van 

verschillende medische hulpposten en buiten het bereik van vijandelijk artillerievuur. 

b. In september 1914 werd Fabian Ware, de overste van een mobiele eenheid van het 

Britse Rode Kruis, getroffen door het gebrek aan organisatie bij het registreren van 

de gevonden resten van de doden en de plaats waar de resten begraven lagen. 

Daarom nam hij de taak op zich alle gegevens van de graven en de identificaties 

systematisch te noteren en de graven precies aan te duiden zodat de ligging ervan 

niet verloren zou gaan. In 1915 kreeg de eenheid waarvoor hij verantwoordelijk was, 

een officiële erkenning met de oprichting van een eigen commissie die door de “War 

Office” werd erkend als de “Graves Registration Commission”. Op 21 mei 1917 werd 

onder impuls van Fabian Ware en met de steun van de Prince of Wales de 'Imperial 

War Graves Commission' (IWGC) opgericht. Op 8 juni 1964 werd deze omgedoopt 

tot de 'Commonwealth War Graves Commission' (CWGC). 

c. Toen na de Eerste Wereldoorlog bovendien duidelijk werd dat de dodentol 

onnoemelijk groot was en de repatriëring van de gesneuvelden een onhaalbare zaak 

bleek te zijn, niet alleen financieel, werd door de Britse regering beslist alle doden te 

begraven op de plaats waar ze waren gesneuveld. Op die manier wilde men 

voorkomen dat er twee klassen zouden ontstaan: de families die de repatriëring van 

hun gesneuveld familielid konden betalen en zij die dit financieel niet aankonden. 

d. Op 21 mei 1917 werd onder impuls van Fabian Ware en met de steun van de Prince 

of Wales met een koninklijk Charter de “Imperial War Graves Commission” (de latere 

Commonwealth War Graves Commission) opgericht, die belast werd met de taak om 

wereldwijd militaire begraafplaatsen op te richten en te beheren om zo de 

oorlogsslachtoffers op een eervolle manier te herdenken. Op 4 mei 1920 werden de 

principes die deze commissie hiervoor bepaalde, aangenomen door het parlement. 

e. Deze principes werden in het decreet van 25 september 1920 vastgelegd: 

 Een gesneuvelde soldaat wordt niet gerepatrieerd maar begraven op de 

plaats waar hij is gesneuveld. 

 De grafstenen en gedenktekens moeten permanent blijven. 

 Iedere gesneuvelde of vermiste soldaat wordt individueel geëerd door: 

- Begrafenis in een gekend graf als hij geïdentificeerd is. 

- Begrafenis in een onbekend graf als hij niet geïdentificeerd is. 

- Vermelding van zijn graad, naam en eenheid op een Missing Memorial 

ingeval hij na de oorlog vermist bleef. Voorbeeld van dergelijke monument 

is de Menenpoort te Ieper.  

 Alle gesneuvelden zijn gelijk, waardoor voor het graf geen onderscheid naar 

graad, rang, ras of geloofsbelijdenis wordt gemaakt. De zerken zijn dus gelijk 

voor alle slachtoffers. 
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f. Typische elementen van een Britse militaire begraafplaats. 

 De grafzerken of headstones zijn wit 

en werden oorspronkelijk vervaardigd 

uit Portlandsteen, afkomstig van de 

Engelse zuidkust. Al geruime tijd wordt 

bij herstellingen of bij nieuwe graven 

Boticino, een Italiaans marmerachtig 

gesteente uit Bresciä in het noorden 

van Italië gebruikt. Dit is veel gladder 

en weerbestendiger dan Portlandsteen, 

maar heeft hetzelfde uitzicht.  

De stenen zijn twee voet en zes duim 

(ca. 75 cm) hoog en één voet en drie 

duim (ca. 38 cm) breed, met een 

gebogen  bovenvlak. 

Bovenaan op de steen staat het 

regimentsteken. Voor de Dominions is 

dit het nationaal symbool (Canada een 

esdoornblad, Zuid-Afrika een reebok, 

Australië een opgaande zon, Nieuw-Zeeland een varenblad en New Foundland 

een kariboe. Op graven van Indiërs en Chinezen staat geen embleem. 

Daaronder worden graad, naam, eenheid, overlijdensdatum en leeftijd 

vermeld. Soms is de overlijdensdatum op een grafsteen niet nauwkeurig, 

gezien het stoffelijk overschot soms dagen later gevonden werd. Op veel 

grafstenen staat onderaan vaak ook korte tekst, die door nabestaanden 

gekozen is. Voor geïdentificeerde gesneuvelden van het Joodse geloof is op de 

zerk een Davidster aangebracht.  

Op het graf van onbekende soldaten staat een Latijns kruis tussen de  

woorden "A soldier of the Great War" en "Known unto God”. 

