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

14.00 u

23 Nov 16

17.45 u

Voordracht in Cinema Liberty “De Belgische Auto Canon Mitrailleur in Rusland” door
auteur August Thiry, gevolgd door voorstelling animatiefilm “Cafard”.
Bezoek aan de firma “Piano’s Maene” in Ruislede

3 Dec 16

10.30 u

Academische zitting in Provinciaal Hof Brugge – gevolgd door receptie en lunch

Activiteiten van andere organisaties
11 Okt 16

14.00 u

Lezing ‘TTIP: wat en waarom?’, door professor dr. Ferdi Deville, UGent
Provinciehuis Boeverbos (Raadszaal) Koning Leopold III-laan 41 B-8200 Brugge
Inrichting Europe Direct West-Vlaanderen
Herdenking Carabiniers en Grenadiers gevallen tijdens de slag aan de IJzer in oktober ‘14
Samenkomst aan de kerk te Stuivekenskerke
Herdenking slachtoffers WOI & WOII – OLV-kerk Brugge en Centrale begraafplaats Brugge

20 Okt 16

15.00 u

01 Nov 16

09.30 u

05 Nov 16

19.00 u

08 Nov 16

20.00 u

09 Nov 16

11.20 u

10 Nov 16

13.00 u

53e Bal de l’Officier – Salon de l’Hotel Van Der Valk Charleroi Airport
Inrichting Mars & Mercure Charleroi
Voordracht “De toekomst en uitdagingen van de haven van Zeebrugge”
Door Marc Adriansens, Managing Director Car Operators. | vzw Zeehaven Brugge Aula
van het Groot Seminarie
Herdenking Wapenstilstand aan het oorlogsmonument te Assebroek (’t Peerdeke)
Inrichting Instituut Mariawende - Blydhove
De Hanzedag 2016 in La Brugeoise Brugge. Inrichting International Club of Flanders

11 Nov 16

11.00 u

Herdenking Wapenstilstand WOI aan het ruiterstandbeeld Koning Albert I in Brugge

15 Nov 16

10.20 u

Koningsdag – Te Deum in de Sint Salvatorskathedraal & receptie in Provinciaal Hof

17 Nov 16

20.00 u

39ste Galaconcert Militair Commando Provincie West-Vlaanderen

24 Nov 16

TBD

Nationale Dag Mars & Mercurius in de Luchtmachtbasis Kleine Brogel
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Fotoverantwoording
Eigen opnames of Wikipedia publiek domein,
tenzij anders vermeld

Na een schitterde nazomer en een geslaagde familiedag komen we
binnen onze club weer stilaan op dreef. Marc Bauwens mocht met zijn
lezing over de Iraanse dreiging de spits afbijten en maakte daarmee een
diepgaande discussie los. Maar ook in de komende maanden staan ons
nog uitdagingen van formaat te wachten: de educatieve activiteit op 13
oktober over de lotgevallen van het Belgische korps Auto Canons
Mitrailleuses tijdens de Eerste Wereldoorlog en onze jaarlijkse
academische zitting op 3 december. Hierover is in dit nummer verdere
informatie te lezen.
Met deze beide activiteiten geven we ten volle invulling aan onze
doelstellingen. De activiteit rond de Auto Canons Mitrailleuses
benaderen we op een hedendaagse manier door auteur August Thiry uit
te nodigen om aan de hand van zijn boek “King Albert’s Heroes” het
thema historisch in te leiden en met de film “Cafard” van Jan Bultheel
willen we daar ook een eigentijdse dimensie aan geven. Door deze
activiteit bovendien aan te bieden aan leerlingen van het secundair
onderwijs en aan het brede publiek, willen we bijdragen tot een
versterkt historisch bewustzijn.
Voor de academische zitting hebben we dit jaar Jean baron de Bethune,
voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen uitgenodigd, zodat het voor de hand ligt dat het onderwerp dit
jaar geheel in de Mercuriussfeer zal vallen. Met deze keuze willen we
bovendien de regionale en provinciale verankering van de Kring Mars &
Mercurius verbeteren.
Dergelijke activiteiten vergen heel wat inspanningen. Daarom zal
beroep gedaan worden op jullie medewerking binnen de twee projectgroepen. Op die manier versterken we verder de dynamiek die altijd
eigen geweest is aan onze club.
Ook in het domein van veiligheid en defensie valt heel wat te zeggen.
De kwestie van de veiligheid staat bovenaan de politieke agenda en blijft
prominent aanwezig in de media. Voor Defensie sprong de regeringsgoedkeuring van het document “Strategische Visie voor Defensie” in het
oog. We wijden daar een bijdrage aan, waarin het pad dat naar deze
strategische visie heeft geleid, wordt beschreven.
Verder waren we de afgelopen maanden ook aanwezig op diverse
vieringen en herdenkingsplechtigheden, waarvan we de herdenking van
de gesneuvelden van de Royal Navy Section Belge op 21 augustus voor
onze rekening namen. In de verslaggeving daarover trachten we ook
telkens de historische achtergrond mee te geven. Mars & Mercurius
staat dus ook voor een geëngageerd burgerschap.
Tot slot vestig ik nog de aandacht op de Nationale Dag die dit jaar
doorgaat op 24 november in Kleine Brogel. Hoe kunnen we beter onze
loyauteit aan de nationale kring uitdrukken dan door daar met velen
aanwezig te zijn?
Ik hoop dat we dit najaar op hetzelfde elan kunnen verder werken en
zie ernaar uit jullie allen talrijk te mogen ontmoeten op de komende
activiteiten.
Zeer genegen,
Jan De Vos
Voorzitter
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Eendaagse uitstap “De Staats-Spaanse Linies”
Zeeuws-Vlaanderen – 22 juni 2016

