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Eigen activiteiten
Raadpleeg ook onze website http://mmbrugge.be voor eventuele wijzigingen en foto’s van de voorbije activiteiten.
28 Aug 16

15.00 u

Familiedag met BBQ in Dudzele

19 Sep 16

19.45 u

Voordracht De Iraanse Dreiging” door Marc Bauwens in het Groot Seminarie

13 Okt 16

14.00 u

Voordracht in Cinema Liberty “De Belgische Auto Canon Mitrailleuses in Rusland” door
auteur August Thiry, gevolgd door voorstelling animatiefilm “Cafard”.

23 Nov 16

17.45 u

Bezoek aan de firma “Piano’s Maene” in Ruislede

Activiteiten van andere organisaties
16 Jul 16

11.00 u

Belgische plechtigheid aan de Cenotaph op White Hall in Londen UK

21 Jul 16

10.20 u

Te Deum Nationale Feestdag in St-Salvator Kathedraal & ontvangst op stadhuis Brugge.

07 Aug 16

10.00 u

80ste Nationale Hulde aan Koning Albert I en zijn leger – Albert I-monument Nieuwpoort

24 Aug 16

10.30 u

Belgische, Franse, Canadese en Amerikaanse herdenkingsplechtigheden in Diksmuide
naar aanleiding van de Vierdaagse van de IJzer – Zie rubriek Leger-Natie

29 Aug 16

10.15 u

Hulde n.a.v. overlijden H.M. Koningin Astrid in Astridpark Brugge

10 Sep 16

18.45 u

Herdenking Bevrijding in Lissewege - Willem van Saeftinghestraat – Samenkomst station

03 Sep 16

11.00 u

Nationale Hulde Lt Lippens en Sgt Debruyne – Monument Zeedijk Blankenberge

12 Sep 16

14.00 u

Herdenking Bevrijding in Kristus-Koning – Sint-Andries – Zevenkerken

18 Sep 16

10.40 u

Herdenking Slag bij ‘t Molentje - Moerkerke

24 Nov 16

TBD

Nationale Dag Mars & Mercurius in de Luchtmachtbasis Kleine Brogel
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Het jaar is zowat halfweg en we moeten toegeven, er is al heel wat
voorgevallen. Stof tot nadenken? Voer voor discussie? Misschien ook wel
een stimulans om onze blik en onze werking als club te verruimen!
De kwestie van de onrust aan de grenzen van Europa en de
migratieproblematiek was niet weg te branden uit de actualiteit, maar
vooral de aanslagen op 22 maart in Zaventem en Brussel hebben het land
dooreengeschud.
In mijn inleidend woordje in juni 2015 wees ik op de toenemende onrust
en onstabiliteit buiten Europa en uitte ik de vrees dat deze onrust een
nooit geziene stroom vluchtelingen op gang zou brengen, die het
democratisch en socio-economisch model van Europa ernstig op de proef
zou kunnen stellen; en dat de schrijnende omstandigheden waarin dit
gebeurde Europa bovendien voor indringende ethische vragen zou
plaatsen. En inderdaad, onze Europese leiders zijn maar moeizaam tot
beslissingen en nog veel minder tot krachtdadige acties gekomen, zodat
de Europese gedachte daar niet ongehavend is uit gekomen. Bovendien
nam hierdoor de polarisatie tussen de verschillende geledingen in politiek
en samenleving alleen maar toe.
Daarnaast toonden de aanslagen op 22 maart aan hoe kwetsbaar onze
samenleving in alle opzichten geworden is. Niet alleen vielen veel
onschuldige slachtoffers door dit brute en blinde geweld, niet alleen werd
veel materiële schade aangericht, niet alleen heeft ons land aanzienlijke
economische en imagoschade opgelopen, niet alleen werd het openbaar
leven met inbegrip van transport en communicatie ontregeld, maar vooral
beseften we dat we met het internationale terrorisme voor dreigingen
komen te staan die moeilijk te vatten zijn, die vergen dat binnen- en
buitenlandse veiligheid nauw op elkaar afgestemd worden en die een
samengaan van preventie, crisisbeheersing en nazorg vragen, waarbij alle
veiligheids-, verdedigings- en hulpverleningsdiensten nauw moeten
samenwerken. Ook de mediatisering daarrond roept vragen op.
Een aanleiding voor ons om voortaan het vraagstuk van veiligheid en
defensie in een ruimere context te plaatsen en een forum tot reflectie te
bieden. Ons bezoek aan het Provinciale Opleidingscentrum voor
Veiligheidsdiensten, de voordrachten die we programmeren, de externe
conferenties die we aankondigen, maar ook enkele artikels in deze M&M
Contact vormen een eerste stap daartoe. Aan ons om ook met onze
ledenwerving meer actoren uit alle veiligheidsfunctiegebieden, gaande
van defensie, politie, brandweer, civiele bescherming tot justitie, douane
en diplomatie, daarvoor warm te maken.

Werkten mee aan dit nummer
André Billiet, Jan De Vos, Rudolf Leplae
Freddy Vervaet, Henri Rogie, Geert Casteleyn

Zeer genegen,

Fotoverantwoording
Eigen opnames of Wikipedia publiek domein,
tenzij anders vermeld

Jan De Vos
Voorzitter
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Projecten waaraan we dit jaar werken
Jan De Vos, voorzitter

In vorige editie van M&M Contact stelden we onze toekomstvisie voor. Daarmee willen
we de toekomst van onze afdeling op lange termijn veiligstellen. Het is belangrijk een
visie te hebben en deze met alle leden te delen, maar het is nog veel belangrijker concrete
en doelgerichte stappen te zetten om de toekomst vorm te geven. Daarom hebben we
een actieplan opgesteld en hebben we daaruit enkele projecten gelicht waaraan we dit
jaar willen werken.

Onze doelstelling
Zowel op de laatste algemene vergadering als in voorgaand
nummer van M&M Contact hebben we onze toekomstvisie
voorgesteld. We hebben daar projecten aan gekoppeld in
verschillende domeinen. Deze kunnen uiteraard niet allen
tegelijk aangevat worden en enkele daarvan zullen tot
blijvende inspanningen leiden. Bovendien raken deze
initiatieven onze afdeling als geheel en moeten ze een

meerwaarde bieden die alle leden ten goede komt. De
betrokkenheid en de medewerking van onze leden zal dus
cruciaal zijn om deze projecten tot een goed einde te
brengen. Daarom zal beroep gedaan worden op onze leden
om de kennis en kunde die ze in bepaalde gebieden bezitten,
nuttig ten dienste van onze afdeling te stellen.

Ons actieplan
Voor dit jaar hebben we gekozen om de hiernavolgende
projecten aan te vatten.

voorgesteld worden. Aansluitend kan dan ons Reglement
Inwendige Orde aangepast worden.

Onze statuten actualiseren

Een conventie met het nationale niveau afsluiten

Door de herziening van de statuten op nationaal niveau
moeten we ook onze statuten aanpassen. Deze aanpassing zal
er vooral op gericht zijn om onze rekruteringsbasis te
verbreden en onze werking als vzw te vereenvoudigen. Een
werkgroep van vrijwilligers zal zich hierover buigen tijdens de
komende zes maanden, zodat de statutaire aanpassingen op
de algemene vergadering van volgend jaar kunnen

De Nationale Kring en onze Afdeling hebben beiden
rechtspersoonlijkheid omdat ze de rechtsvorm van vzw
hebben. Hun onderlinge relaties maar ook de positie van onze
leden op nationaal niveau moet daarom geregeld worden.
Een conventie wordt daartoe voorbereid op nationaal niveau
in het kader van de opstelling van een aangepast Reglement
Inwendige Orde.
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Het beheer van onze afdeling verbeteren

Onze website consolideren en valoriseren

Om soepeler te kunnen werken, zullen we voorstellen om een
orgaan te voorzien dat belast wordt met het dagelijks beheer.
Op die manier moet de Raad van Bestuur niet langer instaan
voor de uitvoeringsdetails en kan deze zich op visie en beleid
concentreren.

Onze website MMbrugge.be is een belangrijk communicatiekanaal en laat toe de mogelijkheden van de digitale media ten
volle te benutten. De webmaster staat in voor het beheer
ervan en zorgt dat teksten en documenten geactualiseerd
worden. Ook hier willen we vrijwilligers samenbrengen die
zorgen dat de website inhoudelijk evolueert en regelmatig
wordt geactualiseerd. Een oproep hiervoor volgt later dit jaar.

Daarnaast willen we de medebetrokkenheid van onze leden
verhogen door onze werking in comités te organiseren, zodat
leden zich samen met bestuursleden kunnen inzetten in
domeinen waarin ze bijzondere kennis of kunde hebben of
hun relaties ten goede kunnen laten komen aan onze
afdeling. We denken daarbij aan comités voor ledenwerving,
redactie van publicaties, communicatie en publieke relaties,
organisatie van activiteiten, enzovoort.
Ledenwerving versterken
De lidmaatschapsvoorwaarden werden in de nieuwe
nationale statuten aangepast, zodat een ruimere
ledenwerving mogelijk wordt. We zullen onze ledenwerving
daarop afstemmen, met als doel de Mercuriuspijler verder te
versterken, het ledenbestand te verjongen en de rijkdom en
het potentieel van ons ledenbestand te verhogen door het
aantrekken van personen die een meerwaarde bieden.
Om dit te ondersteunen zullen we de informatiebrochures en
folders in het informatiepakket voor kandidaat leden
aanpassen.
Onze activiteitenkalender kwalitatief invullen
We blijven inzetten op een gevarieerd aanbod van militaire,
economische, wetenschappelijke, maatschappelijke en
culturele activiteiten. Daarin voorzien we ruimte voor
voordrachten, deelname aan conferenties, uitstappen en
bedrijfsbezoeken, maar ook voor belangrijke jaarlijkse
evenementen zoals de algemene vergadering en de
academische zitting, alsook voor sociale ontmoeting zoals de
familiedag. We houden daarbij ook vast aan het drieluik van
historisch bewustzijn, sensibiliseren en informeren over
actualiteit en het duiden van toekomstverwachtingen. Elk lid
kan ongetwijfeld vanuit zijn professionele of vrijetijdsomgeving of via zijn persoonlijke relaties voorstellen voor
originele activiteiten aanbrengen.
Ledentijdschrift M&M Contact verbeteren
Doorheen de jaren is M&M Contact door de niet aflatende
inspanningen van het redactiecomité uitgegroeid tot een
inhoudelijk volwaardig tijdschrift. Het is daarmee ook een
uitstekend communicatiekanaal geworden en kan
ongetwijfeld fungeren als uithangbord van onze afdeling.
Met vorig nummer zijn we daarom gestart met een
inspanning om ons ledenblad naar vorm en inhoud verder te
verbeteren. We zullen die inspanning dit jaar onder de
noemer M&M Contact New Look verderzetten en willen
hiervoor het redactiecomité versterken. Op bladzijde 56 van
dit nummer is daarom een oproep voor medewerkers te
vinden.

Onze persrelaties verbeteren
Om ons maatschappelijk draagvlak te versterken is een goede
zichtbaarheid onontbeerlijk. We zullen een beter
verslaggeving in de pers nastreven door op gepaste
momenten persmededelingen te verspreiden en de
persoonlijke relaties met journalisten te benutten.
Beter gebruik maken van ICT-middelen
Het beheer van onze afdeling brengt heel wat administratie
mee, o.m. door de rechtsvorm van vzw, door het grote
ledenaantal en door het gevulde programma, waarbij
meerdere mensen vlot moeten kunnen samenwerken.
Daarom heeft het secretariaat begin dit jaar het project
Centraal Informatie Beheer gestart. Met een abonnement op
Dropbox werd een 1 Terabyte grote gemeenschappelijke
werkomgeving met uitgewerkte datastructuur opgezet,
waarin alle documenten op efficiënte wijze aangemaakt,
bewaard en verspreid worden. Medewerkers zullen daar
volgens behoefte toegang toe krijgen.
Deelname aan ons wekelijks Trefpunt verbeteren
Met “Trefpunt” heeft onze stichtend voorzitter een gelegenheid tot wekelijkse informele ontmoeting opgezet. Elke
vrijdagnamiddag van 16 tot 18 uur ontmoeten leden elkaar in
Café ’t Zand in Brugge voor een gemoedelijke babbel met een
glas of een snack. Graag willen we deze traditie nieuw leven
inblazen.
Aanwezigheid op herdenkingsplechtigheden promoten
Ook dit jaar blijven we de uitnodigingen voor deelname aan
belangrijke herdenkingsplechtigheden ruim naar al onze
leden verspreiden. Onze aanwezigheid op die plechtigheden
drukt immers uit dat we de basiswaarden van Mars &
Mercurius blijven onderschrijven.
Een initiatief voor herinneringseducatie realiseren
Sedert jaren zetten we ons in om de herinnering aan
historische gebeurtenissen levendig te houden. Dit jaar
plannen we een literaire voordracht over de Belgische Auto
Canons Mitrailleuses tijdens WOI met voorstelling van de film
“Cafard” voor de vaderlandslievende verenigingen en de
middelbare scholen in Brugge. Volgend jaar zetten we met
het Herdenkingscomité Marine activiteiten op rond de 75ste
herdenking van de raid op Dieppe en de dood van LTZ V. Billet
en voorzien we een reis naar Dieppe. In 2018 willen we als
slot van de herdenkingen van WOI de oorlogsmemoires van
oud-strijder August De Bruycker publiceren onder boekvorm.
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Achter de schermen van de
Cel Vermiste Personen
Voordracht door Alain Remue
Groot Seminarie Brugge - 20 april 2016
Verslag door Ronny Vermeersch

Niet minder dan 113 deelnemers tekenden present voor deze
voordracht met lunch. De verwachtingen waren dus
hooggespannen en werden ruimschoots ingelost door
Commissaris Alain Remue, die een bij momenten indringende
blik achter de schermen van de Cel Vermiste Personen bood.
Onze dank gaat naar Dany Verté, die de contacten verzorgde
met Alain Remue.

Voorstelling van de spreker
Alain Remue werd in 1960 geboren in Gent en studeerde aan het Paus
Johannescollege in Merelbeke. In 1978 nam hij dienst bij de Rijkswacht
en werkte er de eerste jaren na zijn opleiding als instructeur in de
Rijkswachtschool in Etterbeek, om daarna te dienen bij de BOB in Gent.
Begin jaren ‘90 vatte hij de officiersopleiding aan, om in augustus 1995
af te studeren als luitenant bij de Rijkswacht. Het was de jonge luitenant
Remue die op 4 september 1995 samen met 4 medewerkers de opdracht
kreeg om een onderzoekscel voor vermiste personen op te zetten.
Voorjaar 1996 specialiseerde hij zich in die materie bij het FBI in Quantico
en verder werkte hij ook voor Interpol. Kort na de opleiding in Quantico
stond de nieuwe cel voor de eerste grote criminele verdwijningszaken en
diezelfde zomer startte het team het onderzoek in de zaak-Dutroux, dat
later de eerste stap naar een doorbraak bleek te zijn. Ondertussen
behandelde de Cel Vermiste Personen meer dan 20.000 verdwijningsdossiers, waarvan 96 percent werden opgelost. Alain
Remue leidt de Cel Vermiste Personen ondertussen 20 jaren en in 2011 publiceerde hij ter gelegenheid van het vijftienjarig
bestaan het boek “Zeg Nooit Nooit”, naar de leuze van de cel.

De voordracht
Cel Vermiste Personen niet langer onbekend
Het verhaal van Alain Remue start zowat 20 jaar geleden, na
de zomer van 1995, op het ogenblik dat de bevolking in de
ban was van de angstaanjagende verdwijningen van eerst
Julie en Melissa uit Luik en later in augustus van Ann en Eefje
uit Hasselt, die dan zeer snel tot de griezelig “Affaire Dutroux”
hebben geleid. Sedertdien zijn meerdere gekende zaken de
revue gepasseerd, niet altijd gelijkaardig maar toch van
eenzelfde kaliber, met onder meer de zaak András Pandy, de

verdwijning van de stiefzusjes Stacey en Nathalie, de
aanhouding in 2003 van de Franse seriemoordenaar Fourniret
en een paar jaar geleden nog de onrustwekkende verdwijning
van de jonge vrouw Aurore Ruyffelaere uit De Pinte bij Gent.
Jammer genoeg herhaalt zich een dergelijk high-profile case,
wat wijst op de noodzaak van het bestaan van de “Cel”. De
spreker wil ons een stukje meenemen in zijn werk en zijn
manier van werken, waarbij zich een aantal vragen opwerpen.
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Hoe los je zo’n verdwijning op en wat als een zaak niet
opgelost raakt?
Spreker beklemtoont dat de opsporingen in 12% van de als
vermist opgegeven gevallen niet het verhoopte resultaat
geven, waardoor hij in zijn werk meermalen geconfronteerd
wordt met de dood, vooral dan zelfdoding. Hij waarschuwt
dat de beelden die hij zal vertonen een realistische weergave
van het werk van zijn dienst zijn en bij gevoelige personen een
schokkend effect kunnen veroorzaken.
Wat gebeurt als een persoon als vermist wordt opgegeven?
De aangifte van een verdwijning gebeurt bij de lokale politie
en niet rechtstreeks bij de “Cel Vermiste Personen”, die een
gespecialiseerde steundienst is van de Federale Gerechtelijke
Politie. De lokale politie start het onderzoek met een reeks
vragen over de vermiste persoon en de omstandigheden van
zijn verdwijning. Dit zijn belangrijke factoren voor de verdere
beoordeling. Pas dan als er sprake kan zijn van een
“onrustwekkende verdwijning” wordt de “Cel” ter
ondersteuning van de lokale politie ingeschakeld, die ten
andere in 95% van de gevallen het onderzoek weet af te
ronden. Daarenboven wordt ook beroep gedaan op de cel
voor conventionele onderzoeken die uitgaan van de lokale en
federale gerechtelijke recherchediensten. Een voorbeeld
voor de zone Brugge is hier de interventie bij de recente
kasteelmoorden van Ruiselede-Wingene.

thuiskomt tot de opa met de ziekte van Alzheimer die het
huis is uitgegaan. Er liggen dus niet noodzakelijk criminele
feiten aan de basis van een verdwijning.
Het is natuurlijk zo, dat wanneer een kind verdwijnt, men van
meet af aan rekening houdt met het onrustbarend karakter,
waardoor de opsporing anders wordt aangepakt en vele
partners en diensten in werking treden. Een verdwijning van
een kind wordt direct als dramatisch beschouwd en de naaste
omgeving denkt gauw aan “Dutrouxtoestanden”. Het is
echter geruststellend dat dit vaak niet het geval is en dat de
zaak goed afloopt. Het betref meestal een verloren gelopen
kind, een weggelopen kleuter, misverstanden bij afspraken,
spijbelen of drugsfeiten. Een politieman mag dit wel in zijn
achterhoofd houden, maar moet steeds alert blijven voor de
aanwijzingen van een criminele daad.

Ouders van vermiste kinderen.

