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Onze Agenda

Datum

Uur

Don 29 jan

19.30u

Activiteit

Bijzondere Algemene Vergadering M&M Nationaal
Voorstel aangepaste statuten
Za 31 jan
10.00u
Jaarlijkse algemene vergadering M&M Brugge/W.VL. met
nieuwjaarsreceptie en lunch in het Kasteel van Moerkerke
Don 05 febr.
19.45u
Voordracht in het Groot Seminarie door Jean Luc Cottyn over de
“perfecte moord”
Din 17 febr.
19.00u
Herdenking overlijden Koning Albert I aan het ruiterstandbeeld te
Brugge.
Za 07 maa
10.00u
Jaarlijkse Algemene Vergadering M&M Nationaal
maart.
Bezoek aan de het archief van het Groot Seminarie
Eigen activiteiten M&M Brugge W.VL. staan in vetjes.
Raadpleeg ook onze website http://mmbrugge.be voor eventuele wijzigingen en foto’s van de
voorbije activiteiten.
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Woordje van de Voorzitter

Ik was op 29 december begonnen met mijn tekst te schrijven en dacht dit nu verder af te maken. Maar
wat gisteren gebeurde kon ik moeilijk plaatsen in de woorden met wensen voor een gelukkig en
voorspoedig nieuwe jaar. Dus heb ik gedacht dat het beter was even de tekst te herbeginnen.
Inderdaad, wat gisteren gebeurde grenst niet meer aan het menswaardige. Niet alleen het feit dat het
gaat om een laffe en afschuwelijke daad maar ook, en meer nog dat hij gericht is tegen één van de
fundamentele waarden van onze westerse samenleving: de vrije meningsuiting. Betekent dit dat men
moet akkoord gaan met wat er gezegd of geschreven wordt? Neen, maar het is een manier van respect
te hebben en te tonen voor ieders mening, hoe kwetsend die ook mag zijn. Hier is weer een bewijs
geleverd dat hij die denkt dat onze moderne maatschappij nu eindelijk vrij van alle dreiging is, het veel
te idealistisch bekijkt. We zijn spijtig genoeg nooit gespaard van groepjes mensen die om welke reden
ook plots coaguleren rond één of ander gedachtengoed en door het dak gaan. We kunnen ons nog
zeer goed de Roten Armee Fraktion in Duitsland of de Brigate Rosse in Italië of in onze eigen tuin de
CCC herinneren. Spijtig moeten we altijd vaststellen dat onze maatschappij zich niet of onvoldoende
heeft voorbereid op dergelijke nochtans te voorziene gewelddadige gebeurtenissen. In militaire
termen noemt men dit verschijnsel “een oorlog ten achter zijn”. Meer en meer is informatie inwinnen,
beheren en gepast op tijd gebruiken, de boodschap en indien nodig voor de mensen op het terrein
(politie en beveiligingsmensen) hun de mogelijkheid geven met gelijke wapens de terreur bedwingen
(geen pistooltje tegen Kalasjnikovs).
Dit moest mij eerst van het hart, dit wil niet zeggen dat mijn wensen voor een gelukkig, voorspoedig
jaar en een goede gezondheid niet belangrijk zijn? Neen hoor, integendeel ik hoop vurig dat voor jullie
allen mijn wensen bewaarheid worden in 2015.
Maar nog eventjes terug naar vorig jaar dat een zeer zwaar jaar voor onze afdeling is geweest. Naast
de maandelijkse activiteiten was ook een reis naar Londen gepland en stonden ook de traditionele BBQ
en de academische zitting op het programma. Daarbij kwam dan in oktober, het resultaat van 4 jaar
voorbereiding, de intensieve week gewijd aan de 100 jaar herdenking, herinnering en huldebetoon aan
de Franse Marinefuseliers. Alle activiteiten waren qua deelnemers een groot succes. Een dikke
proficiat en gemeende bedankingen voor het bestuur en alle medewerkers die dit programma hebben
waar gemaakt.
Wat het nieuwe jaar betreft, natuurlijk zal het niet zo intensief zijn, maar zoals naar gewoonte zal een
mooi en gevarieerd programma met een maandelijkse activiteit u aangeboden worden. De voorstelling
zal gebeuren tijdens de algemene vergadering die doorgaat op 31 januari in het Kasteel van Moerkerke.
Jullie komen toch ?

08 januari 2015
François Crepain
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Terugblik op onze voorbije activiteiten
Woensdag 26 november – Bootsman Johnsonkazerne Oostende - Voordracht
“Bevoegdheden van de Gouverneur op zee” en “Het Maritiem Informatiekruispunt”
De Noordzee is gekend voor haar meest druk bevaren scheepsroutes ter wereld: de zone D ZeebruggeAntwerpen alleen kent 32000 bewegingen per jaar van afvaart en opvaart. De zeelui onder ons en dat
zijn er niet weinig, weten dat wanneer je de noordhinder – het noordelijk gelegen
verkeersscheidingstelsel voor de Belgische kust wil kruisen, je tegen een muur van vracht- en
containerschepen aankijkt. Hoe wordt in dit Belgische deel van de Noordzee (BNZ), met een
oppervlakte van 3600Km², in dit kluwen van vaarroutes, van en naar onze Belgische havens en offshore installaties, de veiligheid in zijn vele aspecten gegarandeerd. Wat zijn de bevoegdheden hierbij
van de gouverneur van West-Vlaanderen – de enige Belgische provincie die aan de Noordzee grens.
Aan het woord is Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen.
Sedert 2003 wordt de trafiek op de actief bevaren routes in het BNZ geleid door een ‘Automatic
Identificatie System (AIS) waarmee de veiligheid van de scheepvaart aanzienlijk verhoogd wordt. Naast
de radar geeft het overzicht en informatie tussen de schepen onderling en met de instanties aan wal.
Er bestaat een Maritiem Ruimtelijk Plan Noordzee
(MRP) met als belangrijke taak het bepalen van het
ruimtelijk gebruik van de BNZ. MRP heeft talrijke
uiteenlopende activiteiten als, adviezen inzake
economische zandwinning, visserij gebruiken
(afbakening), windmolenparken, energie Atol, enz.
Het MRP kadert in het Noordzeebeleid van de minister
van Noordzee, die o.a. concessies kan toekennen.
De kustwacht staat in voor de samenwerking tussen de
partners bevoegd voor de Noordzee. Niet minder dan
zeventien overheidsdiensten (op Vlaams en Federaal
niveau) zijn hierin vertegenwoordigd. De kustwacht
heeft een overleg- en een beleidsorgaan. De
gouverneur van WVL is voorzitter van het
overlegorgaan, dat o.a. voorstellen doet en adviezen
geeft aan het beleidsorgaan. Het beleidsorgaan, waarvan de gouverneur lid is geeft o.a. adviezen en
voorstellen aan de bevoegde Federale en Vlaamse ministers. Het keurt ook de operationele plannen
goed. Belangrijke agendapunten van de kustwacht zijn het ‘Algemeen Nood-en Interventieplan (ANIP)
Noordzee’ ,het ‘Bijzonder Nood- en Interventieplan’ (BNIP) inzake Cruiseschepen bijvoorbeeld, de
oliebestrijding, het onderzoek restanten mosselkooien, EMSA (European Maritime Security Audit), de
veiligheid van watersportgebruikers…
De kustwacht doet ook gezamenlijke oefeningen met de Nederlandse zusterdienst inzake pollutiebestrijding bijvoorbeeld. De Kustwacht bestaat uit twee grote delen: een operationeel luik (de
kustwachtcentrale) en een administratief luik. De Kustwachtcentrale (KWC) bestaat uit twee diensten
die nauw samenwerken: het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC) in Oostende en het
Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge. ANIP-Noordzee beheert de noodsituaties.
Bij de afkondiging van een noodplan coördineert de gouverneur het beleidsplan op bestuurlijk niveau.
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Het doel van het ANIP is de gevolgen van een noodsituatie te beperken door op voorhand
instrumenten te ontwikkelen, o.a. mobilisatie hulpdiensten, bestrijdingsmaatregelen, de nafase…
Het beheer van een noodsituatie binnen het ANIP bestaat uit twee coördinatieorganen: ten eerste het
CP-OPS via het MRCC die volheid van bevoegdheid heeft; het CP-OPS verwittigt de gouverneur van een
incident en rapporteert de stand van zaken. Ten tweede het CC (coördinatiecomité) of beleidscomité
dat het beleid voert en de gouverneur (voorzitter)ondersteunt bij de te nemen beslissingen, zoals
beschermingsmaatregelen, te nemen financiële beslissingen,
informatieverstrekking
(provinciaal/internationaal contactpunt)…
De gouverneur voorbeeld heeft de bevoegdheid schepen op te eisen voor oliebestrijding.
Bij incidenten op zee wordt de functie van Directeur CP-OPS (Commandopost Operaties) uitgevoerd
door de nautisch directeur. Zoals op land spreken we eveneens van disciplines. We onderscheiden er
vijf: 1. Hulpverleningsoperaties; 2. Medisch; 3.Politioneel(Scheepvaartpolitie); 4.Logistiek;
5.Communicatie. Enkel de discipline 1 heeft een ‘Directeur Hulpverleningsorganisatie’. In de meeste
gevallen zal de leiding van discipline 1 worden waargenomen door de afdeling Scheepvaartbegeleiding.
Op zo’n moment is er immers een overkoepelende tussenkomst noodzakelijk om de veiligheid van de
scheepvaart verder te vrijwaren en dit naast de werking van de Search and Rescue of milieu
gerelateerde hulpverleningsoperaties.
De discipline 1 wordt op zee bijgestaan door een on scene commander (on scenecoördinator SAR of
Milieu – naar gelang het incident.
De gouverneur is eveneens de bevoegde
instantie op zee voor de opvang van schepen die