 Op de begraafplaatsen met meer dan 

40 graven is ook het Offerkruis of 

Cross of Sacrifice te vinden. Dit kruis 

werd ontworpen door architect 

Reginald Blomfield, die ook de 

Menenpoort ontworpen heeft. In het 

Offerkruis is een omgekeerd metalen 

zwaard ingewerkt. Dit zwaard staat in 

het Christendom symbool voor de 

gevallen soldaat en duidt aan dat voor 

de dode de strijd is afgelopen. 

Alhoewel dit geen strikt religieus 
symbool is, kan gesteld worden dat 

Britse soldaten onder het kruis worden 

begraven. Ook de Duitse gesneuvelden 

werden onder het kruis begraven. In 

Frankrijk, destijds de lekenstaat bij 

uitstek, werden de gesneuvelden 

begraven onder de vlag van de republiek en staat de vlaggenmast met de 

nationale vlag centraal op de begraafplaats. Ook België volgde dit voorbeeld 

en plaatse een mast met Belgische driekleur centraal.  
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Dat op een Britse oorlogsbegraafplaats nooit een vlag wappert heeft ook te 

maken met het feit dat er meestal ook niet-Britse slachtoffers, afkomstig uit 

het Gemenebest, maar ook uit bijvoorbeeld Frankrijk, België of Duitsland 

begraven liggen. Het laten wapperen van een Britse vlag boven de graven 

van deze mannen zou in Engelse traditie symbool staan voor onderwerping.  

 Op begraafplaatsen met meer dan 1.000 graven is ook de Stone of 

Remembrance of Herdenkingssteen' te vinden. Deze eenvoudige kalkstenen 

blok, die werd ontworpen door de architect Edwin Lutyens, meet 3,5 meter 

lang en 1,5 meter breed en rust op een plateau van 3 kalkstenen treden. Hij 

is het symbool “voor de gevallen soldaten van alle religies en voor die 

zonder”. Op de Stone of Remembrance staat de spreuk “Their Name Liveth 

For Evermore”. Deze bijbelspreuk werd gekozen door de wereldberoemde 

auteur Rudyard Kipling, nadat deze in de Eerste Wereldoorlog zijn enige zoon 

verloren was. 

 

 

 

 Soms werden op een begraafplaats bestaande graven vernietigd door 

inslaand vijandelijk artillerievuur. Meestal was het dan niet mogelijk de 

stoffelijke resten terug te vinden of te identificeren. Dan werd een nieuwe 

steen geplaatst met de vermelding “Known to be burried in this cemetery” of 

“Believed to be burried in this cemetery”. Als onderschrift werd bijgevoegd: 

“whose grave is now lost” of “whose grave was destroyed in later battles” en 

met opschrift “Their glory shall not be blotted on”. Dit is een tekst die door R. 

Kipling werd gekozen in het boek Ecclesiasticus. Dit graf wordt daarom ook 

een “Kipling Memorial” genoemd. De dode ligt er niet begraven, maar zijn 

naam wordt niet vermeld op een memoriaal voor vermisten. 

Wanneer meer dan zes grafstenen gezamenlijk werden opgesteld in een lijn, 

halve cirkel of een blok van drie rijen, werd naar de voorschriften de tekst 

betreffende de eerste begraafplaats samengevoegd op een korte zuil uit 

Portlandsteen. Deze zuil werd Duhallow block genoemd, naar de eerste 

toepassing op Duhallow cemetery. 
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 De begraafplaatsen van het Britse Gemenebest 

zijn meestal omringd door  een granieten muur 

met een toegangshek, toegangspoort of 

poortgebouw. In de muur of in het poortgebouw 

bevindt zich het “Cemetery Register”. Achter 

een bronzen deurtje is map te vinden met 

daarin de gegevens van de begravenen. Vaak is 

er ook een gastenboek aanwezig. Soms zijn ook 

borden aangebracht, waarop informatie staat 

over de belangrijkste slagen waarin de soldaten 

sneuvelden. 

 Bij het betreden van een Britse begraafplaats 

valt op dat er veel licht en ruimte is en dat er 

geen paden zijn aangelegd. Bezoekers lopen 

over een perfect onderhouden grasveld. Voor elk 

graf is er een klein stukje grond waarin kleine plantjes gezet kunnen worden.   

 De grond van de begraafplaatsen werd met eeuwig durende vergunning 

geschonken door de betrokken natie aan het Britse volk. De tekst hiervan, in 

de plaatselijke landstaal en in het Engels, is te vinden op de “landtablets” aan 

de ingang van de begraafplaats.   

 Er is een duidelijk verschil met de Franse, de Belgische en de Duitse zerken te 

zien. De Belgische zijn in arduin, de Franse in beton en de Duitse in graniet. 

België en Frankrijk hadden bovendien gekozen voor repatriëring, behalve als 

de familie dit niet wenste. Het Repatriëringbureel voor België bevond zich in 

Brugge in de Hoogstraat 18A.  
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Belgische militaire grafzerken 

 

 
Franse militaire grafzerken 
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Duitse zerken plat liggend 

 

2. Soorten begraafplaatsen 

 

a. Slagveldbegraafplaatsen  

Dit zijn begraafplaatsen die werden aangelegd in de frontlinies. Ze zijn te herkennen 

aan hun onregelmatige aanleg, met kriskras door elkaar geplaatste graven en met 

vaak graven van andere nationaliteiten. De lichamen van dode soldaten moesten vaak 

onder vijandelijk vuur begraven worden.  