De steun die de cel geeft kan van zeer uitéénlopende aard
zijn. Veelal heeft eerst een telefonisch overleg plaats om de
situatie en de stand van zaken in het onderzoek te evalueren.
Het bepalen van een structuur en het vinden van een
strategie zijn immers heel belangrijk om het onderzoek
doelmatig aan te vatten. In andere gevallen ligt het accent op
het onderzoekmatige, met name de onderzoekhypothesen.
Wat kan er gebeurd zijn? Kan het te maken hebben met een
ongeval? Met een vrijwillig vertrek? Met een zelfmoord? In
bepaalde gevallen kan de cel grote middelen inzetten
waarover de lokale politie en de recherches niet direct
beschikken, zoals een helikopter, speurhonden, sonar, enz.
De “Cel Vermiste Personen” werkt
nationaal met meertalig personeel
en is in opgericht voor het opsporen
van vermiste kinderen. Ondertussen
is daar de opsporing van alle vermiste
personen bij gekomen. Dit reikt van
de man of vrouw die ‘s avonds niet

De verdwijning van een kind heeft altijd een schokeffect op
de betrokken ouders, de familie en de omgeving, met
verbijstering en ongeloof over de mogelijke dader, zeker als
deze een bekende uit de onmiddellijke entourage blijkt te zijn,
zoals een leerkracht of een vriendelijke buur. In de twintig
jaar dat spreker aan het hoofd staat van de “Cel Vermiste
Personen” is er bij hem een grenzeloos respect ontstaan voor
de ouders van vermiste kinderen.
Wie je echt niet wil zijn op dergelijk
moment, is de ouder van een vermist
kind, aldus de spreker. Het is
begrijpelijk dat het leven voor deze
mensen stilvalt en dat niets nog
belangrijker is dan die ene vraag:
“Waar is onze zoon, waar is onze
dochter?” Het behoort niet tot de
taak van de “Cel” om het slechte
nieuws van een dramatische afloop
van een verdwijning te brengen, want deze taak ligt bij de
dienst slachtofferbejegening. Vaak valt het voor dat de
onderzoeksrechter aan de spreker, als hoofd van de “Cel”,
vraagt om de ouders, waarmee hij gedurende het onderzoek
nauw in contact staat en van dichtbij heeft leren kennen, in
te lichten over het noodlottige einde. Op dergelijk
hartverscheurende moment wil je begrijpelijkerwijs als
onderzoeker liever niet aanwezig zijn!
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Anderzijds beleef je als onderzoeker een hartverwarmend
moment als je de ouders het positieve nieuws kunt melden
dat hun kind werd teruggevonden. Daarom doe je feitelijk de
inspanningen binnen een gedreven onderzoek. Een andere
groep ouders is deze aan wie je nooit enig nieuws kunt
melden. Slecht nieuws brengen is in wezen zoveel beter dan
geen nieuws te kunnen brengen: het werk van de “Cel” kan
omschreven worden met twee belangrijke woorden:
“antwoorden geven”. Een antwoord kunnen brengen is de
essentie van dit beroep. Dit moet het doel zijn van elke
betrokken onderzoeker, elk team en elke hulpverlener die
aan een opsporing van een vermist kind of persoon
meewerkt.
Identificatiedienst
De “Cel” is ook verantwoordelijk voor de identificatie van
lichamen, lichaamsdelen en lichaamsresten. Het gaat telkens
over individuele gevallen, dus niet bij body identification in
het kader van rampen. Nota bene na de terreuraanslag op
Zaventem en Maalbeek metrostation heeft de “Cel” ook
meegedraaid, dit ter uitzonderlijke titel.
Dergelijke inzet van de “Cel” is duidelijk en logisch, want het
zou over een vermist persoon kunnen gaan.
Vandaag kent de “Cel” een 80-tal onopgeloste gevallen van
gevonden lichamen en lichaamsresten. Er zijn dossiers die
nooit zullen opgelost worden als men denkt aan de vele
illegalen en sans-papiers, die zelfs niet als vermist opgegeven
kunnen worden.
De “Cel” doet ook de individuele identificatie bij de opsporing
van vermiste amnesiepatiënten: verwarde personen,
demente personen en personen uit de psychiatrie. Dit zijn 4 à
5 gevallen op jaarbasis.
Onrustwekkende verdwijningen
Sedert zijn oprichting, zo’n 20 jaar geleden, heeft de dienst
24.283 dossiers behandeld, dit is 3 à 4 nieuwe dossiers per
dag. Het zijn natuurlijk niet altijd ernstige zaken en soms is
een vermeende verdwijning in een halfuurtje opgelost. Maar
de “Cel” neemt bij vordering geen enkel risico en doet haar
job steeds van meet af aan op een efficiënte wijze met inzet
van de nodige opsporingsmiddelen.
Het goede nieuws dat van de cijfers uitgaat, is dat 23.520 als
vermist opgegeven personen, of 97 % werden teruggevonden
of teruggekomen zijn. Hiervan zijn er ongeveer 12% of 2.736
overleden, waarvan drie vierde door zelfdoding. Vandaag
staan nog 763 dossiers open, wat wijst op 763 families die niet
weten wat met hun vermist familielid is gebeurd. We mogen
ondertussen veronderstellen dat de overgrote meerderheid
overleden is, naast een 20-tal waarvan we zouden kunnen
aannemen dat zij - alle gekheid op een stokje - op een idyllisch
eiland een nieuw leven zijn begonnen.
Waar zijn die mensen verdwenen of overleden? Dit valt
moeilijk te beantwoorden, want mensen doen soms rare
dingen en komen op plaatsen waar er dagen, maanden, jaren
niemand komt, en nét daar overkomt hen iets! Heel wat
factoren spelen daarin mee, ze allen opsommen zou ons te
ver leiden.

Een serieuze factor is “water.” Water is geen goede partner
voor politiewerk en een bron van veel miserie. Water is
onvoorspelbaar: stromend, eb en vloed, sluizen. In het water
leven aaseters. Vastgeklemd zitten onder water behoort ook
tot de mogelijkheden. Het fenomeen van gasvorming in de
buikholte van het lijk onder water, waardoor het na enige tijd
naar bovenkomt - het zogenaamde “floating”, op een plek
waar het door niemand kan gezien worden, in het hoge riet
voorbeeld. Het lichaam gaat verzepen en ontbinden, zodat er
geen spoor meer is.
Spreker toont een tabel van een resem vermiste auto’s. Noch
de auto, noch de persoon zijn teruggevonden. Je mag er zeker
van zijn dat ze nog in ’t water zitten en de hamvraag is dan
“op welke plek?” In 2006-2007 heeft de “Cel” over 100 km de
Maas gescreend en daarbij werden 568 auto’s bovengehaald.
Men bekomt niet altijd het verhoopte resultaat uit het
oogpunt van de gewenste opsporing, maar belangrijk was dat
8 families door analyse van menselijke resten een antwoord
hebben gekregen over het lot van hun vermiste aanverwant.
Bij de andere 560 wagens waren er verschillende die
belangwekkend waren voor de andere recherchediensten in
het kader van oplichting van de auto(diefstal)verzekering,
carjacking, enz.
Teamwork
De ‘Cel Vermiste Personen’ is sterk aangewezen op andere
diensten, die beschikken over modern materiaal en
gespecialiseerd personeel. Spreker toont een resultaatkaart
van een onderwaterscreening van een gedeelte van het
Albertkanaal. Met een side-scan sonar van de Zeevaartpolitie
van Zeebrugge wordt een spot of geluidsbeeld gemaakt. Alle
gevonden voorwerpen krijgen een plaatsbepaling met een
lettercode voor elk voorwerp, waarbij “V” bijvoorbeeld staat
voor een voertuig of vehicle. Voor verder identificatie en
search treedt een vast duikteam van de Civiele Bescherming
op. Een eventuele redding of “rescue” is voor de brandweer.

Wanneer een auto op deskundige wijze wordt bovengehaald,
is de “Cel” geïnteresseerd of er een mens in zit of menselijke
resten aanwezig zijn. De Dienst Voertuigen Identificatie of DVI
zal het voertuig minutieus onderzoeken op voorwerpen en
menselijke resten. Alle mogelijke identificatietechnieken
worden omzichtig aangewend om uitsluitsel te kunnen geven
of het over de op te sporen vermiste persoon gaat.
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De filosofie van de “Cel”
Er gelden 3 basisregels om een dossier aan te pakken.
-

Elke zaak is verschillend. Nooit routinematig handelen,
want routine is een risico op onzorgvuldigheid. Oog
hebben voor het minste detail. Een zaak wordt van nul af
aan uitgesponnen.

woonplaats is. Bij huiszoekingen zijn alle details belangrijk:
een PC met chatadressen en bezochte sites, boeken, op welke
datum ligt het TV-blad open, inhoud van de frigo, inhoud van
vuilbak, aankooptickets, toestand van het beddengoed,
kleerkast, enz.
In welke richting moet er gezocht worden?

-

De eerste 24 uur na de verdwijning zijn cruciaal voor de
opsporing en in vele gevallen zelfs de eerste uren. Een
ouderling die dwaalt, komt misschien ten val en binnen
enkele uren kan hij gestorven zijn aan uitdroging of
onderkoeling, afhankelijk van het seizoen.

Er is een groot verschil tussen een kind dat verdwijnt uit de
speeltuin bijvoorbeeld, de ouderling die verdwijnt uit het
zorgcentrum en het jonge tienermeisje dat, na een avondje
uit, s’ anderendaags niet thuiskomt. Welke zijn de hypothesen?

-

Zeg nooit “nooit”. Niets uitsluiten of voor evident nemen.
Een tunnelvisie is uit de boze.

Actieplan

Onderzoek naar vermiste personen versus moordonderzoek
In theorie is men beter af met een moordonderzoek. In een
moordonderzoek is er een vertrekpunt – het lijk – en is er een
doodsoorzaak. Men kan het uur van het delict met grote
nauwkeurigheid bepalen. Bij een vermiste persoon ontbreekt
uiteraard het lijk en is de vraag die eerst moet worden
gesteld: wie zoeken we juist?

Welke van de gegevens van het profiel, van de gewoonten,
van de huiszoeking, van de hypothesen moet en kan
meegenomen worden in het actieplan? Dit vereist een
grondige analyse en evaluatie.
Wat bezielt soms de mens?
Spreker besluit dat, na 20 jaar ervaring, het bizarre is dat hij
nog steeds niet begrijpt waarom mensen “dingen” doen…

Een resem vragen moeten ten andere gesteld worden. Heeft
deze persoon familie, werkt hij, heeft hij problemen op het
werk, heeft hij medische problemen, neemt hij bepaalde
medicamenten, heeft hij mentale, fysieke of financiële
problemen, had hij afspraken gemaakt, wat is zijn
gebruikelijke reisweg, zijn vriendenkring, zijn hobbies,
sportbeoefening, een gerechtelijk verleden, is hij roker of
druggebruiker, heeft hij een auto, gsm, bankkaarten, enz.
We zoeken een zeker profiel van de vermiste persoon.
Oppassen met wat over de persoon verteld wordt: sommige
zaken worden niet verteld, andere worden een beetje verteld
en nog andere worden een beetje niet verteld. Oppassen voor
leugens en fantasieën dus.
Ook de regels inzake huiszoeking moeten gerespecteerd
worden. Het principe is dat eerst wordt afgestapt naar de
plaats waar de persoon thuishoort, anders gezegd waar hij
het meest en liefst verblijft, die niet noodzakelijk de

Meer weten?
Een interview dat meer leert over de mens achter Alain
Remue is te vinden onder
http://intervista.be/2012/12/21/alain-remue-als-de-doodje-niets-doet-ben-je-bij-ons-niet-op-je-plaats/

Een kleine informele politie reünie …

Enkele politieofficieren troffen elkaar in de zonovergoten tuin.
We zien v.l.n.r. Dany Verté, Freddy Vervaet, spreker Alain
Remue, Robert Rooseboom, Paul Couvreur en Frank
Goegebuer.
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Uit onze fototheek…
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Bezoek Provinciaal Opleidingscentrum
voor Veiligheidsdiensten en Vloethemveld
Zedelgem – 19 mei 2016
Verslag door Jan De Vos en Ronny Vermeersch
Op 19 mei 2016 brachten we met 37 geïnteresseerde M&M-leden een bezoek aan het Provinciaal
Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten in Zedelgem. Na een lunch in het Benedictusheem in Zevenkerke
liet Ludo Meulebrouck ons in de namiddag kennis maken met de verborgen geschiedenis van het
krijgsgevangenenkamp in het domein Vloethemveld. Dankzij het zomerse weer werd het naast een leerrijke
ook een bijzonder aangename dag.

Een korte historiek

Onze gastheer

Al in 2006 wees voormalig gouverneur Paul Breyne op de noodzaak om de
opleiding van de verschillende veiligheidsdiensten in West-Vlaanderen op
een geïntegreerde manier te verzekeren. In de sluiting van de School voor
Onderofficieren in Zedelgem zag hij een opportuniteit om daarvoor een
gedroomde infrastructuur uit te bouwen. Na intense contacten tussen het
West-Vlaamse provinciebestuur en Defensie werd de Kazerne Kapitein
Stevens in 2008 in huur overgedragen aan de provincie. Het begin van een
gedurfde en succesvolle onderneming.
Op vandaag organiseren de West-Vlaamse Politieschool WPS vzw en het
Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten
WOBRA vzw hun opleidingsactiviteiten in het Provinciaal Opleidingscentrum
voor Veiligheidsdiensten. Het West-Vlaams Facilitair Instituut voor de
Veiligheidsdiensten WFIV vzw treedt overkoepelend en faciliterend op voor
deze publieke opleidingsactiviteiten, maar ook voor specifieke opleidingen
voor de private sector.

De Campus POV vandaag
Met een kopje koffie werden we hartelijk
verwelkomd door Algemeen Directeur
Hans Desmyttere en zijn medewerker
Dieter Van Landschoot in de polyvalente
zaal, zeg maar de vroegere cinemazaal
van de School voor Onderofficieren, van
het vernieuwde kazernecomplex.
In zijn briefing gaf de algemeen directeur
voornamelijk mee waar het POV voor
staat en stelde hij het Masterplan POV
voor, waarbij verscheidene organisaties
elk vanuit hun ervaring betrokken zijn bij
het uitstippelen en implementeren van
een strategisch plan.

Algemeen Directeur Hans Desmyttere
stelde de visie en het beleid voor de
realisatie van de geïntegreerde school voor,
waarna hij ons rondleidde op de campus.
Hans Desmyttere liep middelbare school
aan het Sint-Jozefsinstituut in Torhout en
behaalde een licentie Bedrijfseconomische
Wetenschappen aan de Universiteit Gent in
1987. Aansluitend was hij daar werkzaam
als assistent in de Vakgroep Economie en in
1989 werd hij Deputy Director bij WES in
Brugge, dat zich richt op marktonderzoek en
strategisch advies met focus op bedrijfsgroei en economische ontwikkeling.
In 1993 werd hij stafmedewerker bij GOM
West-Vlaanderen en in 2012 Lid van het
Strategisch Raadgevend Comité van de
School
voor
Bestuursrecht,
alsook
bestuurder bij WIVO vzw. Hetzelfde jaar
werd hij aangesteld als Algemeen Directeur
van de Campus POV en sedert 2014 is hij
tevens Managing Director van het
Innovation Center for Security – INNOS vzw.
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De WOBRA-vzw en WPS-vzw zijn hoofdpartners in het POV,
met daarnaast nog twee andere partners, met name de
Brandweer Vereniging West-Vlaanderen BVWV-vzw en het
Instituut voor Medische en Dringende Hulpverlening IMDH
vzw. Deze vier stichtende leden worden ten opzichte van
elkaar autonoom als vzw beheerd.
Het POV wordt gesteund vanuit de provincie door twee
faciliterende partners: het West-Vlaams Facilitair Instituut
voor Veiligheidsdiensten (WFIV vzw) enerzijds en het
provinciebestuur van West-Vlaanderen anderzijds. Het WFIV
is bevoegd voor de algemene diensten en het beheer van de
infrastructuur. De voorzitter van deze vzw is de huidige
provinciegouverneur Carl Decaluwé. Het provinciebestuur
West-Vlaanderen staat op zijn beurt in voor de terbeschikkingstelling van de site en de aankoop van de uitbreidingsgronden.
Het POV bestaat uit vier opleidingsdepartementen:
- ten eerste, de opleiding van de politie voor basis- en
middenkader, van agent tot hoofdinspecteur van politie,
met daarnaast ook de voortgezette opleidingen voor deze
categorieën.
- ten tweede, de brandweerschool die de opleiding op zich
neemt van brandweerman over adjudant, officier tot
officier-dienstchef. Daarnaast worden ook cursussen voor
technicus brandvoorkoming en crisissituatiebeheer gegeven.
- ten derde, een ruime waaier aan opleidingen in de
medische hulpverlening zoals ambulanciers, EHBOopleidingen, bediening van de automatische externe
defibrillators (AED)... Vele bedrijven uit de provincie maken,
naast de openbare besturen, dankbaar gebruik van deze
cursussen.
- ten vierde, opleiding voor reddingsdiensten op zee, redders
en postoversten-redder.
De opleidingen vermeld onder ten derde en ten vierde
hiervoor worden verzorgd door WOBR vzw.
Er bestaat een tot 1924 reikend strategische plan: een
masterplan voor de “Renovatie en Uitbouw Basisopleidingsinfrastructuur” en voor de “Specifieke Oefeninfrastructuur”
Alhoewel dit geen kerntaak is van het provinciebestuur, kan
voor dit plan op de nodige financiële steun van de provincie
gerekend worden

Het idee achter de renovatie is de bestaande gebouwen van
de kazerne te bewaren, zodat niets wordt afgebroken. Tijdens
de rondleiding op de site konden we inderdaad vaststellen
dat dit wonderwel gelukt is.
We raden onze lezers aan een kijkje te nemen via Internet op
www.campusprov.be. Onder de rubriek “Infrastructuur” is
daar de presentatie “Toekomst Veiligheidsopleidingen WestVlaanderen” van Hans Desmyttere te downloaden. Het is
diezelfde presentatie die tijdens ons bezoek werd toegelicht.
Bij de rondgang op de site werd ons de “Vuurhal” getoond,
een oefengebouw voor brandbestrijding dat de complexiteit
van een modern en multifunctioneel appartementsgebouw
simuleert.
De “Containerplaat” is dan weer oefenplaats waar meerdere
containers met een gesimuleerde inhoud van verscheidene
stoffen - brandbaar of chemisch en al dan niet gevaarlijk - op
onze volle belangstelling kon rekenen. Wij zijn ons niet
voldoende bewust welke de veiligheidsproblemen zijn die de
containertrafiek kan veroorzaken.
We doorliepen daarna de vroegere blok E, die geslaagd
omgevormd is tot “Huis van Simulatie” voor de politieschool:
een zeer gecompartimenteerde infrastructuur van kamers,
gangen, trappen voor het efficiënt aanleren en oefenen van
methoden voor veilige interventies bij huiszoekingen, aanhoudingen, gijzelingen, enz.
Daarnaast voorziet het masterplan in nog twee te realiseren
onderdelen: enerzijds “Het Huis van de Preventie” ter
voorkoming van brand in gebouwencomplexen, door
aangepaste infrastructuur en adequate alarmsystemen en
anderzijds een “Evacuatiemodule voor Zorginstellingen.”
Het bezoek bood onze club de gelegenheid de visu vast te
stellen welke inspanningen de overheid, bij deze ons WestVlaams provinciebestuur, levert om te komen tot een
gecoördineerde en geharmoniseerde opleiding van de
verscheidene gemeentelijke -en provinciale diensten, zodat
de middelen voor het verzekeren van onze veiligheid met een
maximum aan efficiëntie gebruikt worden.