bijstand behoeven.
De ANIP-Noordzee heeft verder een juridischeen financiële cel die beiden deel uitmaken van
het kabinet van de gouverneur.
Regelmatig worden er oefeningen gepland. In
2014 werd een table-top oefening gedaan. In
totaal zowel bij CP-Ops en de Beleidscel (CC)
waren 54 mensen aanwezig, een groot aantal
gezien er 17 verschillende diensten erbij
betrokken zijn. De onderlinge communicatie verloopt strikt via de gouverneur.
De gouverneur heeft ook regelmatig overleg met de kustburgemeesters over allerlei problematiek die
met de veiligheid op en aan zee te maken heeft, zoals opruiming olie en zeezoogdieren, plan voor
aanpak watersport, evaluatie verdwaalbandjes, informatiecampagne gevaren Noordzee…
Het streefdoel van de gouverneur is het streven naar uniforme maatregelen voor alle kustgemeenten
en kuststeden.
De gouverneur coördineert de reddingsoefeningen drenkelingen op zee. Hier ook streeft hij naar
afspraakregelingen met bijvoorbeeld de watersporters in functie van tijdstip, windkracht, zeegang,
om het risico van een interventie van de reddingsteams en helikopters te beperken.
In zake ‘Cultureel Erfgoed onder water’(CEOW) is de gouverneur in 2013 bij KB ontvanger voor de
vondsten geworden. D.w.z. dat elke ontdekking van sporen van menselijke aanwezigheid met een
cultureel, historisch of archeologisch karakter die zich onder water bevinden moet gemeld worden.
Hiertoe heeft de gouverneur een provinciaal meldpunt - ook via website/mail - ingesteld.
(Cfr www.vondsteninzee.be )
Met betrekking tot de ‘Vondsten op zee’ stelt de gouverneur onderzoeksrapporten met advies op voor
minister Noordzee, die beslist of de vondst als cultureel erfgoed onder water, eventueel met
bescherming in situ en maatregelen (na advies Raadgevende commissie MRP) kan gecatalogeerd
worden. De gouverneur stelt de directeur-generaal UNESCO in kennis van CEOW.
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Een bijkomende taak is ook de uitvoering van de wetgeving op de bescherming van de historische
wrakken in de Belgische territoriale wateren.
RVE
Het Maritiem Informatie Kruispunt en de veiligheid op zee
Aan het woord is Flottielje Admiraal Michel Hofman.
Alvorens het onderwerp van het MIK aan te raken wil de admiraal eerst een van de kerntaken van de
Marine – waartoe het vrijwaren van de veiligheid op zee behoort, aan bod laten komen.
De opdracht van defensie bestaat erin de vitale belangen van de natie te beschermen, een begrip die
moeilijk uit te leggen is aan niet-ingewijden.
We leven in een fantastisch welvarend land en die welvaart willen we eigenlijk behouden. België en
zowel Frankrijk, Nederland… hebben sterke open
economieën en daardoor zijn ze sterk afhankelijk van de
import en export, meer bepaald het vervoer van die vele
goederen over zee. Het maritiem transport. Hier vinden we
direct een aanknopingspunt voor de Marine. Niet iedereen is
ervan bewust dat België een belangrijk maritiem land is. Met
de haven van Antwerpen nummer 2 in Europa, nummer 16 in
de wereld. Met de havens Zeebrugge, Antwerpen, Gent,
Brussel en Luik dekken wij een ¼ van de omzet van WestEuropa. Onze koopvaardij is bij de top 20 van de wereld,
groter dan die van Frankrijk en Nederland, die toch gekend
staan als maritieme landen.
We acteren dus in een maritieme wereldomgeving en is het
van belang die vaarroutes, die SLOC (Sea Lines of
Communication) te vrijwaren tegen allerhande loense
praktijken, door bijvoorbeeld het beschermen van de
koopvaardij tegen piraterij. Het is eveneens belangrijk de
toegang tot onze havens open te houden – één ongewilde
mijn is voldoende om de toegang tot een haven te ontzeggen
en de bevoorrading voor dagen, weken, stil te leggen. We
denken ook aan bescherming van typische infrastructuren, zoals de windmolenparken die van vitaal
belang zijn voor de energiebevoorrading.
9/11 heeft een fundamentele wijziging gebracht in de veiligheidspolitiek.
Artikel 5 van de Navo is tot op heden eenmaal van toepassing verklaard na de terreuraanvallen op de
VS op 11 september 2001.
‘Maritime awareness’ wordt belangrijk: de ‘InternationaL Maritime Organization’ (IMO) stelt een IPSScode in over de ganse wereld voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten.
Informatie wordt van cruciaal belang. In 2006 start men met een KUSTWACHT-structuur. Men zou
kunnen zeggen dat is minder Marine maar toch…algemene bewaking van de BNZ (Belgisch deel van de
Noordzee), bestrijding van mijnen op zee (permanente operatie) en visserijwacht blijven een typische
marine bevoegdheid.
We kennen een groeiende maritieme sector maar ook een groei van illegale activiteiten: drugshandel,
wapenhandel (weapons of mass destruction), mensenhandel, piraterij. Dus het wordt noodzakelijk
dit op te vangen door een deftige structuur.
Binnen de Kustwachtstructuur (KWS) wordt een Kustwachtcentrale (KWC) opgericht om tot betere
coördinatie van verscheidene aspecten van Safety (fysische veiligheid) en Security (beveiliging) te
komen. De KWC heeft twee diensten: het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum ) en het
Maritiem Informatie Kruispunt (MIK). De eerste heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op
zee en de tweede de verantwoordelijkheid over de beveiliging op zee.
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De groeiende illegale praktijken op zee heeft de Marine overhaalt mee te gaan in het concept dat MIK
is. De Marine is permanent 7 dagen op 7 aanwezig met 1 persoon, naast de Federale Politie en de
douane, om die activiteiten op de Noordzee mee te bewaken.
Even moet toch ook aangehaald worden dat ook de Europese Unie bewust is geworden van de
maritieme veiligheidsaspecten uit hoofde van de vluchtelingenstroom in het Middellands Zeegebied.
In Cyprus werd enkele jaren geleden reeds een akkoord getekend met de naam ‘Blue Growth’ Unlocking the potential of Seas and Oceans, zoals voorstellen voor de strijd tegen criminaliteit en
terrorisme.
Er bestaat binnen de EU eveneens een ‘European Maritime Security Strategy’ met daarin een defensie
luik, wat uiteraard de positie van de Marine versterkt.
Het MIK, zoals de naam zegt, is een informatie kruispunt waarin ieder departement met zijn geëigende
bronnen de informatie inbrengt en uitbaat opdat de bevoegde autoriteiten des te beter kunnen
anticiperen mocht zich een incident voordoen. Er zijn reeds ettelijke voorbeelden van dergelijke
incidenten, meer bepaald in de drugtrafiek.
Het MIK moet adequate informatie kunnen geven over de trafiek op de Noordzee. Met de toestand in
Oekraïne bijvoorbeeld, met de toename van Russische bewegingen in de lucht moet het MIK geacht
worden informatie te kunnen geven over bewegingen van Russische schepen in het BNZ in
voorkomend geval.
Het MIK staat in contact met gelijkaardige diensten via de structuren van onze Marine, met de
kustwacht van Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië, wat noodzakelijk is bij vlugge interventies op
de Noordzee.
De operatie ATALANTA (tegen de piraterij) heeft veel positieve ervaring met zich meegebracht:
groeiende samenwerking tussen marine en koopvaardij met uitwisseling van adequate ervaring en
gegevens; de ontwikkeling van een informatiesysteem in die zone van de Indische Oceaan dank zij onze
marinereservisten; de instelling van een longrange identification network.
Het MIK bewijst ook zijn meerwaarde in samenwerking met Defensie, Fod Mobiliteit en het OCAD
(coördinatieorgaan voor de analyse van de dreiging) wanneer het tot een analyse van de dreiging moet
komen, wat frequent op het niveau van Fod Binnenlandse Zaken gebeurt.
De Marine is bijzonder fier twee patrouilleschepen te kunnen aankopen die een meerwaarde zullen
brengen voor de veiligheid in ons gebied. Dergelijke schepen zullen een efficiënt werkinstrument zijn
voor “de oren en de ogen” van de gouverneur op zee om nog meer klaarheid en duidelijkheid te
kunnen brengen bij incidenten en noodsituaties.
Om te eindigen vernoemde de admiraal enkele uitdagingen waar het MIK voorstaat.
Dit maritieme groeipotentieel moet toch blijvend beheerst kunnen worden: er zullen bijkomende
middelen, meer medewerkers, bijkomende technische ondersteuning en andere procedures nodig
zijn.
We leven in een internationale omgeving waardoor het tot stand brengen van goeie contacten met
gelijkaardige diensten in de buurlanden, maar voorbeeld ook met landen in de Baltische Zee,
noodzakelijk zullen blijken.
De uitwisseling van informatie ook intern met politie, met douane, want iedereen heeft zo zijn eigen
veiligheidsregels die ze moeten opvolgen, proberen met goeie convenanten tot stand te brengen om
open en efficiënt te kunnen werken.
RVE
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Met dank aan beide sprekers om ons ‘Gulden Boek’ te ondertekenen.