Een voorbeeld hiervan is het centrale gedeelte van Tyne Cot Cemetery, achter het 

offerkruis en ook Polygon Wood Cemetery. De meeste slagveldbegraafplaatsen zijn 

echter verdwenen door de herstructurering van de begraafplaatsen.  

Hoe werden deze begraafplaatsen aangelegd. 

- eerst werd een “gravemarker” geplaatst. Dit is een omgekeerd geweer met een 

helm aan een houten paaltje. Daaraan werd het identificatieplaatse bevestigd. 

- Kort na de wapenstilstand werden houten kruisen geplaatst, die al dan niet wit 

geschilderd werden. 

- vanaf 1924 werden de witte grafstenen of “headstones” aangebracht, strikt 

geordend in perken en op rijen.  

b. Advanced Dressing Stations ADS - Begraafplaats bij een medische hulppost  

Gewonden werden tijdens of na de gevechten voor verzorging getransporteerd naar 

de “Regimental Aidpost”, het “Casualty Clearing Station” of het “Bace Hospital”.  

Slachtoffers die overleden in deze medische hulpposten werden ter plaatse begraven. 

Een zeer bekend Advanced Dressing Station is Essex Farm langs het IJzerkanaal, waar 

de Canadese dokter John McCrae zijn gedicht “In Flanders Fields” schreef. De 

betonnen schuilplaatsen van de verbandpost zijn nog steeds zichtbaar. Nabij deze 

hulppost werden tijdens de oorlog bijna 1.200 doden begraven. De willekeurige 
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indeling van de graven toont aan dat deze begrafenissen met spoed moesten plaats 

vinden.  

 

 
 

c. Casualty Clearing Stations CCS – Begraafplaats bij een veldhospitaal  

De veldhospitalen werden gewoonlijk opgericht buiten het geschut van de Duitsers, tot 

15 km achter het front en langs een belangrijke verbindingslijn met de slagvelden. 

Een voorbeeld hiervan is de Britse militaire begraafplaats Lijssenthoek Cemetery ten 

westen van Poperinge. Deze belangrijke begraafplaats werd door het 15de Franse 

Veldhospitaal opgestart, maar werd vanaf juni 1915 door het Britse leger 

overgenomen. Er werd gebruik gemaakt van het rangeerspoor bij Remy Farm om de 

gewonden af te voeren. Deze begraafplaats, de op één na de grootste in België, telt 

9.900 gesneuvelden van het Britse Gemenebest en 880 graven van andere 

nationaliteiten. 

d. Concentration Cemeteries CC – Verzamelbegraafplaatsen  

Na de oorlog waren intensieve werkzaamheden nodig om de onbegraven stoffelijke 

resten van de slagvelden op te ruimen en in nieuwe verzamelbegraafplaatsen te 

begraven. Deze begraafplaatsen variëren in grootte van enkele honderden graven tot 

enkele duizenden. Deze begraafplaatsen zijn ontstaan tijdens de oorlog en werden 

vanaf 1917 en vooral vanaf 1919 verder uitgebreid.  

De meest gekende verzamelbegraafplaats is Tyne Cot Cemetery, met 11.962 graven. 

In maart 1918 waren er 343 graven op een willekeurige wijze aangelegd rond een 

veroverde Duitse bunker die als verbandpost werd gebruikt door de Britten. Na de 

Wapenstilstand werden stoffelijke resten van de slagvelden rond Passendale en 

Langemark naar deze begraafplaats overgebracht. Tyne Cot is de grootste militaire 

begraafplaats van de Commonwealth ter wereld. Van de bijna 12.000 graven zijn 

meer dan 8.000 zijn onbekend.  

De stoffelijke resten die aldus tussen juni 1919 en april 1921 werden aangevoerd naar 

Tyne Cot Cemetery, kwamen niet alleen van verspreide slagveldgraven, maar ook van 

kleine begraafplaatsen. Volgens de regels werden immers geen begraafplaatsen van 

minder dan 40 graven behouden. 