Vanaf de Noordzeekust nabij Knokke tot ter hoogte van Antwerpen strekt zich een tot 40 kilometer brede gordel van
forten, schansen en versterkte verdedigingswerken uit, die stamt uit de tijd van de tachtigjarige oorlog, waarin de
katholieke Spaanse Nederlanden tegenover de protestantse Staatse Noordelingen stonden. Deze oorlog liet zijn
sporen in het landschap en was op veel plaatsen bepalend voor de geografie, onder meer omdat controle over de
waterlopen essentieel was voor onderwaterzettingen. Onder leiding van kenner Herman Nevens trokken we richting
Zeeuws-Vlaanderen om kennis te maken met dit minder gekende oorlogsverleden.

Strijden tégen, vóór en mét water
We verzamelden aan het Fort van Beieren op een zonovergoten
parking. De hele dag zat het weer ons duidelijk mee en het contrast
met de voorgaande regendagen kon niet groter zijn. Meteen zaten we
volop in het onderwerp van de dag: de verzamelplaats Fort van
Beieren was immers deel van de Spaanse verdedigingswerken en we
reden vanaf de start door de Zwinstreek. In die streek stond water
centraal: na eerdere bedijkingswerken in de 6de tot 8ste eeuw kwam
met de stormvloed van 1134 de hele Zwinstreek opnieuw onder water
en ontstond naast getijdengeulen ook een uitgestrekt schorren- en
slikkengebied. Het was decennialang letterlijk vechten tégen het water
om het gebied opnieuw in te dijken en om te vormen tot
landbouwgebied. Maar diezelfde indijkingen zorgden ervoor dat het
debiet in de Zwingeul te klein werd, zodat door versnelde verzanding
Brugge omstreeks 1300 zijn toen economisch vitale verbinding met de
zee verloor. Het gevecht vóór water begon: de aanleg van nieuwe
kanalen als de Zoete Vaart en de Zoute Vaart, maar ook de bouw van
sluizen moest het scheepsverkeer tot in Brugge toelaten. Vanop de bus
waren in het landschap nog duidelijk de sporen van deze waterlopen
te zien. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd het dan weer
een strijd mét water, want de tactiek van gerichte onderwaterzettingen bleek een beproefde methode om de streek te beheersen.
Verzameling Stadsarchief Brugge
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De Staat-Spaanse Linies als getuigen van een oorlogsverleden
De Staats-Spaanse Linies zijn een stelsel van militaire
verdedigingslinies dat ontstaan is tijdens de Tachtigjarige
Oorlog (1568-1648) en de Spaanse Successieoorlog (1701–
1714) in het noorden van het graafschap Vlaanderen. Tussen
Staats-Vlaanderen, het huidige Zeeuws-Vlaanderen, en het
Spaanse gebied in het noorden van de provincies Oost- en
West-Vlaanderen ontstond een heuse frontzone. Deze linies
bestonden uit versterkte steden zoals Sluis, Aardenburg,
Oostburg, Axel en Hulst aan Staatse kant en Oostende,
Damme, Middelburg, Gent en Antwerpen aan Spaanse kant.

Langs de toegangswegen naar deze steden werden forten,
schansen en redoutes opgericht, die onderling en met de
steden verbonden waren door dijken. Het netwerk van
verdedigingslinies werd soms geënt op oude middeleeuwse
bedijkingen langs zeegeulen of op de dijken van kanalen of
brede wateren. Met inundaties of onderwaterzettingen
controleerden de strijdende partijen strategische plaatsen in
de frontzone. Veel overblijfselen van deze Linies zijn vandaag
nog duidelijk waar te nemen in het landschap en bezitten een
hoge cultuurhistorische en natuurwaarde