Links de Vuurhal en hierboven de Containerplaat
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Krijgsgevangenenkamp Zedelgem, een goed bewaard publiek geheim
De vroege geschiedenis

Het interbellum

De geschiedenis van het Vloethemveld gaat terug tot 1296, als
Graaf van Vlaanderen Gwijde van Dampierre een 270
hectaren groot domein schenkt aan de Hospitaalbroeders van
Sint-Jan. Om deze gebieden te ontginnen, bouwen de
monniken enkele hoeves en in 1487 werpen ze de dijk
Vossenbarm op om het gebied tegen overstromingen te
beschermen. Op die manier ontstaan zoetwatervijvers waarin
vis gekweekt wordt, die een belangrijke bron van inkomsten
wordt voor de broeders. Eind 18de eeuw worden de vijvers
gedempt en wordt het domein bebost, maar door tegenvallende aardappeloogsten wordt het Vloethemveld in de
loop van de 19de eeuw opnieuw ontbost om bijkomende
landbouwgrond te winnen. Door de stijgende vraag naar
brand- en constructiehout wordt het gebied einde 19de eeuw
weer bebost met snelgroeiende variëteiten.

Onmiddellijk na de oorlog werden stappen gezet om in
Zedelgem een munitiedepot op te richten. Na een drie jaren
durende complexe onteigeningsprocedure, die juridisch werd
aangevochten door het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen,
werden honderd hectaren grond onteigend, verdeeld over de
gemeenten Zedelgem, Aartrijke en Snellegem, en in 1924
startten de werken. Er werden twee depots aangelegd: het
“Legerpark van Aartrijke” en het “Legerpark van Zedelgem”
aan het station. Het terrein veranderde ingrijpend door de
oprichting van magazijnen en werkplaatsen en de aanleg van
een wegennet en spoor-aansluitingen. De munitiemagazijnen
werden beschermd met aarden omwallingen en
brandgangen, waardoor na uitgravingen de blusvijvers
ontstonden. Afgekeurde munitie werd vernietigd in een put
in het bos tussen Brugge en Zedelgem.

Vandaag biedt Vloethemveld waardevolle fauna en flora
Het eerste militaire gebruik van het domein
Na de onafhankelijkheid van België in 1830 werd Nederland
vijand nummer één. Daarom werd het eerste grote
legerkamp opgericht in de grote heide van Beverlo, terwijl de
militaire eenheden in de grote vestingsteden als Antwerpen,
Namen en Luik werden gelegerd. Voor Zedelgem en
omgeving bleef het militaire dus totaal vreemd, tot in 1914
een heel andere episode inging.
De eerste Duitse verkenningstroepen bereikten Zedelgem al
op 25 augustus, en begin september kwamen de eerste
vluchtelingen. Vanaf 5 oktober trok het vermoeide en
ontmoedigde Belgisch leger door de straten en midden
oktober verlieten jongeren en burgers de gemeente, terwijl
de Belgen zich na de laatste achterhoedegevechten
terugtrokken naar de IJzervlakte, daarbij op de hielen gezeten
door de Duitsers. Zedelgem werd bezet gebied en de Duitsers
vormden de gronden aan de Diksmuidse Heirweg om tot
depots, vliegvelden, oefenterreinen, schietstanden en
krijgsgevangenkampen. Er werden spoorlijnen en munitiedepots gebouwd en algauw stonden er een 600-tal barakken,
waarin tot 18.000 Duitsers verbleven. In het dorp werden
rustplaatsen voor frontsoldaten en veldhospitalen ingericht.
Zedelgem bleef de hele oorlog een belangrijke draaischijf
voor de bevoorrading van het IJzerfront, tot de gemeente op
17 oktober 1918 werd bevrijd, nadat de Duitsers alle
installaties hadden vernietigd.

Om het personeel te huisvesten werd langs de Diksmuidse
Heirweg een kazerne voor 250 man gebouwd, die al in 1925
was afgewerkt. Deze snelle realisatie was mogelijk omdat
hiervoor de plannen van de kazerne in Houthulst gebruikt
werden. In 1934 kreeg de kazerne de naam Kapitein Stevens,
naar een officier die behoorde tot de munitiedienst van
Antwerpen en die in 1915 in Granville in Frankrijk omkwam
als depotoverste tijdens de ontploffing van het depot.
Naarmate in 1939 de spanningen in Europa opliepen, werd de
verdediging van het depot versterkt en werd Zedelgem
overspoeld door reserve-eenheden die overal ingekwartierd
werden. Vanaf september draaide het depot op volle toeren
om munitie te leveren aan gemobiliseerde eenheden aan de
Duitse grens. Op 9 mei 1940 kondigde de legerleiding
algemeen alarm af en de dagen daarop moest het depot
verdedigd worden tegen Duitse vliegtuigen. Het Belgisch
leger moest zich terugtrekken achter de Leie en verschillende
eenheden trokken daarbij via Zedelgem. Het is ten andere
vanuit Zedelgem dat verschillende emblemen werden
overgebracht naar de abdij in Zevenkerken, waar ze de hele
oorlog verborgen bleven.
De Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog
Het Belgisch leger legde de wapens neer op 28 mei 1914 en
nog dezelfde dag stuurde de Duitse divisiecommandant een
delegatie om de kazerne en het depot over te nemen. Al het
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buitgemaakte Belgische legermaterieel werd verzameld op
een weide aan de Vloethemveldstraat en door de Duitsers in
gebruik genomen of verkocht. Het bezettingsregime was
streng, de avondklok werd ingesteld en lichten moesten
gedoofd worden. De kazerne deed eerst korte tijd dienst als
krijgsgevangenkamp en tot mei 1941 werkten er Duitsers om
achtergebleven slagveldmunitie op te ruimen. De hele oorlog
lang verbleven Duitse troepen in de kazerne tijdens
rustperiodes of bij frontherschikkingen, maar ook om
opdrachten uit te voeren in het depot. De verdediging rond
het depot werd verder uitgebreid.
Toen de Duitsers zich vanaf de zomer van 1944 moesten
terugtrekken, ondermijnden ze het hele depot. Marcel Baert,
die nabij het depot woonde, slaagde erin een groot deel van
de ontstekingsdraden onklaar te maken, maar niettemin leed
de ruime omgeving veel schade toen de Duitsers het hele
depot lieten ontploffen. Op 8 september bevrijdden
Canadese troepen de streek van Zedelgem.

Over POW 2374 en POW 2375 in de tentenkampen zijn geen
gegevens gekend. Op 9 juni 1945 bracht een afgevaardigde
van het Internationale Rode Kruis een bezoek aan het kamp
en stelde een bezetting vast van 62.000 krijgsgevangenen. Dit
aantal zou later oplopen tot 120.000. De gevangenen leefden
in erbarmelijke omstandigheden, waardoor tijdens de winter
1945-1946 niet minder dan 43 gevangenen overleden en
massasterfte dreigde.
De krijgsgevangenen werden ingezet op boerderijen of
voerden grote werken uit, zoals de aanleg van de Koninklijke
baan tussen Blankenberge en Zeebrugge. Op cultureel vlak
werden inspanningen gedaan met een fanfare, theater en een
krant. De overblijvende betonnen kunstwerken zijn daar tot
op vandaag getuigen van.

Geallieerd krijgsgevangenkamp
Begin 1945 richtte het Britse leger een krijgsgevangenkamp
Prisoner of War of POW- camp op in het depot en tegelijk
werd ook de kazerne bezet. De resterende munitie uit het
depot werd tijdelijk gestapeld in opslagplaatsen op opgeëiste
gronden. Een 2.000-tal lokale burgerlijke arbeiders voerden
de werken uit: alles werd met de grond gelijk gemaakt om een
beter overzicht te hebben, honderden barakken werden
gebouwd, naast grote tentenkampen met daartussen de
nodige sanitaire installaties. Voor wateraanvoer werden
leidingen gelegd vanaf de vaart Brugge-Oostende. Er was ook
een bakkerij, met een capaciteit van 80.000 broden per dag,
die de hele provincie bevoorraadde. Engelse officieren
hadden de leiding over het kamp.

Het uitgestrekte POW-kamp was in verscheidene onderkampen verdeeld. Het was omgeven door een dubbele drie
meter hoge afsluiting met wachtposten en torens. ‘s Nachts
was het kamp hel verlicht. In POW 2226, vooraan in het
depot, verbleven hogere en lagere officieren, waaronder 21
generaals, 38 admiraals en ongeveer 100 kolonels. In POW
2229, achteraan in het depot verbleven de Duitse soldaten en
onderofficieren en POW 2227 in het noorden was bestemd
voor verschillende andere nationaliteiten, waaronder
Oostenrijkers, Armeniërs, Mongolen, Esten, Letten, Litouwers
en Roemenen.

Van munitiedepot tot natuurgebied
In april 1952 werd het depot heropend en werd de 3de
Compagnie Base Ammunition Depot er ondergebracht. De
munitie werd er opgeslagen, geïnspecteerd en onderhouden
om dan op afroep afgeleverd te worden aan eenheden. De
munitietransporten werden een vertrouwd beeld in
Zedelgem. Door de val van het IJzeren Gordijn werd de
legersterkte verminderd en daalde de munitiebehoefte,
zodat het depot in 1994 gesloten werd.

Op 9 juni 1995 werd het Vloethemveld geklasseerd als
beschermd landschap en werd het overgedragen aan de
Vlaamse Gemeenschap, die de terreinen onder leiding van
het Agentschap Natuur en Bos “ANB” verder ontwikkelt als
natuurgebied.
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Een fotografische impressie
Lunch in het Benedictusheem in Zevenkerken

Bezoek aan domein Vloethemveld

Meer weten over domein Vloethemveld en zijn geheimen?
Ludo Meulebrouck houdt zich graag beschikbaar voor verdere bezoeken.
Je kan hem bereiken op ludo.meulebrouck@skynet.be of op 050 82 75 45
Je vindt ook uitstekende reportages via

https://sites.google.com/site/krijgsgevangenenkampzedelgem/
https://sites.google.com/site/degroteoorlogeninzedelgem/
https://sites.google.com/site/ludomeulebrouck/
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Jaarlijkse familiedag met barbecue
Dudzele – 28 augustus 2016 om 15.00 uur

Traditiegetrouw zullen we ook dit jaar op de laatste zondag van augustus onze
familiedag houden. We kozen voor het polderdorp Dudzele. We passeren
regelmatig dit dorp zonder er ons van bewust te zijn dat het een boeiende
geschiedenis te bieden heeft. Dudzele is een langgerekt landbouw- en
woondorp in de Zeepolders en werd in 1971 door Brugge opgenomen.
Toch blijft het verder zijn eigenheid bewaren en zijn nog heel wat oude huizen,
boerderijtjes en grote polderhoeven bewaard. Reden dus om dit te gaan
ontdekken. Vele jaren was Dudzele ook een bekend bedevaartsoord, waar de
heilige Leonardus van Noblat werd vereerd. De torenruïne van de vroegere
omvangrijke kerk is een van de overblijvende getuigen van dit belangrijk
pelgrimsoord.
We voorzien dat de deelnemers tussen 15.00 en 16.00 uur hun historische
wandeltocht kunnen starten vanaf Café St Joris in de Sint Lenardstraat. We
beperken de afstand van de wandeling tot maximum een vijftal km. De
Heemkundige Kring van Dudzele zal die dag speciaal zijn heemkundig museum,
“de Groene Tente”, voor ons openstellen. Medewerkers van het museum
zullen ons begeleiden en uitleg geven.
De wandeling eindigt aan het restaurant ’t Zwaluwnestje, naast de plaats van vertrek. De deelnemers kunnen ook dit jaar weer
een aantal prijzen winnen. De prijsuitreiking van de wandelzoektocht wordt voorzien tijdens het aperitief rond 17.30 uur, zodat
we om 18.00 uur aan tafel kunnen voor een rijk gevulde BBQ.
We hopen zoals in het verleden op een grote opkomst. Kinderen en kleinkinderen van onze leden zijn ook welkom.
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Voordracht “De Iraanse Dreiging”
Voordracht door Marc Bauwens
Groot Seminarie Brugge – 19 september 2016 om 19.45 uur

In september openen we onze reeks najaarsactiviteiten in het Groot Seminarie
met een bijzonder interessante en actuele voordracht over Iran. Spreker is
Marc Bauwens.

Voorstelling van de spreker
Marc Bauwens is geboren in 1954 in La Bassée in Frankrijk en hij is van opleiding musicus. Hij schreef een vijftiental, tot op
heden onuitgegeven werken betreffende muziek, filosofie, mystiek, religie en het antieke Egypte, waaronder volgende titels:
“La peine de mort, est-elle une solution?”, “Rien n’ est plus dangereux que le pouvoir, c’ est le cancer des libertés”, “Heureux
celui qui a traversé les mystères, il connait la source et la fin de la vie”, “La musique dans la Franc-Maçonnerie”, “La Grande
Pyramide et le Roi Khéops”.
Zijn belangstelling voor internationale ontwikkelingen, in het bijzonder in het Midden-Oosten, ontstaat begin jaren ’70 en hij
volgt de talrijke onderhandelingen van US Secretary of State Henry Kissinger, die hij tot op heden als één van de meest
intelligente en talentrijke politici van de USA beschouwt. In 1979 breekt de islamitische revolutie in Iran uit en de dramatische
implicaties tot op vandaag laten hem nooit meer los. Vandaar de oorsprong van zijn werk ontstaan in de zomer van 2015, “De
Iraanse dreiging” (Origineel: La Menace iranienne).
Marc Bauwens reisde naar talrijke landen in de regio, zoals Azerbeidzjan en de Verenigde Arabische Emiraten. Iran heeft hij
echter altijd bewust als bestemming vermeden. Marc Bauwens is een bescheiden kenner van de islamwereld en de conflicten
aldaar. Hij is een bewonderaar van het oude Moorse Spanje, waar moslims vooraanstaande geleerden, dokters, schriftkenners,
schrijvers en dichters waren. Tenslotte is hij een vurige verdediger van de Staat Israël als enige democratische staat in de regio
en hij vindt dat er geen compromissen of akkoorden mogen worden afgesloten die de veiligheid en het voortbestaan van de
Joodse Staat in het gedrang kunnen brengen.
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Veiligheid en Defensie in ruimere context
Jan De Vos
De Mars-pijler van onze Kring is traditioneel gericht op de band met Defensie. Het veiligheidsvraagstuk is
vandaag echter dermate complex geworden dat alle diensten die instaan voor de binnen- en buitenlandse
veiligheid elkaar in een doorgedreven samenwerking zullen moeten vinden. Reden dus om de
vraagstukken rond veiligheid en defensie voortaan in ruimere context te beschouwen.

Hedendaagse dreigingen raken onze samenleving op alle vlakken
De aanslagen in Zaventem en Brussel op 22 maart dit jaar hebben duidelijk gemaakt dat onze moderne samenleving op alle
vlakken kwetsbaar geworden is. Omdat we vele decennia lang gespaard bleven van ernstige rechtstreekse dreigingen, leek het
effect van deze aanslagen ons onwezenlijk en richtten ze op menselijk, economisch, sociaal en politiek vlak zware schade aan.
Even slaagden terroristen erin ons maatschappelijk leven te ontwrichten; reikend van het verstoren van mobiliteit en
communicatie, via een economische terugval in o.m. toerisme en horeca, tot een polarisatie in de politieke en sociale
geledingen. Andere nieuwsoortige dreigingen, zoals cyberaanvallen, mensensmokkel, drugshandel, milieumisdrijven en
financiële, fiscale of sociale malversaties, kunnen daarmee in verband staan en moeten dus ook beschouwd worden.

Een afgestemde werking
De uitdagingen op het vlak van veiligheid en defensie zijn dus ruimer geworden en dwingen onze politieke leiding tot een
integrale aanpak van veiligheidskwesties, in die zin dat alle daarbij betrokken diensten en instellingen tot een naadloze samenwerking zullen moeten komen.
We willen hierop aansluiten door in onze werking en ons activiteitenprogramma ruimte te voorzien voor het veiligheidsvraagstuk in al zijn facetten. Binnen onze jaarlijkse cyclus van voordrachten en bezoeken willen we daarom alle veiligheidsdiensten aan bod laten komen en de hele waaier aan hedendaagse dreigingen belichten. Een thema dus dat een volwaardige
plaats krijgt. Het bezoek aan het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten, maar ook de voorbije conferenties
door magistraten en politie-officieren waren een stap in die richting en zullen een vervolg kennen.
Ook artikels in M&M Contact over veiligheidskwesties krijgen daarin hun plaats. Daarvoor zullen we samenwerking zoeken met
onderzoeks- en onderwijsinstellingen, zoals het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie en het Koninklijk Hoger Instituut
voor Defensie. Op de hiernavolgende bladzijden vatten we alvast de koe bij de hoorns.

Een aangepaste ledenwerving
Naast actieve en reserveofficieren van Defensie kunnen officieren en leidinggevenden van de politie, brandweer, civiele
bescherming en douane, maar ook leden van andere publieke en private instellingen vanuit hun specifiek vakgebied en hun
relaties bijdragen tot de ontwikkeling van een debat rond veiligheids- en defensiekwesties binnen onze Kring. Het is dus zeker
verantwoord onze ledenwerving ook daarop af te stemmen.
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Van München tot Molenbeek
Operationele veiligheid en media
Door Lars Scraeyen, vorser bij het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie
van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie
Het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie (SCVD) van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie
publiceert regelmatig korte analyses van actuele thema’s. In E-Note nummer 19 besteedt Lars Scraeyen
aandacht aan het spanningsveld tussen de vereisten van operationele veiligheid en de berichtgeving in
de reguliere en sociale media. Volgende samenvatting biedt inzicht in de daarmee verbonden problemen.