 
3. Enkele markante begraafplaatsen 

 

a. Duhallow Cemetery  - Advanced Dressing Station 

Dit was een medische post ten westen van het kanaal Ieper-Ijzer. Vermoedelijk is de 

naam 'Duhallow' afkomstig van een Zuid-Iers jachtdomein. De bijbehorende 

begraafplaats werd gestart op 31 juli 1917, tijdens de “Slag om de Pilckem Ridge” 

tijdens de zogenaamde Derde Slag om Ieper. De gewonden die in het “Advanced 
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Dressing Station” werden opgevangen, moetsen na een eerste behandeling per trein 

of per ambulance doorgestuurd worden naar “Gwalia Farm”, waar een “Main 

Dressing Station” gelegen was. Diegene die overleden in de hulppost, werden ter 

plaatse begraven op “ADS Duhallow Cemetry”. Volgens het huidige register liggen 

hier begraven: 1470 doden uit het Verenigd Koninkrijk waaronder 218 niet-

geïdentificeerden, 26 Australiërs waarvan 13 niet geïdentificeerd weren, 38 

Canadezen, 1 Indiër, 6 Nieuw- Zeelanders, 3 Zuid- Afrikanen, 1 Belg, 2 Fransen en 

54 Duitsers waarvan er 3 niet geïdentificeerd konden worden en tenslotte 1 Brit die 

sneuvelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het totaal gaat het dus om 1602 

doden, waarvan er 234 niet geïdentificeerd konden worden. 
 

b. Gwalia Cemetery - Main dressing station.   

Een hoeve, waarin een “Main dressing station” werd opgezet werd door de Britse 

militairen “Gwalia Farm” genoemd, naar een plaatsje in Wales. Deze medische post 

werd via een smalspoor met het “Duhallow Advanced Dressing Station” verbonden in 

1917. Hier vonden de eerste chirurgische ingrepen plaats, de zogenaamde “Live and 

limb saving operations”. De gewonden mochten daar hoogstens één week verblijven 

en werden daarna afgevoerd via de spoorweg Hazebrouck-Poperinge naar de hoeve 

“Remi Farm” van  Remi Quaghebeur. Deze was ingericht als een “Casualty Clearing 

Station (C.C.S.)”. Vanaf dit veldhospitaal werden de gewonden klaargemaakt om 

vervoerd te worden naar echte hospitalen. 

Slachtoffers die in Gwalia farm overleden werden begraven op het nabijgelegen 

”Gwalia Cemetery”. Volgens het huidige register liggen er 470 doden uit de Eerste 

Wereldoorlog begraven. Het gaat om 454 doden uit het Verenigd Koninkrijk, waarvan 

2 niet geïdentificeerd konden worden, 2 Australiërs, 5 Canadezen, 5 Nieuw-

Zeelanders, 1 Zuid-Afrikaan en 3 Duitsers. Er liggen ook Chinese arbeiders van het 

“Labour Corps” begraven. 

Hoe is de aanwezigheid van Chinezen te verklaren? 

Tsingtao, een gebied in China in de provincie Shandong aan de Gele Zee, met een 

oppervlakte van ongeveer aan 80% van Vlaanderen, werd in 1898 overgedragen aan 

Duitsland met een 99-jarige huurovereenkomst. Dit gebied 

werd bekend als de concessie Kiautschou Bay.  Het dorp 

werd de Duitse kolonie van Tsingtao en werd een centrum  

voor de Duitse commerciële ontwikkeling in China, terwijl 

voor de Duitse Keizerlijke Marine het een  marinebasis was 

voor het  Duitse Oost-Azie Eskader was. Bij het uitbreken 

van de Eerste Wereldoorlog annuleerde de Republiek China 

de Kiautschou huurovereenkomst met het Duitse Rijk op de 

dag van de Japanse oorlogsverklaring aan Duitsland. Nadat 

een Japanse ultimatum voor onvoorwaardelijke Duitse 

evacuatie van de kolonie was verstreken werd het gebied  

bezet door Britse en Japanse troepen.  Door Chinese 

werkkrachten te leveren aan de Britten vanaf 1916, gekend 

als het Chinese  “Labour Corps”, ongeveer 100.000 man in 

totaal, hoopte China op de formele teruggave van deze 

regio aan het einde van de vijandelijkheden. China verklaarde Duitsland de oorlog op 

14 augustus 1917. 

Met het Verdrag van Versailles werd het gebied Tsingtao echter toegewezen aan 

Japan. In 1919 was Lou Tseng-Tsiang delegatiehoofd voor China in Versailles. Daar 

weigerde hij als enige het Verdrag te ondertekenen, omdat de voormalige Duitse 

concessie toegewezen werd aan Japan. In 1922 ging het echtpaar Lou in Zwitserland 

wonen en na de dood van zijn Belgische vrouw trad hij in de loop van 1927 als Dom 
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Pierre-Célestin Lou binnen in de Sint-Andriesabdij van Brugge. Dom Lou stierf in 

januari 1949 en is begraven in de abdij van Zevenkerken. 

 

c. Lyssenthoek Cemetery en zijn bezoekers centrum 

Deze begraafplaats was verbonden met het “Casualty Clearing Station ” Remy Farm. 