Speuren naar sporen in het landschap
Terwijl we vestingstad Sluis naderden werden de sporen van
de Staats-Spaanse linies nadrukkelijk zichtbaar in het
landschap. De resten van forten, schansen en redoutes doken
op en de vele kanalen en vaarten illustreerden het belang van
de waterwegen voor vervoer van troepen en bevoorrading.
Onze gids Herman Nevens wist voor elke site uitvoerig relaas
te brengen van de historische en militaire waarde, maar
vestigde ook onze aandacht op betekenisvolle details in het
landschap die niet meteen opvallen. Via de Cantelmolinie en

de Linie van Fontaine reden we naar Retranchement, waarna
het opnieuw richting Sluis en Aardenburg ging, waar we de
Olieschans bezochten. Deze verdedigingsschans is geheel
gerestaureerd en we kregen er een uitgebreide toelichting
over de vestingwerken in de streek. De waterpartijen van het
Coxydse Gat boden ons dan weer een goed beeld van hoe de
streek er tijdens de onderwaterzettingen moet hebben
uitgezien. Over Philippine ging het naar Axel en Hulst, terwijl
onze gids ons bleef bestoken met historische informatie.

Bron : www.destaatsspaanselinies.eu

Hulst als parel onder de versterkte steden
Rond elf uur kwamen we in de schitterende vestingstad Hulst,
waar we in het lokale VVV-kantoor een boeiende en zeer goed
gedocumenteerde historische film over de stad en zijn
omgeving bekeken en aansluitend een bezoek konden brengen
aan een gelegenheidstentoonstelling. De voormiddag werd
afgerond met een korte wandeling die ons tot in de hoofdkerk
leidde.
Daarna ging het richting restaurant “Het Gouden Hert” aan het
Marktplein, waar we een verzorgde en lekkere lunch met soep,
een vispannetje en dessert kregen voorgeschoteld.
Met een wandeling op de nog intacte vestingen en wallen werd
het bezoek aan de stad afgerond.
Foto : www.hulstvestingstad.nl
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Verdronken Land van Saeftinge
De uitstap leidde verder door de typisch Zeeuwse Scheldepolders naar het Verdronken Land van Saeftinge, waar gids
Herman bondig de geschiedenis van dit waardevolle
natuurgebied schetste en enkele leden zich waagden aan een
korte wandeling door het schorren- en slikkengebied. De
stralende zon en de indrukwekkende stilte lieten daarbij de
natuur ten volle tot zijn recht komen.
De dag werd afgesloten met een drankje op een ruim en knus
ingericht openluchtterras nabij Paal, waar niet alleen werd
nagepraat, maar ook volop werd genoten van de zon. De reis
ging daarna opnieuw richting Brugge, waarbij nog even
Damme werd aangedaan en we de geschiedenis van deze
havenstad van weleer als toemaatje kregen.

Uit onze fototheek
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Deelname aan Belgian Day in Londen
Londen 16-17 juli 2016
Verslag door Ronny Vermeersch, ondervoorzitter

Dit jaar bleek een groepsreis naar Londen ter gelegenheid van de Belgische plechtigheid
aan de Cenotaph niet haalbaar. Maar zoals aangekondigd in M&M-Contact Nr. 2 van juni,
was een vijfkoppige delegatie van onze club aanwezig op deze “honourable day” ter ere
van Koning Albert I.

Met een viertal naar Londen
Met past voorzitter Maurice en zijn echtgenote Marcelle als
medepassagiers vertrokken Liliane en ikzelf per wagen
richting Duinkerke om daar met DFDS-ferry het Kanaal over
te steken. Met z’n vieren namen we onze intrek in hotel
“Duke’s Head” in Wallington. Dit “typical English” hotelletje is
voor Lilliane en ik zowat een “pied à terre” geworden wan-

neer we Londen aandoen, vooral omdat Londen zeer gemakkelijk per trein te bereiken is vanuit Wallington. Na amper een
half uurtje sporen sta je in Victoria Station. Freddy Vervaet
reisde mee met de bus die door Defensie werd ingelegd vanaf
Peutie.

Vroeg op stap voor de plechtigheid aan de Belgische oorlogsambassade…
Traditiegetrouw wordt ’s morgens een korte plechtigheid
gehouden nabij Eaton Square, aan het gebouw waar tijdens
de Tweede Wereldoorlog de Belgische ambassade gevestigd
was. Met een kort telefoontje naar Thierry Coppieters ’t
Wallant, voorzitter van de “Vereniging der Oorlogsvrijwilligers – Brugge en omliggende”, hadden we net voor de
afvaart in Duinkerke kunnen uitvissen hoe laat die
plechtigheid startte. En zeg nu zelf, 08.50 uur is vrij vroeg. Zó
vroeg dat we moesten vertrekken vooraleer de keuken van
ons hotel open was. Maar geen nood, de vriendelijke ”staff”
zorgde voor een ontbijtpakket dat we naar keuze op de kamer
konden verbruiken of meenemen.
Een fikse morgenwandeling bracht ons van het drukke
Victoria Station langs de zeer imposante huizen die London
rijk is naar het gebouw met het huisnummer 103 op de hoek
van Eatonsquare en Belgrave Place. Een gedenkplaat herinnert aan de vele Belgische vrijwilligers die zich hier vanaf 1940
lieten registreren voor dienst in het Britse leger. Zo kwamen
we midden het Belgravia(¹) residentieel district terecht. De
statige huizen aan Eaton Square en Belgrave werden door de
befaamde Londense architect en aannemer Thomas Cubitt in
“Regency Style” opgericht. Regency verwijst naar het
regentschap van George IV die in 1811 werd aangesteld als
regent in plaats van zijn vader George III, die getroffen was
door een mentale ziekte en in 1820 overleed.