Probleemstelling
Op vrijdag 18 maart 2016 werden de media gedomineerd
door de berichtgeving over de politieraid op de verblijfplaats
van Salah Abdeslam in Molenbeek. De dag erop wees
Directeur-generaal van de Gerechtelijke Politie Claude
Fontaine op de “onverantwoordelijkheid” die “bepaalde
media” daarbij aan de dag legden. Niet alleen waren de media
voortijdig aanwezig op de plaats van de actie, maar bovendien had een Frans weekblad gevoelige informatie onthuld,
zodat de politieactie vervroegd moest uitgevoerd worden.
De media waren al vroeg op de hoogte en hadden tot een uur
voor de aankomst van de politiediensten postgevat in
Molenbeek. De meesten van hen respecteerden de vraag om
pas na afloop van de politieactie beelden uit te zenden.
Enkele zenders, waaronder de Vlaamse Televisie Maatschappij VTM, brachten rechtstreeks verslag van de gebeurtenissen en ook na de aanslagen in januari eerder dit jaar
verzorgde diezelfde zender liveverslaggeving over een politieactie in Molenbeek. Er volgden toen felle reacties, die stelden
dat dergelijke berichtgeving de politieoperatie kon schaden

en het leven van de politieagenten of dat van de
omwonenden in gevaar kon brengen. Peter De Waele,
woordvoerder van de Federale Politie, vroeg zich daarop in
een opiniestuk af of voor sommige media een scoop een
mensenleven waard was. Op 22 november 2015 kondigde de
overheid een “black-out” periode voor de duur van de
operaties af, zodat de media geen rechtstreeks verslag
konden uitbrengen. Volgens hoofdredacteur Christophe Bert
van Le Soir werd op 22 maart 2016, mogelijks als reactie op
de kritiek op deze “lockdown” van Brussel, dergelijke
maatregel niet genomen.
Waar ligt nu precies de knoop in de relaties tussen de
veiligheidsdiensten en de media? De auteur benadert deze
kwestie met betrekking tot de operationele veiligheid vanuit
drie invalshoeken: vooreerst de perslekken en indiscreties,
vervolgens de liveverslaggeving tijdens acties van de
ordediensten en tot slot de invloed van niet-gevalideerde
informatie

Perslekken, indiscreties en operationele veiligheid.
Een eerste probleem met betrekking tot de operationele
veiligheid dat de directeur-generaal van de gerechtelijke
politie Claude Fontaine aankaartte, was het lek in de media
dat leidde tot de vervroeging van de operatie. De beschikbare
informatie laat niet toe vast te stellen of het noodzakelijk was
de actie te vervroegen, maar toont wel aan dat de controle
van informatie in onze moderne samenleving zeer moeilijk is.
Bovendien wordt vastgesteld dat, in tegenstelling tot een
tweetal jaren geleden, veel meer officiële instanties en
ministers de media te woord staan in de context van
éénzelfde incident. Het is uiteraard belangrijk de bevolking
met gepaste communicatie te informeren over de daadwerkelijke aanpak van het probleem, maar deze evolutie houdt
ook het risico in dat elkeen zijn unieke stuk informatie naar
buiten wil brengen. Bart Brinckman, journalist bij “De
Standaard”, schreef dat ook het Belgische federaal parket aan

een stijlbreuk werkt, waarbij de verschillende persconferenties elkaar opvolgden. Hij benadrukte evenwel dat deze
verschillende persconferenties met uitsluitend feitelijke
informatie, de voedingsbodem voor wilde geruchten niet
konden wegnemen. “Geruchten” zo stelde hij, “die politici
met hun ontelbare mediaoptredens soms graag zelf voeden”.
Het doorspelen, al dan niet met opzet, van informatie door
politiemensen of ander veiligheidspersoneel is, in tegenstelling tot de voorziene externe communicatie, een nietgecontroleerde vorm van communicatie. Directeur-generaal
Fontaine wil betrokkenen, indien gekend, wijzen op het risico
dat het gebruik van deze informatie door de media zware
gevolgen kan hebben.
Meer nog dan de gevolgen voor de politieactie in Molenbeek,
brachten medialekken met betrekking tot operatie Pathway
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in het Verenigd Koninkrijk ernstige risico’s mee. Bob Quick,
hoofd van de antiterreureenheid van de Metropolitan Police,
werd gefotografeerd met geheime documenten onder de
arm terwijl hij naar het kabinet van de Britse premier stapte.
Een document detailleerde plaats en datum van de arrestatie
van twaalf terreurverdachten in de regio’s Manchester,
Liverpool en Lancashire. Er werd gepoogd de publicatie van
de foto’s tegen te houden, maar toch bestond het besef dat
het te laat was en werd de operatie onmiddellijk in gang
gezet. Gelukkig met succes, want alle verdachten werden
gearresteerd. Het Britse incident kadert de beslissing om de
actie in Molenbeek te vervroegen enigszins. Waar de
verschillende verdachten in operatie Pathway reeds geruime
tijd geobserveerd werden door MI5, was Abdeslam erin
geslaagd gedurende bijna vier maanden ondergedoken te
blijven binnen de Schengenzone. Het risico om Abdeslam uit
het oog te verliezen was dan ook veel groter dan in het geval
van de verdachten bij operatie Pathway.

Dat iemand zich liet fotograferen met gevoelige informatie is
verre van uniek. Ook Belgische partijvoorzitters werden door
de media gespot met documenten toen ze arriveerden bij de
onderhandelingen voor de regeringsvorming. En opnieuw in
Downing Street in Londen, werd in 2014 een ambtenaar met
een geclassificeerd document over het Britse standpunt voor
EU-sancties tegen Rusland in de hand gefotografeerd. Het
document bevatte argumenten tegen sancties voor Rusland
naar aanleiding van de invasie van Oekraïne.
Al deze lekken, ongeacht of ze vrijwillig dan wel onvrijwillig
plaatsvinden, kunnen belangen schaden en zelfs het leven
van een of meerdere betrokkenen in gevaar brengen. En zelfs
als de media niet de oorzaak van het lek zijn, dragen zij toch
een grote verantwoordelijkheid door de verdere verspreiding
van de gelekte informatie.

Realtime terrorisme
De krant Le Monde noemde 22 maart, de dag van de
aanslagen in Brussel, ook de dag waarop de Belgische media
hun intrede maakten in het tijdperk van de liveverslaggeving.
De auteurs kaderden de verslaggeving op 22 maart als volgt:
“C’est dans la mécanique du temps réel que le pays a traversé
cette journée noire.” Ook hoofdredacteur Christophe Berti
van Le Soir, beaamt dat de liveverslaggeving een nieuw gegeven is voor de traditionele media. Maar is dit wel zo nieuw?
Dat realtime-informatie zowel terroristen als veiligheidstroepen kan beïnvloeden bij hun beslissingen, werd al bij de
gijzelneming tijdens de Olympische spelen van München in
1972 aangetoond. Een eerste reddingspoging door de politie
werd afgeblazen, toen bleek dat de agenten die de aanval
zouden uitvoeren live gefilmd werden toen ze hun posities
boven het appartement in het Olympische dorp innamen, en
op die manier gevolgd werden door de gijzelnemers in het
appartement waar de Israëlische ploeg werd vastgehouden.
Meer dan veertig jaar later in Frankrijk, leidde de verslaggeving van onder ander BFM TV tijdens de gijzelingsactie in
de Joodse supermarkt Hyper Cacher op 9 januari 2015 tot een
formele klacht door zes overlevenden. Deze stelden dat de
realtimeverslaggeving het leven van “derden” in gevaar had
gebracht. Concreet verweten de zes overlevenden volgens
hun advocaat dat de media onthuld hadden dat er zich nog
overlevenden verscholen in de koelkamer van de supermarkt.
De advocaat beriep zich op rapporten van de Franse
mediawaakhond Conseil supérieur de l’audiovisuel of CSA, die
zestien verschillende audiovisuele media in totaal eenentwintig tekortkomingen tijdens de verslaggeving van de
aanslagen in Parijs aanwreef. In een reactie op de berichten
van de CSA reageerden de verschillende media op hun beurt
met een open brief, waarin zij stelden dat de houding van de
mediawaakhond de kiemen van een nieuwe censuur droeg.

Een jaar na die aanslagen werd de klacht tegen BFM TV
ingetrokken, nadat de televisiezender zich publiek had verontschuldigd en ermee had ingestemd een schadevergoeding
te betalen aan een Joods fonds ter vergoeding van slachtoffers van terrorisme. Bovendien nam de zender zich voor
een handvest op te stellen waarin het zich ertoe verbindt het
leven van gijzelaars en slachtoffers niet in gevaar te brengen
en hun integriteit te respecteren. Tegen andere zenders,
waaronder TF1, France 2 en RMC, loopt op vandaag nog
steeds een gelijkaardige klacht. Bij de aanslagen in Parijs in
november, later datzelfde jaar, stelde men geen onregelmatigheden vast en werden de eerste beelden van de
politieraid op de concertzaal Bataclan pas één uur en tien
minuten na de feiten verspreid. Dit wijst erop dat de houding
van de mediawaakhond, ondanks de protesten, en de lopende rechtszaken hun doel niet gemist hadden. Het uitbreiden
van het politiecordon rond de actiezone speelde hierin
ongetwijfeld ook een rol. De Belgische media berichtten wel
over dit debat in Frankrijk, maar inhoudelijk werd daar geen
aandacht aan besteed. Daags na de aanslagen in Brussel
maakte “Le Monde” echter wel het punt dat deze kwestie
opnieuw de kop zou opsteken.
De toegang tot realtime-informatie via sociale media, en bij
uitbreiding alle toepassingen ervan, zijn eveneens exponentieel gegroeid en vormen misschien nog een grotere
bedreiging. Na de aanslag in Mumbai op 26 november 2008
stelde luitenant-generaal George Flynn (USA) dat de aanslag
aantoonde dat het internet een middel van onschatbare
waarde was in de voorbereiding van aanslagen: "All the
mission planning (for Mumbai terrorist attack) was done via
Google Earth. There was no investment in technology of
(intelligence, surveillance and reconnaissance) platforms or
anything like that."
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De aanval bracht een ander gebruik van cyberspace aan het
licht. Naast de voorbereiding van de aanslag, maakten de
terroristen ook gretig gebruik van de informatie die socialenetwerksites deelden over de posities en bewegingen van de
ordediensten. Een analyse van satelliettelefoon-gesprekken
tussen terroristische commando’s in Mumbai en hun leiders
in Pakistan toonde aan dat de situatie in India op de voet
gevolgd werd via live media en dat op die basis specifieke
geactualiseerde bevelen overmaakt werden. Het gebruik van
Twitter droeg wezenlijk bij tot de “situational awareness” bij
de terroristen in Mumbai. De politie reageerde hierop en
vroeg de media om geen gedetailleerde informatie over de
ordetroepen te verspreiden en te stoppen met tweeten naar
#mumbai. In het rapport wordt bovendien opgemerkt dat
“[the] sharing of real time situational information on the
move can enable the sophisticated usage of the most primitive
weapons. […] [The] unregulated real time Twitter postings can
contribute to increase the level of situation awareness for
terrorist groups to make their attack decision.”
Dit probleem is reëel, en de Belgische wetgeving maakt het
alleen maar complexer. In een opiniestuk in het weekblad
Knack in september 2015 argumenteerde jurist Mathieu Beys
dat het verbod om politieagenten te filmen een terugkeer
naar de censuur zou zijn, onder het mom van veiligheid. De
aanleiding voor zijn opiniestuk was de arrestatie van oudvrederechter Jan Nolf, die bij de geweldloze arrestatie van
enkele Engelse supporters tijdens een voetbalmatch beeld-

opnames had gemaakt en uitdrukkelijk weigerde op
aanmaning van de agenten te stoppen met filmen. Beys
stelde dat dergelijk verbod ingaat tegen verschillende fundamentele principes van een democratie en dat het verbod op
filmen van politieagenten en interventies volgens hem wijst
op een herinvoering van censuur. Censuur en de herinvoering
ervan is immers verboden door artikel 25 van de Belgische
grondwet. Daarenboven stelt de wet van 5 augustus 1992 op
het politieambt, met het oog op het waarborgen van de
identificatie van de politieambtenaren en -agenten en de
betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer,
gewijzigd bij de wet van 4 april 2014, dat politieambtenaren
en -agenten in functie in alle omstandigheden identificeerbaar moeten zijn middels een naamplaatje of een interventienummer.
Het probleem met de media dat Directeur-generaal Fontaine
aanhaalt is niet nieuw en gaat terug tot de opkomst van de
technologische mogelijkheid om in real time informatie
wereldwijd te verspreiden. We moeten wel voor ogen
houden dat terroristen en terroristische organisaties ook
lessen trekken uit de verschillende incidenten en dat, zelfs al
worden de beelden van de politieacties pas na enige tijd
vrijgegeven, deze alsnog de operationele veiligheid in het
gedrang kunnen brengen. Tevens bestaat de mogelijkheid dat
individuen de sociale media al dan niet kwaadwillig gebruiken
op een wijze die de terroristen in de kaart speelt.

De validatie van realtime-informatie
Naast de realtime-informatieverspreiding, met de daarmee
verbonden gevaren, werd op 22 maart via zowel de sociale als
de traditionele media, informatie verspreid die niet gevalideerd was door officiële bronnen. In de sociale media
circuleerden berichten van sympathisanten van de jihadisten
met valse informatie over andere aanslagen in Brussel. Deze
berichten in de sociale media, waaronder Twitter, werden
door particulieren en de media overgenomen. Die meldingen
betroffen bijvoorbeeld de aanwezigheid van explosieven aan
de Université Libre de Bruxelles ULB, de Europese Commissie
en het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter.

De ULB werd, op vraag van de ordediensten, geëvacueerd op
basis van een bericht op sociale media, aldus de woordvoerder van de universiteit Nicolas Dassonville.
Het probleem dat zich in dergelijke situatie stelt, is dat de
ordediensten en de overheden de tijd niet hebben om de
bronnen na te trekken en de informatie dus niet kunnen

valideren. Het overnemen van zulke berichten door anderen
op sociale media en zelfs door journalisten valideert die
informatie op een kunstmatige manier. Zo kan een bericht op
sociale media, door een lokale verslaggever opgenomen
worden, die op zijn beurt geciteerd wordt in een buitenlandse
krant, enzovoort. Gezien de ernst van de al dan niet valse
dreiging, zijn de ordediensten verplicht de nodige middelen
aan te wenden om de veiligheid van, in bovenstaand
voorbeeld, de aanwezigen in de ULB te garanderen. Door de
snelle verspreiding van misleidende berichten, die niet tijdig
gevalideerd kunnen worden, komen het personeel en de
middelen, zoals de ontmijningsdienst DOVO, onder druk te
staan, waardoor de operationele veiligheid op andere
plaatsen waar een reële dreiging heerst, in het gedrang komt.
De overvloed aan informatie via de verschillende mediakanalen heeft een dusdanige invloed op de veiligheidsdiensten dat bijvoorbeeld de centrale afdeling “Terrorisme”
van de federale politie al de informatie die zij ontvangt niet
meer kan verwerken. Hierdoor wordt het Coördinatieorgaan
voor de Dreigingsanalyse (OCAD), vanuit die hoek, overstelpt
met onverwerkte niet-gevalideerde informatie.
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Besluit
Het standpunt van directeur-generaal Claude Fontaine van de
gerechtelijke politie blaast een smeulend debat nieuw leven
in. Vorig jaar werd het in alle hevigheid gevoerd in Frankrijk,
maar het waaide niet echt over naar België. Zoals werd
vastgesteld, leidde realtimeverslaggeving al bij haar oorsprong tijdens de Olympische Spelen in München in 1972 tot
het compromitteren van de operationele veiligheid. Ook
tijdens de daaropvolgende decennia deden zich, mede door
de ontwikkeling van het internet, verschillende incidenten
voor, waar de rol van de media en de reikwijdte van de
verslaggeving ernstig in vraag werden gesteld.
De veiligheidsdiensten dienen erover te waken dat het
informatiebeheer binnen hun diensten geen ruimte laat voor
het straffeloos lekken van informatie. Bovendien moet gelet
worden op het onderhouden van een veiligheidscultuur en
het opzetten van sluitende procedures om indiscreties door
het personeel te voorkomen. Ook de media moeten beter op
hun verantwoordelijkheid inzake de verdere verspreiding van
gelekte informatie gewezen worden.

Zonder de media te willen censureren is - in een tijdperk waar
realtimetoegang tot informatie normaal is - de tijd meer dan
rijp om een evenwichtige relatie op te bouwen tussen
operationele veiligheid enerzijds en de reikwijdte van de
persvrijheid, in ruime zin, anderzijds. Een oproep zoals naar
aanleiding van de politieraids in november 2015 om geen
informatie te verspreiden over de acties is in maart 2016
uitgebleven. De haalbaarheid van een akkoord met de
verschillende mediadiensten, dat de operationele veiligheid
garandeert, zou onderzocht kunnen worden. Het verruimen
van de veiligheidsperimeter rond de actiezones, zoals in
Frankrijk, biedt eveneens een oplossing, maar belet de
buurtbewoners niet om de acties vanuit hun woning te volgen
en op te nemen met camera, om ze vervolgens te delen via
sociale media, zoals op 25 maart 2016 in Schaarbeek. Het is
dus een grotere uitdaging om discipline te vragen van de
gewone burger.

Bron: SCVD E-note 19 te downloaden via http://www.irsd.be/website/index.php/nl/productions/e-notes
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Oefening Storm Tide 3 in West-Vlaanderen
Jan De Vos
Op verschillende locaties in Oost- en West-Vlaanderen vond van 29 mei tot 3 juni 2016 de oefening “Storm Tide 3” plaats.
De organisatie van die internationale oefening was in handen van de Belgische Lichte Brigade. In totaal namen ongeveer
650 militairen en 350 burgers deel aan de oefenweek.

Defensie oefende vooral de manier van werken bij noncombattant evacuation operations (NEO): het evacueren van
niet-strijders uit conflictgebied. Op dag twee van de oefening
evacueerden de militairen bijvoorbeeld 150 burgers, die
vrijwillig meespeelden, vanuit de haven van Zeebrugge naar het
Nederlandse amfibische marineschip “Rotterdam”. De dag
ervoor hadden Britse, Duitse, Belgische en Nederlandse
commando's enkele zones heroverd op de “vijandelijke”
strijdkrachten. Onder anderen in en rond Oostende leverden ze
hevig slag. Naar aanleiding van het gebruik van oefenmunitie
reden intussen overal militaire voertuigen rond om de bevolking
gerust te stellen. Deze editie had haar naam alvast niet gestolen.
Wegens het slechte weer moest de oefenleiding de eerste twee
dagen verscheidene delen van de oefening omgooien of zelfs afgelasten. Dat hield het verloop van de oefening als geheel
echter niet tegen. Met onverwachte omstandigheden omgaan maakt immers deel uit van het militaire leven tijdens oefeningen
en operaties.

Een terugblik
Defensie kan tevreden terugblikken op de vijfdaagse militaire oefening “Storm Tide 3” die plaatsvond aan de kust en in de
omgeving van Kortrijk. Het blijft enorm waardevol en nuttig om dit soort oefeningen te houden. Enige spelbreker was het weer.
De oefening begon op maandag 29 mei met de inname van
Oostende, de luchthaven en de haven. De “Koninklijke Stallen”
werden ingenomen en beveiligd als opvangpunt voor te
evacueren burgers, waarna deze onder escorte naar de Cruiseterminal overgebracht werden.
Het weer gooide meteen roet in het eten, waardoor de landing
vanuit de lucht en vanop zee geschrapt moest worden. Ook
verschillende helikopteroefeningen doorheen de week vonden
niet plaats. Maar de grondscenario’s konden wel perfect
doorgaan, waarbij het vooral interessant is om in een burgeromgeving te werken.
Op woensdag 1 juni moesten commandotroepen “vijandelijke”
troepen uitschakelen in Kortrijk en het K-shoppingcenter
ontzetten. Onder massale publieke belangstelling schakelden
militairen van het 2de Bataljon Commando's op drie verdiepingen rebellen uit. De bevolking was goed op voorhand ingelicht
over deze oefening en het gebruik van oefenmunitie. Van
burgers werden heel wat positieve reacties ontvangen. Deze
oefening was dus een goede manier om te tonen hoe Defensie
werkt en aan te tonen dat oefenen daarvoor nodig blijft.
De dag eindigde voor de burgerdeelnemers in mineur, want hun
evacuatie per C-130 kon niet doorgaan omdat het toestel door
het slechte weer niet veilig kon landen op de luchthaven van
Wevelgem-Kortrijk.
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De oefeningen op donderdag 2 juni begonnen al vroeg. De
“Rotterdam” lanceerde een aantal landingsvaartuigen met
Britse en Nederlandse commandotroepen. Zij moesten via het
strand een geul innemen, niet ver van de haven van Zeebrugge.
Zodra de manschappen de onmiddellijke omgeving van de
landingsplaats beveiligd hadden, volgden ook terreinvoertuigen van het type Viking. Eenmaal aan land rukten ze
verder op om opnieuw burgers te ontzetten en te
evacueren. Voor één van de groepen burgers betekende dit een
rit naar de haven van Zeebrugge. Van daaruit brachten de
militairen hen over het water naar de “Rotterdam”. Die
geslaagde evacuatie betekende meteen ook het einde van deze
editie van de oefening “Storm Tide”.