Na de spreekbeurt ging de receptie en de maaltijd door in de ‘Blauwe zaal’
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Zaterdag 13 december – Jaarlijkse Academische Zitting in de Raadszaal van het Provinciaal Hof te
Brugge.
Welkomstwoordje door de voorzitter François Crepain
Goeie morgen, Dames en Heren, in naam van het bestuur van M&M Brugge/ West-Vlaanderen heet ik
u welkom op deze 13de editie van de Academische Zitting die traditie getrouw als afsluiter van ons
activiteitenjaar in december gehouden wordt.
Sta mij toe in eerste instantie de eminente spreker en zeer bekende personaliteit, Graaf Paul Buysse,
in ons midden te mogen verwelkomen.
Verder begroeten we volgende personaliteiten:
De Heer Gouverneur DECALUWE Carl (terzelfdertijd onze gastheer)
De Heer RONSE Axel, Vlaams Parlementslid
Mevrouw SPINCEMAILLE Eliane, Voorzitter Provincieraad
De heer NAEYAERT Bart, Provinciaal gedeputeerde
De heer COTTYN Jean-Luc, Advocaat generaal en gewezen Vzt van de Hoge Raad van Justitie
De heer BARANYAI Michel, Raadsheer aan het Hof van Beroep te Gent
De heer KESTELOOT Vincent, Vrederechter
De heer De fauw Dirk, schepen en OCMW Voorzitter Brugge en de schepenen Martine Matthys en
Philip Piereins (die wellicht door administrtieve verplichtingen wat later zullen aankomen)
De gemeenteraadsleden Daels Patrick en Deplancke Jean-Marie.
Brigadegeneraal D’Hoest Vincent, chef v/h Algemeen en Technisch Secretariaat bij de Minister
Defensie
Kolonel b.d. Dewulf Karel, Voorzitter v/d Hoge Raad van Defensie
Vooraleer de personaliteiten van Mars en Mercurius te
verwelkomen wil ik ook de heren Gosselin Derrick, Professor
aan het Hoger Instituut van Defensie en Ere-consul van
Frankrijk, Deduytsche Roland, Directeur Operationele
Strategie van de firma Bombardier, Coppieters ‘t Wallant
Thierry, Nationaal Vzt v/d Nationale Federatie der
Oorlogsvrijwilligers en Duquesne Filip, Adjunct secretarisgeneraal van de Algemene Centrale van het Militair
Personeel begroeten.
Een speciale welkom voor de heer Philippe Gielen
Secretaris-generaal van Mars et Mercure Europe, Monsieur
Degreef Pierre, Vice Président National Mars en Mercurius,
Stefan Vanden Berghe Erevoorzitter en stichter van M&M
Brugge en Maurice Debruyne gewezen voorzitter.
Ik wens speciaal te vermelden dat Ere-gouverneur Paul Breyne, een vaste aanwezige op onze
academische zittingen, helaas voor gezondheidsredenen deze maal heeft moeten belet geven. We
wensen hem van aller harte een spoedig herstel toe.
Beste aanwezigen, het wordt stilaan een cliché, wanneer ik zeg, dat voor u een gelukkig voorzitter
staat. Eens te meer, heb ik het genoegen en daarbij een warm gevoel van genoegdoening, hier en dit
ondanks de ongelukscijfers “13de zitting en 13 december”, weer een 180-tal leden, partners en
vrienden sympathisanten te mogen ontvangen.
En ditzelfde enthousiasme hebben we kunnen ervaren tijdens onze maandelijkse activiteiten van het
voorbije jaar. Met als belangrijkste: de lezing gegeven door de Gouverneur samen met Admiraal
Hofman, de deelname aan de ceremonie aan de Cenotaph in Londen, de traditionele familiedag in
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Moerkerke en de fenomenale internationale activiteit rond de Franse Marinefuseliers in Melle en
Diksmuide met de aanwezigheid van de BPC Dixmude in Zeebrugge.
Dit is weer allemaal voorbij en het Bestuur legt thans de laatste hand aan het programma van volgend
jaar dat zoals gewoonlijk zo gevarieerd mogelijk zal zijn en dat jullie zoals altijd zullen vinden in het
M&M Contactnummertje van December.
Spreekbeurt ‘De echte socio-economische uitdagingen voor ons land’ door Graaf Paul Buysse
In zijn inleiding zegt Graaf Buysse gelukkig te zijn steeds een publiek als Mars en Mercurius te kunnen
toespreken daar de onderwerpen die binnen Mars en Mercurius worden behandeld gekozen zijn
vanuit een intellectuele bekommernis voor het welzijn en de welvaart maar voor ons land uitzonderlijk
belangrijk zijn.
Het onderwerp dat ons vandaag begeestert gaat in feite over een economisch gebeuren, over hoe men
een welvaart kan creëren, de juiste prioriteiten leggen gericht op de
toekomst van een regio, van een land en navolgend de toekomst voor
onze kinderen.
Als we over een economische activiteit – dynamiek – spreken moeten
we eerst even terug gaan in de tijd om te beseffen hoe niet zo lang
geleden de omstandigheden veranderd zijn. De duur dat een product
die nu op markt en door 10 miljoen klanten gekocht zal worden is in
vergelijking met niet zolang geleden bijzonder kort geworden.
Nemen we de pager (semafoon) als voorbeeld: het duurde 41 jaar
vooraleer dit oproeptoestelletje ingeburgerd was; ook voor de
telefoon heeft het 38 jaar geduurd vooraleer 10 miljoen mensen er
eigenaar van werden; voor de faxmachine was dit 22 jaar. En dan
komen we in een wereld die ons vreemd leek, de wereld van de PC,
de wereld van de communicatie met de smartphones, iPads,
Facebook, Twitter, een termijn van 2 jaar, voor de GSM was dit een
half jaar!
Twee markante vaststellingen: het productgamma is fenomenaal aan het evolueren en de snelheid
waarmee het de markt overspoeld is duizelingwekkend. Daarop moet onze industrie kunnen inspelen.
Het is belangrijk de industrie te behouden in dit land door die producten te creëren die winst
genereren, winst nodig om opnieuw te investeren, om mensen te betalen en aan het werk te houden.
Economische groei is dus primordiaal om de welvaart en het welzijn van onze gemeenschap te
waarborgen.
Belangrijk zijn eveneens de aandelen van een bedrijf. Aandelen zijn in feite de essentie van een bedrijf:
ze geven het bedrijf een elan om producten te maken waarvan de aandeelhouders vermoeden dat ze
succesvol zullen zijn op de internationale markt en om de verhoopte winst eruit te halen, zodat de
onderneming opnieuw kan investeren in nieuwe producten, om aldus de economische dynamiek te
kunnen in stand houden. Aandelen bijvoorbeeld van Bekaert kopen, is in feite een stukje Bekaert
kopen. Het betekent elastisch zijn aan de verwachtingen voor de winst die het bedrijf gaat maken. Ik
steun dus het bedrijf door het kopen van die aandelen, op zijn beurt dankt de onderneming mij door
een dividend terug te betalen. In het verhandelen van aandelen is eveneens een ganse evolutie tot
stand gekomen: de stroom van communicatie m.b.t. de beursnoteringen over de wereld gaat
adembenemend snel (voorbeeld tussen London en New York via een glasvezelkabel in 60
milliseconden, tussen NY en Chicago in 13 milliseconden) De noteringen verschijnen ongelooflijk snel
nu op de computer – wij herinneren ons hoe ze vroeger met een wit krijt op een zwart bord werden
geschreven! Het kopen van een hoeveelheid aandelen waar ook ter wereld is computer gestuurd en
gebeurt dus razend snel. Het heeft allemaal iets artificieels.
Als we nu over marktcrisis spreken dan spreken we over dergelijke snelheid, over mechanismen
waarvan we op zeker ogenblik het gevoel hebben dat we het niet meer kunnen vatten. Dus de
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producten van vandaag zijn omzeggens verouderd vooraleer ze op de markt komen en de snelheid van
handel in financiële waarden zijn dermate dat voor ons en zelfs voor een bankier ze onbeheersbaar
zijn. De bancaire situatie heeft ons geleerd dat onze bestuurders niet bekwaam waren om deze
mechanismen te begrijpen.
Het is tegen dergelijke fenomenen dat onze bedrijven moeten optornen. De vraag die zich stelt is hoe
zullen ze dit doen?
Tweede element is dat van de historische groei.
Het is bijzonder belangrijk dat we blijven nadenken over het feit hoe de historische groei toeneemt en
wat daarna in feite een versnippering is van wat wij zo vele decennia aan waarde hebben gehad. Het
is goed even stil te staan bij de verwezenlijkingen van Ford in Genk en GM in Antwerpen en wat er
vandaag met die bedrijven aan het gebeuren is. Hebben wij ons de vraag gesteld hoe dit mogelijk is en
wat de consequenties zijn? Dit is trouwens niet uitzonderlijk in de economische geschiedenis.
Via een studie gemaakt door de Nationale Bank zien we dat in 1820, 33% van de wereldhandel in
handen is van de Chinezen in de EU en in de USA – dus niet in China. De toen opgerichte Chinatowns
in alle grote wereldhandelsteden bewijzen dat ze de groei aan het bestendigen waren. In 1950 daalt
die groei tot 4% als gevolg van de beslissing van de Keizer van China dat alle Chinezen moesten
terugkeren. Dan komt Deng Xiaoping, iemand die een ongelooflijke rol heeft gespeeld in de
economische geschiedenis van China. Zijn economische hervorming bestond er onder andere in de
deur open te zetten voor het buitenland: we moeten de mensen overbrengen. Toen spreker in 1987
voor de eerste maal naar China trok, was hij er getuige van in zijn ontmoetingen met de politieke
leiders en zakenlui, hoe zij aandrongen om met ons - het buitenland - samen te werken en smeekten
in China te investeren. En dan stellen we vast dat de economische groei in die vorige decennia
gemiddeld naar 10% klimt. Er was voornamelijk de roep naar technologie, het belangrijkste breekpunt
in elke negotiatie. China heeft een bevolking van 1miljard 400 miljoen – Indië 1miljard 200 miljoen.
Beide hebben een basis voor toegang tot
consumeren. In China leven 400 miljoen
mensen buiten de armoedegrens, maar er zijn
nog altijd 1 miljard mensen die binnen de
armoedegrens
leven.
Dus
die
consumentenmarkt is daarom zo belangrijk
voor hen. Tijdens een van zijn verblijven in
China had spreker een gesprek met Li Keqiang huidig 1ste minister - die in ’t bijzonder voor
China de noodzaak zag om te exporteren.
Spreker trad deze exportproblematiek bij maar
wees zijn gesprekspartner op de dringende
noodzaak van sociale infrastructuur in China: het bouwen van o.a. ziekenhuizen, andere
maatschappelijke voorzieningen, wegeninfrastructuur, enz.
Dit zijn markten die op dit ogenblik spelen. Weten wij dat? Weten wij wat we moeten doen? Kunnen
wij dit aan, of zijn we te onmachtig? Allemaal vragen die we ons dringend moeten stellen.
In zijn 40-jarige loopbaan heeft spreker de gelegenheid gehad om meerdere bedrijven te mogen leiden
en de vraag die hem steeds heeft begeesterd is: wat maakt een bedrijf, een regio, een gemeenschap
succesvol, of anders gesteld, wat maakt het niet succesvol?
In de eerste plaats moet er een eenheid van commando zijn. Zijn we daarin geslaagd? Spreker meent
dat de versnippering in federale, gemeenschaps- en gewestregeringen, dit de eenheid, de alertheid en
de passie van onze gemeenschap niet ten goede komt.
Ten tweede moeten we zorgen dat er economische groei is. Wij slagen er niet in de welvaart te
behouden, we slagen er niet in de staking van overmorgen tegen te houden. We hebben niemand om
te breken met de manier waarop het nu gebeurt.
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Als we over economische groei spreken, wat een belangrijk component is voor een bedrijf, zitten we
volgens de nationale bank aan 0,02%... vergelijk met China momenteel 7,3%.
Een derde element, dat spreker enorm fascineert, is de vraag of de democratie implodeerbaar is?
Is de democratie niet iets, dat op een zeker ogenblik het zo ver gaat, dat we niet meer bij machte zijn
om een besluitvorming te sturen, maar vooral niet bij machte zijn om die te implementeren. Het debat
hierover is gevaarlijk en moeilijk. Want als we beginnen nadenken over de oriëntaties waarmee we nu
zitten, die op zichzelf potentieel zeer gevaarlijk zijn - o.a. de machtsname van Rusland in Oekraïne,
zogezegd uit naam van nog meer democratie of andere leiders - zien we dat dit niet gestructureerd is,
niet geordend en vooral geen kans laat aan de diplomatie.
We kunnen stellen dat die economische groei en de wijze waarop we aan besluitvorming doen
uitsluitend politiek is. We hebben zeer hard werkende politici. In plaats van aanhoudende kritiek te
geven zouden we onze politici moeten aansporen en bemoedigen en hen uitnodigen tot een gesprek
met als onderwerp: hoe moeten we deze gemeenschap herstructureren om snedig te zijn? Hoe kunnen
we de elementen zojuist aangehaald enerzijds de duurtijd van producten en anderzijds die
internationale herschikking naar ons toe trekken?
Ofwel proberen we aan partnership te doen door een gemeenschap te kunnen aanbieden die
performant is ofwel laten we het doen, wat op dit ogenblik aan het gebeuren is. Het is ontstellend
hoeveel Belgische – vooral Vlaamse – bedrijven stillekes onder de mat aan Chinese conglomeraten
verkocht worden. Nochtans hebben we een rijke economische geschiedenis en nog steeds een degelijk
potentieel, maar er is werk aan de winkel. Van dit land moeten we terug kunnen zeggen, met de havens
Zeebrugge en Antwerpen, dat we de toegangspoort tot Europa zijn. Wij hebben een geschiedenis met
China, met pater Verbiest adviseur van de Keizer… astronomie, het uurwerk hebben we daar gebracht.
Dus er bestaat nog steeds een goeie
connotatie met dit land.
We hebben goeie en hardwerkende
ondernemers, een jeugd die dringend
wil presteren. Een jeugdig nationaal
potentieel die nieuwe markten
aanboort door export van hun
producten naar de Zuid-Amerikaanse
groeimarkten – Ecuador, Chili,
Brazilië…
Dit alles, stelt spreker, moeten we
koesteren
in
een
algemeen
programma, een dringende bezinning
over hoe we de sociaal-politieke
situatie naar onze hand kunnen zetten. In feite is dit een belangrijke opgave voor onze jeugd.
De elite van dit land moet dringend hun stem laten horen in een aantal cruciale feiten.
We moeten een andere mentaliteit krijgen, een mentaliteit van samen iets durven te doen. Spreker
geeft het voorbeeld van een samenwerking tussen defensie en de burgeromgeving die aanleiding kan
geven tot het maken van nieuwe producten en hieruit voortvloeiend nieuwe spin-offs.
We moeten een andere mentaliteit krijgen op het politiek vlak, durven nadenken over de beslissingen
die we twee generaties geleden hebben genomen voor de keuze van twee gemeenschappen en
hierover durven bezinnen om dit land veilig te stellen.
We hebben deskundigheid nodig, professionalisme, inzet, strategie, teneinde te weten waar we heen
willen en wat we kunnen aanbieden.
Spreker nodigt uit te bekijken of de budgettaire ‘cut’ die defensie opnieuw zal krijgen aanvaardbaar is.
Als dit weer moet gebeuren dan zal dit leger fundamenteel moeten veranderen, dan moeten we iets
anders vormen. Wat er in de wereld momenteel gebeurt en wat blijkt uit onpartijdige rapporten
kunnen we stellen dat we meer dan ooit een leger nodig hebben. Durven wij die vraag stellen, durven
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wij rechtstaan en zeggen ‘meneer de eerste minister we hebben een leger nodig…we hebben een
betere justitie nodig’.
We moeten tot een debat komen of de structuren, die vanuit een compromis tot stand zijn gekomen
door vorige generaties, nu niet voor herziening vatbaar zijn.
Spreker accentueert verder het belang van innovatiecentra voor onze bedrijven, de samenwerking
(spin-offs) met de universiteiten en de zwakte van de familiale bedrijven. De familiale en nietbeursgebonden bedrijven zijn goed voor meer dan 40% van ons BNP. Familiale ondernemingen zullen
altijd een probleem blijven vormen: wie is de volgende generatie die zal overnemen, de relatie tot de
bestuurders, enz… Graaf Buysse heeft richtlijnen, suggesties voor bedoelde bedrijven opgemaakt
vervat in een code genoemd naar zijn naam ‘Code Buysse’ Het is een handleiding van wat ‘Corporate
governance’ zou moeten brengen bij onze ondernemingen. Hoe het bedrijf zich met de juiste strategie
kan ontwikkelen, bepaalde grenzen niet mag overschrijden om een winstgevende en duurzame groei
te kunnen bewerkstelligen, hoe en wanneer men aandelen koopt, hoe men de opvolging regelt…
Laat ons concluderen
1. Onze elite weet niet of onvoldoende welke krachten inbeuken die onze economische
structuren gaan veranderen;
2. We moeten durven meer proactief nadenken over de structuren waarin we nu leven. Dat heeft
niet alleen met kosten te maken, maar dat heeft vooral te maken met slagvaardigheid en
efficiëntie.
Ford ging indertijd niet naar Keulen, maar naar Genk omdat wij als kleine natie een pakket
konden aanbieden dat veel beter was dan Keulen. Zo gebeurt het nu in China, Indië, in die
regio’s, in die naties die zich aan het ontwikkelen zijn.
Laat ons daarover nadenken, onze gezaghebbende stem daarover laten horen, laat ons tegen
de CHOD zeggen we staan achter u, want te veel is te veel. Laat ons onze stem verheffen naar
onze leiders, want die doen dit met de beste intenties. Het is niet met te rusten dat we deze
natie gaan veilig stellen. Ik heb een rotsvast geloof in dit land en in de jeugd van dit land, dit
land doet mooie dingen, maar moet onderbouwd worden, wat we nu allen hand in hand
moeten doen.
RVE
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Na de ondertekening van het ‘Gulden Boek’ waarin Fernand Crepain een prachtige tekening
van het wapenschild van de graaf had gemaakt, werd een groepsfoto genomen met het
bestuur van M&M-Brugge.

