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4-daagse reis naar Londen met plechtigheid aan de Cenotaph op zaterdag
12 juli
Nationale Feestdag – Te Deum in de Sint Salvatorskathedraal gevolgd door
receptie op het Stadhuis te Brugge
Belgische-Franse-Canadese en Amerikaanse plechtigheden te Diksmuide
n.a.v. 4-daagse van de IJzer
Nationale plechtigheid aan het Onze Lievevrouwehoekje
te Oud Stuivekenskerke - Diksmuide
Jaarlijkse familiedag te Moerkerke met wandelzoektocht en barbecue in
Café De Vrede (zoals in 2013)
Herdenking LTZ Victor Billet in de Marinekazerne te Sint Kruis
Nationale Hulde Lt Lippens en Sgt De Bruyne te Blankenberge
Canadees-Brits-Poolse Herdenking op de militaire begraafplaats te
Adegem - Maldegem
Bevrijdingsfeesten op de markt te Lissewege
Bevrijdingsfeesten Kristus Koning- Sint Andries - Zevenkerken
Voordracht in het Groot Seminarie over “De gevaren van het Internet”
door de heer Johan Taccoen
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Woordje van de Voorzitter

Weer zijn we kort bij het zomersolstitium, de korste nacht en dus ook de langste dag en dan gaan we
langzaam terug naar minder licht en meer duisternis. De vogels fluiten nog elke dag, ‘s morgens om de
dag met volle moed aan te vangen en ‘s avonds om de zon naar de horizont te begeleiden. Maar dit
ceremonieel gaat ook naar zijn einde, nog een maandje en dan gaan de keeltjes dicht en moeten we
wachten tot einde winter om weer van die mooie klanken in de natuur te mogen genieten.(En ‘k hoorde
toch zo gerne de veugeltjes zingen, zei Guido Gezelle)
Wat kan de natuur vrede uitstralen maar hoe wreed kan ze ook zijn en dan denk ik aan de ping-pong
ballen die verwoestend uit de lucht vielen en zoveel schade aanbrachten. Gemoedelijke rust en vree die
omslaan in donder en bliksem, zo mooi op muziek gezet door Beethoven in zijn Pastorale.
Ook op wereldvlak geraken we meer en meer in een “onweerzone”, oorlog in Afganistan met
onweerskernen in Pakistan, de oorlog in Syrië die nu uitdeint naar Irak en dan dichter bij huis de lont in
het Oekraïense kruitvat; allemaal donkere wolken die niet veel goeds voorspellen.
Spijtig genoeg zijn ook donkere zwarte wolken over ons Mars en Mercurius wereldje voorbij getrokken.
De maand mei is voor onze club een “mensis horribilis” geweest, want niet minder dan drie trouwe
leden hebben ons verlaten! Eerst moesten we het heengaan van onze vroegere secretaris
Paul Dejaeghere betreuren en twee dagen nadien verlaat ons ook Arthur Slabbynck. We zijn nog niet
bekomen van die twee sterfgevallen of we vernemen het overlijden van Jacques Lugghe. Wat kan het
leven hard zijn, drie leden, goeie vrienden, kameraden verliezen op vier dagen tijds!!
Ik bied hier nogmaals aan de nabestaanden mijn innige deelneming aan en wens aan hen allen veel
moed en kracht in deze moeilijke tijden.
Gelukkig zijn er ook wat opklaringen in mijn “weerbericht”. Inderdaad we hebben een 8-tal nieuwe
leden mogen verwelkomen, het activiteitenprogramma wordt goed afgewerkt en krijgt stilaan voor de
komende zes maanden zijn definitieve vorm. Spijtig van het bedrijfsbezoek aan ASCO dat niet kon
doorgaan voor redenen buiten onze wil (werken op de autosnelweg en aangekondigde betogingen in
Brussel maakten de organisatie ervan te riskant), maar uitgesteld is niet afgesteld.
De voorbereidingen voor het project “Van Schelde naar IJzer” vragen veel tijd en energie maar zijn op
schema. Er is nog veel werk voor de boeg en één dezer dagen zal een vergadering voor allen die zich
hebben gemeld als vrijwilliger georganiseerd worden. Daarbij dient ook gezegd dat het project de steun
gekregen heeft van het Wetenschappelijk Comité en het Federaal Organisatiecomité voor de
Herdenking van de 100ste verjaardag van WO I, het is ook opgenomen in het Herdenkingsproject van
Defensie en heeft de Franse label “Centenaire” gekregen. Als kers op de taart heeft de Franse minister
van defensie zijn toestemming gegeven voor de deelname van een detachement leerlingen van de Ecole
de Fusiliers marins van Lorient en van de befaamde Bretoense militaire muziekkapel en ook voor de
aanwezigheid van het grote oorlogsschip “Dixmude” in de haven van Zeebrugge van 10 tot 15 oktober.
Een zeer special programma voor onze leden is in voorbereiding voor zondag 12 oktober in Diksmuide.
Dus zeker die datum reeds in jullie agenda voorbehouden.
Maar voordien zijn er de reis naar Londen, de familiedag (24 augustus) en nog een causerie in het Groot
Seminarie (08 september) voorzien.
Ik wens aan alle leden een goede en prettige vakantie.
Brugge, 13 juni 2014
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Terugblik op onze voorbije activiteiten

Dinsdag 01 april voordracht “de Hoge raad voor Justitie” door Advocaat generaal Jean Cottyn
In zijn inleiding wijst de heer Cottyn erop dat uitgerekend vandaag de hervorming van de gerechtelijke
arrondissementen van kracht gaat; zij worden in aantal teruggebracht van 27 naar 12. Het is
voornamelijk een interne reorganisatie bij Justitie met o.a. magistraten die meer gespecialiseerd zullen
zijn en vanuit deze deskundigheid inter-arrondissementeel zullen kunnen worden ingezet. Justitie blijft
echter dicht bij de burger
staan, want niettegenstaande
het aantal arrondissementen
wordt teruggeschroefd,
worden afdelingen opgericht
waardoor er per provincie
evenveel zittingsplaatsen
blijven.
De ontsnapping van Dutroux in
april 1998 bracht de
hoogstnoodzakelijke
hervorming van de Justitie in
een stroomversnelling. De zaak
“D” lag aan de basis van het
‘Octopusakkoord’ – een
politiek akkoord over de
hervorming van de politie en
het gerecht in België; acht politieke partijen waren erbij betrokken.
De gemeentelijke politie, rijkswacht en gerechtelijke politie bij de parketten zullen samen smelten tot
één geïntegreerde politie.
In het domein van Justitie zou een ‘College van Procureurs generaal’ worden ingesteld,
een ‘Federaal Parket’ geleid door een federale procureur zou er komen voor de grote misdaaddossiers
en een ‘Hoge Raad voor Justitie’ zou worden opgericht om het vertrouwen van de burger in Justitie te
herstellen.
‘De Hoge Raad voor Justitie’ werd op 1 maart 1999 geïnstalleerd. De ‘Raad’ werkt volledig onafhankelijk,
staat buiten het parlement, buiten de regering en buiten de rechterlijke orde.
De raad telt 44 leden (evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen) en 65 anderen: een
multidisciplinaire groep dus. Haar opdracht is drieërlei:
1. Selectie en benoeming van magistraten.
Beoogd wordt een depolitisering van de magistratuur met o.a volgende principes:
- Tijdelijke mandaten: korpschefs zijn tijdelijke beambten
- Kandidaat magistraten onderwerpen aan grondige examens
- Benoemingscommissie: samengesteld uit 14 leden (7 magistraten en 7 andere uit de
maatschappelijke orde). Beslissingen worden genomen met 2/3 van de stemmen.
2. Externe controle op de werking van Justitie via audits en klachtenbehandeling.
3. Adviezen verstrekken voor een betere werking van Justitie
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De Advies- en onderzoekscommissie.
Spreker heeft 4 jaar in deze commissie gezeteld. Deze commissie geeft adviezen tot betere werking
van Justitie. Het advies geformuleerd betreffende het wetsvoorstel tot hervorming van het hof van
assisen is er een voorbeeld van.
De advies- en onderzoekscommissie waren voorstander voor het afschaffen van het hof van assisen.
Argumenten voor de afschaffing zijn:
-

De jury moet een weerspiegeling van de huidige maatschappij zijn. Dat is niet meer het geval –
allerlei drogredenen maken dat uiteindelijk uit een pool van 90 kandidaten de 12 juryleden steeds
uit dezelfde groepen van de maatschappij komen: dit zijn logischerwijze de gepensioneerden en
huismoeders, kwestie van het zich best kunnen vrijmaken.

-

Telkenmale bij iedere assisenzaak moet die procedure van aanduiding herhaald worden.
Dit kost tijd, geld en veel energie.

-

Motiveren van de genomen beslissing (verdict) door de jury.
Heden ten dage wordt dit moeilijk gezien het een typisch vakjargon betreft over ingewikkelde
procedures, geëvolueerd wetenschappelijk- en gerechtelijk onderzoek.
-

Er is geen mogelijkheid tot beroep.

Vrouwe Justitia is een oude vrouw stelt
spreker, assisen is een restant uit de
Franse revolutie van 1789. De vraag is wat
stellen we in de plaats? Een kijkje over de
grens bij de Nederlandse buren leert dat
daar nooit een ‘Hof van Assisen’ heeft
bestaan: de zaak wordt behandeld met 5
beroepsrechters bij de arrondissementele
rechtbanken.
Hier te lande kan men spreken van een
emo-justitie: het emotioneel bespelen van
de gevoelens van de juryleden, met een
vrijspraak tot gevolg.
Ook ons systeem tot het bepalen van de toerekeningsvatbaarheid dient aangepast te worden: een “ja”
of een “neen” kleurt te veel zwart/wit.
In Nederland werkt men met fasen, gradaties als “verminderde toerekeningsvatbaar”: schuldig
alleszins, maar verminderde straf.
Er moet steeds een straf zijn pleit spreker: “moord is nooit terecht”
RVE