Het is goed dat hier nog jaarlijks op de Belgian Day in London
de moedige Belgische helden worden herdacht. Ons respect
gaat uit naar Thierry Coppieters ’t Wallant, naar
erefregatkapitein Ludo baron de Vleeschauwer van Braekel
en naar Henri graaf d’Oultremont, de bewakers van dit korte
stille herinneringsmoment. Waardering ook voor mevrouw
Anne Coppieters ’t Wallant en haar zoon Michaël de
Séjournet de Rameignies, die met hun aanwezigheid het
gebeuren extra cachet gaven. De jeugdige Michaël droeg met
fierheid de vlag van de “Oorlogsvrijwilligers van Brugge en
ommeland”. Ook M&M Brugge/West-Vlaanderen houdt er
aan jaarlijks deze ceremonie te steunen.

En daarna naar White Hall…
We verlieten Eatonsquare rond 09.10 uur en trokken “by foot” langs de zijkant
van Buckingham Palace en door St-James Park tot aan White Hall, de rendez-vous
plaats voor de plechtigheid aan het Cenotaph monument. Een prachtige
wandeling trouwens langs de “Royal Mews” en “The Queen’s Galleries”. We
hadden er afspraak met Nicole Billet, dochter van ons lid Georges Billet, die het
verdere programma van de dag samen met ons zou volgen. Het was nog even
wachten op de Belgische militaire delegaties die ’s morgens per bus uit Peutie
vertrokken waren en op bestuurslid Freddy Vervaet, die dit gezelschap op de
parking te Jabbeke had vervoegd. Maar geen nood, want zo hadden we nog wat
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tijd om in de gedistingeerde pub “The Red Lion” aan White
Hall te verbroederen met leden van de “British Torch
Association” uit Roeselare, bij een geurige koffie.
De traditie wil dat de plechtigheid op klokslag elf uur van Big
Ben start. Voor Mars en Mercurius Brugge/West-Vlaanderen
werden bloemen gelegd door ikzelf als ondervoorzitter,
samen met past voorzitter Maurice Debruyne en bestuurslid
Freddy Vervaet. We hebben de indruk dat de bloemenhulde
ieder jaar in omvang toeneemt door de stijgende interesse en
aanwezigheid van delegaties van Belgische militaire,
vaderlandslievende en burgerlijke organisaties. Dit kan
uiteraard enkel toegejuicht worden.

Aan de Belgische oorlogsambassade
Vlnr : Mevr en Ondervoorzitter Ronny Vermeersch, Mr Christian
Laporte, Michaël de Séjournet de Rameignies, erefregatkapitein
Ludo baron de Vleeschauwer van Braekel, Henri Graaf d
’Oultremeont, Mr Thierry Coppieters ’t Wallant, past voorzitter
Maurice Debruyne met echtgenote Marcelle en ere onderluitenant
Ludo De Vleeschauwer jr.

Na het defilé op “Horse Guards Parade” voor de opgestelde
prominenten, waaronder de Minister van Defensie Steven
Vandeput, de Belgische ambassadeur in London en Generaal
Marc Compernol, de pasbenoemde Chief of Defense werden
we uitgenodigd voor de receptie in de salons van de
Wellington Baracks, waar de Grenadeer Guards zijn gelegerd.
We hadden de gelegenheid er onze nieuwe Chief of Defense
– een gewezen Bruggeling trouwens – even over onze
bloeiende afdeling van Mars & Mercurius te spreken. Hij
vroeg ons zijn groeten over te brengen aan onze voorzitter
Jan De Vos, die als gewezen militaire commandant van de
provincie West-Vlaanderen geen onbekende was voor hem.

Aan de Guards Chapel, Wellington Barracks.
Vlnr: Michael de Séjournet de Rameignies, Anne en Thierry
Coppieters ’t Wallant, de voormalige Britse ambassadeur in
België, Ondervoorzitter Ronny Vermeersch en past voorzitter
Maurice Debruyne

We moeten ook nog de aanwezigheid van Christian Laporte, journalist bij La Libre Belgique, vermelden, die een artikel laat
verschijnen over de inspanningen van onze Belgische oorlogsambassade in London en de anekdotes rond onze “Londense”
oorlogsvrijwilligers in Tweede Wereldoorlog.

Tot slot: daar het bij gebrek aan belangstelling onmogelijk geworden is om een groepsreis per bus te organiseren voor deze
plechtigheid, werd in onze Raad van Bestuur van 07 september jl. beslist de deelname voor volgend jaar per individuele
verplaatsing met carpooling te promoten en hieraan een klein toeristisch-cultureel programma te haken? To be seen!