Links naast de voorzitter herkennen we Mevrouw Spincemaille Eliane, voorzitter van de
provincie raad West-Vlaanderen, rechts Gouverneur Decaluwé Carl en Graaf Buysse Paul

Tijdens de uitgebreide receptie was er tijd voor een aangename gedachtewisseling, die
desnoods kon verder gezet worden in een toffe babbel bij het diner.

M&M Contact nr. 04/2014
Pag. 14

M&M Contact nr. 04/2014
Pag. 15

Wat komen zal
Zaterdag 31 januari – Algemene Vergadering en Nieuwjaarsdiner in het Kasteel van Moerkerke
De jaarlijkse algemene statutaire vergadering gaat dit jaar weer door in het Kasteel van Moerkerke.
De vergadering start om 10.30u. Tijdens de vergadering kunnen de partners apart deelnemen aan
een koffietafel. Na de algemene vergadering start een nieuwjaarsreceptie en een Nieuwjaars diner
voor leden en partners. Na het diner kunnen we de benen even strekken tijdens een dansje op de
muziek van ons vast huisorkest.
Donderdag 05 februari – Voordracht “Bestaat de perfecte moord?”
De heer Jean Luc Cottyn, Advocaat generaal en lid van onze vereniging zal dieper ingaan op het feit
dat het voor justitie niet altijd duidelijk is in hoeverre een overlijden als verdacht moet beschouwd
worden. Koppen heeft er op 11 september 2014 een reportage aan gewijd. Ondermeer Procureur
generaal Yves Liegeois verklaarde toen dat naast de 200 moorden die jaarlijks in België gebeuren er
evenveel niet ontdekt worden. Artsen en spoedartsen die door de politie gevorderd worden zijn
hiervoor niet voldoende opgeleid en beoordelen soms fout. Met andere woorden in België kan je de
perfecte moord plegen. We kijken uit naar het antwoord van een specialist ter zake?
Deze voordracht gaat door in de aula van het Groot Seminarie. Aanvang om 19.45u
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Marsrubriek
Onze nieuwe provinciecommandant Luitenant-Kolonel Christophe Onraet
Op dinsdag 30 september 2014 werd in het Provinciaal
Hof op de Markt in Brugge de nieuwe provinciecommandant voor West-Vlaanderen aangesteld. Het
gaat om luitenant-kolonel Christophe Onraet uit Ieper die
de fakkel overneemt van kolonel-vlieger Rudy Theys.
Kolonel Vlieger Rudy Theys was sinds april 2009
provinciecommandant.
Christophe Onraet wordt geboren in Ieper op 06 mei
1962. Op 18-jarige leeftijd trekt hij naar de Koninklijke
Militaire School en vervoegt er de 121ste Promotie Alle
Wapens. Na opleidingen in de Infanterieschool en het
Trainingscentrum voor Commando's en Parachutisten
vervoegt hij in 1987 het Regiment Paracommando.
In 1992 wordt hij aangesteld als commandant van de
compagnie hoofdkwartier van de staf van de Brigade Paracommando. Hij neemt deel aan de operatie
UNOSOM in Somalië en wordt bij zijn terugkeer in 1993 bevelhebber van de 17 de compagnie
Parachutisten in Tielen
In 1994 vertrekt hij in april na het uitbreken van de onlusten naar Rwanda op humanitaire zending
voor de evacuatieopdracht te Kigali.
Na zijn vorming hoofdofficier aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, toen nog te Laken, gaat
hij aan de slag in de Infanterieschool om diverse moderniseringsprojecten op te volgen.
Eind 1999 wordt hij benoemd tot majoor en aangeduid als chef Inlichtingen en Veiligheid bij de staf
van het operationeel Commando Landmacht.
In 2002 keert hij terug naar de Brigade Paracommando als plaatsvervangend commandant van het
Eerste Bataljon Parachutisten, waarmee hij deelneemt aan de operatie KFOR in Noord-Kosovo.
In 2004 wordt hij verzocht om een Belgische inlichtingenschool uit de grond te stampen te Heverlee
en voert er gedurende vier jaar het bevel.
Hij wordt bevordert tot luitenant-kolonel in 2007.
In 2009 start hij als hoofd inlichtingenanalyse en productie van het Franse ‘Corps de Réaction Rapide’
gestationeerd te Rijsel in de Vauban Citadel. Tijdens die periode wordt hij gedurende zes maanden
ingezet in Afghanistan op het hoofdkwartier ISAF, onder het bevel van de Amerikaanse Generaal
Petraeus. Hij werkt er mee aan de opstart en verwezenlijking van het Afghaanse
verzoeningsprogramma.
In juli 2012 keert hij terug naar de Belgische defensiestaf als verantwoordelijke voor de inlichtingen en
veiligheid ondersteuning van de Belgische troepen in het buitenland.
Luitenant-kolonel Onraet is gehuwd met Christine Staelens en is vader van 3 kinderen.
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Politieke gevangenen in Brugge tijdens WOI
Tijdens mijn bezoek aan de tentoonstelling “Bolwerk Brugge – Bezette stad in 14 -18” in de
stadshallen, waarvan prof. Sophie De Schaepdrijver curator is, viel het mij op dat er op geen enkel
moment aandacht werd besteed aan het politiek verzet tegen de bezetter. Het bestaan van
spionagegroepen kwam wel aan bod, maar over wegens verzet opgepakte burgers werd met geen
woord gerept. Het gelijknamige boek van Sophie De Schaepdrijver, uitgegeven ter gelegenheid van de
tentoonstelling, besteed wel een paar pagina’s aan het onderwerp.
Tijdens WOI werden meerdere Brugse burgers zonder duidelijke aanklacht of proces door de Duitsers
opgesloten en weggevoerd naar strafkampen.
Een bekend voorbeeld hiervan was Joseph Marie Pie Schramme,
advocaat, gemeenteraadslid en schepen van de stad Brugge. Hij
werd geboren te Brugge op 22 april 1870, als zoon van Dokter
Joseph Eduard Schramme en Sidonie t'Schacket. Hij huwde met
Irma Stauthamer die hem drie kinderen schonk. Eleonora
geboren op 23 maart 1896, Marie geboren op 16 maart 1897 en
zoon Joseph geboren op 31 mei 1898. Deze laatste had als 16
jarige dienst genomen in het Belgisch leger en was gedurende
37 maanden artillerieobservator in eerste lijn. Hij werd later in
1929 ook de vader van Jean Schramme de welbekende
mercenair in Katanga in de jaren 60 van vorige eeuw.
Maar keren we terug naar 14 – 18. Vanaf 1915 nam het hoofd
van de Belgische katholieke kerk, Kardinaal Mercier,
gedecideerd stelling tegen de bezetting. Dit in tegenstelling tot
de Brugse Bisschop Mgr Waffelaert. Mercier hield in zijn
herderlijke brief van 1915 de gelovigen voor dat de bezetter
geen wettig gezag was en bijgevolg waren de gelovigen noch achting, noch gehoorzaamheid
verschuldigd. In 1916 veroordeelde hij zelfs de deportatie van arbeiders naar Duitsland. Daardoor
kreeg hij groot aanzien in eigen land en bij de geallieerden. Mgr Waffelaert daarentegen hield het in
zijn herderlijke brieven bij het klassieke argument dat de oorlog een noodzakelijke beproeving was. In
september 1915 weerde hij uit de kerken van zijn bisdom Brugge de “Nationale Kleuren” en verbood
ook het zingen van niet-liturgische gezangen (cfr. de Brabançonne).
Vanaf augustus 1917 werden hoe langer hoe meer mannen opgeëist om voor de Duitsers te werken.
Op 25 augustus was er een echte mensenjacht in de Brugse straten. De Duitse “feldgendarmen”
hielden in de stad bepaalde burgers tegen, ontnamen hun identiteitsbewijs en gaven hun de opdracht
dit stuk terug te komen ophalen op de “Kommandantur” op een welbepaalde dag en uur. Wanneer
men zich aandiende, en dat moest wel want het dragen van een identiteitsbewijs was verplicht,
bevond men zich in een groep van een honderdtal burgers van alle leeftijden en beroepen die in
dezelfde situatie verkeerden. De aldus gevormde groepen werden omringt door een cordon van
gewapende soldaten en verliet de “Kommandantur” enkel om naar verplichte tewerkstelling te
worden gebracht. Het was werkelijk een mensenjacht doorheen de straten van de stad en een
flagrante schending van het internationaal recht.
Het was ter gelegenheid van deze mensenjacht dat de Brugse advocaat Joseph Marie Pie Schramme,
47 jaar oud in 1917, zijn verontwaardiging had uitgedrukt omdat de Duitsers geen rekening hielden
met het besluit van von Schroeder daterende van 22 juni 1916, waarbij iemand mocht weigeren te
werken voor de Duitsers in zijn beroep.
Op 18 september kreeg Schramme een Strafbefehl getekend door de commandant van het
Marinekorps in naam van Admiraal von Schroeder in zijn bevoegdheid van gerechts heer van het Duitse
bezettingsleger in Brugge. Advocaat Schramme werd bij de keizerlijke politiecommissaris Grupenkieser
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geroepen. Die was blijkbaar goed geïnformeerd en citeerde woord voor woord wat Schramme publiek
verteld had. De informanten premie van de Duitsers had blijkbaar goed zijn werk gedaan.
Op 20 september werd Schramme opgesloten in het Pandreitje. Hij werd opgesloten in een cel samen
met de Ernest Schulze, een handelaar van het St. Amandsplein, en priester Léon De Poortere oud
schoolkameraad van het Sint Lodewijkscollege en onderpastoor van St Annaparochie. Zij brachten hem
op de hoogte dat straffen van meer dan 6 weken werden uitgezeten in de gevangenis van het fort van
Sedan in de Franse Ardennen.
Een maand na zijn opsluiting op 20 november werd Jos Schramme naar het Brugse station gevoerd.
Doordat de Duitsers wisten dat Schramme een populaire persoon was te Brugge werd hij niet te voet
maar met de wagen weggebracht. De Duitser eisten daarvoor de wagen op van Arthur Warnier. Zijn
lotgenoten moesten de weg te voet afleggen begeleid door een feldwebel en escorte soldaten. Aan
het station gekomen werd hij samen met Auguste Van Dierendonck, een metser uit Heist, en Aloïs
Hoef uit Sint Andries en een achttal Duitse militaire gevangenen op de trein naar Brussel gezet. Via
Namen, Givet en Charleville kwamen ze op 21 november aan in het Kaiserliche Sammellager des
Strafgefangenen-Arbeiterbattaillons n°2 te Sedan. Daar werden zij te werk gesteld in zeer
mensonwaardige omstandigheden. Op 20 maart 1918 werd Jos Schramme op transport gezet naar
Havelberg in Brandenburg. Hij keerde op 15 november 1918 terug naar Brugge.
Van de Bruggelingen die naar het strafkamp te Sedan overgebracht werden, zijn enkele aldaar
gestorven ten gevolge van de mishandelingen en ontberingen.