Dinsdag 03 juni bezoek aan Seafront en havenrondvaart te Zeebrugge
Rond 10.00 uur liep café ”De 4 Torre” stilaan vol. Na het gebruik van een koffie of een thee en het
registreren van de 54 deelnemers(-sters) gingen we naar SEAFRONT.
André Balbaert en zijn echtgenote Rita Somers waren onze gidsen. Vooral André wist ons heel wat
bijzonderheden te vertellen over de oude vismijn, waar zijn vader nog directeur was geweest.
Als jonge gast liep hij er regelmatig rond en kende aldus de vismijn op zijn duimpje.
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In SEAFRONT maakten we kennis met de maritieme wereld in al haar facetten. We ontdekten er de rijke
geschiedenis van de haven, vanaf het prille ontstaan in 1907 tot de drukke wereldhaven, die we in de
namiddag zouden bezoeken. Bij het verlaten van SEAFRONT stapten we bij zeer mooi weer langs de
kade. De ene bezochten de Russische onderzeeër, de anderen het voormalige lichtschip de “WestHinder”. Rond de middag genoten we binnen of op het terras van “Bistro Wittekerke”van een zeer
lekker en uitgebreide “Noordzeeschotel”. Rond 14.00 uur trokken we naar de “Jacques Brel”-steiger en
gingen aan boord van de “Zephir”. André onze gids, had speciaal voor Mars en Mercurius-Brugge/WV
een samenvattende brochure (7 pagina’s) opgesteld over wat te zien was gedurende de rondvaart,
welke schepen er op dat ogenblik zich in de haven bevonden en welke deze avond nog zouden
vertrekken.
Het regende fel gedurende de rondvaart, maar bij het aanmeren rond 16.00 uur was het opnieuw volle
zon. Het weer deed niks af van deze mooie dag. Zeker zullen enkele leden een tweede maal SEAFRONT
bezoeken.
Speciale dank aan André en Rita voor het begeleiden en eveneens voor de interessante samenvatting
van: ” Een blik op de haven van Zeebrugge”
Nota: indien er voldoende liefhebbers zijn, plannen we een rondvaart met de duikboot, (het aantal
plaatsen is echter beperkt).
Roger De Waele
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Tentoonstelling te Damme – actieve deelname door onze vereniging
Op Erfgoeddag – 27 april- opende in de bibliotheek van Sijsele-Damme een tentoonstelling over “De
Groote Oorlog”. Ons bestuurslid, Sijselenaar en deskundige WOI Jan De Vos, werd door de Stad Damme
en de toeristische dienst gevraagd om zijn medewerking te verlenen aan het project. Samen met onze
secretaris Andre Billiet maakte hij deel uit van de werkgroep voor het opstellen van de tentoonstelling.
De tentoonstelling behandelde achtereenvolgens volgende thema’s:
Damme op de vooravond van de Oorlog: De tentoonstelling opende met een sfeerbeeld van het leven
een eeuw geleden.
Van Vrede naar Oorlog: werd getoond hoe Damme in de oorlog werd meegesleept, de vluchtelingen, de
komst van de Duitsers.
Dammenaars aan het Front: De Damse soldaten, zoals August Debruycker die het er levend vanaf bracht
en later zijn verhaal neerschreef. Zijn oorlogsverhaal liep als een rode draad door de tentoonstelling. Dit
verhaal wordt volgend jaar integraal in boekvorm uitgegeven door M&M Brugge/W.VL.
Meer dan 50 Dammenaars sneuvelden aan het front. Op een zoekconsole ontwikkeld door Jan
Hutsebaut van de Toeristische dienst kon je vinden waar en wanneer zij sneuvelden en begraven
werden. ( nu te raadplegen op www.zwinrechteroever.be)
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De bezetter in Damme: Damme lag in het Marinegebiet. Voor de mensen die thuis bleven was het leven
zwaar. Dit werd aangetoond met archiefstukken die getuigen van de voortdurende strijd om eten en
kolen, de veelvuldige Duitse opeisingen van materiaal, dieren en voedingswaren, alsook de beperkte
bewegingsvrijheid.
Het leven onder de bezetter: hierin werd kennis gemaakt met de Duitse soldaten, hoe ze zich gedroegen
tegen de bevolking, waar zij logeerden, hun oorlogsinfrastructuur die ze opbouwden zoals de
vliegvelden en de Ortskommandanturen.
Damme als frontstad: Vanaf 1915 werd de grens met het neutrale Nederland hermetisch afgesloten met
de dodendraad en vanaf 1916 bouwden de Duitsers de Hollandstellung omdat zij een aanval van de
geallieerden vanuit die kant niet uitsloten.
Van Oorlog naar Vrede: toonde de oorlogsschade en de moeilijke eerste maanden na de bevrijding,
maar ook de jongens die terugkwamen van het front. Het planten van de vrijheidsbomen en het
oprichten van oorlogsmonumenten.
Sporen van de Groote Oorlog: De getuigen van 100 jaar geleden werden op een kaart samengebracht. Je
kunt ook zelf op ontdekking met een fietsroute langs de sporen van toen.
Veel van het tentoongestelde materiaal werd ter beschikking gesteld door leden van de heemkundige
kring ’t Zwin Rechteroever.
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Wat komen zal

Maandag 21 juli – Nationale Feestdag
Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we al onze leden graag uit om deel te nemen aan de plechtigheden
voor de Nationale Feestdag.
Om 10u20 stipt is er bloemenhulde bij de gedenkstenen aan de Militaire Kapel in de
Karthuizerinnenstraat. Wij verzoeken u om 10u00 aanwezig te zijn.
Daarna is er optocht naar de Sint Salvatorkathedraal via Oude Burg, Wollestraat, Markt en Steenstraat.
Om 11u00 wordt het Te Deum gezongen in de Sint Salvatorkathedraal.
Na het Te Deum volgt een optocht via de Steenstraat, de Markt en de Breidelstraat naar de Burg. Op de
Burg hebben achtereenvolgens plaats: een defilé vóór de eretribune, de toespraak door burgemeester
Renaat Landuyt, de toespraak van de heer Maurice Debruyne, Voorzitter van het ‘Algemeen Verbond
der Brugse Oud-strijders’ en de eventuele uitreiking van eretekens aan oud-strijders.
De plechtigheden worden afgerond met een receptie voor de genodigden in de Salons van
het Stadhuis.
Vrijdag 22 augustus – Diksmuide: plechtigheden n.a.v. 4 daagse van de IJzer
Ieder jaar met de doortocht van de 4-daagse van de IJzer vinden in Diksmuide een reeks
herdenkingsplechtigheden plaats in samenwerking met de Stad Diksmuide, de Groepering Vaderlandse
Verenigingen Diksmuide en de Koninklijke Vereniging” De Vrienden van het OLV hoekje te OudStuivekenskerke.
De plechtigheden starten reeds om 13.30u aan het monument van de Franse Marinefuseliers in het
stadspark. Om 14.45u is er een plechtigheid met bloemenhulde aan de volledig vernieuwde site van het
OLV hoekje te Oud-Stuivekenskerke. Om 16.30 is het soldatenfriedhof te Vladslo aan de beurt.
De Belgisch-Frans-Canadees-Amerikaanse herdenking aan de Handzamevaart start om 17.45u. Na de
plechtigheid op het Italiëplein gaat de optocht naar de Grote markt voor een bloemenhulde aan het
standbeeld van Generaal Baron Jacques de Dixmude. De plechtigheid eindigt met een defilé en een
receptie in het Dienstencentrum.
Ter gelegenheid van 100 jaar verjaardag van het begin van de eerste wereldoorlog werden verschillende
oorlogsite heringericht en vernieuwd. Ook het stadhuis van Diksmuide kreeg een serieuze opknapbeurt.
De voorgevel is nu volledig afgewerkt. Voor het interieur is het nog een tijdje wachten.
Zondag 24 augustus - Jaarlijkse familiewandeltocht
Op zondag 24 augustus plannen we onze jaarlijkse
familiedag met wandeltocht gevolgd door een BBQ te
Moerkerke.
We komen samen om 14.30u in Café De vrede, de
wandeling vertrek vandaar naar de kerk.
Voor de wandeltocht krijgen we de medewerking en
begeleiding van de heemkundige kring “ ’t Zwin
Rechteroever” die ons zal ontvangen in hun museum in de
Veronicakapel van de Sint Dionysiuskerk van Moerkerke.
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Het eindpunt de wandeling is opnieuw Café de Vrede waar rond 18.00u een BBQ zal klaar staan.
We hopen op een talrijke opkomst.
Maandag 08 september – 1930Hr – voordracht ‘De gevaren van het internet’ – door Johan TACCOEN
Onze september activiteit wil ons een realistische kijk geven op de gevaren van het internet. Daarom
werd aan Johan Taccoen, zaakvoerder van Jack and Co, partner bij de firma TiDi solutions en voorzitter
van Busines Netwerk Café vzw, gevraagd om ons daarover te informeren op basis van zijn jarenlange
ervaring.
TiDi solutions is een consulting en e-service bedrijf in IT management en ontwikkeling met als
specialiteit internet technologie ( Google, Facebook, bannering, E-mail marketing …)
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Mars rubriek

10 mei 1940……73 jaar geleden! Deel 3
Voorwoord:
Dit is het laatste deel (3) van een artikel dat de notities genomen door Commandant José Garnier,
verbindingsofficier bij het Hoofdkwartier van de 12 de Infanterie divisie, overneemt.
Het artikel dat oorspronkelijk bedoeld was om volledig in zijn geheel gepubliceerd te worden in het
“Contact” nummer 2 van juni 2013 is door gebrek aan ruimte en tijd tenslotte in drie delen moeten
verschijnen zodat de titel van dit deel “10 mei 1940…. 73 jaar geleden!” zou moeten aangepast worden
“74 jaar geleden”. Maar ik hou eraan de drie delen als één geheel te houden.
Het tweede deel werd afgesloten de avond van 24 mei.
Sinds 23 mei is het Belgisch leger achter het Schipdonkkanaal en de Leie.
De Duitsers hebben pogingen ondernomen om het kanaal over te steken en zijn daar op het einde van
24 mei gedeeltelijk in geslaagd, maar hebben nog geen vaste voet op de westelijke oever.
Aan de frequentie van de notities, opgetekend in zijn agenda, voelen we aan dat de strijd op zijn
hoogtepunt is, dat de stress toeneemt, de bijnier veel adrenaline produceert en dat alles op alles wordt
gezet om de vijand tegen te houden.
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
I.D.: Infanterie Divisie
I.R.: Infanterie regiment
T.Tr.: Transmissietroepen
P.C.: Commando post
Aie: Artillerie
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DEEL 3
Zaterdag 25 mei
01.10u: de 1ste Cie van het 22ste I.R. neemt onder het bevel van de commandant van het regiment
positie aan de rand van het bos en schuift vooruit naar het oosten, om volgende vertrekbasis in te
nemen waarvan het noordelijk deel loopt langs de steenweg van de Heyschestraat naar het kruispunt
ten noorden van de Ronselestraat. Verder een front van 400 meter vanaf dit kruispunt en naar het
noorden. Dit front is verlengd naar het zuiden met 250meter om zodoende een front te vormen van
650meter.
02.25u: er is een Genie ploeg in de commandopost van het 2de I.R.
Foto: een tweetal bladzijden uit het oorlogsdagboek van Cdt Garnier
03.40u: een tweede ploeg is aangekomen
03.45u: de majoor Feyerick (26) is ter plaatse
03.50u: het 22steI.R. is op zijn positie voor de tegenaanval (uur H= 04.30u)
04.25u: artillerie opent het vuur richting Stocktevyver.
04.32u: tegenaanval start. Weinig reactie.
05.05u: De opmars vordert (luitenant Van Severen)
05.17u: de rechtse compagnie vordert. De linkse compagnie blijft achter. De 47T.13 (27) gaat langs het
kanaal om de linkse opmars te helpen.
06.00u: de 47T.13 is buiten gebruik (de benzinetank is vernield) maar de actie wordt voortgezet op
heuvel 8 met vuur van de C.47 (28), waarvan hier een afbeelding (foto R.Lothaire)