Volgens het huidige register liggen er in totaal 10.785 doden uit de Eerste 

Wereldoorlog, waarvan 9.901 doden van het Gemenebest, waarvan 24 niet 

geïdentificeerd konden worden: 7.389 doden uit het Verenigd Koninkrijk, waaronder 

ook 35 mannen van het “Chinese Labour Corps” gerekend worden, 1.131 uit Australië, 

1.058 uit Canada, 3 uit India, 291 uit Nieuw-Zeeland en 29 uit Zuid-Afrika. Daarnaast 

liggen er nog 658 Fransen, 223 Duitsers  en 3 Amerikanen begraven. Er zijn 5 “special 

memorials” opgericht voor mannen, waarvan aangenomen wordt dat ze begraven 

liggen onder een naamloos graf 

 

De drie Amerikanen zijn respektievelijk 

Sergeant D. Stanley Beattie, een voorwaartse 

artilleriewaarnemer in de sector van 

Dikkebusch, die gedood werd door een 

granaatscherf; Private First class Harry Arthur 

King, die stierf ten gevolge van de Spaanse 

griep en aanvankelijk begraven werd in 

Frankrijk, maar later werd begraven op 

Lyssenthoek Cemetery naast zijn broer; en ten 

slotte Lt. James Aaron Pigue, die als 

voorwaartse waarnemer, in dienst van de 

Britten, werd gedood door een scherpschutter. 

Hun familie wilde niet dat ze gerepatrieerd 

werden om hun overblijfselen  niet te storen. 

Er ligt ook één vrouw begraven, namelijk 

hoofd verpleegster Nellie Spindler, die werkte 

in het veldhospitaal. Zij werd gedood tijdens 

een luchtaanval van de Duitsers en is één van 

de weinige vrouwen op een Britse militaire begraafplaats. 

Het bezoekerscentrum Lyssenthoek  brengt de geschiedenis van Lyssenthoek. Het 

archief is goed gestoffeerd met foto's, documenten, boeken en brieven. Vele mensen 

leverden hier al een bijdrage. Meestal betreft het kopieën van origineel 

materiaal. Afstand doen van authentieke objecten is een emotionele gebeurtenis. 

 

Heel wat arbeiders van het 

Chinese “ Labour Corps” werden 

door de Spaanse griep geveld. 

Vijfendertig van hen liggen op 

Lijssenthoek begraven. 

 

 

 

 

 

 

André Hoef 
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Mercurius rubriek 
 

 
De West-Vlaamse innovatiedrang. 

 

In West-Vlaanderen heeft men een verhoogde aandacht voor de factor “ innovatie” als 

prioriteit voor onze economische ontwikkeling vastgesteld. 

In dit artikel wil ik vooral de mening van de West-Vlaamse deputatie weergeven en in het 

bijzonder de actieve aandacht dat ons erelid de gedeputeerde voor ‘Economie’  Jean de 

Bethune aan innovatie in onze bedrijven geeft. 

( Zie ook www.westvlaanderenwerkt.be) 

 

In een tijdperk waarin kapitaal, productie-uitrusting en arbeid wereldwijd aan migratie toe 

zijn, is creativiteit een vitale troef om ons positief te blijven onderscheiden. Innovatie 

globaliseert uiteraard ook, maar is tegelijkertijd een trend naar lokalisering. 

Daarom gaat binnen het West-Vlaams economisch beleid veel aandacht zowel naar de 

ontwikkeling en verankering van de kenniscentra, als naar de economisch gerichte uitbouw 

van het hoger onderwijs, het toegepast onderzoek en de onderzoeksfaciliteiten. 

Als leidraad hiervoor werd door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij ( POM) West-

Vlaanderen het ganse landschap van onderzoek & ontwikkeling binnen onze provincie voor 

het eerst in kaart gebracht. Het rapport legt ook enkele pijnpunten binnen  het West-

Vlaamse innovatielandschap bloot. 

Zo blijkt dat de West-Vlaamse ondernemingen het goed doen op het vlak van ‘Onderzoek & 

Ontwikkeling’ (O&O) en in innovatie maar niet zo gemakkelijk hun weg vinden naar 

steunmaatregelen met een hoge opstap. De analyse leert dat ook West-Vlaanderen ten 

opzichte van de rest  van het land veel minder academische opleidingen en daaraan 

gekoppelde onderzoeksgroepen en middelen heeft. 

De bevraging van de hogeschool HOWEST over het productinnovatiebeleid bij de 100 

grootste industriële werkgevers in onze provincie, levert markante resultaten op. De meeste 

West-Vlaamse ondernemingen blijven ook in deze moeilijke crisistijden op hoog niveau 

investeren in productverbetering of in de ontwikkeling van nieuwe producten en 

toepassingen. Ze werken ook steeds meer samen met externe partners teneinde risico’s, 

kosten en kennis te delen. Tegelijk verwachten onze prominente maakbedrijven dat de 

overheid zijn rol als katalysator van innovatie verder uitbouwt en daarin minder 

bureaucratisch optreedt. 

 

Deze vaststellingen hebben het huidige provinciebestuur gemotiveerd om in de toekomst 

blijvend werk te maken van het sterker ontwikkelen van de academische onderbouw en het 

verhogen van de onderzoeksmiddelen voor West-Vlaanderen, inclusief de ambitie om meer 

ondernemingen naar beschikbare kennis en expertise toe te leiden, maar ook naar 

bestaande subsidiekanalen.  