Het Fort van Sedan

Duizenden landgenoten werkten tijdens WOI gedwongen als slaven voor de Duitsers. ’t Zij aan ’t front
’t zij aan de havens of vliegpleinen. Sommige bronnen spreken van 120.000, waarvan 60.000 in
Duitsland en 60.000 achter het front. En wie weigerde werd opgesloten in strafkampen zoals de
jongensschool van Dudzele aan de Damse steenweg die ingericht werd als strafkamp. De allerlastigste
werden opgesloten in een Sammellager zoals Sedan. Alleen al uit Oostkamp werden 51 jongelingen
weggevoerd naar Sedan, Verdun, Longwy en elders. Veertig van hen kwamen ziek terug, vier zijn er op
deportatie gestorven, één jonge man raakte nog thuis maar stierf uitgeput.
ABI
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Vrijdag 07/11/2014 - Herdenkingsplechtigheid in de Middenschool te Brugge
Ieder jaar wordt in de week voor 11 november in de Middenschool, Hugo Losschaertstraat te Brugge
een plechtigheid gehouden te nagedachtenis van de weggevoerde leerlingen uit de Eerste en Tweede
wereldoorlog. Deze plechtigheid is een initiatief van de directeur de heer M. Beuten i.s.m. de leerlingen
en de Vaderlandslievende verenigingen van Brugge. Naast de leerlingen van het middelbaar nemen
ook de leerlingen van de lagere school “de Sprinkplank” aan de plechtigheid deel.
Het mooie is dat de leerlingen van deze school bij de herdenkingsplechtigheid worden betrokken en
dat ook dit stukje geschiedenis hen niet wordt onthouden. Een leerlinge van de school zorgde voor het
blazen van de last post tijdens de plechtigheid. Wegens werkzaamheden kon de plechtigheid niet
doorgaan aan het monument. Een miniatuurmonumentje werd opgesteld op de speelplaats. Enkele
leden van M&M Brugge/W.VL. waren aanwezig op deze voor de jeugd belangrijke plechtigheid.
Waarover gaat deze herdenkingsplechtigheid?
De heer Raymond Ruysschaert (° 17-08-1925 - + 17-01-2011) een overlevende oud-leerling van de Rijks
Middenschool en politieke gevangene gaf destijds volgend relaas hierover:
Gedurende de tweede wereldoorlog zijn enkele leerlingen – ze behoorden tot de beste studenten actief opgetreden in de weerstand. Zij werden verklikt door een medestudent leerling D. en een
studiemeester G.
Zij volbrachten de zeer gevaarlijke opdracht anti-Duitse geschriften te verspreiden die werden gedrukt
in het ouderlijk huis van Mathieu Hinoul. Hinoul (verzetsnaam René) hielp met Van Achte Hubert de
grondslag leggen van de ondergrondse beweging de verzetsgroep “Revolutionaire Volksjeugd (RVJ)”.
Hinoul werd het eerste slachtoffer. Op 21 september 1943 werd hij samen met zijn vriend André
Peuteman aangehouden en bezweek tijdens het transport naar Bergen-Belsen in februari 1945. Het
maken van valse papieren voor onderduikers en werkweigeraars, sabotagedaden aan het
spoorwegmateriaal in de Brugse haven en aan de telefoonleidingen behoorden eveneens tot
hun verzetsactiviteiten.
Mathieu Hinoul was een authentieke leider waarover allen die hem
gekend hebben het eens zijn. Met de “Revolutionaire Volksjeugd” zorgde
hij voor het verspreiden van de sluikpers: La Libre Belgique, Vrij België,
Vogelvrij, De Rode Vaan en ook het Brugsche Vrije dat hij samen met
Firmin Alexander, Mark Braet en anderen opstelde. Zelf drukte hij het
“Nationaal orgaan” van de R.V.J. af op stencil. Voor ondergedoken
werkweigeraars bezorgde hij valse papieren die hij via zijn vader ontving.
Hij deed ook aan zachte sabotage van spoorwegmateriaal op de haven.
Op 24 maart 1944 werden de anderen door de Duitse Feldgendarmes in
de klas van de Middenschool aangehouden. Wij hebben het beleefd dat
de Duitsers in onze klassen binnendrongen en daar de leerlingen opeisten.
Mathieu Hinoul

Zo gingen volgende studenten de weg op naar de kerkers van de gevangenis het Pandreitje te Brugge:
De Wit José, Gallet Arthur, Gailliaert Eduard, Michotte Claude, Mille Omer, Petyt Leon, Pierard Raoul,
Poppe André, Ruysschaert Raymond, Jorion Ignace, Strubbe Jacques, Van Achte Hubert en Norbert,
Van Ackere Fernand, Vandenberghe Jacques, Van Landewijck Jacques, Warnier Roger.
Met hen werd ook de studiemeester Delatere Abraham aangehouden. Na menigvuldige en langdurige
ondervragingen (Van Achte Hubert werd 15 maal, Pierard en Vandenberghe ieder 11 maal
ondervraagd). Hun proces in beroep ging, onder grote belangstelling en innige medeleven van de
Brugse bevolking, door te Brugge voor het Untersuchsgericht dat zetelde in de Niklaas Desparsstraat
op donderdag 8 juni 1944 een paar dagen na de invasie in Normandië. Onder het publiek waren de
ouders van de studenten, vol angst en smart. Onder druk van de openbare opinie werd de zaak
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inderhaast afgehandeld Er werden in dit beroep nog zwaardere straffen uitgesproken dan in het eerder
proces.
De volgende straffen werden uitgesproken:
- Studiemeester Delatere Abraham: 20 jaar tuchthuis (ergens in Oostenrijk.);
- Van Achte Hubert: 10 jaar gevangenisstraf;
- Van Achte Norbert, Mille Omer, Ruysschaert Raymond, Galet Arthur, Van Ackere Fernand, Warnier
Roger, Mille Omer, Michotte Claude, Poppe André, Gailliaert Edouard, Van Landewijck Jacques, Jorion
Ignace, De Wit José, Pierard Raoul kregen een straf die schommelde tussen 1 jaar en 5 jaar
gevangenisstraf.
- Vandenberghe Jacques werd overgeleverd aan de Sicherheitsdienst te Gent.
Dit was maar een eerste statie van hun zware kruisweg. De studenten werden overgebracht en
opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis, vervolgens in het kamp van Beverlo, dan opnieuw in de
gevangenis van Sint-Gillis om op transport te worden gezet via Aken en Hannover naar
concentratiekampen en de gevangenis van Wolfenbüttel in Nedersaksen, een twee dagen durende
reis waarbij zij de goederenwagons waarin ze opgesloten waren niet mochten verlaten. In
Wolfenbüttel verbleven nog andere Brugse politieke gevangenen zoals Rau Roger oud-leerling van de
school die men ook tot deze groep kon rekenen, Carels René en Tavernier Gilbrecht van wie de
uitgesproken doodstraf werd omgezet in dwangarbeid gezien hij minderjarig was. Van Ackere en
Pierard die in het kamp van Beverlo ernstig ziek werden, bleven daar in het hospitaal en werden enkele
maanden later bevrijd.
Wie probeerde uit Wolfenbüttel te vluchten of moeite had om het zeer zware gevangenisregime te
ondergaan, werd er meedogenloos onthoofd met de guillotine. Alle studenten-gevangenen werden op
07 november 1944 o.a. ingezet bij het puinruimen na de bombardementen op het stadje Braunschweig
dat letterlijk van de kaart werd geveegd. José De Wit werd die dag te Braunschweig door een
instortende muur gedood op, Rau Roger werd onder dezelfde muur bedolven en overleefde slechts
enkele uren. Hubert Van Achte overleed ten gevolge van uitputting na de bevrijding van het kamp
Wolfenbüttel op 14 april 1945, zijn broer Norbert tijdens de terugreis naar België te Bärum op 04 mei
1945.
De uiteindelijke verlossing kwam er op 11 april 1945 toen de Amerikaanse legers de poorten openden
één jaar na de bevrijding van Brugge. De gevangenen mochten de gevangenis niet onmiddellijk
verlaten en dienden er weliswaar vrij, nog 10 dagen te verblijven onder Amerikaanse bewaking om
tenslotte met open legerwagens naar het rangeerstation van Braunschweig te worden overgebracht
voor ontluizing.
Dan volgde de repatriëring met goederenwagons naar Luik en vervolgens met open vrachtauto’s naar
Brussel, Gent en Brugge. Gedurende heel die periode bleven de families in het ongewisse over het lot
van hun gevangengenomen studenten. Een veertiental dagen na de verjaardag van de bevrijding van
Brugge, op 4 en 5 mei 1945 kwamen de eerste politieke gevangenen terug thuis, totaal uitgeput van
de ontberingen.
Bezweken van uitputting tijdens hun gevangenschap in Duitsland: Hinoul Mathieu, Vandenberghe
Jacques, Van Landewijck Jacques, De Wit José, Van Achte Hubert, Van Achte Norbert.
Piérard Raoul heeft zich na zijn bevrijding aangemeld als oorlogsvrijwilliger bij de Belgische troepen en
overleed tijdens zijn opleiding in Ierland op 06 september 1945 te Moria aan de gevolgen van zijn
gevangenschap.
Gallet Arthur migreerde na de oorlog naar Amerika en woonde in Arkansas.
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Leerling D verscheen voor het Belgische gerecht in november 1946 en werd veroordeeld tot 18
maanden cel maar onmiddellijk in vrijheid gesteld daar hij reeds 20 maanden in voorarrest had
doorgebracht. Studiemeester G. werd tot 3 jaar veroordeeld maar voortijdig vrijgelaten.

Met dank voor foto’s en de informatie aan de Vriendenkring van Oorlogswezen, Politieke gevangenen en
verzetsstrijders van Regio Brugge

ABI
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Aandacht voor M&M Brugge W.VL. in de Krant van West Vlaanderen
In de krant van West Vlaanderen van vrijdag 7 november verscheen naar aanleiding 11 november een
artikel over het project van M&M Brugge betreffende de uitgave in 2015 van het manuscript met de
oorlogservaringen van August De Bruycker.
August De Bruycker werd op 28 april 1894 in Moerkerke geboren en werd in september 1914 met de
klas 14 opgeroepen voor de dienst aan het front. De man heeft naderhand in de herfst van 1965 zijn
oorlogservaringen opgeschreven. Dit manuscript in het bezit van ons lid Dany Verté, echtgenoot van
Lieve Braet waarvan August De Bruycker een grootoom was, tikte het manuscript uit en liet het lezen
door het bestuur van M&M Brugge/W.VL.. Reeds in 2013 werd door het bestuur beslist om dit verhaal
in boekvorm uit te geven ter gelegenheid van 100 jaar WOI. Door het vele werk in 2014 met het project
“ Van Schelde naar IJzer” werd beslist dit project te realiseren in 2015. Hiervoor werd contact
opgenomen voor samenwerking met de Heemkundige Kring ‘t Zwin rechteroever uit Moerkerke en de
Toeristische dienst van Damme. Deze samenwerking resulteerde reeds in april-mei 2014 tot het
opzetten van een tentoonstelling in de stedelijke bibliotheek van Damme-Sijsele over WOI met als rode
draad teksten uit het manuscript van August De Bruycker.
Het manuscript van August De Bruycker is een bijzonder interessant verhaal omdat het zo authentiek
is. Geschreven in eenvoudige woorden door iemand die het allemaal zelf heeft meegemaakt. De
Bruycker beschrijft de zeer moeilijke omstandigheden en de miserie waarin de soms nog jonge
soldaten moesten leven maar ook de kameraadschap en de vrolijkheid die er aan het front soms toch
heerste. Vooraleer het manuscript volledig rijp is voor uitgave in boekvorm is nog wat research werk
nodig om de beschreven feiten historisch na te trekken. Hiervoor zullen Dany Verté, Jan De Vos en
André Billiet van M&M Brugge/W.VL. de beschreven militaire feiten onderzoeken terwijl Denis Raman
en Caroline Terryn de beschreven feiten over Moerkerke en Damme voor hun rekening nemen.
Het is de bedoeling dat het boek tegen het najaar 2015 officieel kan voorgesteld worden, samen met
een tentoonstelling in de kerk van Moerkerke.
ABI