06.12u: bericht naar de commandant van de divisie artillerie: stukken klaar maken voor vuur op UB 4
(Stocktevyver)
08.00u: een honderdtal gevangenen wordt samen gebracht bij de commandopost van het 2de I.R. (twee
weerstandsnesten zijn veroverd)
09.00u: De passerelle is vernietigd met vuur van de C.47. Het eskadron van de Cyclisten heeft een
officier, verscheidene onderofficieren en 95 soldaten gevangen genomen.
11.00u: De ganse dijk is heroverd. Nog 70 krijgsgevangenen waaronder een kapitein.
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11.35u: het hoofdkwartier wordt bestookt met obussen van zwaar kaliber. Een obus valt op 1 meter van
de commandopost van de commandant van de divisieartillerie.
De Duitsers steken opnieuw het kanaal over in de sector van de 1ste Compagnie van het 23steI.R..(29)
Zondag 26 mei
15.00u: het IIde L.C. meldt ons dat het 7de Jagers (30) (Balgerhoeke) is aangevallen. De Duitsers zijn erin
geslaagd door te dringen en zijn reeds tot op het 2de echelon gekomen.
15.10u: Het 22ste I.R. moet zich klaar houden om eventueel zich te verplaatsen wanneer ik hen het bevel
geef. Ze zal vervangen worden in dit geval door een bataljon van het 29ste I.R. (3de echelon van 11de I.D.)
15.20u: het 2de bataljon van het 23ste R.I. ondergaat een zwaar bombardement dat er de schijn van heeft
een voorbereidingsvuur te zijn (dit bataljon is het bataljon zuid eerste echelon)
16.10u: Er is een vijandelijk concentratie artillerie vuur over het ganse front van het 23ste I.R. en de
eerste groep van het 2 de Aie die in rechtstreekse steun is van het 2de I.R. kan nauwelijks reageren daar
ze onder zwaar mitrailleurvuur ligt en bestookt wordt met vliegtuigbommen. Ik vraag een tussenkomst
van de artillerie van het Corps (31).
Op dit ogenblik wordt het hoofdkwartier gebombardeerd en overvlogen door vijandelijke vliegtuigen die
bommen gooien en mitrailleren.
Maandag 27 mei
Op het einde van de morgen plooit het hoofdkwartier van de 12de I.D. zich terug richting Vinkwijk(32)
Majoor Naudts (12de Bataljon Transmissietroepen) trekt een telefoonlijn die het 22steI.R. en het 2de I.R.
verbindt met het hoofdkwartier van de Divisie langs de weg Ursel-Knesselare (hevig gebombardeerd). Ik
vervoeg het hoofdkwartier langs die weg om de majoor Naudts te verwittigen dat hij met zijn bataljon
naar het hoofdkwartier in Vinkwijk moet komen.
12.00u: de commandant II de L.C. geeft bevel zich vechtend terug te trekken. Het Hoofdkwartier van de
divisie moet zich opstellen in Den Hoorn (30).
Ik vertrek terug naar Vrechem (met motocyclette (34)) om me te verzekeren dat de T.Tr. ploeg zich ook
terug trekt nadat het materieel werd opgepakt (de centrale van de divisie).
(Daar aan gekomen bemerk ik dat mijn ploeg reeds de vroegere commandopost heeft verlaten)
Na gecontroleerd te hebben dat alles in orde is rij ik terug naar het hoofdkwartier in Den Hoorn.
Aangekomen aan het riviertje Slabbaetsbeke (mijlpaal 5.200 van de baan Oedelem-Knesselare) ontmoet
ik er de commandant van het 22ste I.R. (Kol Pletinckx) staande op het bruggetje over het riviertje. Hij
houdt er de vluchters tegen en verzamelt ze links en rechts van de weg die langs het riviertje loopt om
zo de terugtocht van de artillerie mogelijk te maken. Ik blijf ter zijne beschikking om hem in die taak bij
te staan.(schandelijk gedrag van de manschappen). De commandant Muylle komt rond 12.00u om ons
te verwittigen dat het Xde (nummer onleesbaar) Regiment stelling zal nemen voor ons en dat vanaf dit
moment ons mogen terug trekken. We zijn zwaar gebombardeerd en gemitrailleerd geweest door
vijandelijke luchtmacht (meer dan een uur).
De opdracht vervuld, keer ik terug naar Den Hoorn, maar aangekomen verneem ik dat het
hoofdkwartier zich terugplooit naar Oostkamp, waar ik het vervoeg rond 14.00u. Op mijn weg naar
Oostkamp, langs Beernem op het ogenblik dat we over de spooroverweg rijden(Stuvenberge) laat een
Duits vliegtuig 6 grote bommen vallen op nog geen 20 meter. We zijn verplicht van de moto af te
stappen om door de telefoon lijnen te kruipen die de weg versperren. We komen aan in Oostkamp
zonder verdere problemen.
Aangekomen in Oostkamp rond 14.00u
Het is daar dat we de trieste werkelijkheid vernemen: ”Het Belgisch Leger heeft gecapituleerd”. We zijn
28 mei.(35)
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(26)

Majoor Feyerick (reserve) is de commandant van het eerste bataljon van het 22 I.R. en zal met succes
de tegenaanval leiden en een honderdtal gevangenen nemen en zal het verloren terrein langs het
kanaal heroveren.
(27)
Het gepantserd rupsvoertuig 47T.13. zoals reeds vroeger gemeld had de Belgische Overheid in de
jaren 30 besloten, om haar neutraliteit te bewijzen, geen aanvalswapens (tanks) aan te kopen maar
integendeel zich te beperken tot het aanschaffen van antitank wapens. Het kanon C.47 was daar een
voorbeeld van en toen ook een meer mobiel en gepantserd voertuig moest aangekocht worden werd
gekozen voor dit kanon op een gepantserd rupsvoertuig te monteren. Het chassis werd het onderstel
van een tractor Vickers-Carden Loyd, het kanon 47mm vervaardigd in de gieterijen van Fabrique Royale
de Canons in Luik en een FN machinegeweer 7.65mm van Fabrique Nationale in Herstal.
Het geheel werd samengesteld in de werkhuizen Familleureux en woog 5T. De bepantsering was tot
9mm dik en het voertuig had een snelheid van 40km/uur max.
Een eerste versie had het kanon naar achteren gericht (zie foto hieronder)

Foto: Willy Wilmotte
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Een betere versie werd wat later gebouwd en had het 47mm kanon in een volledig draaiende halfopen
toren en het type III had zelfs een volledige cirkel als draaihoek.(foto KLM)

En hier hetzelfde voertuig tijdens de schouwing voor het défilé.(foto KLM)

(28)

Het kanon C.47 is een antitankkanon met kaliber 47mm en was een zeer technisch hoogstaand
wapen voor zijn tijd. Op de foto (KLM) zien we het kanon door een tractor getrokken.
(29)
Het is zeer eigenaardig dat Commandant Garnier vanaf de zaterdagmiddag 25 mei tot de
zondagnamiddag 26 mei geen nota’s meer genomen heeft. Andre bronnen vermelden ook geen
activiteiten meer tijdens het verder verloop van de dag (Campagne de 1940 – Compte-rendu des
opérations du II/22. - Tweede bataljon van het 22ste I.R.)
(30)
het gaat hier over het 7de Jagers te Voet dat zich links van het 22ste I.R. en deel uitmaakte van de 13de
I.D..
(31)
Het 13de artillerie regiment was de Korpsartillerie van het IVde Legerkorps. Het was uitgerust met
houwitser 155mm Schneider (Mod 17 zowel hippomobiel als automobiel) en de kanonnen 105mm L
model 13 hippomobiel en 120mm FRC Model 31 automobiel.
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Hier een foto van een batterij 155mm houwitser met de volledige trein paarden van het 13de
Artillerieregiment. Deze foto is genomen in Brugge ter hoogte van de Ezelpoort. (Foto R.Lothaire)

(32)

Vinkwijk: een gehucht bij Bellem
Hoorn: een gehucht op de baan van Oedelem naar Knesselare op het kruispunt met de weg naar
Beernem.
(34)
Het was zeer moeilijk door de grote menigte vluchtelingen op de wegen om zich gemakkelijk en vlug
van de ene post naar de andere te verplaatsen, daarom had Commandant Garnier zijn voertuig met
chauffeur ingeruild voor een moto met bestuurder.
(35)
Het is op dinsdag 28 mei ’s morgensvroeg, rond 06.00u dat de troepen de capitulatie vernemen.
De manschappen zijn op weg naar Ruddervoorde wanneer ze krijgsgevangen worden genomen en
worden geleid naar Oudenburg, waar ze gekantonneerd blijven tot 01 juni. Op 01 juni vertrekken allen
langs de weg, begeleid door Duitsers, naar het gevangenkamp van Kaprijke. Het is op 11 juni dat alle
reserve officieren en onderofficieren en de soldaten miliciens gedemobiliseerd worden en hun “laisserpasser “ krijgen. De officieren en onderofficieren van het actieve kader en ook de beroepssoldaten
verlaten het “Gefangensamenstelle 12 de I.D.” op 12 juni en worden met andere militairen verzameld in
Moerbeke-Waas om dan later te vertrekken voor een bestemming en een 4-jarig gevangenschap in
Duitsland.
(33)