Versterkte internationale samenwerking
Naast 150 Belgische, namen ook nog 400 Duitse, Nederlandse
en Britse troepen deel aan de oefeningen. Dit laat toe elkaars
methodiek en communicatie onderling af te stemmen. Het was
de eerste keer dat de Britten meededen aan de oefening.
Zo werden Duitse en Engelse troepen en voertuigen ingezet om
het stadscentrum, de cruiseterminal en de haven van Oostende
te ontzetten. De Nederlandse mariniers werden vanaf de
“Rotterdam” ingezet om na een landing in Zeebrugge een zone
te beveiligen en vanaf daar burgers te evacueren naar het schip.
Duitse commando’s met hun voertuigen in actie tijdens een
evacuatie in het centrum van Oostende

Op 1 juni ondertekenden generaal-majoor Deconinck, de
Commandant van de Landcomponent, en de Commandant
van de Nederlandse Zeestrijdkrachten, luitenant-generaal
der Mariniers Verkerk, aan boord van het Nederlandse
marineschip “Rotterdam” een intentieverklaring om in de
toekomst nauwer samen te werken. De Belgische Lichte
Brigade en het Nederlandse Korps Mariniers zullen bekijken
hoe ze hun kennis en amfibisch materieel beter kunnen
delen.

Foto’s: Defensie
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Afscheid van provincie-aalmoezenier
André Decock
Op 1 juni 2016 verliet Padré André Decock na een goed gevulde loopbaan de actieve dienst. Hij
werd door het Provinciecommando West-Vlaanderen verrast met een afscheidsfeest waarop
verschillende mensen, die de padré goed gekend hebben of met hem hebben samengewerkt, een
getuigenis en afscheidswoord brachten. Met dit korte verslag sluit de redactie van M&M Contact
hier graag op aan en wenst zij ons medelid André van harte succes in de toekomst.

Een gevulde loopbaan als aalmoezenier bij Defensie
Luitenant-kolonel Christophe Onraet verwelkomde de Padré en dankte
hem voor zijn jarenlange inzet in Defensie, waarna met verschillende
getuigenissen en verhalen een overzicht van zijn loopbaan geboden werd.
André Decock werd tot priester gewijd in het Bisdom Brugge in 1977,
waarna hij tot 1983 godsdienstleraar en studiemeester-opvoeder was in
het VTI in Oostende. Aansluitend werd hij aalmoezenier bij Defensie en
daarnaast ook nationaal aalmoezenier van MILAC. Vanaf 1996 diende hij
als aalmoezenier in achtereenvolgens Peutie, Evere en Brasschaat en
vervolgens provincie-aalmoezenier in West-Vlaanderen en aalmoezenier
in Ieper, Koksijde, Sijsele en Poelkapelle.
Hij was een drijvende kracht achter de jaarlijkse Lourdesbedevaarten en
verzorgde regelmatig vieringen en herdenkingsplechtigheden, vaak samen
met buitenlandse priesters en chaplains, maar steeds in de hem zo
kenmerkende stijl. Maar Padré André was vooral een aalmoezenier die de
manschappen vergezelde tijdens buitenlandse operaties. Van 1995 tot
2010 voerde hij niet minder dan 10 opdrachten uit in Belbat, Belkos,
Belukos en Isaf. Commandant Patrick Verlinden verwoordde het zo:
“Veel militairen hebben Padré André voor het eerst ontmoet tijdens hun
deelname aan de Belbat-opdrachten in Ex-Joegoslavië. Belbat 10 was
enkele maanden ontplooid in de Baranja, toen André overnam van de
Belbatveteraan Padre Karel.
Hij wist zich heel vlug te integreren en werd al gauw erg gewaardeerd door
menig Belbatter. Meer nog, als Padré bekeek hij de omgeving en zijn
inwoners vanuit een iets anders perspectief en wou hij er ook zijn voor de
geteisterde bevolking. Zo hield André week na week vol, tot de inwoners
van het dorpje Kotlina hun vrees overwonnen om mee eucharistie te vieren.
Ook binnen de Belbat gemeenschap bekeek André de zaken vanuit een
ander perspectief. Zo merkte hij als eerste de liefde op bij een koppeltje dat
er alles aan deed om hun prille gevoelens voor elkaar zo goed mogelijk voor
de buitenwereld te verbergen. Hun enige misrekening was dat je beter geen
“voetje vrijt” met André in de buurt. Met het koppeltje gaat het trouwens
nog steeds opperbest!
Meer dan thuis, had 15 November in de Baranja een bijzondere betekenis.
Het zou daarom ondermaats zijn, mocht het Te Deum via een
geluidscassette worden afgespeeld. André richtte daarom een heus
zangkoor op. De repetities werden gestart en al na enkele schuchtere
pogingen evolueerde dit naar een vrij harmonieus meerstemmig klankspel.
Het feit dat André tijdens de repetities smeermiddel voor de stembanden
voorzag, zal hier zeker toe bij gedragen hebben.”
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Een groot marineman is heengegaan
Overlijden van Ere Kapitein-ter-zee Liénart
Een bijdrage van Erefregatkapitein Henri P. Rogie

Met het overlijden van Ere Kapitein-ter-zee Jean-Claude Liénart verloor ons land op 9 maart
2016 een groot zeeman. Commandant Liénart was een uitzonderlijk man, een ervaren
zeeman, een gewaardeerd historicus en een trouwe vriend van velen. De maritieme wereld
heeft veel aan hem te danken en daarom is zijn heengaan een groot verlies voor de Marine.

Verdienstelijk commando en zeeman met sterk maatschappelijk engagement
Jean-Claude Liénart werd geboren in Brugge op 17 december
1923 en bereikte dus de gezegende leeftijd van 92 jaar.
Tijdens zijn lange loopbaan oefende hij talrijke hoge functies
uit bij de Zeemacht, schreef heel wat artikels in maritieme
tijdschriften, waaronder Neptunus, en was hij voorzitter van
talrijke vaderlandslievende en maritieme verenigingen.
Zo is hij onder meer dertig jaar lang voorzitter geweest van de
Vriendenkring Gepensioneerden van de Zeemacht (VGZM/
APFN), was hij stichtend voorzitter en commandant van het
Koninklijk Marine Kadetten Korps, en voorzitter van de
Koninklijke Federatie van Sea-Scouts en Sea-Guides van
België. Van 2001 tot einde 2013 was hij voorzitter van het
Herdenkingscomité Luitenant-ter-zee Victor Billet. Zowel de
oudgedienden van de Zeemacht als de jongeren lagen hem
dus nauw aan het hart.

Links in beeld Commandant Liénart tijdens een toespraak te
Dieppe, aan de gedenkplaat van LTZ Victor Billet.

Bij de Bevrijding in september 1944 nam Jean-Claude Liénart
dienst als oorlogsvrijwilliger en werd hij als Commando
ingelijfd bij het regiment Nr 10 Inter-Allied. Hij nam deel aan
de veldslagen in Nederland en in Duitsland. Hij werd in 1946
gedemobiliseerd met de graad van “Full Corporal”.

Een gevulde loopbaan bij de Zeemacht
Een lange staat van dienst op zee
Op 19 december 1946 start Jean-Claude Liénart zijn lange
loopbaan bij de Zeemacht. Als marine-aspirant leidt hij van
juli 1947 tot oktober 1949 de Katy Mine Party. Twee jaar lang
zorgt hij voor de ontmijning van de stranden en kustwateren
van De Panne tot Cadzand en vernietigt daarbij 711 mijnen,
een record dat niemand evenaart.
Op 16 oktober 1946 vinden we hem terug aan boord van de
MMS 193, dan aan boord van de Lecointe en in 1950 aan
boord van de MMS 1020. Hij wordt commandant van de MMS
946, dan commandant a.i. van de 11de Flottielje en in 1952
commandant van de MMS 943. Het jaar daarop dient hij aan
boord van de Vanhaverbeke en hij wordt daarna
gedetacheerd in de USA als commandant van de M 911.
Vanaf 01 juli 1954 leidt hij twee jaar lang de operaties van het
Regionaal Maritiem Commando Oostende “COMAROST” en

hij wordt in 1956 eerste luitenant van de Gerlache. Op 02
januari 1957 is hij commandant van de M926 en in 1958 voor
twee jaar commandant van de afdeling Dek van het Centrum
voor Marinevorming in Sint-Kruis. In 1960 wordt hij
commandant van de Breydel.

Stafofficier
Na gedurende vijftien jaren op zee te hebben gediend, gaat
Luitenant-ter-zee Liénart verschillende hoge functies bij de
Zeemacht bekleden. Zo is hij op 3 september 1961 als
Stafofficier gedetacheerd bij de Mijnenschool Den Helder en
het jaar daarop wordt hij Officier Operaties bij het Regionaal
Maritiem Commando Oostende "COMAROST”. Van 11 januari
1963 tot 19 september 1965 is hij tweede in bevel van de
Mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN in Oostende. Hij keert
even terug aan boord van de KAMINA, waar hij van 1965 tot
1967 dient als tweede commandant.
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In september 1967 wordt hij gedurende drie jaar Hoofd Sectie
Publieke Relaties op de Staf van de Zeemacht in Brussel. Zo
wordt hij de grote publicrelationsman van de Zeemacht. Een
stap verder: op 21 oktober 1969 wordt hij voor drie jaar
commandant van de Marinebasis Oostende CEDRA en op 23
augustus 1972 promoveert hij tot commandant van de
Mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN.
Op 18 augustus 1975 wordt hij Adjunct van de AdjunctStafchef bij de Staf van de Zeemacht te Brussel en om zijn
lange en brilante carrière te beëindigen, wordt hij tot Chef

van het “Bureau de Projet Chasseur de Mines”, dat in Parijs
opereert samen met de Franse en de Nederlandse marines.
Daar ziet de TRIPARTITE-mijnenjager het leven, die tot op
vandaag operationeel is in de drie marines..
Op 01 januari 1979 gaat Fregatkapitein Liénart met pensioen
en stapt hij over naar het reservekader, waar hij de graad van
kapitein-ter-zee behaalt. Tot kort voor zijn overlijden blijft hij
actief als voorzitter van verschillende maritieme, maar ook als
schrijver en historicus van 's lands militaire marine, en zelfs
als voordrachtgever tot in Frankrijk toe.

Een waardige uitvaartplechtigheid
Op 17 maart jongstleden had in de dekenale kerk St.-Petrus &
Paulus te Oostende de uitvaartplechtigheid van commandant
Liénart plaats. Een drieledige delegatie van de Marine was
aanwezig en heel wat personaliteiten en voorzitters van
maritieme verenigingen, alsook veel oudgedienden van de

Zeemacht, woonden de plechtigheid bij. Barones Christine
van Slingelandt, oudste dochter van de Commandant, hield
een korte maar ontroerende afscheidsrede. Een kleinkind las
volgend gedicht van William Blake voor

Le Voilier
Je suis debout au bord de la plage.
Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l’océan.
Il est la beauté, il est la vie.
Je le regarde jusqu’à’ ce qu’il disparaisse à l’horizon.
Quelqu’un à mon côté dit : « Il est parti ! »
Parti ? Vers où ?
Parti de mon regard, c’est tout !
Son mât est toujours aussi haut,
Sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine.
Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui.
Et juste au moment où quelqu’un près de moi dit : « Il est parti ! »
Il y en a d’autres qui, le voyant poindre à l’horizon et venir vers eux,
s’exclament avec joie : « Le voilà ! »
C’est ça la mort

Waarna de Last Post weerklonk als afscheid aan een groot marineman.
“Le Marin s’est éteint, par mer calme et aux commandes …”

M & M C o n t a c t 2 / 2 0 1 6 | 31

De reserve van de Marine wint
prijs van de “beste stand”
André Billiet, secretaris

De Koninklijke Nationale Vereniging van Reserveofficieren (KNVRO) en de
Koninklijke Nationale Unie van Reserve-onderofficieren (KNUROO ) organiseren
jaarlijks samen de nationale competitie van de reservekaders. Elke actieve
reservemilitair die tot een eenheid of staf behoort, kan deelnemen aan die
tweedaagse gebeurtenis. Tijdens de wedstrijd nemen ploegen van vier personen
het tegen elkaar op in allerlei disciplines en lopen ze letterlijk een twintigtal
proeven af. De opdrachten aan de stands zijn sterk uiteenlopend. Zowel militaire
kennis als fysieke uithouding worden op de proef gesteld in testen op
bewapening, recht der gewapende conflicten, brandbestrijding en eerste hulp.
Elk jaar zijn er specifieke bijkomende testen per component en zorgt de
organiserende steuneenheid voor een persoonlijke toets.
Dit evenement ging dit jaar door in het kwartier van Lombardsijde op 12 en 13
mei. Zoals elk jaar was de Marine vertegenwoordigd met een stand van de
Koninklijke Vereniging der Militairen van het Reservekader van de Marine
(KVMRMar) die als “beste stand” verkozen werd door de deelnemende ploegen.
De 19 deelnemende ploegen werden dit jaar getest op hun kennis van de
internationale vaarroutes en op hun vaardigheden voor het gooien van een
werplijn. Hiermee benadrukt de vereniging de belangrijke rol van de Belgische
Marine als diplomatiek, economisch en militair instrument en meer specifiek
daarin de noodzaak van de beveiliging van de internationale handelsroutes om
onze nationale belangen te waarborgen.
De redactie feliciteert hierbij de deelnemende ploeg van de Marine.
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Vierdaagse Herdenkingsmars van de IJzer
Westhoek, 23 – 26 augustus
Andreas Billiet, secretaris

Van 23 t.e.m. 26 augustus kronkelt de Vierdaagse van de IJzer als groot wandelevenement voor de 44 ste
keer door de Westhoek, midden de belangrijke herdenkingsjaren die lopen als een sneltrein in deze regio.

Dit jaar is Magic Four of cijfer vier troef: 44ste editie, 4 dagen wandelen en 4 afstanden per dag!
In ieder geval loste de vorige editie de verwachtingen in en klokte af op niet minder dan 23.500 deelnemers!
In 2016 wandelen burgers en militairen achtereenvolgens:
• in Koksijde op dinsdag 23 augustus
• in Diksmuide op woensdag 24 augustus
• in Poperinge op donderdag 25 augustus
• en in Ieper op vrijdag 26 augustus, inclusief herdenkingsplechtigheid onder de Menenpoort en het slotdefilé.
De Vierdaagse van de IJzer kiest resoluut voor een prominente aanwezigheid en versterkte verbondenheid met de
verschillende partnersteden en voor de formule waarbij de wandelaars de jaarlijkse vernieuwde omlopen van 8, 16, 24 en 32
kilometer ontdekken in de prachtige Westhoek.
De herdenkingen in het kader van de Eerste Wereldoorlog vormen ook dit jaar de rode draad doorheen dit unieke
wandelevenement, waarbij de rol van de vrouw tijdens deze oorlog centraal staat. http://www.dezijkantvandeoorlog.be/
De deelnameprijs voor één wandeldag blijft onveranderd (vijf euro). De jeugd t.e.m. 18 jaar stapt al mee voor slechts drie
euro! De wandelaar kan bij zijn inschrijving bijkomend kiezen voor bustransport vanuit de partnersteden naar de
startplaatsen en terug voor een extra vijf euro per dag.
De partnersteden Diksmuide, Poperinge en Koksijde bieden een unieke verblijfsmogelijkheid aan tegen een democratische
prijs. Zie http://www.4daagse.be/index.php/nl/organisatie/logement

Herdenkingen tijdens de Vierdaagse van de IJzer 2016
Dinsdag – 23 augustus – Omloop Oostduinkerke
08u15: Openingsplechtigheid aan start op de parking Sint-Niklaaskerk te OOSTDUINKERKE
11u30: Bloemenhulde aan het “Monument der gesneuvelden “ Onze-Lieve-Vrouwstraat te NIEUWPOORT
Woensdag – 24 augustus – Omloop Diksmuide
10u30: Plechtigheid “Soldatenfriedhof”, Houtlandstraat te VLADSLO
13u00: Plechtigheid aan monument Marinefuseliers te DIKSMUIDE - Organisatie “Vriendenkring Belgische Marine Infanterie”
14u15: Plechtigheid te OUD-STUIVESKENSKERKE - Organisatie “De Vrienden van het OLV Hoekje te Oud-Stuivekenskerke”
16u15: Bloemenhulde en aansluitend parade: Italiëplein en Grote Markt te DIKSMUIDE
Organisatie door Vaderlandslievende verenigingen Diksmuide en Vierdaagse van de IJzer
Donderdag – 25 augustus – Omloop Poperinge
12u15: Plechtigheid aan monument “Memorial Aux Soldats Français 1914-1918”, Kemmelbergweg te KEMMEL
18u15: Bloemenhulde aan het “Monument der gesneuvelden” Grote Markt, POPERINGE
Vrijdag – 26 augustus – Omloop Ieper
12u15: Plechtigheid aan monument “Canadian Hill 62 Memorial”, Canadalaan te ZILLEBEKE
15u30: Last Post aan de Menenpoort, IEPER
16u00: Slotdefilé, Grote Markt, IEPER
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Duitse reservisten onderhouden begraafplaatsen
Zoals elk jaar waren medio juni twee groepen Duitse reservemilitairen aan het werk op de Duitse oorlogsbegraafplaatsen
in West-Vlaanderen. Ze verzekeren er op vrijwillige basis het onderhoud van graven, beplanting en gebouwen. Al twaalf
jaar lang biedt ons medelid Lucien Langenbick hen daarbij een helpende hand. FOCUS WTV was erbij en bracht verslag.

Reportage:http://www.focus-wtv.be/nieuws/vrijwilligers-maken-duitse-begraafplaats-weer-proper

Beelden: FOCUS WTV

Herinneringseducatie
We blijven actief meewerken aan initiatieven rond herinnerings- en vredeseducatie. Dit sluit geheel aan op onze
doelstellingen op het vlak van historisch bewustzijn en maatschappelijk verantwoord burgerschap.

Op 1 april 2016 namen André Billiet, André Decock, Jan De
Vos en Stefaan Vergaerde in het Esenkasteel in Diksmuide
deel aan de rondetafel over Vredeseducatie die ingericht
werd door het Netwerk Oorlog en Vrede in de Westhoek,
onder auspiciën van de Provincie West-Vlaanderen.

En op 27 april namen André Billiet, Stefaan Vergaerde en Ronny
Vermeersch in Brussel deel aan een studiedag van het
Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie. Ze woonden er
verschillende seminaries en workshops bij, waarop onder
anderen de vraag aan bod kwam hoe de herdenking van de
Eerste Wereldoorlog na 2018 kan verder gezet worden.
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Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij
West-Vlaanderen
Rudolf Leplae, bestuurslid

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, kortweg POM, West-Vlaanderen speelt een belangrijke
rol bij de ontwikkeling van de lokale economie. Het is daarom nuttig - mede om vorm te geven aan
onze focus op economie en bedrijfsleven - de POM even voor te stellen aan onze leden. De heer Brecht
Vanruymbeke en mevrouw Brigitte De Proost, beiden in dienst bij de POM, werkten hieraan mee.

Opdracht
De POM-West-Vlaanderen wil de economie van West-Vlaanderen in
het algemeen, en het innoverend bedrijfsleven in het bijzonder,
versterken door samenwerkingsverbanden te stimuleren tussen de
ondernemingen en hun organisaties, de kennisinstellingen, de
regionale beleidsorganen en de sociale partners.
Als verzelfstandigd agentschap van de Provincie West-Vlaanderen,
is de POM verantwoordelijk voor de uitvoering van het sociaaleconomisch beleid van de Provincie. Aan de basis van dit beleid ligt
West Deal, het strategisch plan om het sterk industrieel weefsel van
West-Vlaanderen naar een toekomstgerichte en kennis gedreven
economie te transformeren.
Samen met haar partners zet de POM West-Vlaanderen in op de volgende zes West-Deal-speerpunten.
1.