(1) Julian Fellowes, de Brits auteur van de roman Downton Abbey, schreef recent een grandioze roman met de titel “Belgravia” die
schandalen en intriges beschrijft achter de deuren en vensters van Londens meest imposante huizen gedurende de eerste helft van de
19e eeuw. Een must voor liefhebbers van kostuumdrama’s. (ISBN 978 94 005 0781 4 Nederlandse vertaling, uitgegeven bij A.W.Bruna
Uitgevers, Amsterdam)
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Familiedag
met wandelzoektocht en barbecue
Dudzele – 28 augustus 2016
Verslag door Ivan Loncke, bestuurslid

Onze jaarlijkse familiedag is doorheen de jaren een vaste traditie geworden en was
ook dit jaar in alle opzichten een voltreffer. Secretaris André was al van begin dit
jaar in de weer om een locatie te kiezen, contacten te leggen, op verkenning te gaan
en de wandelzoektocht op poten te zetten. Een welgemeende dank en felicitatie
voor André, die ook dit jaar zichzelf overtrof. Onze dank gaat ook naar de vzw
Heemkunde Kring Dudzele, die ons met raad en daad bijstond.

De geheime succesformule ontrafeld
Onze familiedag met wandelzoektocht en barbecue werd
opnieuw een voltreffer met niet minder dan 74
ingeschrevenen. Ligt het aan die jaarlijks vaste datum, zodat
iedereen weet dat deze activiteit altijd doorgaat op de laatste
zondag van augustus? Ligt het aan de democratische prijs, of
misschien aan de altijd kwaliteitsvolle barbecue of de
zorgvuldig gekozen locatie?
Eén ding kunnen we zeker zeggen: onze secretaris André had
opnieuw een prachtige activiteit op poten gezet. Zijn
ingrediënten zijn ondertussen gekend en worden zeer
gewaardeerd:
 Start in een gezellig dorpje. Vorige edities gingen door in
Ramskapelle, Moerkerke en Middelburg.
 Maak geen te zware wandelzoektocht en hou rekening
met de kinderen en de iets oudere leden.
 Zorg voor een mooie brochure met historische
achtergrondinformatie over de locatie voor elke
deelnemer.
 Bedenk leuke vragen waarvan de antwoorden voor zich
spreken. Dat laatste dachten we tenminste …

Verzamelen geblazen in Dudzele
Dit jaar werden we verwacht in Brugse deelgemeente
Dudzele, een goed 2.500 inwoners tellend dorp, waarvan er
die dag hoop en al 10 zijn tegen gekomen. Kon dit liggen aan
het feit dat Club Brugge die namiddag speelde en dat deze
match rechtstreeks op TV werd uitgezonden?
Na ontvangst in Café Sint-Joris in hartje Dudzele vertrok
iedereen om het wandelparcours tot net buiten het dorp en
weer terug te verkennen. Onderweg werden het museum “De
Groene Tente” van vzw Heemkunde Kring en de kerk
aangedaan. Groepjes van 2, 3, 4 of meer, maar nooit iemand
op z’n eentje, trokken speurend rond. Fijn toch om zoiets te
zien!

 Zorg dat er een beetje opzoekingswerk nodig is en laat
soms wat ruimte tot discussie, kwestie van het vuur erin
te houden…
 Twee schiftingsvragen invullen: een getal tussen 0-99 en
een getal tussen 0-20. Simpel toch…
 Zorg voor goed weer, al kun je dat nooit op voorhand
bestellen…
 Werk samen met de plaatselijke heemkundige kring om
het boeiend te maken…
 Zorg dat bijna iedereen een prijs wint.
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Terwijl de deelnemers weer binnendruppelden in het volkse
café kon de eerste dorst weggespoeld worden. Aansluitend
werd in Bistro ’t Zwaluwnest een aperitiefje aangeboden door
M&M Brugge, waarna samen aan tafel werd gegaan voor een
verzorgde BBQ, met als afsluiter de prijsuitreiking. De keurig
gedekte tafels en de uitgebreide en verzorgde barbecue
maakten de dag compleet.

De rangschikking hieronder is niet echt belangrijk, want door
de bijzondere schiftingsvragen worden de kaarten soms
verrassend dooreengeschud en is het altijd gokken om alsnog
vooraan in het klassement te staan. Deelnemen is dus ook
hier belangrijker dan winnen. Feit is dat we opnieuw aan een
gezellige activiteit konden deelnemen en mochten vaststellen
dat M&M Brugge een hechte vriendenkring is geworden.