v.l.n.r. Jan De Vos, André Billiet, Denis Raman, Caroline Terryn, Jan Hutsebaut en burgemeester Joachim Coens
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Onze helden 1914-1918
Jules Brouckaert – soldaat 13e Linieregiment
Jules Brouckaert werd te Lichtervelde geboren op 04 september
1894 uit het huwelijk van Louis Brouckaert en Leonie Missiaen.
Hij was metser van beroep.
Op twintigjarige leeftijd wordt hij op 23 september 1914
opgeroepen te Lier als milicien van de klas 1914. Vanuit Lier
vertrekt hij naar het instructiekamp van Saint-Lo in Frankrijk.
Begin februari 1915 wordt hij naar het front gestuurd en wordt
er ingelijfd bij het 13e Linieregiment 5de Compagnie. Op 8 maart
1916 bevindt hij zich in de loopgrachten van de eerste lijn te
Diksmuide en is er het slachtoffer van een inslaande granaat,
waardoor hij op gevaar voor zijn leven erg gekwetst wordt. Hij
wordt overgebracht naar het hospitaal ‘L’Océan’ in de Panne en
verblijft er tot eind 1916. Vervolgens vervoegt hij de ‘Ambulance
van Virval-lez-Calais’ en verblijft aldaar tot juni 1917. Hij verblijft
dan een drietal weken in het Belgische hospitaal van Villers-leSec (Calvados). Dan verandert hij naar het Belgische hospitaal
van Cherbourg waar hij op 06 september
1917 vertrekt naar Bonsecours bij Rouen. Op 28 februari 1919
wordt hij naar Port-Villez gezonden om vandaar op 01 maart
1919 in congé met solde te vertrekken naar zijn thuis in de Kortemarkstraat te Lichtervelde. Zijn soldij
werd hem uitbetaald tot 06 juni 1919, datum waarop hij met definitief verlof wordt gestuurd.
N.B. Op zijn ‘Feuillet de Punitions’ is eveneens vermeld dat hij op 19 december 1915 met 7 dagen
permissie was te Frauville, op 25 december vervoegt hij opnieuw zijn eenheid.
- In de omgeving van Saint-Lô waren er verscheidene Belgische instructiecentra
- Het Belgisch hospitaal L’Océan in de Panne is nagenoeg gekend.
- L’Ambulance de Virval-lez-Calais was een hospitaal van het Rode Kruis en telde op zeker ogenblik 420
bedden.
- Bonsecours bij Rouen was een polyvalent Brits-Belgisch hospitaal met geavanceerde kinesitherapie en
physiotherapie.
- In Port-Villez (80Km ten ZW van Rouen) was er het Belgische instituut voor de revalidatie van de
oorlogsinvaliden.
- Over de plaats Frauville m.b.t. WO I en het verblijf van Belgische soldaten aldaar vonden we geen
adequate gegevens
Bij KB van 19 maart 1916 wordt hij benoemd tot ‘Ridder in de Orde van Leopold II’ en ontvangt hij het
Oorlogskruis.
Op 25 mei 1921 worden hem 6 ‘Frontstrepen’ toegekend.
Jules Brouckaert had verscheidene zware letsels aan rug en ledematen, mits een voetprothese en
aangepaste fiets was hij toch tamelijk mobiel. Toch had hij voortdurend ongemakken en pijn in ’t
bijzonder ter hoogte van de rug waar menig schrapnel hem had getroffen.
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Bij KB van 17 november (? Onleesbaar: vermoedelijk 1921) wordt hem voor het leven een jaarlijks
invalidenpensioen toegekend van 3240 frank.
Jules Brouckaert huwde in het jaar 1922 met Maria Vandekerckhove (geboren te Lichtervelde op 06
maart 1900). Zij was de oudste zuster van mijn moeder Rachelle Vandekerckhove.
Het echtpaar bleef kinderloos en woonde hun ganse leven te Lichtervelde in een knus rijhuis hen ter
beschikking gesteld door het ‘Instituut voor Oorlogsinvaliden en Oorlogswezen’
Maria Vandekerckhove was een “modiste” van beroep en was gekend voor haar dameshoeden “de haute
couture”.
Jules Brouckaert stierf op 4 maart 1970 te Lichtervelde in de leeftijd van 76 jaar.
Nonkel Jules sprak weinig over de oorlog: ”dit was niet voor kinderen”. Hij droeg Koningin Elisabeth een
zeer warm hart toe. Verscheidene malen stond ze aan zijn bed in het hospitaal L’Océan in De Panne: “Het
was net een tweede moeder.” Later toen ik reeds getrouwd was en ging nieuwjaren, want tante Maria
was mijn doopmeter, vertelde hij over de onhygiënische toestanden en het ongedierte van de
loopgrachten. De gruwel van de nachtelijke bajonetgevechten verwoordde hij als volgt :
“Eens terug in de tranchées bracht het ochtengloren uitsluitsel wie van de kameraden het had
overleefd…in zekere zin heeft die obus mij het leven gered”
Ronny Vermeersch
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Mercurius rubriek
Blue Energy Hefboom voor ondernemerschap
Ons erelid Jean de Bethune, Voorzitter van de POM en West-Vlaams gedeputeerde voor Economie en
Streekontwikkeling deelt ons interessante bedenkingen mede. Hieronder geef ik de belangrijkste.
Met de volgens sommigen dreigende uitval van de elektriciteitsbevoorrading is energie productie weer
helemaal actueel. Nochtans zijn we in West-Vlaanderen bedeeld met een unieke productieomgeving
voor energie namelijk de Noordzee.
Al verscheidene jaren beseffen we in West-Vlaanderen dat de Noordzee unieke opportuniteiten biedt
op energetisch vlak. We werden hierin bijkomend gemotiveerd door een studie rond de
toekomstgerichte industriële clusters in West-Vlaanderen uitgevoerd door Econopolis onder leiding
van econoom Geert Noels, die een grote economische waarde ziet in de ontluikende sector van
energie.
Eerst en vooral is er de economische waarde. Een constante energiebevoorrading is niet alleen van
maatschappelijk belang, het is eveneens een uiterst belangrijke productiefactor voor onze bedrijven.
Naast de energieconsumptie is tegenwoordig ook de energieproductie een steeds belangrijkere
maatschappelijke en economische uitdaging. Het is een kost die zwaar weegt op de productiekosten
van onze ondernemingen en op de duurzaamheid van onze maatschappij.
Energie heeft ook een andere economische waarde. De ontluikende offshore sector biedt immers
ongekende opportuniteiten voor economische groei en dus ook voor tewerkstelling. Het meest
gekende zijn de offshore windmolenparken, maar er is meer zoals bijvoorbeeld de golf- en
getijdenenergie.
De Provincie neemt haar verantwoordelijkheid ter zake op en bouwt via de POM West-Vlaanderen een
“Fabriek voor de Toekomst” Blue Energie uit. Het concept van de Fabrieken voor de Toekomst is een
West-Vlaamse concretiserende vertaalslag van het Vlaamse Industriële Beleid. Het houdt een
samenwerkingsmodel in dat de krachten van de relevante spelers, provinciaal Vlaams en
Internationaal bundelt en dit van uit een “ triple helix” ( ondernemingen, onderwijs- en
onderzoeksinstellingen en de overheid).
Het doel van deze samenwerking is het ondersteunen van onze West-Vlaamse economische rijkdom,
met name onze kmo’s , in hun innovatiestrategie om op die manier ook in de toekomst toegevoegde
waarde en tewerkstelling te kunnen blijven bieden. Daarnaast creëert men ook de
omgevingsvoorwaarden voor nieuw ondernemerschap, bijvoorbeeld via unieke onderzoeks-en
testfaciliteiten.
De “Fabrieken voor de Toekomst” vormen een cruciale pijler van West Deal, het economische
transformatieplan voor West-Vlaanderen, met naast Blue Energie ook de mature voedingsindustrie en
de zichzelf vernieuwende cluster rond nieuwe materialen/kunststoffen.
De provinciale overheid wil op basis van reële voeling met het terrein en vanuit de netwerken die ook
internationaal uitgebouwd worden, een faciliterende schakel zijn die alle krachten bundelt voor een
gezamenlijk te bereiken hoger doel.
Jean de Bethune benadrukt ook dat dit hoger doel als finaliteit heeft het behoud van de welvaart in
onze contreien, een blijvende toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen, en in volle respect voor
de omgeving die ons draagt.
Het provinciebestuur is hiervoor in een uitstekende positie. Het heeft de geschikte schaalgrootte nodig
om voeling met het werkveld te combineren met synergie creërende slagkracht.
Wij wensen ons provincie bestuur alle succes toe om in hun doelstellingen ter zake te slagen.
Rudolf Leplae
PS : Voor meer informatie contacteer geert.dangereau@pomwvl.be of zie naar www.pomwvl.be
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Provinciaal Noord-Zuid Centrum in Roeselare
Dat de Provincie volop in beweging is en blijft hebben jullie al wel vernomen. Ook het Provinciaal
Noord-Zuid Centrum( PNZC) in Roeselare is hier een voorbeeld van, want sinds kort fungeert deze
dienst , die zich vooral richt naar ontwikkelingssamenwerking, niet meer onder de koepel van de dienst
Welzijn, maar onder de dienst Externe Relaties. Vanwege Dirk Temmerman, de Coördinator konden
wij volgende toelichting bekomen.
Wat was de oorzaak van de verschuiving van dienst Welzijn naar dienst Externe Relaties en Europese
programma’s ?
De materies van het Provinciaal Noord-Zuid Centrum leunen eigenlijk dichter aan bij die van Externe
Relaties, zowel inhoudelijk als in aanpak van de materies. De steun aan het zuidelijk halfrond is meer
grondgebonden dan persoonsgericht. Ook de bevoegde gedeputeerde speelde hierin een rol.
Hoe is de dienst gestructureerd ?
Het centrum werkt met een achttal personeelsleden. Een luikt werkt educatief naar gemeenten en
organisaties in West-Vlaanderen zelf, die de Noordwerking wordt genoemd en die sensibiliserend
werkt in West-Vlaanderen en een draagvlak tracht te creëren voor de Zuidwerking. Het is een zoeken
naar en ondersteunen van kwalitatieve en vernieuwende modellen die wereldburgerschap centraal
stellen, zoals de Zuiddag. Specifiek naar onderwijs toe is er het federaal project “ Kleur bekennen”
Daarin wordt het wereldburgerschap gepromoot. Het documentatiecentrum wil materiaal aanbieden
voor al wie actief wil werken rond wereldburgerschap.
Daarnaast is er de Zuidwerking, waarmee er projecten en initiatieven in ontwikkelingslanden
ondersteund worden. En er is ten slotte ook de geïntegreerde werking die het eigen personeel wil
sensibiliseren. Hierin passen de fairtrade-acties.
Het PNZC organiseert geregeld vormingsmomenten en tentoonstellingen en heeft ook 3 vergaderzalen
waar jaarlijks, door de centrale ligging in de provincie, een tienduizend gasten gebruik van maken. Dit
vergt ook de nodige inzet en onderhoud, zowel in de week als in het weekend.
Welke uitdagingen liggen er in het verschiet ?
De provincie hoopt uiteraard dat ontwikkelingshulp een provinciale bevoegdheid blijft en alle tekenen
wijzen momenteel in die richting. De permanente grote uitdaging is “hoe moet men het
wereldburgerschap en de verbondenheid met het Zuiden stimuleren, en hoe moet men dat concreet
naar de bevolking brengen zodat er een gedragswijziging kan bekomen worden?”. In de praktijk zijn
zovelen met deze materie bezig, men schat ongeveer zeshonderd groepjes, vzw’s en comités.
Daarbinnen heb je ook nog de NGO’s zoals 11.11.11, Broederlijk Delen, enz…. Hoe moet men deze
dichter bij elkaar en samenbrengen?
Het budget voor de ondersteuning van de initiatieven in het zuiden is 1 % van het totale
provinciebudget, maar zal in de toekomst, door de hervormingen uiteraard verminderen qua bedrag.
Het centrum wil zich echter inzetten om met de krimpende middelen nog zoveel mogelijk te realiseren
om de ontwikkelingslanden te helpen.
Hiermede wil ik duidelijk maken dat de werkzaamheden, bevoegdheden en realisaties van de Provincie
meer betekenen dan wat de meeste inwoners beseffen. Het Provinciaal Noord-Zuid Centrum is daar
een uitstekend voorbeeld van.
Rudolf Leplae
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VAN SCHELDE NAAR IJZER
Een initiatief van de Koninklijke Kring Mars & Mercurius
Op zondagavond 12 oktober 2014 werd het project “Van Schelde naar IJzer” met een aangrijpend
evocatief herdenkingsconcert afgesloten. Een project waarop Mars en Mercurius Brugge samen met
zusterclub Gent terecht fier mag zijn. Voor de organisatoren en medewerkers was dit de bekroning van
4 jaar hard werken.