___________________________________________
M&M Contact nr. 02/2014
- 16 -

Eindbeschouwingen
Uit deze notities genomen in het heetste van het gevecht mogen we toch besluiten dat behalve wat
zwakke momenten van sommige eenheden, het Belgisch Leger tegenover een sterk bewapend en goed
geolied oorlogsmachine zich met de middelen dat het had, dapper heeft verdedigd.
Onze verslaggever, Commandant José Garnier, liaisonofficier bij het hoofdkwartier van het 12de I.D., is
drager van zeer veel eretekens.
Ik heb eraan gehouden deze artikelreeks te beëindigen 74 jaar na de capitulatie van het Belgisch Leger.
Met dank aan de heer Jacques Garnier, zoon van José die mij de agenda van zijn vader en alle
authentieke documenten ter inzage heeft gegeven.
Brugge, 28 mei 2014.
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Maritieme Veiligheid: een taak voor de NCAGS/AWNIS eenheid van de Marinecomponent die dit jaar
een dubbele verjaardag viert.
Snow Master: al 35 jaar een vaste waarde in de NCAGS/AWNIS wereld
In de week van 19 mei werd voor de 35e keer de
oefening “SNOW MASTER” georganiseerd in de
Belgisch-Nederlandse school voor
mijnenbestrijding, EGUERMIN.
35 jaar geleden werd deze oefening opgezet om
de Belgische reservisten op te leiden in de NAVO
procedures van “Naval Co-operation and Guidance
for Shipping (NCAGS)” en “Allied Worldwide
Navigational Information System (AWNIS)”. NCAGS
en AWNIS hebben als doelstelling om via het
uitwisselen van informatie, het adviseren van de
koopvaardij, het uitsturen van berichten aan
zeevarenden en in sommige gevallen het
begeleiden van koopvaardijschepen, te zorgen voor een continue economische goederenstroom en een
minimale belemmering van militaire operaties door civiele scheepvaart.
Ondertussen is de oefening uitgegroeid tot een onmisbare training voor NCAGS reservisten uit alle
NAVO landen.
10 jaar geleden heroriënteerde de oefening zich onder inspiratie en leiding van haar directeur, FKP (r)
Eddie Van Raemdonck, naar een opleiding waarbij aangesloten werd op één van de belangrijkste
problemen van deze tijd voor de scheepvaart; namelijk piraterij.
Tijdens de oefening worden reservisten er in een internationaal verband getraind in de diverse
procedures van het adviseren en begeleiden van koopvaardijschepen in een scenario waarvan piraterij
en toenemende internationale spanning de ingrediënten zijn.
Ook de juridische aspecten van het adviseren van en het samenwerken met de koopvaardij werden in
de oefening ingebed. 1LZ (r) Johan Proot stelde een didactisch juridische benadering op die als
ingrediënt in de oefening werd opgenomen.
Ieder jaar wordt de oefening verbeterd en aangepast aan de wijzigende context van de strijd tegen
piraterij en ondertussen ook, maritiem terrorisme. Deze kwaliteitsborging wordt via een goede analyse
en het identificeren van “lessons identified” en “lessons learned” door LDV (r) Dominique de Paul de
Barchifontaine georganiseerd.
Naar aanleiding van de dubbele verjaardag van de oefening vond op 22 mei een conferentie plaats,
waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de hedendaagse technieken en procedures ter bestrijding van
piraterij op zee. Hierbij werden in het bijzonder de Belgische deelname aan de EU-operatie ATALANTA
en het samenwerkingsverband tussen de FOD Mobiliteit, de Belgische redersvereniging en de Marine in
het Belgische ‘Maritime Threat Awareness and Reporting’ systeem (BEMTAR) belicht. De conferentie
werd druk bijgewoond door zowel militaire autoriteiten, waaronder de Luitenant – Generaal
Compernol, Onderstafchef Operaties & Training, als door een vertegenwoordiging van de Belgische
reders.
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Laten we nu even stil staan bij die twee vreemd klinkende, maar op heden fel gewaardeerde activiteiten
van onze Marinecomponent: NCAGS en AWNIS.
Context
De zee vormt een belangrijke bron voor ons bestaan. Niet alleen verschaft ze ons voedsel, grondstoffen
en energie, ze is ook het belangrijkste medium voor transport van goederen en personen. 90% van al
het goederentransport in de wereld gaat over zee. In een geglobaliseerde economie kunnen we gerust
spreken van “floating multinationals”.
Door zijn centrale ligging in Europa is België met zijn zeehavens uitgegroeid tot een internationaal
logistiek knooppunt. Haar koopvaardijvloot behoort tot de top 20 van de grootste vloten in de wereld.
De handelsvaart is echter sterk afhankelijk van een vrij verkeer en dus van een vrije zee.
Scheepvaartroutes zijn zeer kwetsbaar en kunnen door diverse incidenten grondig verstoord worden;
bvb. calamiteiten, piraterij, politieke spanningen in bepaalde subregio’s, effectieve oorlogshandelingen,
…
Vandaar dat in de loop van de geschiedenis koopvaardijbescherming steeds een belangrijke taak is
geweest voor de Marines. Denken we maar aan het konvooivaren tijdens WO2.
Van Naval Control of Shipping (NCS) naar Naval
Co-operation and Guidance for Shipping
(NCAGS)
Na de Tweede Wereldoorlog integreerde NAVO
de bescherming van de koopvaardij in haar
werking via het zogenaamde Naval Control Of
Shipping (NCS) als onderdeel van het NAVO
‘Alert System’. De koopvaardij kwam bij een
conflict dan onder het gezag van de marines.
Na de Koude Oorlog en vooral ingevolge de
ervaringen gedurende de eerste Golfoorlog
verving NAVO het NCS systeem door Naval Cooperation and Guidance for Shipping (NCAGS),
waarbij de nadruk ligt op samenwerking en
begeleiding van koopvaardijschepen binnen de concepten van Crisismanagement.
Parallel met NCAGS wordt ook steeds het Allied Worldwide Navigational Information System (AWNIS)
ingezet. AWNIS zorgt voor de inzet van een zowel geclassificeerd als niet geclassificeerd (WWNWS Worldwide Navigational Warning Service) berichtensysteem om de zeevarenden te bereiken.
NCAGS/AWNIS is bijgevolg het samenwerkings- en informatieknooppunt bij uitstek tussen de militaire
wereld en de koopvaardij.
Het Nato Shipping Center is als een permanent bemand centrum een mooi voorbeeld van hoe NCAGS
informatie en advies uitwisselt met de koopvaardij. (http://shipping.manw.nato.int/ ).
Het belang van NCAGS en AWNIS vandaag
De werkwijzen en capaciteiten van NCAGS en AWNIS bleken dermate flexibel te zijn dat ze ook gebruikt
worden buiten de NAVO structuur. Een mooi voorbeeld hiervan is de inzet van NCAGS-specialisten in de
EU operatie tegen piraterij voor de kust van Somalië, genaamd operatie ATALANTA.
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Belgische NCAGS specialisten zijn al sinds 2009 aanwezig in het Maritime Security Centre - Horn of Africa
(MSCHOA) en zorgen voor een goede interactie met de Koopvaardij.
Het voornaamste doel van de opdracht van de NCAGS officier binnen MSCHOA is het begeleiden,
informeren en adviseren van de koopvaardij in de Golf van Aden, de Hoorn van Afrika en het Somalische
Bassin.
Een aantal leden van de Belgische NCAGS/AWNIS eenheid ontwikkelde in die periode een
gedigitaliseerd opvolgingssysteem waarbij de relevante scheepsdata gelinkt wordt aan geografische
posities en zo een geïntegreerd beeld geeft van de situatie op zee, het zogenaamde Ships Information
Distribution System (SIDS).
Op die manier kan ongeveer 70 % van de wereldvloot op een gestructureerde wijze in beeld gebracht
worden, aangevuld met alle relevante data in functie van een performante dienstverlening aan de
koopvaardij in het gevarengebied.
Het European Maritime Safety Agency (EMSA) bouwde daarop verder om het geïntegreerde maritieme
monitoring systeem IMDatE (Integrated Maritime Data Environment) op te zetten.
Ook in het FHQ waren we aanwezig met een NCAGS specialist. De toegevoegde waarde werd snel
erkend en leidde tot verschillende periodes aan boord.
BEMTAR: een nationale dienstverlening
Onder impuls en leiding van haar chef staf, FKP (r) Eddie Van Raemdonck, bouwde de eenheid op haar
elan verder en ontwikkelde mede dankzij de expertise van 1OM Ronny Legein en samen met de
Federale Overheidsdienst Mobiliteit, het MIK, de Belgische Redersvereniging (KBRV) en het OCAD (het
Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse) het BEMTAR concept, of Belgian Maritime Threat
Awareness and Reporting.
Het doel van BEMTAR is het gratis bijstaan van alle Belgisch gevlagde schepen om hun veiligheid op zee
te verhogen. BEMTAR werkt door middel van het verzamelen van geverifieerde informatie m.b.t. de
veiligheid op zee in bepaalde gebieden en deze door te sturen naar de deelnemende rederijen. BEMTAR
is ook het aanspreekpunt voor de reders voor al hun vragen betreffende de veiligheidssituatie op zee.
BEMTAR bundelt die vragen en stuurt ze door naar de bevoegde instanties zodat een antwoord kan
worden geformuleerd.
BEMTAR is operationeel sinds 1 juli 2013 en kent een zeer groot succes (zie: www.brv.be – Nieuwsbrief
nr. 6 – 2013).
Het belang van de reserve
De nauwe samenwerking en contacten die in het kader van de NCAGS/AWNIS noodzakelijk zijn tussen
de militaire organisaties enerzijds en de civiele en maritieme economische wereld anderzijds, maken dat
in het merendeel van de NAVO, de NCAGS en AWNIS eenheden uit reservisten bestaan. Voor de
Belgische NCAGS/AWNIS eenheid is dit niet anders. Ze bestaat uit een twintigtal bijzonder gemotiveerde
mensen die hun burgercompetenties inzetten ten behoeve van Defensie om op die manier een effectief
en efficiënt samenwerkingsknooppunt met de Koopvaardijwereld te kunnen zijn. De ploeg bevat
ingenieurs, economisten, juristen, informatici, medewerkers van havenautoriteiten, …
Hoe ziet de toekomst eruit
De bedoeling is dat de eenheid haar flexibele inzet en vormen van dienstverlening verder uitbouwt om
te komen tot een geïntegreerde dienstverlening in het kader van de zogenaamde Maritime Domain
Awareness (MDA). Voorlopig wordt hiervoor de werknaam “Military and Maritime Trade Interaction and
Co-operation” of M2TIC gehanteerd.
LTZ(R) Johan Proot
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Leger - Natie
VEERKRACHT bij verpleegkundigen in een verwerkingsproces en crisissituaties
Niet alleen verpleegkundigen palliatieve zorgen maar ook militair verpleegkundigen komen vaak in
crisissituaties terecht. Ik denk maar aan de militaire verpleegkundige die tijdens een buitenlandse
opdracht in Afghanistan 16 verhakkelde lijken moet ophalen. De militaire verpleegkundige die in het
brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek een 4-jarig kindje - met brandwonden over gans het
lichaam - moet verzorgen, … Een militair verpleegkundige moet vaak vechten voor een mensenleven …
Extreme situaties waarbij men als verpleegkundige geconfronteerd wordt met diepe emoties …
Een vraag die we daarbij kunnen stellen is:
“Hoe houden zij dit als verpleegkundige vol?”
Binnen de palliatieve zorg is men op zoek gegaan naar een antwoord op deze vraag.
“Veerkracht – Resilience” is de eigenschap
om het als verpleegkundige en als mens te
blijven volhouden.
Wat is veerkracht? Wat is het belang van
veerkracht? Wat houdt veerkracht nu
eigenlijk in?
Tijdens de week van de Verpleegkunde
NVKVV in Oostende kreeg ik op woensdag
26 maart als verpleegkundige palliatieve
zorgen en als militair verpleegkundige
1EMI de unieke kans om dit onderwerp aan
bod te brengen.
Zorg voor de zorgenden is heel belangrijk. “Inadequate zorg voor verzorgenden leidt tot inadequate
zorg voor de zorgbehoevenden”.
Zelfzorg, zelfzorg binnen het team, keuzes maken en deze beminnen, … waren enkele aspecten die aan
bod kwamen …
De reacties waren lovend, de lans was gebroken … ook binnen de militaire wereld …
En zo kreeg ik ook de unieke kans om op 15 mei in Ermelo te spreken over dit onderwerp en dit tijdens
de dag van de Militair verpleegkundige in Nederland.
Ook binnen Defensie in Nederland was de lans gebroken. Het belang van het onderwerp werd
schrijnend geïllustreerd door een Nederlands Militair Verpleegkundige die na zijn zending in Uruzghan
worstelt met oorlog in zijn hoofd …
Wordt vervolgd …
Stefaan Vergaerde
Verpleegkundige palliatieve zorgen AZ Sint-Jan Brugge-Oostende
Militair Verpleegkundige 1EMI
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Herinneringseducatie