Start West
Het aantal start-ups in onze provincie verhogen en versterken, met bijzondere aandacht voor de starters in de
creatieve sectoren. Centraal daarin staat de versnelde uitbouw van het provinciaal netwerk van stedelijke
ondernemerscentra, van waaruit het startersbeleid op regionaal niveau wordt ingebed.

2.

Fabrieken van de Toekomst
De “Fabrieken voor de Toekomst”, unieke samenwerkingsverbanden tussen overheid, onderwijs & onderzoek en de
bedrijfswereld, verder ontwikkelen rond de sectoren waarin West-Vlaanderen excelleert, en er sterke clusters rond
uitbouwen. Deze sectoren zijn: nieuwe materialen, voeding, blue energy, mechatronica en zorgeconomie. In ons
vorig nummer van M&M Contact werd het initiatief “Fabrieken voor de Toekomst” uitvoerig voorgesteld.
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3.

West-Poort
De vele logistieke poorten die West-Vlaanderen rijk is, versterken, op elkaar aansluiten en verder uitbouwen, om de
economie in onze provincie, alsook ook deze in het hinterland, duurzaam te ontsluiten.

4.

Technische Universitaire Alliantie West-Vlaanderen (TUA West)
TUA is opgericht als private stichting en is een associatieoverschrijdende samenwerking voor het ontwikkelen van
hoger onderwijs en onderzoek in West-Vlaanderen, als
cruciale onderbouw voor de transformatie naar een kennis
gedreven economie.

5.

West voor Middenstand
Het kernversterkend beleid in voornamelijk de kleinere
steden ondersteunen, door een korf van middenstandsbevorderende maatregelen en door het stimuleren van
intergemeentelijke kruisbestuiving, zoals bijvoorbeeld
tussen de centrumsteden.

6.

Impulsplan Westhoek
Dit impulsplan zet vooral in op duurzaamheid. Het wil versneld werk maken van de economische valorisatie van de
troeven van de Westhoek, met duurzaamheid als USP of Unique Selling Proposition voor de regio en zijn
economische sectoren.

Samenstelling van de POM.
Momenteel zijn 65 POM-medewerkers actief op 8 diverse locaties,
verspreid in de provincie, namelijk Brugge, Zeebrugge, Oostende,
Veurne, Diksmuide, Ieper, Roeselare en Kortrijk.
De Raad van Bestuur bestaat uit minstens 25 stemgerechtigde
leden, die gekozen worden door de provincieraad. Het betreft 13
leden van de provincieraad; 6 leden voorgedragen door de
werkorganisaties die vertegenwoordigd zijn in het Erkend Regionaal
Samenwerkingsverband ERSV West-Vlaanderen en 6 leden die
voorgedragen worden door de werkgeversorganisaties, die
eveneens vertegenwoordigd in het ERSV West-Vlaanderen. Ook de
leidende ambtenaren, zowel van de POM West-Vlaanderen als van
de dienst Economie van de Provincie, wonen de Raad van Bestuur
bij met een raadgevende stem.
Voor haar werking ontvangt de POM West-Vlaanderen een dotatie
van de Provincie.

De Voorzitter van de POM is ons erelid Jean de
Bethune, links op de foto, met naast hem de
algemene directeur Stefaan Matton.
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Arbeidsmigratie in Zuid- en Midden
West-Vlaanderen
Rudolf Leplae, bestuurslid

Arbeidsmigratie is ongetwijfeld een actueel thema. Daarom is het interessant zich even te buigen
over de resultaten van een recente studie over arbeidsmigratie in de regio Zuid- en Midden-WestVlaanderen. Deze studie kadert in het project “Vamos Vacaturos” en werd uitgevoerd door Piet
Creve, medewerker van het Amsba-ISG Instituut voor Sociale Geschiedenis, een door Vlaanderen
erkend erfgoedcentrum voor sociaal, humanitair en ecologisch geëngageerde bewegingen.

Het project “Vamos Vacaturos”
Dit project is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de steden en gemeenten Harelbeke,
Roeselare, Waregem en Kortrijk. Verder waren ook de VDAB, Resoc-Serr Midden West-Vlaanderen en Zuid-West-Vlaanderen,
alsook het Intercultureel Huis Leiaarde, De Som en BIE partners. De resultaten van het onderzoek zijn binnenkort terug te
vinden op www.vamosvacaturos.be.
Met dit project willen de partners werken aan een beter beeld van mensen met buitenlandse herkomst op de werkvloer. Het
onderzoek was toegespitst op drie vragen:
Hoe kwamen de eerste arbeidsmigranten hier terecht?
Hoe verloopt de arbeidsmigratie nu?
Welk soort bedrijven doen beroep op arbeidsmigranten en welke jobs voeren de migranten uit?
Hieronder worden voor elk van deze vragen bondig de resultaten en conclusies voorgesteld.

Hoe kwamen de eerste arbeidsmigranten hier terecht?
Onze West-Vlaamse regio kent een lange geschiedenis van economische migratie. Voor de Tweede Wereldoorlog ging het hoofdzakelijk over emigratie naar Noord-Frankrijk. Zo werkten daar in 1930 meer
dan 100.000 Belgen. Tijdens de zestiger jaren maakte WestVlaanderen een sterke economische ontwikkeling door, met een
volledige tewerkstelling als gevolg. Door dit economisch succes steeg
de vraag naar buitenlandse arbeidskrachten, maar bij daaropvolgende
mindere economische prestaties nam de vraag weer af. In 1974 werd
een immigratiestop afgekondigd, die evenwel geen einde maakte aan
de immigratie. Arbeidsverdragen, toeristenvisa en informele
netwerken boden een waaier aan alternatieve mogelijkheden aan
onze bedrijven om beroep te doen op buitenlandse arbeidskrachten.

. Foto: www.erfgoedzuidwest.be

Hoe verloopt de arbeidsmigratie vandaag?
Werkgevers zien arbeidsmigratie, zowel vroeger als nu, in de eerste plaats als een noodoplossing om het tekort aan
arbeidskrachten op te vangen. Regionale cijfers van de VDAB tonen echter aan dat werkzoekenden met vreemde origine het
in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen momenteel structureel moeilijker hebben dan elders in Vlaanderen om werk te vinden.
Dit heeft vermoedelijk te maken met het groot aantal familiale bedrijven in onze regio. Werkzoekenden van vreemde origine
maken in het zuiden van West-Vlaanderen ongeveer 21 % uit van de werkzoekenden. De algemene werkloosheid in onze
regio is in de loop van 2015 afgenomen met ongeveer 5 %, maar bij de groep werkzoekenden van vreemde origine is er niettemin een toename van 2,2 %
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Welk soort bedrijven doen beroep op arbeidsmigranten?
Zowel kleine zelfstandigen als grote internationale bedrijven doen een beroep op buitenlandse werknemers. Over het
algemeen oefenen migranten jobs uit waarvoor moeilijk Belgen te vinden zijn, voor zowel de laaggeschoolde als de
hooggeschoolde profielen. Opmerkelijk is dat de belangstelling om als zelfstandige aan de slag te gaan groter is bij de arbeidsmigranten dan bij de Belgische burgers. In 2013 bij voorbeeld was 14 % van de zelfstandigen in Vlaanderen afkomstig uit het
buitenland.

Conclusie: er moet gewerkt worden aan een beter beeld van de migrant.
Aan de hand van getuigenissen van bedrijfsleiders en werknemers willen de partners bijdragen tot een positiever beeld van
de migrant op de werkvloer. Bedrijfsleiders zoeken naar competente mensen, en waar ze vandaan komen zou geen invloed
mogen hebben. Vaak wordt gedacht dat migranten bereid zijn
aan de minimumlonen te werken en daardoor ook werk afnemen van onze mensen. Daarom zien de sociale inspecteurs
strenger toe of de arbeidsvoorwaarden van de migranten voldoen aan de Belgische arbeidswetgeving.
Wij moeten duimen voor een verdraagzame samenleving waar
ieder zijn plaats kan in vinden.
Foto: www.destandaard.be
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De toekomst van het Provinciaal Hof
Rudolf Leplae, bestuurslid

Dit jaar organiseert onze M&M-afdeling voor de vijftiende keer haar jaarlijkse
academische zitting in het Provinciaal Hof aan de Markt in Brugge. Deze historische en
statige locatie is ons ook vertrouwd van menig andere activiteit van bijvoorbeeld het
Provinciecommando en het Steunfonds voor Verlaten Kinderen. Het provinciebestuur
wil dit prachtige gebouw aankopen en aanpassen en beter valoriseren als een plaats
van ontmoeting.

De geschiedenis van het gebouw
Het Provinciaal Hof in het centrum van Brugge is reeds 120 jaar oud en
is sinds 1896 zowat het uithangbord van het Provinciebestuur. Aan de
oostzijde van de Markt, waar nu het Provinciaal Hof staat, bevond zich
in de Middeleeuwen de Waterhalle. Deze opslagplaats was over de
Reie gebouwd en vormde een overdekte haven die het hart was van
het toenmalige wereldhandelscentrum Brugge. Handelaren uit alle
hoeken van Europa waren er actief.
De Waterhalle werd, mede door de teleurgang van Brugge als
handelscentrum, in 18de eeuw gesloopt en vervangen door een
classicistisch gebouw, dat na het ontstaan van België dienstdoet als
Provinciaal Gouvernement. Na een brand in 1878 worden op diezelfde
plaats drie nieuwe gebouwen opgetrokken, met centraal het
neogotische Provinciaal Hof. Bij het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog was het Provinciaal Hof nog niet geheel afgewerkt en
tijdens de oorlog werd de linkervleugel afgewerkt om de lokale
tewerkstelling te bevorderen.
De gebouwen aan de oostzijde van de Markt zijn dus amper een grote
eeuw oud.

De toekomstplannen
In de toekomst wil de provincie van het Provinciaal Hof opnieuw een
belangrijke ontmoetingsplaats maken. Bezoekers zullen er kunnen
ontdekken wat West-Vlaanderen als regio te bieden heeft. Men denkt
hierbij niet enkel aan de West-Vlamingen, maar ook aan de toeristen
die men wil warm maken voor een bezoek aan onze provincie. Naast
de toeristische informatie zullen bezoekers ook informatie vinden over
provinciale beleidsthema’s en blikvangers, zoals de West-Vlaamse
hoeveproducten en streekproducten.
Er zijn uiteraard instandhoudingswerken en aanpassingen nodig, om
bv de toegankelijkheid voor personen met een handicap te verbeteren. De toegangen tot het gebouw en de binnenruimtes moeten
aangepast worden en er moet een nieuwe lift komen. Verder zijn ook
energiebesparende investeringen voorzien zoals dakisolatie, dubbele
beglazing en het vervangen van de hoogspanningscabine die dateert
van voor 1980. Het gebouw wordt dus aan de noden van vandaag
aangepast, met respect voor het erfgoedkundig karakter

Belangrijk voor verenigingen is dat de
informatiefunctie gecombineerd blijft met de
huidige congres- en vergaderfunctie. De
maximale capaciteit van het gebouw is
vastgelegd op 220 aanwezigen op de
bovenverdieping en 350 op het gelijkvloers.
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Financiering en impact van het project
De aankoopprijs wordt geraamd op ongeveer 4.850.000 Euro en in het
meerjarenplan van de provincie, dat loopt tot eind 2019, is er 2,86
miljoen Euro voorzien voor de noodzakelijke instandhoudings- en
aanpassingswerken.

Hof verhuizen. Men denkt er aan in het Tolhuis dan
het ondernemerscentrum voor Brugge onder te
brengen.

Door de verwerving van het Provinciaal hof en door de interne
staatshervorming in Vlaanderen, waarmee vanaf 2017 de focus bij de
provincies op de grondgebonden bevoegdheden zal liggen, hebben de
provinciediensten minder huisvesting nodig voor personeel en wordt
gestreefd naar een rationalisatie van de gebouwen in en rond Brugge.
Momenteel wordt, volgens gedeputeerden, onderzocht om alle
personeel te centraliseren in het provinciehuis Boeverbos. Als dit
haalbaar is, zal het provinciehuis Abdijbeke niet langer gebruikt
worden en zal de provincie dit gebouw verkopen.
Na aankoop en herinrichting van het Provinciaal Hof, kan het
Provinciaal Informatiecentrum van het Tolhuis naar het Provinciaal
.

Tot slot
Het geheel lijkt een uitstekend project en als het verwezenlijkt wordt,
zoals voorgenomen, zullen wij als Mars & Mercurius nog vele jaren
onze Academische Zitting in deze prachtige locatie kunnen houden,
mits er een voor ons betaalbare huurprijs gehanteerd wordt.

.
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Een merkwaardige zeereis
Geert Casteleyn

Enige tijd geleden vernam ik toevallig dat koopvaardijschepen ook
passagiers meenemen en dat dit een buitenkans is voor wie ook eens wil
varen. In oktober 2015 boekte ik een kajuit aan boord van de Franse
“CMA-CGM Fort Saint-Louis” voor een reis in januari-februari 2016 van
Duinkerke naar de Caraïben en terug. Het werd een zeereis met enkele
verrassingen.

Een onvoorziene West-Europese proloog
Het geluk zat me vanaf het begin mee, want kort na mijn
boeking besliste de rederij CMA-CGM om vanaf 19 januari een
wekelijkse verbinding te verzekeren tussen Zeebrugge en de
Caraïben, met uitgerekend de Fort Saint-Louis als eerste van
de vier schepen op deze nieuwe lijn. Een mooie start dus: in
Zeebrugge aan boord gaan en bij zonsondergang de haven
buitenvaren richting Duinkerke. De aanloop van Zeebrugge
over Duinkerke, Le Havre en Saint-Nazaire is ideaal om te
wennen aan het schip en aan het leven op zee. Met
bewondering mocht ik het scheepvaartverkeer en het
manoeuvreren bekijken vanop de brug, waar kapitein en
loods me graag toelichting gaven.

Tussen Le Havre en Saint-Nazaire kregen we een voorsmaakje
van minder goed weer. Twee passagiers hadden het de eerste
dag iets moeilijker, maar nadien had niemand nog last van het
stampen en rollen van het schip.
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Nadat we Saint-Nazaire hadden aangedaan, wendde het
schip de steven naar Guadeloupe en startte onze TransAtlantische reis. Het tijdsverschil tussen Frankrijk en de
Caraïben bedraagt vijf uren. Dit werd overbrugd door op

volle zee gedurende vijf dagen de scheepstijd telkens één uur
terug te draaien. We kregen vijf dagen van elk 25 uren, zodat
we een ruime nachtrust kregen. En het slapen lukte aardig
met de wiegende bewegingen van het schip

Tijd om kennis te maken met het schip…
De Fort Saint-Louis vormt samen met de drie zusterschepen Fort Saint-Georges, Fort Sainte-Marie en Fort Saint-Pierre een
middelgrote scheepsklasse containerschepen.

Nationaliteit: Frankrijk
Rederij: CMA CGM
Tonnenmaat: 30.400 ton
Containers: 2,260 TEU
Lengte: 198 m
Snelheid: 22 knopen of 40 km/u
Bouwjaar: 2003
Passagiers: 12
Accommodatie: 5 twee- en 2 eenpersoonscabines
Foto’s: www.cga-cgm.com

In elke cabine beschik je als passagier over een kleine lounge met frigo, bureau, kleerkast, sofa,
alsook privaat sanitair met toilet, douche en lavabo. Alle cabines beschikken over airconditioning.

En tijd om kennis te maken met de medepassagiers…
De meeste passagiers brengen veel tijd al lezend door, maar
er is ook volop tijd en ruimte voor ontmoeting en
kennismaking in de bar, aan tafel, in het salon, op de brug en
in de gymzaal. Ook op de buitendekken kan je elkaar treffen
en voor een wandeling mag je toch 500 meter rekenen om
het schip volledig rond te stappen. Op de voorplecht vind je
bovendien een ideale plaats om dolfijnen, vliegende vissen en
zelfs orka’s te spotten.
Als passagier moet of wil je uiteraard ook aanwezig zijn op
activiteiten als de veiligheidsbriefing en de oefeningen
“abandon ship”, krijg je een rondleiding in de machinekamer,
maak je een bezoek aan de keukens en de koelruimen, alsook

uiteenzettingen over navigatie- en
meteo-instrumenten, enz … De stuurluivan-wacht krijgen ook graag een
bezoekje op de brug, want met de
automatische piloot moeten ze zelden
bijsturen, temeer omdat er op de route
naar de Caraïben over het algemeen
weinig scheepvaartverkeer is.
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Enkele dagen in de Caraïben met veel afwisseling
Na acht dagen op zee bereiken we Guadeloupe, stipt op het
uur dat de rederij al weken voordien heeft afgesproken met
het plaatselijke loodswezen. De kapitein berekende
blijkbaar perfect de optimale snelheid in functie van de
zware zee, het brandstofverbruik en vooral het gewenste
uur van aankomst. Na één dag lossen in Guadeloupe, varen
we in één nacht naar Martinique, om daar in drie dagen
volledig te lossen en bijna helemaal te laden. Opnieuw in
één nacht varen we dan terug naar Guadeloupe voor één
dag laden. Vanuit ons varend hotel genieten we als
passagiers intussen van vijf dagen toeristische bezoeken
aan Guadeloupe en Martinique.

Een “bewogen” Trans-Atlantische terugreis
Daarna volgt de terugreis van Guadeloupe via Duinkerke naar
Zeebrugge in negen dagen, waarvan vijf van 23 uur, want om
het tijdsverschil in omgekeerde richting te overbruggen wordt
op vijf dagen de scheepstijd telkens met één uur opnieuw
vooruit gedraaid. Iets voorbij de Azoren vraagt de kapitein aan
alle opvarenden om niets te laten rondslingeren in de kajuiten
en om niet meer op het buitendek te gaan, omdat er slecht
weer op komst is. Het is daarbij mooi om zien hoe routineus
maar ingenieus alles vastgezet wordt in de collectieve ruimtes
en hoe iedereen in de gangen of op de trappen even stilstaat
telkens het schip ver overhelt, net voor het naar de andere
kant begint te rollen. De volgende morgen verneem ik dat er
midden de nacht uiteindelijk toch een koerswijziging nodig is
geweest, omdat het rollen te hevig was. Enkele dagen later is
de zee weer rustig, maar het scheepvaartverkeer wordt wel
véél drukker. Tussen de vele vrachtschepen en vissersboten
kruisen we één van de recentste en grootste containerschepen
van CMA-CGM, de “Amerigo Vespucci”. Het slecht weer, het
drukke scheepvaartverkeer en de tussenstop in Duinkerke

verhinderen uiteindelijk niet dat we, vier weken na afvaart,
opnieuw in Zeebrugge kunnen aanmeren, stipt volgens de
planning van de rederij. Onze loods maneuvreert de “Fort
Saint-Louis” met een mooie achterwaartse zwaai naar de juiste
ligplaats aan de kaai.