Hierna de rangschikking van de eerste 50 deelnemers.
1 Michiels Karine

26 Demunter Philip

2 De Beuker Sylveer

27 Calleeuw Liliane

3 Eggenicks Elke

28 Morris Josiane

4 Morris Jean

29 Crohin Danielle

5 Van Meurs Evelyne

30 DeRyck Yves

6 Dusautoir Carine

31 Vanhove Anne

7 Verriest Huguette

32 Blomme Marleen

8 Crepain François

33 Kerremans Willy

9 Vermeersch Ronny

34 Van den Broucke Johan

10 De Ruytter Daniel

35 Selen Hugo

11 Mertens Hedwige

36 Vergaerde Trewyn

12 Mus Annie

37 De Troy Willy

13 Polfliet Kevin

38 Baetens Mirèse

14 Van Laerhoven Rose

39 Cockx Liliane

15 Debruyne Maurice

40 Temmerman Marcelle

16 De Vos Jan

41 Litière Jacques

17 Vergaerde Stefaan

42 Crepain Fernand

18 Vileyn Luc

43 Goossens Rita

19 Bousson Martine

44 Schoonooghe Ivan

20 Haghebaert Hedwig

45 Van Put Linda

21 Vuylsteker Claire

46 Tanghe Germaine

22 Ringoet Els

47 De Rocker Diane

23Hoef André

48 Sebreghts Alfons

24 Loncke Ivan

49 Van Put Guy

25 Winne Monique

50 De Groote Paul
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“De Iraanse Dreiging”
Lezing door Marc Bauwens
Groot Seminarie Brugge – 19 september 2016 om 19.45 uur
Verslag door Ronny Vermeersch, ondervoorzitter

Voor het najaar werd de spits afgebeten door Marc Bauwens, die ons een
lezing bracht over de geschiedenis van Iran en zijn huidige positie in de
wereld en in het Midden-Oosten. De politieke en militaire ontwikkelingen,
maar vooral de nucleaire kwestie ziet hij als een dreiging voor de regio.

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.
Zijn belangstelling voor internationale ontwikkelingen, in het bijzonder in het MiddenOosten, 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”.
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 en hij is
een bewonderaar van het oude Moorse Spanje. 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.

De voordracht
Inleiding
Eenieder die de internationale politiek volgt, weet dat de
Iraanse leiders, met voorop ayatollah Khamenei, een
grenzeloze haat koetsteren tegen onze Westerse
samenleving en tegen onze manier van leven en denken.
Tijdens de grote demonstraties in Teheran, zijn uitspraken
zoals "dood aan Amerika” of “dood aan Israël" schering en
inslag. Zijn het lege woorden? Spreker vraagt zich af of we
deze slogans moeten interpreteren als een echte bedreiging.

Korte historische terugblik
Spreker beperkte zich tot de recente geschiedenis van het
ooit zo machtige en uitgestrekte Perzische rijk en start bij het
ontstaan van de dynastie van de familie Pahlavi, met de zelfproclamatie van kolonel Reza Khan als eerste Sjah van Iran in
1925. Zijn zoon Mohammad Reza Pahlavi volgt hem op in
1941 en slaagt erin om het land snel om te vormen tot een
modern land. Bij interne conflicten, zoals de staatsgreep van
1953 en de omverwerping van Premier Mossadegh, deed de
Sjah beroep op de steun van de CIA. De ondertekening van
overeenkomsten als het Pact van Bagdad in 1955 was bedoeld
om de invloed van de Sovjet-Unie te beperken. De periode
1977-1979 wordt gekenmerkt door demonstraties

en conflicten met de politie, waarbij duizenden de verdrijving
van de Sjah eisen. Ondanks
beloofde hervormingen blijft de
plattelandsbevolking verder in
grote armoede leven. De
landelijke geestelijkheid kiest
daarop de kant van de boeren
tégen de Westerse pracht en
praal die het regime van de Sjah
invoerde in de steden. Ayatollah
Khomeini, - de geestelijke vader
van de revolutie - wordt
verdreven naar Irak en steunt
van daaruit de opstand in Iran.
Later wordt hij gedwongen Irak te verlaten en krijgt asiel in
Frankrijk. De onlusten nemen toe en revolutionaire studenten
eisen het ontslag van de Sjah en de terugkeer van Ayatollah
Khomeini, wat de Sjah toestaat. Revolutionaire studenten
bezetten de Amerikaanse ambassade en gijzelen gedurende
444 dagen het ambassadepersoneel en de diplomaten. De
Sjah verlaat Teheran en krijgt het statuut van politiek
vluchteling in Egypte, waarop de Islamitische Republiek wordt
afgekondigd op 1 April 1979.
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De militaire macht
Organisatie en effectieven.
De bevolking van Iran telt ongeveer 81 miljoen inwoners. Iets
meer dan de helft daarvan zijn mannen, waarvan ongeveer
1,8 miljoen ingelijfd zijn in het reservekader. Het belangrijkste
element van militaire macht is de “Revolutionaire garde of de
Pasdaran” onder leiding van generaal-majoor Ali Jafari.