 

Volgens Jean de Bethune kaderen deze acties trouwens in een reeks uitdagingen die de 

Provincie West-Vlaanderen aangaat om de basisvoorwaarden te creëren voor een 

structurele en duurzame economische transformatie. 

 

Leplae Rudolf 

http://www.westvlaanderenwerkt.be/
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Provincie heeft nieuwe uitdagingen aangegaan met minder budget 

 

Het is ondertussen voldoende bekend dat de Vlaamse regering geen grote voorstander is 

van de provincies en deze liever zouden zien verdwijnen. Maar ondanks de afroming van 

het provinciefonds door de Vlaamse regering worden de investeringen op peil gehouden in 

West-Vlaanderen en worden de belastingen niet verhoogd. 

Op 5 december 2013 keurde de provincieraad het budget 2014 goed. Het budget 2014 past 

binnen het meerjarenplan 2014-2019. Het jaarlijks budget is het meerjarenplan 

geconcretiseerd op korte termijn. Actieplannen worden omgezet in concrete acties en 

daaraan koppelt men de financiële middelen. 

De provincie West-Vlaanderen kan tegenwoordig een gezonde financiële toestand 

voorleggen en dit zowel op korte termijn voor het jaar 2014 als voor de meerjarenplanning. 

 

Het financiële aspect en de afroming zorgen voor 13,5 miljoen euro minder in 

2014. 

 

2013 is een woelig jaar gebleken. Niet alleen werden de besprekingen rond de interne 

staatshervorming afgerond met de goedkeuring van het bestuursakkoord, ook het financiële 

werd afgerond. Niet minder dan 8,5 miljoen euro werd hierdoor naar Vlaanderen 

overgemaakt. Hiertegenover staan een reeks bevoegdheden die het provinciebestuur niet 

langer mag uitoefenen. De interne staatshervorming werd in dialoog en overleg met de 

Vlaamse regering gerealiseerd. Dit in contrast met de plotse bijkomende afroming van het 

provinciefonds die in september werd aangekondigd en netto 5 miljoen euro op jaarbasis 

betekent voor West-Vlaanderen. 

Om een financieel evenwichtig meerjarenplan te kunnen voorleggen, nam de provincie 

volgende maatregelen : 

1) Enkel het personeelsbudget werd geïndexeerd met 2 %. De andere exploitatie 

uitgaven werden niet geïndexeerd gedurende de ganse periode van het 

meerjarenplan. 

2) Bijkomend moest bijna iedere provinciale dienst een besparing realiseren van 3,5% 

3) De investeringen werden gespreid in tijd. 

Investeringen zijn gespreid in de tijd 

 

De totale exploitatie-uitgaven bedragen in 2014  151.788.914 euro, de exploitatie-

ontvangsten bedragen 168.0990295 euro. Op de exploitatie-uithaven wordt er ongeveer 3 

miljoen euro bespaard. 

In totaal wordt voor ruim 48 miljoen euro aan investeringen gepland aan het eigen 

patrimonium. Een deel hiervan was al eerder afgesproken maar toch blijft er nog voldoende 

ruimte voor nieuw beleid. De grootste investeringen zijn voorzien voor de heraanleg van 

Het Zwin met bijna 10 miljoen euro en voor de verdere restauratie van de Sint-

Salvadorskathedraal met 3,5 miljoen euro. 

Daarnaast worden ook investeringen voorzien in Inagro te Rumbeke en de duiktank in 

Zwevegem, het Mu-Zee in Oosrende, domein Bergelen in Wevelgem-Gullegem en het 

Provinciaal Technisch Instituut ( PTI) in Kortrijk. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in 

een herinneringspark voor WO I, in erfgoeddepots, startende ondernemers, waterlopen en 

de heraanleg van provinciedomeinen. 

In 2014 gaat ook een substantieel bedrag naar de herdenking van WO I. Vanaf 2014 zet de 

provincie volop in op de herdenking via het project “ Gone-West” Gedurende 4 jaar zullen 5 

edities van dit project uitgevoerd worden. 
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Geen verhoging van de provinciale belastingen. 

Deze gezonde financiële resultaten worden gehaald zonder verhoging van de belastingen. In 

2014  worden de belastingen niet verhoogd, maar wel indien nodig geïndexeerd. 

 

 

Algemene Provinciebelasting 

38 euro voor een gezin en 21 euro voor een alleenstaande. Voor de “omnio’s”(*) is er een 

verminderd tarief van 31 euro voor een gezin en 17 euro voor alleenstaanden. De leefloners 

zijn vrijgesteld van deze belasting. 

 (*) omnio’s zijn personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de 

ziekteverzekering 

 

Provinciale belasting op bedrijven. 

De basistarief is 101 euro ( tot 1000 m²). Vanaf 1001 tot 10.000 m² wordt 17 eurocent/m² 

en tot 500.000m² wordt er  14 eurocent/m² aangerekend. Het gedeelte dat boven de 

500.000m²gaat is vrijgesteld. 