EEN VIJFDAAGS HERDENKINGSPROGRAMMA MET GROTE BIJVAL
Het project, dat op federaal niveau door het Wetenschappelijk Comité en het Organisatiecomité voor
de Herdenking van de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog was goedgekeurd, werd
opgenomen in het Herdenkingsprogramma van Defensie 1914-1918 “Van Luik naar IJzer” en verkreeg
het Franse label “Centenaire” van de Groupement d’Intérêt Public – La Mission du Centenaire de la
Première Guerre mondiale. Het kreeg daardoor een ongeziene internationale uitstraling, en werd tot
ieders tevredenheid over de gehele lijn een groot succes.
De drie pijlers waarop het werd gebouwd kenden één voor één een grote meeval. Tijdens de
herdenkingsmars die bestond uit 4 dag-etappes konden we, naast wandelaars, ook detachementen
van Defensie en
Franse militairen verwelkomen. De herinneringsactiviteiten rond lokale
oorlogsgeschiedenis en –erfgoed werden gericht naar de bevolking en vielen zeker in de smaak, te
oordelen naar de grote bijval. De verzorgde plechtigheden in Melle en Diksmuide verliepen met grote
waardigheid, waarbij de aanwezigheid van ZKH Prins Laurent op de plechtigheid in Diksmuide eens
temeer de gehechtheid van het Koningshuis aan de herdenkingsplechtigheden van WO 1 onderlijnde.
Tot slot waren het aanmeren van de BPC Dixmude in Zeebrugge en de muzikale omlijsting van de Bagad
tijdens de plechtigheden een waar schot in de roos.
We mochten zeer veel felicitaties en bedankingen in ontvangst nemen, zowel van autoriteiten als van
omstaanders, die langs deze weg nogmaals overgemaakt worden aan alle deelnemers aan dit project,
dat Mars en Mercurius werkelijk op de Europese kaart heeft gezet.
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DE HERDENKINGSMARS – IN HET SPOOR VAN DE FRANSEN EN DE BRITTEN
Op woensdag 08 oktober ging de vierdaagse herdenkingsmars te Gent van start met
een eerste etappe van 24 Km naar Aalter. Bijna dag op dag honderd jaar geleden, in de
nacht van 11 op 12 oktober 1914, hergroepeerden de brigade Ronarc’h en de 7 de
Britische divisie zich te Gent om zich terug te plooien op de IJzer. Ook toen regende
het. Gemotiveerd om zich in te leven in wat die Bretoense en Britse jonge kerels oog in
oog met de vijand hebben doorstaan, trotseerden de moedige deelnemers die eerste
dag de slechte weersomstandigheden en de afstand om een eind in groep mee te
stappen op die marsroute.
Een MP detachement uit Lombardsijde, een marinedetachement uit Duinkerke met de
commandant himself op kop en een toffe groep burgers met de naam “Admiraal
Ronarc’h” konden het vlug met elkaar vinden op het nu rustig en vredig parcours door
het Meetjesland.
De stappers in lijn en de wandelaars van de lokale educatieve luswandelingen kruisten
elkaar in een “junctionpunt” te Bellem, een historische plaats waar de morgen van 12
oktober 1914 in het kasteel admiraal Ronarc’h en generaal Capper beslisten om
diezelfde dag nog door te zetten naar Tielt. In de late namiddag trokken
detachementen,
wandelaars,
vaderlandslievende
verenigingen,
scholen,
jeugdbeweging het vanaf een ‘rendez-vouspunt’ in stoet naar het centrum van de
gemeente voor het huldebetoon.
De volgende etappes verliepen op vrijwel dezelfde wijze, met dezelfde groepsgeest, maar in een
stralend herfstweer. We konden bogen op een verscheidenheid aan deelnames uit de marine- en
landcomponent en van een groep bemanning van de “BPC Dixmude”. Elke dag was het trotse
burgerdetachement “Admiraal Ronarc’h ” op post in de geelkleurige hesjes met op de rugzijde onze
prachtige logo.
De marsroute was uitgewerkt door de lokale wandelclubs van Aktivia en ging voorbij de vele
historische sites, die met zorg gekozen waren door de heemkundige kringen. In Tielt bijvoorbeeld
vormde de stoet zich aan de school “Les dames”, nu “De Bron”, die in oktober 1914 nog in opbouw
was en waar de brigade ging inkwartieren. Men passeerde ook de plaats waar een Duitse vliegtuig
door de Engelsen was neergehaald. Te Torhout ging de mars voorbij “La grande garde” aan “t
Schaakske” en te Esen voorbij “La chapelle de Notre Dame du Bon Secours” waar Ronarc’h op 15
oktober zijn commandopost installeerde.
In hun toespraak tijdens de plechtigheid refereerden de burgemeesters graag naar de detachementen
die opnieuw plichtsbewust een spoor van herinnering nalieten op dezelfde wegen waar honderd jaar
geleden in andere omstandigheden, degenen passeerden die wij vandaag willen herdenken.
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DE EDUCATIEVE ACTIVITEITEN – DE HELDEN VAN TOEN IN HERINNERING BRENGEN
Tijdens het herdenkingsprogramma werd een waaier aan educatieve activiteiten aangeboden aan het
grote publiek en aan de schoolgaande jeugd, waarbij
werd vertrokken van de lokale
oorlogsgeschiedenis en het lokale oorlogserfgoed. Met dit educatieve luik werd kwaliteitsvolle
reflectie rond het thema van oorlog en vrede aangeboden.
De rode draad voor deze activiteiten werd gevormd door de herdenkingsmars langs de marsroute die
de marinefuseliers honderd jaar eerder volgden. Naast een vierdaagse wandeling voor het grote
publiek, die werd georganiseerd in samenwerking met de Wandelfederatie Aktivia, werden in elk van
de etappesteden en -gemeenten lokale historische wandelingen opgezet en werden lokaal
uitgewerkte onderwijspakketten, lokale wandel- en informatiebrochures en tentoonstellingen
aangeboden. Ook een mobiele tentoonstelling over Koning Albert I en de aftocht naar de IJzer was
aanwezig. Deze initiatieven werden gerealiseerd in nauw overleg met de lokale besturen,
heemkundige kringen en wandelclubs.
Verder werden in samenwerking met de federale en lokale overheden huldeplechtigheden
georganiseerd, waarin publiek en jeugd actief participeerden. Deze activiteiten boden aan de scholen
een platform om aandacht te besteden aan de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog
op een manier die voor de kinderen aansloot op hun leefomgeving. Daartoe werden aan de lagere
scholen van Melle, Aalter, Tielt, Torhout en Diksmuide uitgewerkte educatieve pakketten aangeboden.
Verschillende scholen toonden belangstelling voor de activiteiten en het aangeboden materiaal. Te
Melle werd een internationaal project opgezet waarin middelbare scholieren uit de zustersteden Melle
uit Frankrijk, Duitsland en België deelnamen aan een vierdaags programma rond het thema oorlog en
vrede, en te Diksmuide maakten een veertigtal middelbare scholieren uit Bretagne kennis met de
geschiedenis van de streek en het oorlogsverleden van hun eigen voorvaderen. Op beide plaatsen
namen de jongeren actief deel aan de huldeplechtigheden.
Meerdere scholen in de provincies West- en Oost-Vlaanderen hebben educatief materiaal opgevraagd
met de bedoeling daarmee verder te werken rond het thema wapenstilstand en kerstbestand. Daarbij
werden ook in klassen vertel- en herdenkingsmomenten georganiseerd. Deze inspanning en steun zal
de komende vier jaren verder gezet worden.
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DE PLECHTIGHEDEN – EEN HULDEBETOON AAN HEN DIE HONDERD JAAR GELEDEN VIELEN
De Franse Mission du Centenaire, Ministère de la Défense en Marine Nationale hebben wezenlijk
bijgedragen tot de plechtigheden te Melle en Diksmuide. Het 150 man sterke detachement van de
Ecole des Fusiliers Marins uit Lorient en het muziekkorps Bagad de Lann Bihoué van de Franse Marine
gaven aan deze plechtigheden een binationale dimensie en een unieke historische betekenis.
De huldeplechtigheid te Melle op zaterdag
11 oktober 2014 bestond uit twee delen.
De eerste plechtigheid aan het monument
werd
voorgezeten
door
Vertegenwoordiger
des
Konings
Luitenant-generaal
Vlieger
Claude
Vandevoorde en omvatte officiële
toespraken door de Burgemeester, de
Ambassadeur van Frankrijk te Brussel, de
Commissaris-generaal Paul Breyne en de
nationale voorzitter van de Koninklijke
Kring Mars & Mercurius. Na de
bloemenhulde en Last Post/Aux Morts
werd de plechtigheid afgesloten met de Belgische en Franse nationale hymnes. De daaropvolgende
plechtigheid op de begraafplaats bestond uit een bloemenhulde met Last Post/Aux Morts en
afsluitende nationale hymnes. Tijdens een dodenappel werden door leerlingen van middelbare
scholen uit Melle (BE-FR-DU) bloemen gelegd op de graven.

De huldeplechtigheid te Diksmuide op zondag 12 oktober 2014 bestond eveneens uit twee delen. De
plechtigheid op de Grote Markt werd voorgezeten door ZKH Prins Laurent en omvatte officiële
toespraken door de Ambassadeur van Frankrijk, Burgemeester Lies Laridon en de Commissarisgeneraal Paul Breyne. Tijdens de aansluitende doopceremonie van de nieuwe promotie
marinefuseliers van de school te Lorient werd het vaandel voorgesteld, werden de nestels overhandigd
en werden eervolle onderscheidingen uitgereikt. Als peter van de nieuwe promotie werd door
middelbare scholieren uit Bretagne een te Diksmuide gesneuvelde marinefuselier gekozen en tijdens
de plechtigheid door henzelf voorgesteld. De Franse jongeren brachten daarbij een persoonlijke
getuigenis. Na de bloemenhulde en Last Post/ Aux Morts werd de plechtigheid afgesloten met de
Belgische en Franse nationale hymnes. De aansluitende plechtigheid aan het monument voor admiraal
Ronarc’h en de brigade Marinefuseliers bestond uit toespraken en een bloemenhulde, eveneens
gevolgd door Last/Post/Aux Morts en de nationale hymnes.
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EEN PROMINENTE FRANSE AANWEZIGHEID
Het commandoschip Dixmude van Marine nationale (Bateau de Projection et de Commandement)
bracht van 10 tot 15 oktober 2014 een bezoek aan de haven van Zeebrugge. Een delegatie van de
bemanning nam deel aan de plechtigheden te Melle en Diksmuide. Het schip kreeg de naam Dixmude
als eerbetoon aan de Franse Brigade marinefuseliers en de rol die zij speelden in de verdediging van
de stad Diksmuide.

Een 150 man sterk eredetachement van de École de Fusiliers Marins in Lorient was aanwezig op de
plechtigheden te Melle en Diksmuide en nam deel aan de laatste etappe van herdenkingsmars op 12
oktober 2014.

De muziekkapel “Bagad de Lann Bihoué” van de Marine nationale luisterde de plechtigheden te Melle
en Diksmuide op en nam deel aan het herdenkingsconcert te Diksmuide op 12 oktober 2014. Daarnaast
verzorgde het ook een zeer gesmaakt openluchtconcert op de Burg te Brugge Dit muziekkorps is naar
Bretoens-Keltische traditie geheel samengesteld uit Bretoense schalmei- en doedelzakspelers,
aangevuld met een slagwerk- en percussieafdeling.