Raketten
Het Iraanse arsenaal reikt van ballistische en kruisraketten tot
intercontinentale ballistische raketten. De grote inter-continentale raketten Shahab 4 en 5 kunnen met kernkoppen
worden uitgerust en kunnen ingezet worden vanaf een
mobiel affuit, een oorlogsbodem, gevechtsvliegtuigen en
vanaf een onderzeeër. Specifiek voor deze laatste zijn de
intercontinentale raketten.
Aan de hand van foto’s en kaarten toont spreker de
verschillende lanceerplatforms in Iran, zoals te Tabriz,
Semnan en Khorramabad en de verschillende reikwijdten tot
aan Europese steden en Griekenland, Turkije, Egypte,
Oezbekistan, een deel van Rusland, Centraal Azië met
Pakistan en Saoedi-Arabië.

Deze omvat in totaal 125.000 mannen en vrouwen, staat in
voor de veiligheid van het systeem en levert opleiding en
steun aan tal van internationale terroristische organisaties.
Naast de drie klassieke defensiemachten bestaat een vierde
tak, namelijk de “Basji” die instaat voor de interne veiligheid,
de beveiliging van religieuze en politieke ceremonies en de
bestrijding van de tegenstanders aan het regime. De laatste
kracht is de “Quds force of de kracht van Jeruzalem”, die in
staat voor operaties buiten Iran; zij hangen rechtstreeks af
van Ayatollah Khamenei en hun aantal wordt geschat op
15.000.
Conventionele bewapening
Wapenarsenaal
Iran bezit een groot aantal gevechtsvliegtuigen, 123
helikopters, 12 aanvalshelikopters, 137 onderscheppingsvliegtuigen, 32 onderzeeërs, 6 fregatten en meerdere snelle
interventieboten of Fast Inshore Attack Crafts of FIAC,
bestemd voor operaties in de Perzische Golf. Deze boten zijn
uitgerust met een missiellanceerinrichting die veel schade
kan toebrengen aan bvb vliegdekschepen. Verder beschikt
het Iraanse leger over 400 onbemande vliegende tuigen en
drones. De Iraniërs bouwen dit arsenaal verder uit.

Het is niet duidelijk of hun intercontinentale raket de
“Soumar”met een reikwijdte van 9.300 km al operationeel is.
Als dit zo is, ligt. New York binnen bereik.
Militaire samenwerking tussen Iran en Venezuela
Tijdens het bezoek van de toenmalige Venezolaanse president Hugo Chavez aan Iran op 19 oktober 2010, werd een
overeenkomst tussen beide landen gesloten voor het bouwen
van een militaire basis op Venezolaans grondgebied. Vanuit
die basis “Shahab 3” kunnen Scud-raketten ingezet worden
tegen de VS. Het verzwakte buitenlands beleid van de Amerikaanse regering was niet in staat initiatieven als de opleiding
van Venezolaanse legerofficieren te voorkomen.
De strategische reserves
Iran heeft geen problemen op het vlak van beschikbaarheid
van benzine, diesel en kerosine. De dagelijkse productie ligt
veel hoger dan het verbruik per dag en de reserves worden
geschat op 154 miljard vaten. Iran heeft een kleine buitenlandse schuld van 15,6 dollar en beschikt over een goudreserve van 68 miljard dollar.
De nucleaire macht:
Het civiele nucleaire programma in Iran ging in 1957 van start.
In uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst uit 1959,
leverden de Verenigde Staten een kernreactor voor wetenschappelijk onderzoek. Iran ondertekende ook het nonproliferatie verdrag voor kernwapens. Na de revolutie van
1979 werd het nucleaire programma opgeschort en in 1982
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begon Iran verrijkt uranium te produceren in Isfahan. In 1995
ondertekenden Rusland en Iran een samenwerkingsakkoord
om het kernenergieprogramma op de site van Bushehr te
hervatten. Onder druk van de USA legde het Internationaal
Atoomenergieagentschap(IAEA) in 1983 het kernprogramma
stil.
Wantrouwen.
In 2002 verklaarde president George Bush dat Irak, Iran en
Noord-Korea behoren tot de ”as van het kwaad” en op 26
augustus 2003 ontdekte het IAEA verrijkt uranium voor nietciviele doeleinden op de site van Natanz. Sindsdien en tot op
vandaag neemt het wantrouwen ten aanzien van Iran toe.
Iran beweert dan wel een nucleair programma voor civiele
doeleinden te volgen, maar gaat ondertussen door met de
productie van verrijkt uranium en blijft bijkomende sites voor
nucleaire doeleinden installeren.