Na het project “Nooit meer oorlog”
2014-2018 wordt voor onze provincie en voor België een belangrijk herdenkings- en herinneringsjaar.
Vele activiteiten zullen in het teken staan van en ons doen herinneren aan de herdenking “100 jaar Den
Grooten oorlog”. De agenda puilt uit om jongeren rondleidingen te geven en dit om op zoek te gaan
naar ankerpunten WO-I in de Westhoek, aan het front …, in de eigen schoolomgeving …
Heel wat scholen vragen dan ook het nodig advies om vanuit onze jarenlange ervaring projecten uit te
werken rond WO-I. De interesse is dan ook groot.
Het educatief project “Nooit meer oorlog” van de basisschool Mozaïek blijft gelukkig en terecht een
succesformule om jongeren, scholen, … wegwijs te maken in WO-I. Een project dat jammer genoeg
afgevoerd werd …
Het is dan ook een opsteker dat Mars en Mercurius dit project als basis aangewend heeft om het
educatief project rond “Van Schelde naar IJzer” uit te werken.
Ik ben er dan ook van overtuigd dat wij als organisatie een generatie zullen kunnen enthousiasmeren
rond herinnerings-, herdenkings- en vredeseducatie WO-I.
Stefaan Vergaerde

Daguitstap Ganzenveer.
Een blik op de geografische verspreiding van onze leden laat mij veronderstellen dat kennen
waarschijnlijk velen van ons de Ganzenveer niet kennen. Enkel bij degenen met Brugse roots zal deze
naam een belletje doen rinkelen.
Teneinde jullie niet meteen te doen grijpen naar jullie I-pad of jullie computer te laten opstarten – dit
zou trouwens het lezen van ons tijdschrift M&M Contact niet ten goede komen - kan ik melden dat de
Ganzenveer een stedelijke school voor buitengewoon onderwijs is te Brugge.
De link naar M&M Brugge ?
Weet dat een van de leerkrachten ‘een verlengde familiale band’ met mij heeft.
We kunnen er niet van onderuit dat de herdenkingsplechtigheden naar aanleiding van 1914-1918 volop
zijn gestart. Dus kwam de vraag vanwege leerkracht Katrien of ik het niet zag zitten om haar klas te
begeleiden richting Diksmuide en de IJzer in het kader van een mogelijke schoolreis over WO I. Hierover
moest ik niet verder nadenken, gezien ik dit al eerder had gedaan via het jaarlijks provinciaal project
‘Nooit meer oorlog’ van ons medelid Stefaan Vergaerde én waaraan verschillende leden van M&M
Brugge hun vrijwillige bijdrage leverden de voorgaande jaren. Spijtig genoeg is dit lovenswaardig idee dit
jaar omwille van verschillende redenen niet meer opgestart.
Na een eerste gesprek over deze daguitstap ten huize van onze leerkracht bleek algauw dat het – gezien
de interesse in de hele Ganzenveer bij collega-leerkrachten - niet bij één klas zou blijven, maar dat de
groep leerlingen zich zou uitbreiden tot een 70-tal kinderen !
Mijn eerste reactie van ‘Dit is niet haalbaar’ sloeg na enkele telefoontjes over naar ‘Dit is haalbaar met
de medewerking van M&M Brugge’. Inderdaad, M&M Brugge telt in onze rangen leden waar je echt op
kunt rekenen.
Voor deze daguitstap kun ik rekenen op André Billiet, Ronny Vermeersch, De Vos Jan, Vergaerde Stefaan
en D’hondt Koen (tevens broer van deze leerkracht Katrien).
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Ten huize van leerkracht Katrien werd met onze ploeg van M&M Brugge en de resterende leerkrachten
van de Ganzenveer een vergadering gehouden van wat zij mochten verwachten.
Een groepsverdeling werd opgemaakt teneinde ervoor te zorgen dat alle leerlingen de nodige aandacht
zouden krijgen over WO I.
Er werd een dubbeldekbus gehuurd en op maandag 12 mei 2014 om 9u30 vertrokken we vanuit Brugge
richting Diksmuide.
Net voorbij St-Pieters-Kapelle werd halt gehouden en mochten de kinderen uitstappen.
Groot was hun verbazing te mogen kennis maken met een Belgische soldaat uit WO I. Dit werd als
volleerd acteur en gekleed als grenadier mét rugzak en bewapening uit WO I gespeeld door Stefaan
Vergaerde.
Een beter inleefmoment voor de kinderen konden we niet hebben.
Nadien reden we naar Keiem
alwaar een bezoek werd gebracht
aan het Belgisch soldatenkerkhof.
Daar werd een historisch overzicht
gegeven van WO I en de Slag bij
Keiem (Okt 1914). De kinderen
werd geleerd hoe een graf kon
worden teruggevonden aan de
hand van de inventaris ter plaatse.
Nadien werd er koers gezet richting
Diksmuide.
Op de hoogste verdieping van de
IJzertoren kreeg iedereen een
panoramisch zicht over de
frontstreek. Via meerdere trappen
werd afgedaald in de IJzertoren en het mag gezegd worden : de vernieuwde IJzertoren is werkelijk de
moeite waard om te bezoeken : veel didactisch materiaal alsook verschillende montagefilmpjes.
Na een korte middagmaal (iedereen had zijn brooddoos mee) vertrokken we richting de Dodengang.
Ook hier kregen de leerlingen opnieuw een inleefmoment door via de loopgraven tot aan de Muizenval
te stappen. Nadien werd ter plaatse enkele korte stukjes uit aangrijpende brieven van soldaten uit WO I
voorgelezen. De kinderen ondervonden alzo dat het in 1914 ‘niet leuk’ was om op die plaats te zijn.
De laatste halte was het Duits militair kerkhof te Vladslo. Er werd stilgestaan bij het Treurend Ouderpaar
van Käthe Kollwitz en het graf van haar zoon Peter.
Na het nemen van een laatste gezamenlijke groepsfoto was het tijd om terug te keren naar Brugge.
De tijdstabel voor de ganse dag die we voordien hadden opgemaakt, klopte gelukkig.
Het gekende ‘moe maar voldaan’ mag hier zeker geschreven worden. Niettegenstaande de leerlingen
vanuit het Buitengewoon Onderwijs kwamen, viel het ons toch op dat ze bijna allen luisterbereid én
geïnteresseerd waren. Ook de tucht én gehoorzaamheid naar de leerkrachten toe viel hier op.
Kortom, het was een fijne dag voor iedereen en we hebben er allen van genoten.
Mijn dank gaat zeker uit naar bovenvermelde leden van M&M Brugge voor hun bereidwillige hulp.
Ivan Loncke

Oh ja, voor degenen die toch iets meer willen opzoeken over de Ganzenveer, neem nu maar jullie I-Pad
of steek uw computer aan. Surf naar www.ganzenveer.be en je komt hierover alles te weten.
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Mercurius rubriek

75 jaar Firma DECEUNINCK te GITS
Een beetje geschiedenis over het ontstaan en de ontwikkeling van dit topbedrijf waarop WestVlaanderen fier mag zijn.
Pionier en stamvader Benari Deceuninck ( jongste zoon van een landbouwersgezin) was aanvankelijk (
vanaf 1928) actief in het personentransport met bussen en touringcars onder de naam Deceuninck
Auto’s ( later Radar Cars ), een activiteit die bleef duren tot in de jaren 196O. In 1937 startte Benari in
Beveren-Roeselare , met partner André Vindevogel, een bedrijf dat knopen en gespen maakte uit plastic
platen. Hiermede werden de fundamenten van Deceuninck als kunststofverwerker gelegd. 1960 werd
een scharnierjaar voor de onderneming met de start van de extrusie-activiteiten voor de productie van
rolluik-profielen. Die kregen later een vervolg met de creatie van de eerste raamprofielen in pvc, een
thermoplastische kunststof. Met de verhuizing van Roeselare naar Gits op een terrein van 19 ha in 1968,
kreeg Deceuninck, onder de tweede familie-generatie de wind in de zeilen. In 1979 waren er reeds 120
medewerkers aan de slag en was d internationale opmars volop ingezet. In het begin van de jaren
tachtig werd het continuüm als familiebedrijf onderbroken door de instap van de Amerikaanse groep
City Investing die 70 % van de aandelen in handen kreeg. In 1985 kreeg de derde generatie van de
familie Deceuninck de kans om de aandelen terug te kopen. Die kapitaalintensieve operatie bracht hen
naar een historische beursintroductie op 11 juni 1985, met behoud van een stevige familiale
verankering.
In het jaar 2012 is Deceuninck binnen zijn sector één van de drie topspelers in Europa en realiseert het
bedrijf, via de verkoop in 75 landen, een groepsomzet van 557 miljoen euro met de inzet van 2800
medewerkers, waarvan er 700 werkzaam zijn in West-Vlaanderen.
Innovatie is de rode draad in de missie van de onderneming en dat in relatie met ecologie en design.
Deceuninck verwerkt op heden de nieuwste materialen tot producten die weinig onderhoud vragen,
zeer goed isoleren, een lange levensduur hebben en die na lang gebruik recycleerbaar zijn.
Auteur Jos Verniest deed onderzoekswerk voor 75 jaar Deceuninck en ik geef hieronder zijn
bevindingen:
“ Ik was geboeid door de pionierskracht van de West-Vlaamse ondernemers en kaderleden die
Deceuninck al die tijd hebben gedragen en nieuwe impulsen hebben gegeven. Deceuninck was meestal
geen voorloper of uitvinder maar wel een pientere volger en de geschiedenis leert dat als je dat goed
aanpakt je meestal het best scoort. Ook de manier waarop de familie via een beursintroductie de
internationale expansie kon aanzwengelen, zonder de controle en de regionale verankering te verliezen,
is een interessant gegeven. Net zoals wel meer niet-ingewijden stond ik voorheen nogal sceptisch tan
overstaan van het materiaal pvc, maar het onderzoek leerde mij dat het een volwaardig en 100%
recycleerbaar product is.
Rudolf Deplae
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Bedrijfsinvesteringen in West-Vlaanderen.
De cijfers die U hierna zult vinden zijn afkomstig van de Federale Overheidsdienst Economie en zijn
gebaseerd op de BTW-registratie van de bedrijven over de periode 2005-2012.
In 2012 investeerden de ondernemingen met zetel in West-Vlaanderen 3,34 miljard euro of 17,4% van
het Vlaamse totaal.
De cijfers tonen dat het investeringsvolume in de kustprovincie een piek van 3,49 miljard euro kende in
2008, het jaar waarin de economische crisis als gevolg van het financiële debacle van sommige banken
pas vanaf oktober losbarstte. Na een hevig crisisjaar in 2009 herstelde het niveau van de investeringen
in West-Vlaanderen zich al manifest in 2010 met een investeringsbedrag van 3,41 miljard euro. In
Vlaanderen kwam het herstel pas later. De investeringsinspanning van de West-Vlaamse bedrijven in
2012 ligt iets onder het peil van de twee voorgaande jaren, maar was wel aanzienlijk hoger dan de
investeringsinspanningen in de jaren die de crisis voorafgingen.
Wat had dit allemaal voor gevolg?
In 2012 telde West-Vlaanderen 105.320 actieve ondernemingen of 21,3% van het Vlaamse totaal.
In vergelijking met 2011 werden zowel in West-Vlaanderen, Vlaanderen als België minder
ondernemingen opgericht in 2012, maar ook het aantal stopgezette ondernemingen lag in 2012 in alle
regio’s lager dan in 2011. Met een netto groeiratio van 1,4% bleef West-Vlaanderen in 2012 onder het
Vlaamse ( 2,1%) en Belgische (2,2%) gemiddelde.
In 2012 gingen in West-Vlaanderen 843 ondernemingen failliet, dit waren er 61 meer dan in 2011. De
overgrote meerderheid van de faillissementen situeert zich bij ondernemingen met minder dan 5
werknemers. Ruim de helft van de faillissementen in West-Vlaanderen bevonden zich in de
arrondissementen Kortrijk en Brugge.
Van zodra dit mogelijk is en de cijfers voor 2013 bekend zijn zullen deze medegedeeld worden.
Voor meer inlichtingen kunt U bij de POM-WVl vragen naar de brongegevens: West-Vlaanderen
ontcijferd. Die het sociaaleconomische profiel van de provincie weergeeft.
Rudolf Leplae