Tot slot
De reis is over het volledige traject een meevaller geworden en elk van de vier
onderdelen heeft zijn aparte charmes. Het vertrek uit Zeebrugge met het aanlopen
van Le Havre en Saint-Nazaire biedt voldoende gelegenheid om kennis te maken
met het reilen en zeilen aan boord. De heenreis van Saint-Nazaire naar de Caraïben
is een echte trans-Atlantische reis, waar het leven aan boord voor de passagiers in
vaste plooien valt, terwijl het toeristisch intermezzo op de Caraïbische eilanden
dan weer voor veel afwisseling zorgt. Tijdens de terugreis van de Caraïben naar
Europa vinden we dan als passagiers ons vertrouwde ritme terug, en eenmaal we
ons “oude continent” naderen kijken we uit naar het terugzien. Niet alle passagiers
deden het hele traject mee. Er waren over de hele reis in totaal twaalf passagiers
uit vijf landen: Frankrijk, Zwitserland, Finland, Engeland en België.
Tijdens de reis heb ik niet alle meegenomen boeken kunnen lezen, want het leven
aan boord is zeer afwisselend en boeiend en er waren dus veel leuke aanleidingen
om even te pauzeren. Kortom: het varen is geweldig meegevallen.
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Jaarlijkse dodenherdenking
in het Executieoord te Oostakker
Oostakker – 07 mei 2016
Freddy Vervaet, bestuurslid
Ieder jaar wordt op de eerste zaterdag van mei in het Executieoord in Oostakker
hulde gebracht aan de alles samen 90 verzetsstrijders die in Oostakker en Rieme
tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter werden geëxecuteerd.
Bestuurslid Freddy Vervaet woonde de plechtigheid bij en brengt verslag.

Tussen 8 februari 1943 en 24 augustus 1944 werden in de
Gentse deelgemeente Oostakker 66 verzetsstrijders door de
Duitse bezetter geëxecuteerd. In Rieme, thans deelgemeente
van Ertvelde, werden eveneens 24 verzetsstrijders
doodgeschoten, waaronder op 21 juli 1943 de Bruggeling
Gaston Roelands. De executies werden in het geheim
voltrokken en de slachtoffers in het geheim begraven.
Na de oorlog werd het massagraf in Oostakker ontdekt en de
stoffelijke resten werden, na identificatie, in hun
respectievelijke woonplaatsen herbegraven. In 1952 werden
de resten bijgezet van 15 onthoofde West-Vlaamse politieke
gevangenen. In 1998 werd dit nationale herdenkingsoord
wegens uitbreiding van de Gentse kanaalzone overgebracht
naar Oostakker.
De plechtigheid ging door op 07 mei jongstleden. Om 10 uur
werd, onder het spelen van de Nationale Hymne, de Belgische

vlag gehesen door de militaire bevelhebber van de Provincie
Oost-Vlaanderen, Kolonel Stafbrevethouder Ir.Erik De Durpel.
Daarop volgden toespraken door burgemeester Termont van
Gent en door verscheidene leden van het organisatie- en het
herdenkingscomité: voorzitter Michel Cloquet, Francine De
Canck en Jaak Van Damme.
De vier vernieuwde beelden, de onthoofde, de gefusilleerde,
de gevangene en de politieke gevangene, werden onthuld
door prominenten van de Nationale Confederatie van
Politieke Gevangenen en Rechthebbenden of NCGPR en het
COVV, namelijk Jozef Craeninckx, Mark Vandendriessche,
Jacques Mertens en Erald De Wachter.
Aansluitend werd onder het luiden van de doodsklok en
tromgeroffel het dodenappel gehouden en na een uitgebreide bloemenhulde werd de plechtigheid afgesloten met
een beklijvende minuut stilte en de Last Post.

Over de geschiedenis van de executieoorden Rieme en Oostakker is het werk van historicus Tim De Craene met titel
“Terechtgesteld” zeker aan te bevelen.
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Herdenking Operatie Ramrod
Brugge Sint-Michiels – 28 mei 2016
Andreas Billiet, secretaris

Op zaterdag 28 mei had te Sint Michiels Brugge de herdenking plaats
van de geallieerde aanval van Britse en Amerikaanse vliegtuigen op
de Duitse Marinehaupstelle Brügge in het kasteel Ter Linden, die 72
jaar geleden plaats vond. Door een aantal fatale vergissingen vielen
daarbij veel burgerdoden te betreuren. Een historische terugblik op
deze rampzalige dag

Het doelwit
De Marinehaupstelle Brügge telde ongeveer 330 manschappen en hing rechtstreeks af van het Oberkommando der
Marine of OKM in Berlijn. Het station stond in dienst van de
Abwehr. De basis stond onder het bevel van korvettenkapitän
Ernst Jäckel, die na zijn bevordering tot Chef van de
Inlichtingendienst van de Marine in mei 1942 werd opgevolgd
door fregattenkapitän Lothar von Heimburg. Op de basis
onderschepten en decodeerden de Duitsers berichten van
vijandelijke schepen. Er werden ook goniometrische radiopeilingen uitgevoerd met behulp van een Adcockpeiler.
Grootadmiraal Karl Dönitz bracht er in 1943 een bezoek. De
basis bestond uit het verdwenen kasteel ‘Ter Linden’, een
aantal bunkers, barakken en 2,6 km loopgraven.
Kasteel ter Linden in St-Michiels (Foto: Beeldbank Brugge)

Rol van het radiostation
De basis hield zich in eerste instantie bezig met het peilen van
het geallieerd scheepvaartverkeer in de Noordzee, het kanaal
en soms de Atlantische Oceaan. Dit gebeurde via goniometrische radiopeiling. Als er een schip een radiobericht
uitzond, werd in "Ter Linden" de sterkte en richting geregistreerd. Op hetzelfde moment werden andere peilcentra
verwittigd, zoals Brest en Wilhelmshaven, zodat de locatie
van het schip kon bepaald worden via triangulatie.
De basis gebruikte hiervoor een Adcockpeiler, die kon
gebruikt worden voor zowel de korte, de lange, als de
middengolflengten. De goniometer stond in een ondergrondse betonnen peilkamer die was bedekt met een betonnen plaat. Bovengronds stonden vier antennemasten van tien
meter hoog kruisgewijs opgesteld.

Begin 1944 werd duidelijk dat grootscheepse geallieerde
militaire operaties op til waren. Het West-Europese luchtruim
was volledig in geallieerde handen en dag en nacht vlogen
vliegtuigen naar Duitsland om daar hun bommen te droppen.
De geallieerde staven hadden, met het oog op de geplande
landing in Normandië, beslist om belangrijke bruggen, wegen,
en spoorwegknooppunten in Noord-Frankrijk en België
buiten gebruik te stellen. Het ontregelen van het spoor- en
wegverkeer was daar deel van. Naarmate D-Day naderde,
richtten de luchtaanvallen zich meer op het Duitse radionet.
Duitse installaties die het radioverkeer konden onderscheppen, waren de aangewezen doelen. Kasteel Ter Linden
bevond zich bij de 42 belangrijke radiostations die werden
gebombardeerd in de week voor D-day.
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De voorbereiding voor de luchtaanval begon op 10 april 1944.
Toen werd door een P-38 herkenningsvliegtuig, bestuurd
door Luitenant Smidt van het 30ste Reconnaissance Squadron
en behorend tot de 9de Airforce, een verkenningsvlucht
gemaakt boven Gent, Maldegem, Brugge en Zeebrugge. Op
de genomen foto's was de basis op Sint Michiels goed te zien.
In het operatieorder voor de aanval was expliciet vermeld dat
er niet enkel zoveel mogelijk materiële schade moest
toegebracht worden, maar ook dat zo veel mogelijk
gespecialiseerde bemanningsleden van de basis moesten
gedood worden. Dit blijkt ook duidelijk uit het tijdstip van de
eerste aanval, namelijk het moment dat de meeste soldaten
aan het eten waren in de houten barakken.
Het eerste bombardement startte om 12h 18m en gebeurde
van oostelijke naar westelijke richting. De eerste golf viel aan
volgens het Amerikaanse principe van Area Bombing, waarmee een bommentapijt in de wijde omgeving gelegd wordt.
De tweede golf werd volgens het Engelse "Precision
Bombing", dus recht op het doelwit, uitgevoerd.

Een hoge menselijke tol
Bij het bombardement kwamen 40 burgers en 19 Duitsers om
het leven en vielen tientallen gewonden. Het was vooral
tijdens de tweede raid dat de meeste burgerslachtoffers
vielen, niet minder dan 32 van de 40 burgerdoden. De raids
werden uitgevoerd door de USAAF en de RAF met Douglas A20 Havoes, Hawker Typhoons en Martin B-26 Marauders
toestellen. Daarvoor zette men 202 vliegtuigen in, waarvan
155 toestellen het doelwit bereikten en ongeveer 192 ton
bommen afwierpen. Eén van deze bommen die men in
december 2005 bij graafwerken in de omgeving aantrof, heeft
men bij de bunker geplaatst.

Persoonlijke familiegeschiedenis
Onder de vele slachtoffers bevonden zich ook de grootouders
langs moederszijde van ons medelid Marcel Deblauwe. Zijn
grootvader August De Rudder werd geboren te Brugge 28 juni
1870 en zijn grootmoeder Justine Callebout op 10 april 1868.

Het kasteel na het bombardement (Foto: Beeldbank Brugge)
Hoewel het eerste bombardement de basis buiten werking
had gesteld, volgde er een tweede bombardement. Het
kasteel zelf stond nog overeind, zodat de geallieerden niet
konden uitmaken of hun missie was gelukt. Het tweede
bombardement werd uitgevoerd vanuit de richting van
Torhout, over het kasteel en de dorpskom, richting station.
De verwoesting was compleet. De linkervleugel van het
kasteel lag plat en alle antennemasten waren vernietigd.
Door dit tweede bombardement zijn er ook zoveel burgerlijke
slachtoffers gevallen en zijn er meer dan 300 huizen en een
deel van de kerk vernietigd.
Na de verwoesting van de basis werd de functie overgenomen
in het kasteel Groenenberg te Vlezembeek. In het Kasteel Ter
Linden werd getracht om zo veel mogelijk geheime
documenten en materiaal, waaronder een Enigma Mmachine te redden. Maar uiteindelijk besloot men uit
veiligheidsoverwegingen de bunkers in brand te steken.
Operatie Ramrod 934 was geslaagd. Zes dagen later landden
de geallieerden in Normandië.

Justine Callebout

August De Rudder

De plechtigheid ter herdenking van de operatie Ramrod vond
plaats aan het gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers aan
het gemeentehuis van Sint Michiels in aanwezigheid van de
Britse Ambassadeur in België Alison Rose, een zaakgelastigde
van de Amerikaanse ambassade, Luitenant-kolonel
Christophe Onraet Militair Commandant van de Provincie
West-Vlaanderen, Fregatkapitein stafbrevethouder Jo Bergez
en verschillende burgerlijke overheden. Mevr. Annick
Lambrecht, schepen van mobiliteit, energie, sport en
evenementenbeleid leidde de plechtigheid in naam van de
Stad Brugge.
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Tijdens de plechtigheid was ons medelid Marcel Deblauwe dan ook aanwezig om zijn grootouders te herdenken met een
bloemenkrans. Op de linker foto derde van links en op de rechterfoto uiterst rechts.

Belgische herdenkingsplechtigheid
aan de Cenotaph in Londen
Ronny Vermeersch, ondervoorzitter

Ieder jaar rond 21 juli gaat aan de Cenotaph in Londen een Belgische herdenkingsplechtigheid door. Ieder jaar
ook zijn Belgische eenheden daar aanwezig met gewapende detachementen. Het is een vaste traditie dat
M&M Brugge/West-Vlaanderen daar met een ruime delegatie aanwezig is en bloemen legt. Ook dit jaar
probeerden we voor die gelegenheid een driedaagse uitstap naar Londen in te richten, maar een gebrek aan
belangstelling verplichtte ons naar een alternatief te zoeken…

“Had ik de lotto gewonnen dan paste ik voor alle ingeschrevenen het supplementje bij…”
“We zijn verwend, we worden door het internet overstelpt met voorstellen van voordelige
uitstappen en reizen, misschien zijn we ook een jaartje ouder geworden…”
“Echt jammer niet alleen dat de reis op zich de mensen blijkbaar niet kan boeien maar ook de
plechtigheid niet…”
“Spijtig want ik was erop gebrand bij die gelegenheid Rochester te kunnen bezoeken….”
Dit zijn enkele van de reacties van ontgoochelde ingeschreven
leden op de spijtige boodschap dat onze Londonreis ter
gelegenheid van de Belgische plechtigheid aan Cenotaaf moet
geannuleerd worden.
Op 18 mei werd tijdens de vergadering van de Raad van
Bestuur vastgesteld dat nauwelijks 12 personen waren
ingeschreven, zodat het vereiste minimum van 35
deelnemers, met het daaraan verbonden commercieel
aanbod van de touroperator, niet werd gehaald. We stellen
onze leden niet graag teleur en daarom werd ijverig naar
alternatieven gezocht.

Een mogelijke optie was aan de ingeschrevenen een
collectieve boeking voor te stellen om met Eurostar naar
London af te reizen. Eens ter plaatse zou hen in de metropool
een minstens even interessant programma aangeboden
worden. Kensington Palace zou so wie so in de namiddag na
de plechtigheid bezocht worden, want niemand wil een eventuele aanblik van William en Kate missen, noch de royaal geserveerde afternoon tea ontberen. Na een deskundige prospectie naar de prijs van een korte-termijn-reservatie bij
Eurostar sloegen we wat bleekjes uit.
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Een andere oplossing was te pogen het aantal deelnemers
alsnog op 20 te brengen door enkele vriendelijke telefoontjes
naar ouwe getrouwen, waarbij die “ouwe” uiteraard niet al te
letterlijk moet genomen worden. De touroperator was na
heel wat heen en weer getelefoneer en aandringen bereid om
een nieuw aanbod te doen, waarbij de bonus voor de
reisleider over de deelnemers zou verdeeld worden, zodat we
aan een meerprijs van 25 € per persoon kwamen. Enig nadeel
zou misschien geweest zijn dat in de luxueuze minibus van 20
personen een toilet ontbrak, maar het programma voorzag
toch al in sanitair overbrugbare afstanden.
Alle pogingen ten spijt sloeg het noodlot toe en op de drempel
van de deadline voor het afzeggen van het hotel en de ferry
waren enkele ingeschrevenen verplicht door onvoorziene
omstandigheden forfait te geven, zodat we de groepsreis
dienden af te blazen.
Onze oprechte excuses aan alle ingeschreven deelnemers,
die we op die manier moeten ontgoochelen.
Onze secretaris kijkt zoals altijd voor de groei en bloei van
onze club ver vooruit en maakt zich alvast voor volgend jaar
zorgen over de vijfjaarlijkse reis naar Normandië ter
gelegenheid van de herdenking van de raid op Dieppe,
volgend jaar 75 jaar geleden.

Geachte leden, misschien lukt het volgend jaar dan toch?
In elk geval hebben we meer dan voldoende redenen voor
een grondige analyse waarom we het vroegere succes van
onze jaarlijkse buitenlandse reizen niet meer kunnen evenaren.
In elk geval lof voor touroperator Sima Tours uit Lichtervelde,
die zich bereidwillig beschikbaar houdt voor verdere samenwerking bij eventuele nieuwe initiatieven.
De plechtigheid aan de Cenotaph aan Whitehall ter gelegenheid van Belgian Day zal dit jaar niettemin kunnen
rekenen op de aanwezigheid van M&M-Brugge-WestVlaanderen. Een delegatie bestaande uit de ondervoorzitter,
bestuurslid Freddy Vervaet en van AVBOS-voorzitter Maurice
De Bruyne, past-voorzitter van onze club, zal de trip individueel met eigen gekozen vervoer maken en afspreken op
zaterdag 16 juli om 10. 30 u AM aan de Clive steps van King
Charles Street in hartje London.
God save our King!
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Père Jules Pouchard
Franse aalmoezenier aan het IJzerfront
Jan De Vos
Met ons project “Van Schelde naar IJzer” leerden we de geschiedenis van de
Brigade Marinefuseliers van Admiraal Pierre Alexis Ronarc’h kennen. Ook
binnen deze brigade zorgde een aalmoezenier voor geestelijke bijstand en
deze maakte van dicht bij de slagen in Melle en in Diksmuide mee.

Een aalmoezenier tussen de fuseliers
Père Jules Pouchard wordt in augustus 1914 vrijwillig
aalmoezenier bij het 1ste Regiment Marinefuseliers. In
décember 1915 wordt de Brigade ontbonden en wordt hij
benoemd als aalmoezenier bij de Canonniers Marins en later
weer bij het heropgerichte Bataljon Marinefuseliers.
Gedurende de oorlog neemt hij deel aan de slagen in Melle,
Diksmuide, Steenstraete en Nieuwpoort en van februari tot
juni 1916 dient hij aan het front in Verdun en vervolgens aan
de Somme. In 1917 neemt hij deel aan de Slag aan de Chemin
de Dames en in 1918 is hij terug te vinden in Argonne, in
Montdidier en weer aan de Chemin des Dames. Vanaf 1919 is
hij aalmoezenier van de Mission navale in Syrië.
In 1921 wordt hij aalmoezenier aan boord van de Jeanne
d’Arc, waar hij in 1924 zijn loopbaan als aalmoezenier bij de
Marine afsluit om gezondheidsredenen. In 1926 richt hij de
Amicale des Fusiliers Marins op en daarna zet hij zich vooral
in voor caritatieve werken. Tijdens de jaren 30 is hij
aalmoezenier in het militair hospitaal Bégin in Saint Mandé.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog sluit hij zich in Bretagne
aan bij de weerstand en op 27 januari 1944 wordt hij tijdens
een opdracht in Parijs opgepakt door de Gestapo. Enkele
dagen later wordt hij om gezondheidsredenen vrijgelaten,
maar hij overlijdt op 7 februari 1944 in Saint Mandé.
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Het Belgisch Bezettingsleger en de
Belgische Strijdkrachten in Duitsland
1945 - 1995
Een persoonlijke kroniek door Commandant bd Walther Rotsaert
Met deze publicatie wordt een in tijd en ruimte persoonsgebonden kroniek van
feiten, ontwikkelingen, en ervaringen over de vijftig jaar Belgische militaire aanwezigheid in Duitsland weergegeven, zoals de auteur deze heeft beleefd en ervaren.
De auteur wil hierbij geen aanspraak maken op volledigheid, maar wil veeleer een
sfeerbeeld bieden van het verblijf in de tweede Heimat, waar het leven van vele
Belgen in Duitsland zich afspeelde tijdens de tweede helft van vorige eeuw. Het was
de leef- en actieruimte van het Belgisch Bezettingsleger of BBL in de periode 19461949 en van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland of BSD in de periode 1950-1995.
Alle ingrediënten van het moederland waren er permanent aanwezig, zij het dat dit
niet altijd vanuit ons eigen leuke land op die manier werd gehonoreerd. In sport- en
cultuurkringen en vooral in de media werd het nationaal samenlevingsmodel in
Duitsland symbolisch de “Tiende Provincie” genoemd.
Er zijn in ons land weinig gezinnen of families die daarmee toen niet in aanraking zijn
gekomen. Voor sommigen zal het boek wellicht opnieuw een duidelijker plaats kunnen geven aan vervaagde herinneringen of aan gebeurtenissen en persoonlijke
belevenissen tijdens deze tormenterende periode van onze nationale geschiedenis. Anderen zullen misschien wetenswaardigheden ontdekken waaraan ze tijdens hun deelname aan dit nationale avontuur weinig of geen aandacht schonken.
Het werk is in elk geval een poging om de periode van Koude Oorlog die volgde op de Tweede Wereldoorlog in de herinnering
te houden. In die zin is het vooral een verhaal voor “ervaringsdeskundigen” en misschien ook wel voor nostalgische zielen.
Misschien is het ook een beetje uw geschiedenis? Tot slot kan men zich de vraag stellen wie de BSD of de Tiende Provincie nog
kent, nu de legerdienst is opgeschort en de geopolitieke omstandigheden sterk veranderd zijn.