Voor de volledige fotoreportage zie:
http://s257.photobucket.com/user/ABilliet/library/Van%20Schelde%20naar%20IJzer?sort=3&page=1
JDV
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Maatschappelijke rubriek
Ook kinderen hebben recht op beide ouders
In deze bijdrage willen wij het hebben over een maatschappelijk probleem dat met de dag schrijnender wordt en
waaraan Justitie dringend een oplossing moet brengen. Naar schatting leven in ons land enkele tienduizenden
donorkinderen. Exacte cijfers ontbreken, want een centraal register van deze kinderen bestaat in België niet. De
eerste generatie van donorkinderen dateert van 35 jaar geleden, maar toen kwam het nieuws niet in de media. De
wet zorgde er trouwens voor dat aan ditfenomeen, geen ruchtbaarheid kon gegeven worden.
Wat zijn donorkinderen?
Donorkinderen zijn kinderen verwekt door kunstmatige inseminatie met donorsperma. Daarom worden ze ook
k.i.d-kinderen genoemd. Daar de Belgische wet expliciet de anonimiteit van de donors waarborgt, weet de moeder
noch het kind wie de biologische vader is. Het omgekeerde is ook waar: moeder en kind blijven voor de donor
onbekend.
Ons land telt verschillende fertilisatiecentra die we ook spermabanken noemen. Elke gezonde man tussen 18 en
circa 45 jaar kan er zich als spermadonor melden. Dat gebeurt natuurlijk volstrekt anoniem, althans in onze
contreien.
Vrouwen van wie de man onvruchtbaar is, kunnen zich tot zo'n spermabank wenden. Ook BOM's (Bewust
Ongehuwde Moeders) nemen er hun toevlucht. Dat een dergelijke inseminatie vrij kostelijk is, hoeft geen betoog.
In de VS zijn spermabanken grootschalige ondernemingen geworden die hun ‘producten’ overal ter wereld
exporteren. Vrouwen kunnen in samenspraak met het fertilisatiecentrum sperma kiezen van donors met gelijke
fysische kenmerken zoals huids-, haar- en ogenkleur. Voor vrouwen, van vreemde origine zijn er zelfs
spermabanken die een ruim aanbod van voortplantingsmateriaal bezitten. Ook intellectuele en psychische
kenmerken komen in aanmerking. Zo willen hoogopgeleide vrouwen doorgaans sperma van donoren van gelijk
intellectueel niveau en daarom zijn er spermabanken die onder het universitair en medisch personeel donoren
rekruteren.
Een wandelende tijdbom
Sinds 2007 is de wet over deze praktijken zeer strikt geworden. Wie nu eenmaal sperma doneert blijft geheim, maar
wettelijk gezien mag een donor maar een beperkt aantal vrouwen bevruchten. Hierdoor wil de wetgever vermijden
dat er teveel kinderen van één donor zouden rondlopen die niet weten dat ze verwant zijn een elkaar. Halfbroers
en -zussen kunnen met elkaar trouwen en kinderen krijgen, wat een verhoogd risico op degeneratie inhoudt. Maar
doordat er geen centraal register van donors en donorkinderen bestaat, is deze nefaste evolutie wél mogelijk. Zo
zijn er Amerikaanse en Deense donoren die elk tot 100 kinderen verwekt hebben waar het maximum beperkt is
tot 25. Ook bij ons wordt regelmatig gebruik gemaakt van Deense spermabanken. Al 35 jaar zijn deze praktijken in
ons land toelaatbaar. Een wandelende tijdbom, menen sommigen.
Gevoel van leegte en eenzaamheid
Het is begrijpelijk dat ouders van donorkinderen hen zullen verzwijgen hoe ze verwekt werden en dat hun vader
niet de biologische vader is. Maar het gebeurt veelal dat familieleden, hiervan op de hoogte, hun mond
voorbijpraten. Kinderen die op die manier vernemen dat ze met donorsperma verwekt werden, worden daarom
geen ongelukkige kinderen hoewel de schok bij het vernemen van het nieuws heel groot kan zijn.
Veelal is er kwaadheid en verdriet omdat ze lange jaren in de onwetendheid werden gelaten en bedrogen. Velen
hebben ervaren dat er iets fout zat in de relatie met hun vader en zij door hem niet bemind werden zoals ze het
verlangd hadden. Veelal was het dan ook een opluchting te vernemen hoe alles in elkaar stak.

M&M Contact nr. 04/2014
Pag. 34

Maar ook voor de meesten onder hen heerst een gevoel van leegte en rusteloosheid. 'Een deel van ons wezen
komt van onze zaaddonor. Hij is een helft van onszelf die we nooit zullen kennen, zei ons een donorkind dat intussen
gelukkig getrouwd is en zelf kinderen heeft. Ook vermoeden velen dat ze halfbroers en -zussen hebben en willen
ze die graag kennen.
Wie is mijn donorvader?
Het is dan ook begrijpelijk dat veel donorkinderen op zoek gaan naar de identiteit van hun biologische vader.
Waarom ben ik wie ik ben? De drang om de donor te kennen is voor hen een elementaire behoefte. Ze willen
weten wat hen bindt. Op wie gelijk ik? Wat voor man is hij? Op internet zoeken naar spermabanken en
ziekenhuizen mailen helpt niet. Een vereniging of vriendenkring van donorkinderen bestaat niet in ons land. Je
staat overal voor een muur.
Sinds 2007 verbiedt de Belgische wet de identiteit van de donor bekend te maken. Nederland echter kent een open
donorsysteem. Donors en k .i.d.-kinderen zijn er verzameld in één register. Elk kind kan het genetisch paspoort van
zijn donor opvragen. In ons land bestaat die openheid niet.
Een van de redenen waarom de wetgever dit weigert is zo die kinderen de identiteit van hun verwekker vernemen
ze dan alimentatie van hun verwekker zouden kunnen vragen bij de echtscheiding van hun ouders. Juristen
betwisten die mogelijkheid, maar men merkt dat het aantal spermadonoren verminderd is sinds een mogelijke
wijziging van de wet in de lucht hangt.
Het juridisch aspect
Thans ervaren veel donorkinderen de drang om te ontdekken wie hun biologische vader is. In ‘s land media krijgt
dat onderwerp eindelijk aandacht. Maar doordat de wet van 2007 dat aan die kinderen verbiedt, hebben zij op
Facebook de pagina ‘Donorkinderen België’ gezet. Daar kan je lezen dat de ontwerpers van de site pleiten voor een
open systeem zoals in Nederland. Ze eisen er het recht om de identiteit van hun biologische vader te kennen en
richten zich hiervoor tot juristen en politici.
Juristen zijn trouwens al een tijd bezig met het bestuderen van het statuut van donorkinderen in ons land. Ook
professoren Familierecht zoals Dr. Frederik Swennen van de Universiteit Antwerpen, hebben aandacht voor deze
problematiek. Zij vinden dat Justitie haar wetten moet aanpassen aan de noden van onze moderne samenleving
en aan de rechten van het kind. In deze context bekeken kan een arrest van het Grondwettelijk Hof wellicht een
doorbraak betekenen. Het Hof deed in augustus 2012 uitspraak in een zaak betreffende kinderen geboren uit
incestrelaties. Tot dan konden deze kinderen hun verwekker niet als vader erkennen. Het Hof oordeelde echter dat
zij dat wél mochten met als argument: 'Kinderen mogen niet gestraft worden voor een keuze van hun ouders waar
zijzelf geen verantwoordelijkheid voor dragen'.
Het recht op beide ouders
Deze argumentatie geldt ook voor donorkinderen, menen de juristen. De moeder kiest voor een spermadonor en
deze kiest voor anonimiteit. Het kind heeft uiteraard geen keuze kunnen maken in deze overeenkomst en kan
hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Als donorkinderen hun zaak voor de rechtbank brengen, is er kans
dat zij op grond van voornoemde argumentatie hun gelijk halen.
Bovendien kan beroep gedaan worden op de rechten van het kind. Zowel in de UNO-Conventie voor de Rechten
van het Kind als in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) luidt dat een kind het recht heeft
zijn beide ouders te kennen, o.a. in artikel 7 van het Kinderrechtenverdrag. Kinderen hebben recht volwaardig te
participeren in de vormgeving van de eigen levensomstandigheden. Hiertoe dienen ze een gelijke toegang te
krijgen tot de noodzakelijke hulpmiddelen en structuren. Noteer dat beide verdragen door ons land werden
geratificeerd en primeren op het Belgische recht.
Bijgevolg moet ons land de wet van 2007 aanpassen aan de bepalingen van beide internationale verdragen zodat
aan de rechten van donorkinderen integraal wordt voldaan.
H.P. Rogie
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Het leven in onze Club

Geboorte

Op 23 oktober 2014 om 0100 u - is thuis,
Eowyn Vergaerde geboren. Het meisje
woog 3kg120 bij de geboorte. Moeder en
kind stellen het heel goed. Grootste zus,
grote zus en de fiere papa ook ...
Wij wensen Stefaan en Evelyne Vergaerde
hartelijk proficiat met de komst van de
kleine spruit.

Huwelijk

Wij vernamen eveneens met vreugde dat we in
deze rubriek ook nog eens een huwelijk mogen
aankondigen. Ons bestuurslid Luc Saelens trad
op 30 december 2014 in het huwelijk met
Leonora Cudo.
We wensen Luc en Leonora samen een
schitterende toekomst.
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Overlijden

Op 06 januari 2015 vernamen wij met droefheid het overlijden
van ons medelid Jos De Clerck. Jos was sinds vele jaren een
trouw lid van onze vereniging. Hij werd geboren te Oostende op
6 juni 1927 en was gehuwd met Nicole Vuylsteke. De begrafenis
plechtigheid vond plaats te Brugge op dinsdag 23 januari in het
rouwcentrum Vanheste.
Wij bieden Nicole en zijn kinderen onze oprechte deelneming
aan.

Belangrijke Mededeling
Aanvullingen mini ledenlijst 2014 – 2015
In november 2014 werd een nieuwe versie van de mini ledenlijst toegestuurd naar al onze leden.
Spijtig genoeg hebben we vastgesteld dat enkele vergissingen zijn gebeurd waarvoor we ons
verontschuldigen.
Twee trouwe leden werden niet afgedrukt op de lijst. Het betreft:
Molleman René Statiestraat 41 - 02 te 8810 Lichtervelde
Tel. 051 43 82 83 – GSM 0477 31 68 56 – e-mail: rene.molleman@telenet.be
Morris Jean Woestinestraat 13 te 8340 Sijsele
Tel. 050 35 67 18 – e-mail: jean.morris@skynet.be
Tussen het opstellen van de lijst en het drukken en versturen kwamen enkele leden onze vereniging
vervoegen. Het betreft:
Cosijn Willy H. Consiencelaan 2 – 502 te 8660 De Panne
Tel. 058 62 05 27 – e-mail: willy.cosijn@icloud.com
Hap Vincent Kerklaan 41 te 8310Assebroek
Tel. 050 36 31 22 – Mob. 0476 20 65 93 – e-mail : vincent.hap@mil.be
Kesteloot Vincent Albert-Elisabethlaan 66 – 7 te 1200 Sint Lambrechts Woluwe
Tel. 02 732 81 49 – e-mail: vincent.kesteloot@just.fgov.be
Verder zijn volgende aanpassingen nodig bij:
Deklerck Dirk – e-mail : dirkdeklerck@outlook.com
De Ruytter Dany i.p.v. De Ruyter – e-mail: danielderuytter@telenet.be
D’Hondt Koen – e-mail: koen.dhondt17@telenet.be
Verhasselt Larry – onafhankelijkheidsstraat 42 i.p.v. 41
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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
Sjaal voor dames (bordeaux)

€3,50
€13
€25
€30
€15

NIEUW !!!! - Zorg voor uw veiligheid en dit van uw kinderen en kleinkinderen
Ter gelegenheid van het project “Van Schelde naar IJzer” lieten wij voor de deelnemers aan de
marsen gele veiligheidshesje maken met het logo van het project “Van Schelde naar IJzer”. Deze
hesjes zijn ook beschikbaar voor onze leden aan de prijs van €5.

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
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
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