Project 300 jaar Frans-Belgische grens.
In 1713 trok de “ Vrede van Utrecht“ een streep onder een reeks van conflicten en oorlogen. Dit
verdrag bepaalde grotendeels, op enkele details na, de Frans-Belgische grens.
300 jaar later is de grens die de Westhoek en Zuid-West-Vlaanderen met Frankrijk afbakent nog steeds
getuige van dit verdrag.
De bedoeling van dit interregproject was en is de impact aan weerszijden van de huidige Frans-Belgische
grens opnieuw in herinnering brengen.
Binnen het project waren er heel wat evenementen en activiteiten, van De Panne tot Menen, op het
programma en tal van festiviteiten die het waardevolle erfgoed en de gemeenschappelijke tradities in
de kijker moesten zetten. Eigenlijk werd Vlaanderen toen gesplitst in Frans-Vlaanderen en BelgischVlaanderen.
Binnen dit project is de provincie West-Vlaanderen één van de acht partners, samen met het
Département du Nord, de stad Poperinge, de stad Wervik, Pays des Moulins de Flandre, de
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS)
West-Vlaanderen, Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale en de vzw Muziekcentrum Dranouter.
De kostprijs van dit project bedraagt ongeveer 1.215.000 € waarin de provincie West-Vlaanderen
450.000 € bijdraagt. Ongeveer de helft van de investeringen wordt met Europese subsidies
gerecupereerd.

___________________________________________
M&M Contact nr. 02/2014
- 26 -

De geïnteresseerden in dit project kunnen op de website www.300jaargrens.be een volledig overzicht
van dit project en de activiteiten hieromtrent vinden.
Rudolf Leplae

Bedrijvigheid in de haven van Zeebrugge

Een reportage uit de mond van de gids aan boord van de Zephir tijdens een rondvaart
Wij bevinden ons nu aan boord van de “Zephir” een schip van de rederij Franlis. Deze is momenteel
afgemeerd aan de “Jacques Bril” steiger in de oude vissershaven.
Oorspronkelijk werd in het begin van de vorige eeuw bij het aanleggen van de haven het zuidelijke
gedeelte gebruikt als schuilhaven voor de toenmalige beperkte vissersvloot. Het noordelijk deel werd
later aangelegd en werd tweemaal uitgebreid. In 1957 werd de eerste uitbreiding onder de naam Prins
Albertdok in gebruik genomen. Later in de jaren ’70 werd de slipway die zich bevond op het einde van
de dok weggenomen en werd het sluitstuk en tweede uitbereiding in gebruik genomen.
Het Prins Albertdok is nu ingericht als jachthaven. Er vestigen zich twee jachtclubs namelijk de (RBSC en
Westhinder Marina) met een capaciteit van 400 plezierboten. De kade langs de oude vismijn doet nu
nog altijd dienst als schuilhaven, dit voornamelijk voor de schepen die aan de windmolenparken op zee
werken of er bijstand verlenen.
Wij verlaten nu de jachthaven en aan bakboord zijde zien we de ligplaatsen van de zware zeeslepers.
Deze zeeslepers dienen om de schepen veilig de haven binnen te loodsen en te helpen bij het aanmeren
op de vooraf aangeduide ligplaats.
Ter info de zeeslepers

“SMIT TIGER” & “SMIT LION”
Lengte 33m
Breedte 11,8m
Diepgang 6,40m
2 x 4.500 PK op het schroef
Bollardpull 85 ton
2 schroeven
3 crew
“SMIT EMOE” & “SMIT KIWI”
Lengte 28m
Breedte 10m
Diepgang 6,40m
2 x 3.500 PK op het schroef
Bollardpull 85 ton
3 schroeven
3 crew
“UNION PEARL” & “UNION CORAL”
Lengte 33,4m
Breedte 11,05m
Diepgang 5,60m
2 x 3.500 PK op het schroef
Bollardpull 65 ton
2 schroeven
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3 crew
Eveneens aan bakboord zijde ziet men de diepzeekade van de CHZ terminal die uitgebaat wordt door
PSA. Men is hier bezig met de kaai te verdiepen en versterken om een diepgang te bekomen tot -17m.
Dit gebeurt door het plaatsen van buispalen voor de bestaande kaaimuur en door middel van prefab
elementen een nieuwe opbouw te maken die verankerd wordt in de bestaande kaaimuur.
Aan stuurboord zijde ziet men het visserskruis die gebouwd is ter nagedachtenis van de op zee gebleven
vissers van de Zeebrugse vissersvloot.
Aan bakboord zijde ziet men hier een groot containerschip liggen namelijk de “AL QIBLA” van de rederij
UASC. Die vaart tussen Europa en het verre Oosten.
Het schip heeft een
BT 141.077 ton
Lengte 366 m
Breedte 48,33m
Diepgang 15,5m
Cap. In TEU is 14.760 stuks 20’ containers
Aan stuurboord zijde bevind zich de marine basis. Deze basis heeft 2 dokken een dok wordt gebruikt
voor kleinere schepen en onderhoud en in het andere dok kunnen ook roro schepen gelost en geladen
worden voor logistieke transporten van het leger. Jaarlijks zijn er marine dagen, en dit jaar is dit op 5 &
6 juli 2014. Tijdens die dagen kan men de werking van de basis bekijken en verschillende schepen van
diverse nationaliteiten bezoeken.
Wij varen nu richting Vandammesluis. In de toegang naar de sluis heeft men aan de stuurboord zijde de
Zweedse kaai en aan de bakboord zijde het Brittaniadok.
Momenteel ligt her een cruiseschip aangemeerd “de SEVEN SEAS VOYAGER”. Dit schip vaart
momenteel hier in Europese wateren en komt van Southampton met bestemming Amsterdam.
Dit schip heeft een
BT 42.363 ton
Lengte 207m
Breedte 28,8m
Diepgang 7m
Hier hebben we dan de Vandammesluis die de verbinding maakt tussen voor- en achterhaven.
Hier aan de andere zijde hebben we het Brittaniadok waar de activiteiten van CRO ports plaats vinden
met als rederij Cobelfret.
Dagelijks vertrekken hier 6 à 7 schepen.
nl. :
- op Purlfleet GB
- op Kilinghome
- op Dublin
- en per week 1 schip op Denemarken
Ter info schepen van de rederij Cobelfret
“VICTORINE”

BT 23.987 ton
Lengte 162m
Breedte 25m
Diepgang 6,5m

“PAULINE”

BT 49.166 ton
Lengte 203m
Breedte 32,9m
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Diepgang 7,8m
“MAZARINE”

BT 25.593 ton

Mazarine

Lengte 195m
Breedte 26,2m
Diepgang 7,4m
Hier hebben we de terminal van Fluxys
in zicht. Daar komen de LNG tankers
laden en lossen, men is daar
momenteel bezig met de bouw van een
tweede aanlegsteiger. Dit om aan de
toenemende vraag van aardgas te
kunnen voldoen. Daar zijn momenteel
4 groet opslagtanks al in gebruik. Deze
terminal kan zowel het gas vloeibaar
binnen krijgen alsook ze terug in vloeibare vorm terug laden. Er is ook de mogelijkheid om het in
gasvorm te brengen en in het distributienet door te sturen naar verschillende Europese
distributiecentra. Er is momenteel een schip aan het lossen de “AL JASSASIYA”
BT 97496 ton
Lengte 285,4m
Breedte 43.44m
Diepgang 12,5m
Dit schip lost momenteel

200.000 kubieke meters gas aan deze terminal.