 

Provinciebelasting op tweede verblijven.  

Er is een belasting van 116 euro per tweede verblijf. 

 

Onroerende voorheffing. 

Deze blijft behouden op 355 opcentiemen. 

 

Besluit: 

 

Met deze resultaten mag de provincieraad en de deputatie “ Fier lik vjirtig “ zijn dar spijts 

een gevoelige vermindering van de provinciale budgetten en de afroming door de Vlaamse 

regering , West-Vlaanderen toch een evenwichtig en waardevol meerjarenplan kan 

voorleggen en toch nog op een gezonde financiële toestand kan bogen. 

 

Rudolf Leplae 
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Maatschappijrubriek 
 

Voor de dubbele naamgeving aan het kind met vaderlijke predominantie 

Daar zijn ze weer! De feministen in ons land hebben Justitieminister Annemie Turtelboom 

ertoe kunnen bewegen een wetsvoorstel in te dienen voor de invoering van de vrije naam- 

keuze aan kinderen: die van de vader, die van de moeder of allebei. 

Deze familiekwestie verhit al jaren de gemoederen. Al in 2004 bestond er in de toenmalige 

regering een consensus daaromtrent. Minister van Gelijke Kansen Joëlle Millequet (CDH) 

vond dat vrouwen gediscrimineerd werden omdat ze hun familienaam niet konden door- 

geven aan hun kinderen en wou deze 'formele ongelijkheid' dan ook uit de wet. Ook 

Justitieminister Laurette Onkelinx (PS) was hiervoor gewonnen en meer bepaald voor een 

dubbele naamgeving naar Spaans model. Minister Fientje Moerman (VLD) trad deze stelling 

bij omdat de naam van de moeder na één generatie zo niet verdwijnen kan. Heel wat 

deskundigen in familierecht wezen toen op de nefaste gevolgen van deze naamwijziging 

voor de maatschappij. De toenmalige regering liet het wetsvoorstel dan ook varen. 

Het spook duikt weer op 

Zo'n negen jaar later komt dat voorstel opnieuw aan de orde. Onze feministen laten het niet 

los en profiteren van het matriarchale klimaat dat ons land thans in zijn greep heeft. Het 

artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat het kind de naam van de juridische 

vader draagt, wordt het meest verwerpelijke wetsartikel bestempeld.'Een anachronisme', 

noemt professor Gerd Verschelde het 'Vrouwen zijn geen tweederangsburgers'. 

De meest feministische opvattingen over de kwestie en het progressistisch standpunt van 

andere landen worden opgeworpen om de vrije naamgeving te rechtvaardigen. Zo zou ons 

land het voorbeeld moeten volgen van Frankrijk, Griekenland en de Verenigde Staten. Dat 

er in die landen niet iedereen akkoord gaat met de nieuwe naamgeving, wordt niet gezegd. 

Twaalf combinaties mogelijk 

Ouders zouden nu kunnen kiezen of ze hun kind de naam van de vader, van de moeder of 

beide samen geven. Zo bijvoorbeeld zou Laura, het kind van Jan Dewit en Mieke Deswarte 

als Laura Dewit, Laura Deswarte, Laura Dewit -Deswarte, of Laura Deswarte-Dewit door het 

leven kunnen gaan. Maar kakofonieën moeten vermeden worden, zegt de wetgever. Er 

moet eenheid zijn in het gezin, dixit Turtelboom. In nieuw samengestelde gezinnen moet 

vanaf nul begonnen worden als er nieuwe kindjes komen. Tenslotte is de regeling enkel van 

toepassing voor kinderen geboren na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, als er binnen 

het gezin nog geen kinderen waren. Wat met de tweede generatie? Mensen met dubbele 

familienaam die kinderen krijgen, kunnen kiezen uit 12 combinaties. Ze kunnen echter 

maar één deel van de dubbele naam doorgeven en elk kind kan maar maximaal twee 

namen krijgen. Niet zo eenvoudig en een duidelijk gebrek aan logica! 

Opnieuw heel wat commotie 

Net als in 2004 rijst hierover heel wat commentaar. Vele deskundigen in familierecht 

hebben daar geen goed woord voor. Ze vrezen dat de vrije keuze van de naam verwarring 

zal creëren en dat de psychologische druk van de sterkste partner in de relatie te zwaar zal 

doorwegen. 

Wat als de ouders geen overeenstemming bereiken over de familienaam van het kind? De 

nieuwe wet zegt dat het kind dan automatisch de naam van de vader krijgt. Hier staat de 

deur open voor heel wat gekibbel onder de partners. Anderen experten opteren voor alleen 

de naam van de moeder te geven of bij dubbele naam, die van de moeder eerst. De 

afstamming van moederszijde is stabieler, zeggen ze.  'Mater semper certa est' luidt 

trouwens het adagium. Onder de deskundigen in familierecht is er dus geen 

eensgezindheid, terwijl de meningen zelfs heel sterk variëren. Afwachten dus of het 

wetsvoorstel van Annemie Turtelboom de nodige aanpassingen zal krijgen. 