Hoe het boek bestellen
Deze 400 bladzijden tellende geïllustreerde kroniek in A4-formaat werd op 1 februari 2001 in beperkte oplage gedrukt en is
momenteel in herdruk.
Uitgegeven in eigen beheer en bij de auteur te bestellen aan de prijs van 40 €, verzendkosten inbegrepen.
Walther Rotsaert | Koning Boudewijnlaan 5 in 984 De Pinte
Betaling op bankrekening BE24 0010 9572 5538
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Marinefuseliers aan het IJzerfront 1914-1918
Herinneringen aan de Grote Oorlog
van Viceadmiraal Pierre Ronarc’h
Een vertaling door André Gysel

Na de Slag aan de Marne wordt
duidelijk dat de Duitsers Parijs niet
halen. De aanwezigheid van de Brigade
Ronarc’h is daarmee overbodig in de
Franse hoofdstad. De Marinefuseliers
zullen de aftocht van het Belgisch leger
bij Melle en Gontrode helpen dekken.
Daarna spelen ze een sleutelrol in de
Slag aan de IJzer, vooral bij de
verdediging van Diksmuide eind
oktober begin november 1914. Bijna
het hele jaar 1915 counteren ze de
Duitse aanvallen op Nieuwpoort en
Sint-Joris, waarbij ze een doorbraak
naar de Kanaalhavens verhinderen.

Diksmuidenaar André Gysel heeft zich als historicus verdiept in de
militaire geschiedenis. Hij werkte mee aan ons project “Van Schelde
naar IJzer” waarmee in oktober 2014 gedurende vijf dagen van
Melle tot Diksmuide de oorlogsfeiten van de Franse Brigade
Marinefuseliers van Admiraal Pierre Alexis Ronarc’h herdacht
werden.

Een verleden waaraan meer aandacht
mag worden besteed! Meer dan 150
documenten, zowel foto’s als kaarten,
waarvan 100 foto’s genomen in 1914
en 1915 door Jean Ronarc’h, neef en
ordonnans van de Admiraal. Met een
woord vooraf door Herwig Callewaert
en een inleiding door André Gysel. Het
boek is uitgegeven bij De Schorre.
http://www.deschorre.net/
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Aangepaste statuten
Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van de Nationale Kring van 14 maart 2015 werden aangepaste statuten
goedgekeurd. Deze moeten borg staan voor de toekomstige ontwikkeling van de kring, waarbij de Mercuriuspijler en dus
“Economeet” sterker aan bod zullen komen. Hiervoor was het nodig de basis voor de ledenwerving te verruimen door de
mogelijkheid te voorzien om personen die geen officier zijn of geweest zijn op basis van hun persoonlijk waarde te aanvaarden.

Soorten leden
Er wordt onderscheid gemaakt tussen effectieve leden en
toegetreden leden. Elke kandidatuur voor lidmaatschap moet
aanvaard worden door de nationale Raad van Bestuur.
Effectieve leden
 Officieren van het actief kader, reserveofficieren,
officieren buiten dienst en ere-officieren van Defensie en
hun gelijkgestelden.
 Officieren van de vroegere Rijkswacht voor zover ze de
militaire graad van officier gedragen hebben.

 Officieren en gewezen officieren van geallieerde krijgsmachten.
 Personen die geen militair officier zijn of geweest zijn,
maar een toegevoegde waarde voor de kring betekenen.
Toegetreden leden
 De ereleden. Dit zijn eminente personen, lid voor de duur
van hun mandaat.
 Personen vereerd met de toekenning van het diploma en
de erepenning van de Kring zijn erelid voor het leven.

Gevolgen
De vroegere categorie “toegetreden lid”, bedoeld voor
kandidaten die geen officier zijn, wordt afgeschaft, maar er
wordt hiervoor een uitdovingsscenario voorzien. De
toegetreden leden van onze afdeling werden met de
goedkeuring van de nationale Raad van Bestuur op 5
november 2015 overgedragen naar de categorie effectief lid.

Voortaan worden kandidaat-leden die geen officier zijn of
geweest zijn, aanvaard op basis van de meerwaarde die ze
bieden aan de kring. Het is duidelijk dat in dit geval de politiek
inzake ledenwerving bepalend zal zijn voor de aanvaarding
van een kandidaat-lid en dat deze kandidatuur terdege moet
onderbouwd zijn bij voordracht op nationaal niveau.

Samenstelling nationaal Bureau
De nationale Raad van Bestuur heeft op 22 april volgende samenstelling van het nationaal Bureau goedgekeurd:
Voorzitter: ......................... Pierre De Greef
Vicevoorzitter: ................... Marc Van de Wal
Penningmeester: ................ Jan Lenière
Secretaris: .......................... Marc De Brackeleer
Bestuurder: ........................ Philippe Gielen (M&M Europe/Economeet)
Bestuurder: ........................ Eddy De Bock (Nationaal Bulletin)
Bestuurder: ........................ Hervé Hubert (IT & Communicatie)
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Uit de Raad van Bestuur
Onze Raad van Bestuur vergaderde op 18 mei 2016. Enkele markante punten:

Toekomstvisie en actieplan
De krachtlijnen van de toekomstvisie werden vertaald naar concrete projecten. Meer daarover is te vinden op blz. 5 en 6.

Lidmaatschapsvoorwaarden
De voorwaarden om lid te worden van de Kring Mars & Mercurius werden in de nieuwe statuten gewijzigd. Bedoeling hiervan
is een breder ledenwervingsbeleid te kunnen voeren. Hierover is meer te vinden op de vorig bladzijde. De Raad van Bestuur
(RvB) heeft daarrond volgend beleid geformuleerd:
Effectieve leden
Naast officieren van de Belgische of een geallieerde krijgsmacht en van de vroegere Rijkswacht, kunnen voortaan ook personen
die geen officier zijn of geweest zijn, maar die een toegevoegde waarde voor de kring betekenen, als lid aanvaard worden. De
RvB ziet dit als een oppotuniteit die geheel aansluit op de toekomstvisie. De nieuwe statuten laten immers toe in de
verschillende geledingen van de samenleving te werven en zo aan de kring een sterker maatschappelijk draagvlak te geven.
De RvB staat open voor deze ruimere ledenwerving, mits daarbij de toegevoegde waarde van een kandidaat-lid aangetoond
wordt. Deze kan volgen uit bijvoorbeeld de professionele of academische achtergrond of een bijzonder maatschappelijk
engagement, voor zover dit verenigbaar is met de maatschappelijke doelstellingen van de kring. Leden die een kandidaat-lid
voordragen worden gevraagd in voorkomend geval deze toegevoegde waarde bij de voordracht goed te onderbouwen. De RvB
zal deze kandidaturen op een “case-by-case” basis beoordelen.
Toegetreden leden
Deze categorie zal voortaan nog enkel uit ereleden bestaan, die door de RvB worden voorgedragen uit hoofde van hun
vooraanstaande maatschappelijke functie of hun eminentie. Ze blijven erelid voor de duur van hun mandaat in hun functie.
De vroegere categorie toegetreden leden, die niet voldoen aan de voorwaarden voor effectief lid, maar niettemin de
maatschappelijke doelstellingen onderschrijven, houdt op te bestaan. De bestaande toegetreden leden kunnen evenwel in
deze categorie lid blijven tot het einde van hun lidmaatschap. Deze categorie krijgt daardoor een uitdovend karakter. Op
voorstel van onze RvB werden de toegetreden leden van onze afdeling op 5 november 2015 door de nationale RvB
overgedragen naar de categorie effectief lid, waardoor ze voortaan van alle statutaire rechten genieten.
Sympathisanten
De categorie sympathisanten, zoals voorzien in de statuten van de afdeling Brugge / W-VL blijft verder behouden.
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Na afloop van de lunch in het Groot Seminarie op 20 april werden drie nieuwe leden voorgesteld. Naar goede traditie spelden
hun peters hen het M&M speldje op.

Willy Lambrecht
met peters
François Crepain
en Roger Dewaele

Freddy Vanhollebeke
met peter
Ronny Vermeersch

Frank Goegebuer
met peter
Jan De Vos

Interessant om te weten dat volgende M&M-attributen kunnen besteld worden:
Kenteken M&M ................................................ 3,50 €
Das M&M (marineblauw of bordeaux) ............13,00 €
Badge voor op vest (2 modellen)
 Om op te naaien ................................25,00 €
 Met magneet bevestiging ..................30,00 €
Sjaal voor dames (bordeaux) ............................15,00 €

NIEUW!!!! - Zorg voor de veiligheid van uzelf, uw kinderen en kleinkinderen
Ter gelegenheid van het project “Van Schelde naar IJzer” lieten wij
voor de deelnemers aan de marsen gele veiligheidshesjes 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 de aankoop van M&M-attributen onze penningmeester Ivan Loncke contacteren via 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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Op 10 april 2016 overleed te Brugge, omringd door zijn familie, onze gewezen
secretaris en lid Wilfried Vanderhaeghen. Hij werd geboren te Aalter op 16 juni
1926. Wilfried was gehuwd met Cecile Vandevoorde en kapitein commandant van
de logistiek op rust. Het echtpaar had vier kinderen.
Het plotse verlies van hun dochter Marleen was voor Wilfried en Cecile een heel
moeilijke en pijnlijke periode, die zij heel moedig hebben doorstaan door de steun
die zij kregen van hun andere kinderen en kleinkinderen.
Wilfried was secretaris van Mars & Mercurius afdeling Brugge/West-Vlaanderen van
begin 1998 tot einde 2002, onder het voorzitterschap van Maurice Debruyne.
We zullen Wilfried herinneren als een stille werker, die de administratie van de
vereniging zeer nauwkeurig en stipt voerde.
We wensen Cecile, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verlies van hun echtgenoot vader en grootvader.

Op 03 mei 2016 kregen we het bericht van het overlijden van ons oudste lid,
Brigadegeneraal op rust Frans Bergmans. Hij wordt op 5 december 1919 geboren in
Antwerpen als zoon van een beroepsonderofficier en trouwt met Eveline
Dekeukelaere, dochter van de politiecommissaris van De Panne. Samen krijgen ze
drie kinderen: Françoise, Jules en Denis.
Eerste stappen in het leger - In 1932 trekt Frans naar de Pupillenschool in Aalst. Hij
zet z’n studies vanaf 1936 verder aan de Cadettenschool op de militaire basis
Saffraanberg in Sint-Truiden. In 1939 slaagt hij met glans voor het examen A en
wordt als kandidaat-officier ingelijfd bij het 1ste Artillerie.
Krijgsgevangen - Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Frans neemt deel aan de
18-daagse veldtocht en wordt krijgsgevangen genomen in Moorslede. Samen met
zijn oudere broer Jozef en andere kandidaat-officieren wordt hij naar Brasschaat
gevoerd, en van daar naar Stalag XB in het Duitse Sandbostel in Niedersachsen. Daar
worden ze ingezet in arbeidscommando’s bij boeren en in fabrieken. Ondertussen
pleit Leopold III voor een speciale behandeling van de Belgische kandidaat-officieren,
zodat ze hun universitaire studies kunnen voortzetten. De broers Bergmans worden
vrijgelaten op 14 december 1940 en keren terug naar De Panne. Ze vinden er werk
bij de plaatselijke ravitailleringdienst.
In het verzet - In januari 1941 worden de broers Bergmans gecontacteerd door Marcel Thomas, een student geneeskunde uit
Veurne. Hij vraagt hen om mee te werken aan het verzet. De groep De Panne bestaat uit vijf man en maakt deel uit van de
inlichtingendienst Luc-Marc. Georges Leclercq runt de dienst Luc, die haar naam in het voorjaar van 1942 verandert in LucMarc, en vanaf de zomer van 1942 in Marc. Luc-Marc is één van de inlichtingendiensten die werkt voor de Britse S.I.S. en zich
vooral op militaire inlichtingen toelegt. Maar in 1940-1941 doen deze diensten zowat alles: inlichtingen, sabotage, ontsnapping.
Opnieuw gevangen - Op 8 juli 1942 worden de twee broers aangehouden en overgebracht naar het hoofdkwartier van de
Geheime Feldpolizei in Malo-les-Bains in Noord-Frankrijk. Ze worden mishandeld en verblijven achtereenvolgens in de
gevangenis van Duinkerke, Brugge en Sint-Gillis bij Brussel. Na nieuwe ondervragingen worden ze naar het concentratiekamp
van Esterwegen gevoerd. Frans belandt dan via KZ Börgermoor en tuchthuis Bayreuth in het kamp van Flossenburg. Na de
bombardementen van de Geallieerden op Dresden, wordt hij daar met een arbeidscommando heen gestuurd om puin te
ruimen. Van daar moet hij te voet naar Leitmeritz (Tsjechië), op één van de beruchte dodenmarsen. In Leitmeritz wordt hij
onder begeleiding van de SS op de trein gezet naar het kamp Mauthausen in Oostenrijk. Daar wordt hij op 10 mei 1945 bevrijd
door Tsjechische partizanen. Frans is helemaal uitgeput door de ontberingen en herstelt in een Praagse kliniek.
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Terug in België - Na de Duitse capitulatie komt hij op 14 juni 1945 terug naar België. In 1946 trekt Frans naar de Koninklijke
Militaire School, maar hij moet zijn studie onderbreken wegens een ernstige longaandoening. Na volledig herstel begint hij
definitief aan zijn militaire loopbaan en volgt tot 1950 de verdere opleiding aan de Koninklijke Militaire School.
Militaire loopbaan - Van 1950 tot 1956 dient hij in het 2de Artillerie Bataljon als batterijcommandant – S3. Van 1957 tot 1964
muteert hij naar het Kamp van Lombardsijde in het Bataljon Opleiding van de Luchtdoelartillerieschool. Tussenin volgt hij in
1962 de cursus Air Defense Nike-Hawk te Fort Bliss in Texas. Van 1964 tot 1967 is hij achtereenvolgens 2 de Commandant en
Commandant van het 62ste Artilleriebataljon-Hawk. In 1967 wordt hij CA 1ste Divisie – Stafchef; in 1968 2de Commandant en in
1969 Commandant van de Groepering Hawk; in 1971 Commandant van de Luchtdoelartillerieschool en in 1974 CA 1BE Corps.
Opiniestuk - Samen met Luitenant-Generaal Jef Segers en Generaal Louis Teysen publiceert Generaal-majoor Frans Bergmans
in juli 1996 een opiniestuk in De Standaard. De drie generaals stellen het onverwerkte oorlogsverleden in België aan de kaak.
Als jonge mannen maakten ze de strijd tegen de Duitsers mee en verloren ze vijf jaar van hun jeugd in de gevangenkampen.
Meer dan vijftig jaar later stellen ze vast dat Belgische soldaten opnieuw vriendschap kunnen sluiten met de Duitse militairen
waarmee ze moeten samenwerken. Waarom kunnen Belgische burgers dan niet hetzelfde doen met de voormalige tegenstanders uit het eigen volk, zelfs met degenen die dienst namen bij de vijand? De drie generaals pleiten voor verzoening, ondanks alles wat ze zelf hebben meegemaakt in de oorlog. Het opiniestuk in 1996 leidt ertoe dat CVP-kamerlid Pieter De Crem
– de latere minister van Defensie – een voorstel indient voor de oprichting van een commissie die de wegwerking van de
oorlogsgevolgen moet voorbereiden. Maar zelfs 25 jaar na de milleniumwende is hiervoor nog geen oplossing gevonden.

Wij vernamen ook het overlijden op woensdag 15 jun 2016
van Korporaal Dimitri Maerten. Hij was de kleinzoon van
ere-luitenant-kolonel Gaby Dewancker uit Poperinge, lid
van onze afdeling. Dimitri vervoegde de Para-Commando’s
in 2003, waar hij in dienst trad bij de 21ste Compagnie van
het 1ste Bataljon parachutisten te Diest. Nadien muteerde
hij naar de Batterij Para-Commando, Bataljon Artillerie, te
Brasschaat. Hij nam als para-commando onder anderen
deel aan de buitenlandse opdracht ISAF 6/EC. Hij staat
rechts op foto hiernaast.
Dimitri raakte woensdagmiddag rond 13u30 in medische
problemen tijdens het uitvoeren van de speedmarch, een
onderdeel van de jaarlijkse militaire gevechtstesten. Hij
kreeg ter plaatse de eerste zorgen, waaronder reanimatie
en werd in allerijl naar het ziekenhuis van Edegem
vervoerd, waar hij alsnog is overleden.
Wij bieden aan Gaby en Yvonne en de familie Dewancker onze oprechte deelneming aan.

Het Hoog Comité, met als voorzitter de Minister van Defensie Steven Vandeput, heeft de volgende officieren, leden van onze
afdeling M&M, gunstig aanbevolen voor bevordering in de graad van:
Geneesheer Kolonel: de Geneesheer Luitenant-Kolonel Pol Cossement
Kapitein ter Zee: de Fregatkapitein SBH Dirk Gekiere
Kolonel: de Luitenant-kolonel SBH Luc Vanbockryck
Reserve Luitenant-Kolonel: de Majoor(b.d.) Jean-Paul Nicolay
Reserve Luitenant-Kolonel: de Reserve Majoor Marc Beyts
Korvetkapitein: de Luitenant-ter-zee 1e klasse Steven Seys
Reserve Korvetkapitein: de Reserve Luitenant-ter-zee 1e klasse Johan Proot
Reserve Majoor: de Reserve Kapitein-Commandant Didier Pype
Wij wensen hen allen van harte proficiat.
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M&M CONTACT
NEW LOOK
Waarde Mars en Mercurius lid of sympathisant,
Met enige fierheid stellen wij u vandaag het tweede nummer van
de nieuwe jaargang van ons ledenblad M&M Contact voor. U
heeft vast gemerkt dat ook met dit nummer de vernieuwing naar
vorm en inhoud wordt voortgezet.
Hiermee willen we aantonen hoe we M&M Contact in de toekomst zien en stellen we een doel waar we op termijn naartoe
willen werken. We zijn er ons van bewust dat we daarmee heel
wat verwachtingen scheppen, die we met élk nummer opnieuw
zullen moeten inlossen. We zijn daarom niet over één nacht ijs
gegaan om deze gedurfde stap te zetten, want de uitdaging is
groot.
We moeten immers zorgen dat het initiatief duurzaam blijft
bestaan, vooreerst door er op toe te zien dat M&M Contact vóór
alles een ledenblad blijft; vervolgens door te zorgen dat het in
onze club voldoende gedragen wordt door medewerkers die er
zich achter scharen; verder door te zorgen dat de opmaak van
ons tijdschrift haalbaar blijft met eenvoudige middelen en tot
slot door de meerkost binnen aanvaardbare perken te houden.

Ook u kan bijdragen
Ook u, beste lezer, kan mee helpen bouwen aan de
toekomst van onze M&M Contact.
Als u graag helpt plannen aan een editie, of vlot bent met
de pen, dan wel handig op de computer, sluit dan aan bij
het redactiecomité, waar u samen met anderen aan ons
blad kan werken.
Als u vanuit uw professionele of vrijetijdsomgeving of
eventueel via uw kennissen- of vriendenkring interessante onderwerpen of artikels kan leveren, aarzel dan niet
om dit te doen.
Als u tenslotte via uw relaties kan helpen om publiciteit,
sponsoring of abonnees te werven voor ons tijdschrift,
dan is ook dit zeer welkom.
Jan De Vos, voorzitter
Ronny Vermeersch, ondervoorzitter
Andreas Billiet, secretaris

Contactadres: marsenmercurius.brwv@gmail.com
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