Nu steken we de vaarroute van de haven over richting wielingendok. Het wielingendok wordt
momenteel gebruikt door DFDS met een roro lijn op Rosyth. Verder op zien we de lijn en terminal van
ZIP PSA. Daar komen de schepen van Cobelfret in samenwerking met Stora Enso aan die op Gotenburg
varen voor roro en papiertransporten in gespecialiseerde SECU boxen. Deze boxen hebben een laad
capaciteit van 80 ton papier. Deze containers worden dan ook niet over de openbare weg vervoerd
maar enkel per schip.
Hier varen we het Albert II dok binnen aan de stuurboord zijde ziet men de ZIP terminal. Die beschikt
over de allergrootste containerkranen die er momenteel gemaakt worden. Deze kranen kunnen
containers nemen tot 58 meter over het water. Hier kunnen dan ook de allergrootste containerschepen
behandeld worden. Er zijn een tijdlang de schepen van Evergreen behandeld. Nu wordt er momenteel
een feederlijn op Finland behandeld.
Op het einde van de dok ziet men op de dwarskade de opbouw van een nieuwe klant voor de haven. Dit
wordt een terminal voor de firma Verbrugge die ook een vestiging heeft in Zeeland Seaports in
Nederland. Er worden 2 grote loodsen gebouwd voor de opslag van papier, hout, metaal, aluminium en
papierpulp. In augustus 2014 zouden de eerste trafieken naar deze terminal komen.
Aansluitend zien we de grote terminal van APM een dochtermaatschappij van de Maersk groep. Er staan
zeven kranen die de grote containerschepen van hun groep behandelen en onlangs heeft China Shipping
hier ook een aandeel in genomen en bezorgen zij bijkomende trafieken. Men verwacht normaal in
november 2014 een nieuwe reeks van containerschepen die dan ook het record van de Tripel E klasse
van Maersk zullen overtreffen met een capaciteit van meer dan 19.000 TEU. Deze worden gebouwd
voor China Shipping en UASC.
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Hier varen we nu via de oude havendam (môle) naar het oude gedeelte van de haven, daar worden
ligplaatsen voorzien om LPG tankers en andere gastankers van kleiner formaat om te ontgassen en
operationeel te brengen voor een nieuwe lading.
Op de kaaien 103 tot 113 ziet men de terminal van P&O ferries die ook diverse afvaarten op GB
behandelen. Havens zoals Hull, Tilbury en Teesport.
“BORO SONG”

BT 25.586 ton
Lengte 195m
Breedte 26,70m
Diepgang 7,40m

“PRIDE OF BRUGES”

BT 31.598 ton
Lengte 179m
Breedte 25,35m
Diepgang 6,17m

Pride of Bruges

Op deze terminal is ook al enige tijd een samenwerking met Transfennica en P&O ferries.
Deze rederijen wisselen dan ook vracht met elkaar uit tussen de Engelse havens en Bilbao waar
transfennica op vaart. Sinds enkele weken loopt transfennica nu ook de haven van Portsmouth aan.
Aan stuurboord zijde zien we de tweede kaai van CHZ waar voornamelijk spoor geladen wordt en als
wachtkaai dient voor feederschepen van deze terminal.
Op het uiteinde van de Zweedse kaai ligt er altijd een zeesleper van wacht als er een LNG tanker binnen
is om eventueel in te grijpen als er iets zou mis lopen. Deze is ook voorzien van een grote blus installatie.
Ter info : in de haven van Zeebrugge hebben we jaarlijks een kleine 10.000 aanlopen van diverse
soorten van zeeschepen.
Dit is goed voor 2.000.000 containers (TEU), 2.000.000 wagens van diverse auto merken en een
totale overslag van 45.000.000 ton.
Zo varen we nu terug naar de oude vissers haven en varen terug naar onze ligplaats aan de “Jacques
Brel” steiger.
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Maatschappelijke rubriek

De echtscheidingsproblematiek in ons land
De echtscheidingsproblematiek is in ons land een gewichtig sociaal probleem geworden. Na WO II heeft de Westerse
wereld een grondige (r)evolutie gekend die naar nieuwe samenlevingsvormen heeft geleid. Echtscheidingen en
nieuw samengestelde gezinnen zijn daar typische voorbeelden van. Vrouwe Justitia heeft op deze trend altijd laat en
fragmentarisch gereageerd, wat het probleem op humaan vlak gevoelig heeft verergerd. Hoe het heden ten dage
met deze problematiek is gesteld, vatten we hieronder bondig samen.
België koploper
Al geruime tijd is België koploper op gebied van echtscheidingen. In geen ander Europees land scheiden zoveel
mensen. Jaarlijks worden bij ons ruim 30.000 huwelijken ontbonden. Dit betekent dat 1 huwelijk op de 3 schipbreuk
lijdt. In Vlaanderen is dat zelfs één op de twee.
Onze echtscheidingswetgeving heeft de feiten altijd achterna gelopen. Pas met de wet van 27 april 2007 zijn de
scheidingsprocedures soepeler en humaner gemaakt hoewel hiermee niet alle knelpunten opgelost zijn.
Al zeven jaar (2007) is die vernieuwde wetgeving van toepassing. We kunnen ons dan ook afvragen in hoever ze haar
doelstellingen heeft bereikt en daarom maken we hier een korte balans op van de huidige toestand. Diverse
studiediensten brachten hieromtrent een bondige analyse en ook de ervaringsdeskundigen van de vzw ADAMS
(Advies & Dienstbetoon aan Mannen in Scheiding) konden de nieuwe wet aan de praktijk testen.
Conflictloze EOT’s in de lift
Wat vooreerst opvalt, is een drastische verkorting van het juridisch proces. Tussen de start van de procedure voor de
rechtbank en de uitspraak ervan zitten gemiddeld 7 maanden, wat merkelijk korter is dan voordien. Dit geldt voor de
EOT's (Scheiding door onderlinge toestemming). Maar in 17% van de gevallen rijzen nog zware problemen
betreffende de verblijfsregeling voor de kinderen en de procedure vereffening-verdeling van het gemeenschappelijk
vermogen van de partners. Dat percentage ligt even hoog als voor 2007, wat betekent dat vechtscheidingen nog
altijd in zijn.
Wie geen vechtscheiding meemaakt, kan dus vlugger scheiden. Een echtscheiding door onderlinge toestemming
(EOT) kan op zowat 7 maanden geregeld worden en daar de procedure heel vlot kan verlopen, geniet ze hoe langer
hoe meer de voorkeur van de scheidende partners. Zo is heden ten dage circa 75% van 's lands echtscheidingen
EOT's. Beslist een positief gevolg van de nieuwe wetgeving. Een EOT is immers de snelste, de goedkoopste en de
minst traumatiserende procedure om in der minne uit elkaar te gaan.
Voor- en nadelen van de E00
Ook de tweede echtscheidingsprocedure, nl. de echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting van het huwelijk
(EOO), kan vlug afgehandeld worden. De gerechtelijke procedure kan je immers na 1 jaar of 6 maanden feitelijke
scheiding laten opstarten naar gelang het verzoekschrift tot echtscheiding respectievelijk door één of beide
echtgenoten samen wordt ingediend. Op basis van elementen die aantonen dat het huwelijk onherstelbaar is
ontwricht, kan de rechter de echtscheiding uitspreken zelfs na een periode van 3 maanden feitelijke scheiding.
De EOO-procedure is beslist een merkelijke vooruitgang t.o.v. de echtscheiding op grond van fout die de wet van
2007 afschafte. Toen kon de procedure pas na 2 jaar feitelijke scheiding opgestart worden. In de jaren 80 moest er
nog 5 jaar feitelijk gescheiden zijn en voorheen zelfs 10 jaar!
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Nu kan men dus ook met een EOO vlugger uit elkaar gaan, hoewel hier vechtscheidingen vaak de kop opsteken en
men ook deelakkoorden kan afsluiten, wat de procedure gevoelig kan vertragen. Dat zijn de twee voornaamste
knelpunten van de EOO die men thans ervaart.
Verblijfsco-ouderschap kent bijval
Aansluitend op de scheidingswet van 2007 was de invoering van het verblijfsco-ouderschap met de wet van 18 juli
2006. Voortaan werd de gelijkmatige verdeling van de huisvesting van de kinderen de algemene regel. De
gescheiden ouders evenals de rechter moeten echter hiermee akkoord gaan.
De positieve kanten van het verblijfsco-ouderschap zijn vrij duidelijk. De vaderrol wordt geactiveerd waardoor op dat
vlak minder gediscrimineerd wordt. De tijd dat de kinderen aan de hoede- en bezoekrecht onderworpen waren, was
voorgoed voorbij. De rechten van de vader werden ruimer toegepast, waardoor heel was conflictueuze situaties
vermeden werden. Beslist een positief punt.
Ook heeft het verblijfsco-ouderschap voor gevolg dat vaders doorgaans minder alimentatie moeten betalen.
Nochtans stellen we vast dat de rechters op dat vlak nog altijd geneigd zijn de moeders te bevoordelen, wat soms tot
onbillijke toestanden leidt.
Cijfermatig uitgedrukt kiest nu 1 op de 4 ex-echtgenoten voor verblijfsco-ouderschap. Bij jonge kinderen tussen 5 en
12 jaar komt dit nog vaker voor; 4 op de 10 kinderen pendelen tussen vader en moeder. Een week-weekregeling
wordt het vaakst gekozen. Vast staat dat het verblijfsco-ouderschap een goede relatie tussen ouders en kinderen
bevordert, hoewel niet alle kinderen voor dat bilocatiesysteem gewonnen zijn. Overzichtelijk bekeken is deze
verblijfsregeling echter een positief gegeven.
Relatie kind/ouders
Buiten het verblijfsco-ouderschap heeft de nieuwe echtscheidingswet van 2007 niet veel gewijzigd in de relatie
tussen ouders en kinderen. Men stelt vast dat kinderen onder de 12 jaar de scheiding van hun ouders niet zien
afkomen. Eens het zover is, krijgt 1 op de 3 kinderen geen uitleg van de ouders. Vaak zijn ze dan boos op hun vader
(60%) vaker dan op hun moeder (30%).
In nieuw samengestelde gezinnen rijzen nog altijd problemen tussen de kinderen en de nieuwe partner van de vader
of de moeder. Vooral met volwassen kinderen is dat het geval. Qua relatiebreuk tussen ouders en kinderen zou 5%
van de gescheiden vrouwen en 12% van de gescheiden mannen geen contact meer hebben met hun kinderen. Zoals
voorheen zijn vooral de vaders het slachtoffer. Minstens 12 gescheiden vaders op de 100 vervreemden volledig
van hun kroost en doen nog altijd tevergeefs beroep op Vrouwe Justitia om hun vaderrechten te laten gelden.
In vechtscheidingen blijft boycot van omgangsrecht met de kinderen een eikel punt voor vele vaders. Ook op dat
punt heeft de man weinig verhaal. Concluderend is het duidelijk dat de nieuwe echtscheidingswet aan al deze
minpunten geen verbetering heeft gebracht.
Familierechtbanken
Het onderzoek 'Scheiding in Vlaanderen', uitgevoerd in 2011 door vier Belgische universiteiten en de studiedienst van
de Vlaamse regering, beweert dat de echtscheidingswet van 2007 haar doelstellingen niet heeft bereikt. Uit de
bondige analyse van deze wet die we zojuist hebben gemaakt, blijkt dat de wet op concreet vlak veel positieve
resultaten levert, maar perfect is ze zeker niet. De minpunten ervan hebben wij trouwens geciteerd.
Sindsdien heeft de wetgever deze scheidingswet aangevuld met enkele verbeteringen die ze soepeler en humaner
moeten maken. Zo kwam er de wet van 15 augustus 2011 (B.S. 14.09.2011) die de procedure vereffening-verdeling
hervormt in die zin dat ze binnen een redelijke termijn moet afgehandeld worden. Ook kwam er net voordien de wet
van 6 juli 2011 die de oprichting van 12 familierechtbanken invoerde. Alle aspecten van het echtscheidingsproces
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zouden voortaan onder de bevoegdheid van één rechter komen, wat de huidige versnippering over verschillende
rechtbanken zou opgeven. Deze wet moet in 2014 van toepassing worden en kan beslist een vooruitgang betekenen
voer het humane aspect van de echtscheiding.
Nog heel wat werk
We verwachten nog heel wat werk om de echtscheidingsprocedures soepeler, vlotter en vooral humaner te laten
verlopen. Dringende en voorlopige maatregelen, op grond van de art. 221 en 223 B.W., die vaders zomaar op straat
kunnen zetten, moeten opgeven worden. Dat is ook het geval voor de deelakkoorden in een EOO die de procedure
onnodig verlengen. Grootouders moeten het recht kunnen afdwingen om het contact met hun kleinkinderen te
kunnen behouden. De rechten van gescheiden vaders moeten gevrijwaard worden door het opleggen van
dwangsommen en effectieve straffen aan de moeders die het contactrecht van de vader boycotten. Vergeten we
niet dat 12% van de gescheiden vaders in ons land totaal vervreemden van hun kinderen na echtscheiding!
Kinderen hebben recht op hun beide ouders, een elementair recht dat het VN-Verdrag over Kinderrechten
waarborgt en dat ons land op 27 juni 1391 geratificeerd heeft. Vrouwe Justitia moet vooral dat aspect van de
echtscheidingsproblematiek eerbiedigen, want onze kinderen moeten als volwaardige en verantwoordelijke
burgers naar onze moderne maatschappij toe kunnen opgroeien.
H.P. Rogie