Henri Rogie 
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Het leven in onze Club 
 

Tijdens de Algemene Vergadering van 08 februari werd de kandidatuur aanvaard van de 

heer René Decorte – gewezen directeur van de douane te Zaventem - als bestuurslid van 

M &M – Brugge/West-Vlaanderen. (zie midden foto hieronder) 

 
Eveneens tijdens de Algemene vergadering werden enkel nieuwe leden voorgesteld en werd 

hen door hun peter het M &M-kenteken opgespeld   

 

  
Johan Ceulenaere krijgt het speldje uit 
handen van Ere Voorzitter Stephan 
Vandenberghe bij ontstentenis van zijn 
peter Gaby Van Daele. 

FKP  D’Haene Bruno onvangt het speldje uit handen 
van zijn peter François Crepain 
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Zij die ons verlieten 

 

Op 11 februari overleed ons gewezen lid Hilaire Serrien. Hij zou 

begin maart de leeftijd van 85 jaar bereiken. Hilaire was 

officier(bd) oorspronkelijk bij de grenadiers maar stapte later 

over naar de Marine waar hij commandant was van de DIP en 

sportofficier. Na zijn oppensioenstelling werd hij lesgever sport 

aan de W.VL. Politieschool. 

Hij werd in alle intimiteit begraven. 

 
 
 
 
 
Op 23 februari overleed na een 

slepende ziekt ons gewezen lid en 

gewezen secretaris Marc Henri Faict. Hij werd geboren te 

Ruiselede op 15 december 1935. Hij was gedurende vele 

jaren als gynaecoloog verbonden aan het ziekenhuis van 

Blankenberge waar hij vele kinderen op de wereld hielp. Vele 

jaren was Marc onze fotograaf bij de activiteiten van onze 

vereniging en vervulde ook een aantal jaren de job van 

secretaris. 

 

 

Aan beide families sturen wij onze blijken van medeleven 

 
 

 
 
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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Echo’s uit andere clubs 

 
Beste vrienden, leden van de Koninklijke Kring Mars en Mercurius, 

 

Dit jaar organiseert de Club Mars & Mercurius Antwerpen opnieuw een Gala-Diner-Dansant 

op vrijdag 13 juni 2014, ontvangst vanaf 1900 Hr. 

Na het succes van de vorige jaren heeft het bestuur van Mars en Mercurius Antwerpen 

besloten dit evenement terug in het Hof van Nazareth te Lier te organiseren. De Heer 

Lafortune en zijn team zullen ons voor de TIENDE maal vergasten op een gastronomische 

maaltijd in een prachtige omgeving. Het jaarlijks groeiend aantal deelnemers is het 

sprekende bewijs van een gegarandeerde sfeervolle en romantische avond. 

 

Dit jubileum van onze dansavond zal ongetwijfeld met de meeste zorg voorbereid worden. 

Vandaar dat wij u nu al op de hoogte brengen van dit evenement. Want zonder jullie talrijke 

aanwezigheid is een avond als deze niet geslaagd. Of wij er de volgende jaren nog mee 

zullen doorgaan, zal in de eerste plaats afhangen van de graad van interesse die jullie aan 

dit evenement blijven geven. 

 

Dit culinair hoogstandje gekoppeld aan het nodige dansplezier en het weerzien van vele 

goede vrienden en kennissen zal deze avond zeker doen slagen. De voorzitter en het 

bestuur verkozen de formule diner dansant zodat U al na het voorgerecht kan dansen op de 

muziek verzorgd door onze disc-jockey Jean.  

Indien U wenst in te schrijven, met uw partner en eventueel met andere leden van uw club, 

stuur dan een e-mail aan onze penningmeester (jan.leniere@telenet.be) samen met een 

storting van 65 euro per persoon op rekening 220-0373200-77 van M&M Antwerpen voor 

01 juni 2014. Deze prijs is een all in formule van 1900 Hr tot 03.00 Hr ’s morgens. 

   Op uw e-mailtje kan U ook uw wens uitdrukken met wie u aan tafel wil zitten. Indien 

Mister Protocol het toestaat, zullen wij trachten hieraan zoveel mogelijk gevolg te geven. 

Wij verwachten de heren in gala (spencer of klein blauw) of smoking en de dames zoals 

gebruikelijk in gepaste avond- of cocktailkledij. 

 

 

De voorzitter Mars en Mercurius Antwerpen 

mailto:jan.leniere@telenet.be
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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     €3,50 

Das M&M (marineblauw of bordeaux)   €13 

 

Nieuw!!!  

 

Badge voor op vest (2 modellen) 

 Om op te naaien    €25 

 Met magneet bevestiging    €30 

 

Sjaal voor dames (bordeaux)   €15 

 

 

 
 

 

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. 

 

mailto:ivan.loncke@skynet.be
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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 

Henri Pierre Rogie 

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 

 

 

 