Het Romeinse peleton in de Heilige Bloedprocessie
Op donderdag 29 mei 2014 – “ Brugges mooiste dag” – ging naar jaarlijkse gewoonte opnieuw de Heilig
Bloedprocessie uit in Brugge. Dit jaar voerden Ivan Loncke en Stefaan Vergaerde opnieuw het bevel over
het peloton Romeinse soldaten. Dit peloton is doorheen de jaren uitgegroeid tot 1 van de
“topattracties” van de Heilig Bloedprocessie.
Jarenlang had men de grootste moeite om een 40-tal jongeren te vinden die wilden mee marcheren in
dit peloton.
Dit jaar konden Ivan en Stefaan op voldoende mannen en kerels rekenen om deel uit te maken van dit
peloton. Ook uittredend staatssecretaris voor ambtenarenzaken Hendrik Bogaert meldde zich opnieuw
vol enthousiasme aan om deel uit te maken van het peleton. Voor hen die deel uit maken van dit
peloton is en blijft het een onvergetelijke ervaring.
Tucht, discipline, doorzettingsvermogen, kameraadschap, fierheid, … zijn waarden die een extra
uitstraling geven aan dit peloton. Onderliggend hoor en zie je dan de behoefte bij vele jongeren aan
structuur, discipline, … Vaardigheden
die aangeleerd werden tijdens onze
dienstplicht.
Ivan en Stefaan fungeren dan ook als
waardige centurions die hun militaire
vaardigheden – leiderschap, fysieke
paraatheid, … – tenvolle benutten om
van dit peleton een “elitepeloton’ te
maken.
Te horen aan de reacties tijdens en na
de processie mogen wij deze editie
terug als geslaagd noemen.
Hopelijk tot volgend jaar … Men
zegge het voort.
Een tevreden honderdman
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Romeinse legionairs bij M&M Brugge ?
Op donderdag 29 mei 2014 (Hemelvaartsdag) ging de jaarlijkse Bloedprocessie te Brugge uit.
Met ongeveer 1700 figuranten is dit toch een van de grootste evenementen te Brugge.
Het is niet altijd evident om zoveel mensen – jong & oud – te vinden om zich die namiddag vrij te
maken. Daarenboven viel Hemelvaartsdag dit jaar uitzonderlijk laat: dus volop in de
blok/examenperiode.
Sinds verleden jaar trachten Stefaan Vergaerde als mezelf als team een peloton Romeinse soldaten
samen te stellen. Stefaan is de leider of centurio van de groep; ikzelf geef de kadans aan, maar hiervoor
bestond waarschijnlijk in die tijd nog geen Latijnse naam (sic). De rest van de groep is lichte infanterie
(velites).
Vorig jaar nog moest Stefaan aan de scholen ‘soldaten’ proberen te ronselen. Zelfs in de dagbladen
werd hieraan toen veel aandacht besteed. Dan moet je ook weten dat onze groep uit 39 soldaten moet
bestaan om Full Ops te zijn. Dit jaar hadden we de wervingscampagne iets beter voorbereid met als
resultaat dat we uiteindelijk slechts 2 Romeinen te kort hadden.
Nu moet u ook weten – toch voor degenen die recent nog nooit de Bloedprocessie hebben gezien – dat
het hele parcours door ons wordt afgelegd op lederen sandalen met platte hiel. Onze bewapening
bestaat uit in de ene hand een lans en in de andere hand een schild. Ook de korte kadans die wordt
aangehouden vergt
veel van onze spieren
(benen – armen –
schouders). Reken daar
ook nog eens een helm
bij en dit alles onder
een mooi stralend
zonneweertje …
Sinds verleden jaar
behoort ook Dhr
Hendrik Bogaert (oudstaatssecretaris) tot
ons peloton Romeinse
soldaten. Dit brengt
voor onze groep
natuurlijk een extra
publiciteit mee (ook
gezien op EEN en VTM
?).
Wist je trouwens dat er maar twee groepen in de Bloedprocessie op het meeste applaus kunnen
rekenen vanwege de toeschouwers. Ten eerste onze groep omwille van de schoonheid (kledij en
maquillage), discipline, kadans …
en als tweede groep – waarschijnlijk uit sympathie – degenen die
de paardendrollen moeten oprapen tijdens de optocht.
Maar het mooiste compliment krijg ik nadien toch altijd van mijn vrouw zelf. Dan zegt ze altijd dat wij de
mooiste groep waren. Omwille van de vermoeidheid heb ik dan altijd dat automatisme om haar te
geloven.
Het is pas de dag nadien dat ik dan begin te denken: was ze nu eerlijk of zei ze het uit liefde.
Ik denk: beiden!
Ivan Loncke

___________________________________________
M&M Contact nr. 02/2014
- 35 -

___________________________________________
M&M Contact nr. 02/2014
- 36 -

Het leven in onze Club

Zij die ons verlieten
Op 15 mei verliet ons heel plots ons lid en gewezen secretaris Paul De
Jaeghere. Paul werd geboren te Brugge op 17 november 1929 en
overleed thuis te Sint Michiels op 15 mei. Hij was de echtgenoot van
mevr. Elvira Gregoir.
Paul was een van de stichtende leden van onze afdeling en gedurende
enkele jaren secretaris. Hij en zijn echtgenote Elvira waren ook dikwijls
van de partij tijdens de M&M reizen. Paul kon zeer goed vertellen en
daarom werd zijn aanwezigheid op het wekelijks trefpunt ook erg
gewaardeerd. Toen het slechter ging met zijn gezicht werd het moeilijk
om nog naar het trefpunt te komen en misten we zijn aanwezigheid.
Mars & Mercurius biedt aan zijn echtgenote Elvira en de familie onze
oprechte deelneming aan.

Op 17 mei overleed te Sint Kruis ons lid Arthur Slabbynck. Tuur werd
geboren te Brugge op 17 juni 1929. Hij was de echtgenoot van
mevrouw Leen Lietaer en weduwnaar van mevrouw Lucienne
Verbrugghe. Hij had twee zonen en vier kleinkinderen. Zijn carrière
heeft Tuur doorgebracht bij de Marine. Hij ging op pensioen in de
graad van korvetkapitein. Tuur was zijn professionele carrière ook
actief in de Koninklijke West-Vlaamse Gidsenkring en was gids van
Brugge en Zeebrugge. Hij was een van de stichters en past voorzitter
van vzw Zeehaven Brugge. We zullen ons Tuur herinneren als iemand
die steeds vrolijk en blijgezind door het leven ging. Hij was zolang zijn
gezondheid het toeliet een trouw lid van het trefpunt op
vrijdagnamiddag waar hij heel vrolijk uit de hoek kon komen. We blijven heel goede herinneringen aan
hem bewaren.
Mars & Mercurius biedt aan Leen en zijn kinderen en kleinkinderen onze oprechte deelneming aan.

Op zondag 18 mei 2014 overleed ons trouw medelid JACQUES
LUGGHE. Hij werd geboren te Roeselare op 10 februari
1935.We zullen hem steeds herinneren als een zeer joviaal- en
vriendelijk man. Jacques en Jacqueline vormden een eeuwige
tandem, altijd samen in de weer. Praktisch alle reizen van Mars
en Mercurius-Brugge maakten ze mede. Polen, Italië, Frankrijk,
Engeland enz. iedereen wist dat Jacques alles filmde, of toch
bijna alles. Buiten de reizen van M.&M. hebben Jacques en
Jacqueline de halve wereld gezien. China, Thailand, Brazilië,
Scandinavië, Rusland en veel meer. Hij bereidde deze reizen en
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cruisen tot in de puntjes voor en hij verwerkte al wat hij had gezien tot prachtige filmbeelden.
Niet alleen genoot hij van het culturele- en wetenschappelijke aspect van de reis, maar ook het
culinaire ging aan hem niet voorbij. Hij wist echter zijn kinderen en kleinkinderen te tonen hoe
belangrijk het was om van het leven te genieten, maar dit na hard werken, wat hij als
zaakvoerder, maar ook op rust zijnde, steeds had bewezen. Persoonlijk was Jacques een zeer
goede vriend. Op Jacques kon je rekenen. Hij heeft mij zomaar 25 jaar geholpen bij het
opzetten en afbreken van mijn strandcabine in Zeebrugge. Ik kon hem het meest plezier doen
met een lekker etentje en een goed glas (soms 2 glazen) lekkere wijn, dit als dank voor zijn
werk. Bij het laatste bezoek aan Jacques in zijn nieuwe appartement in het hart van Roeselare,
zag ik dat het minder goed was met zijn gezondheid. Maar dat hij een laatste verre reis zou
aanvatten had ik niet verwacht. Rust in vrede Jacques, we vergeten je niet. Mars en Mercurius
Brugge, biedt aan zijn echtgenote Jacqueline, zijn kinderen, zijn kleinkinderen en
achterkleinkind onze oprechte deelneming aan.
Roger De Waele

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.

Verkoop van attributen M&M
Voor de nieuwe leden is het interessant om te weten dat volgende M&M attributen kunnen besteld
worden:
Kenteken M&M
Das M&M (marineblauw of bordeaux)
Badge voor op vest (2 modellen)
 Om op te naaien
 Met magneet bevestiging

€3,50
€13

Sjaal voor dames (bordeaux)

€15

€25
€30

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.
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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
Ivan Loncke
Johan Proot
Henri Pierre Rogie
Stefaan Vergaerde
Ronny Vermeersch

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

___________________________________________
M&M Contact nr. 02/2014
- 40 -