Inspecties.
De inspecties van nucleaire sites waren het onderwerp van
veel controverse. In 1992 hadden de inspecteurs van het
agentschap niet gemerkt dat Iran een geheim nucleaire
programma volgde en daarmee haar internationale
verplichtingen schond. Dr. El Baradei heeft voortdurend het
werk van de inspecteurs belemmerd en deed zijn uiterste best
om de informatie te verdoezelen. Zijn enige betrachting was
de dialoog met Iran te bestendigen en tot een compromis te
komen, niettegenstaande hij goed wist en dit later ook
verklaarde, dat Iran inderdaad een nucleair programma voor
militaire doeleinden realiseerde. Het akkoord geeft de
Iraniërs alle mogelijkheden om hun nucleaire activiteiten
voort te zetten. De inspecties worden hoe langer hoe
moeilijker om de ware bedoelingen met betrekking tot de
vervaardiging van atoomwapens na te gaan.
Israël en de Verenigde Staten.
Een preventieve aanval van Israël of de Verenigde Staten, of
een gezamenlijke actie tegen Iraanse nucleaire installaties,
behoort tot de mogelijkheden. De regering Obama echter
voert een zwak en talmend buitenlands beleid tegenover het
Midden-Oosten, waardoor geen garantie bestaat dat de VS de
Israëli’s in hun acties zouden volgen. Spreker wijst erop dat
het akkoord voorziet dat de USA beschermend zouden
optreden in geval van sabotage of bij een aanval gericht tegen
Iraanse (militaire) nucleaire faciliteiten.

De haat tegen het Westen in het algemeen en tegen Israël en
de USA in ’t bijzonder baart de spreker zorgen en het zou naïef
zijn te geloven dat dit land nooit de bestaande nucleaire
faciliteiten zou aanwenden voor militaire doeleinden.
Onderhandelingen.
De meest recente ontwikkeling in de onderhandelingen is de
omstreden overeenkomst die werd gesloten op 14 juli 2015
te Wenen over het vreedzaam gebruik van kernenergie en die
een einde maakte aan de economische sancties tegen Iran.
De dubieuze inbreng in dit akkoord van de Egyptische
diplomaat Dr. Mohammed El Baradei, voormalig hoofd van
het IAEA, die sinds 1997 de Iraanse nucleaire activiteiten
doorlichtte, mogen we niet over het hoofd zien.

De bewapeningswedloop.
De ontwikkeling van de Iraanse nucleaire installaties en de
mogelijkheid voor de aanmaak van kernwapens zorgen in
sommige landen in het Midden-Oosten, met inbegrip van de
landen rond de Perzische Golf en natuurlijk Israël, voor een
klimaat van angst. Dit heeft tot gevolg dat nieuwe
partnerschappen naar voren komen. Zoals de recente
discrete partnerschappen - geen officiële betrekkingen dus tussen Israël, Qatar, Saoedi-Arabië, Jordanië en Azerbeidzjan
tegen het Iraanse expansionisme.

De Iraanse regionale ontwikkeling en de export
van de revolutie.
Het concept van het exporteren van de revolutie spruit voort
uit de overtuiging dat moslims en niet-moslims zich van het
internationaal imperialisme van de Verenigde Staten en de
huidige Russische Federatie, of voormalige Sovjet-Unie,
moeten bevrijden. Deze twee supermachten waren in de
geest van de Iraanse revolutionairen de imperialistische
krachten en onderdrukkers van de landen van de derde
wereld. Daarenboven zijn de Iraniërs de behoeders van de
sjiitische leer geworden in een regio waar de meerderheid
soennieten zijn. Een eeuwige en verwoede strijd en vete
tussen beide antagonisten.

Het Iraanse expansionisme in de regio.
Iran mengt zich in meerdere conflicten in de regio. Vooreerst
het conflict tussen sjiieten en soennieten in Jemen, waar
tegen de zin in van de Saoedi’s, Iran de sjiitische Houthis
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steunt. Daarnaast strijden sinds het ontstaan van het Syrische
conflict de Iraanse milities samen met de Revolutionaire
Garde actief aan de zijde van Bachar Al Assad. De Pasdaran
werken samen met de sjiitische Hezbollah in Libanon en Iran
levert ook steun aan de sjiitische minderheid in Irak en
Bagdad. Tot slot is Iran ook met Iraanse oorlogsbodems
aanwezig in de Middellandse zee.

Israël is volledig omringd door grondgebied dat onder Iranese
invloed staat. Bovendien moet ook de dubieuze politiek van
Rusland m.b.t. de regio en de mogelijkheid dat het strate-

gische nucleaire wapens kan leveren aan Iran en Venezuela,
in ogenschouw worden genomen.

Conclusies
Spreker vergelijkt de situatie in Iran met deze in Duitsland
voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. Politieke tegenstanders worden gevangen gezet in afwachting van schijnprocessen. Martelingen en ophanging zijn schering en inslag
en de Iraanse gevangenissen kunnen we met Duitse concentratiekampen vergelijken. De huidige Iraanse aanwezigheid in
Syrië is niet direct vergelijkbaar met “die Anschluss” van
Oostenrijk in 1938, maar de lokale invloed en de inmenging
met aanwezigheid van Iraanse krachten in Syrië is een quasi
onofficiële annexatie van dit land aan het worden. Na het
verwerven van de totale controle over Syrië zal ongetwijfeld
ook Libanon volgen.
Volgens de spreker maakt de vrije Westerse wereld
momenteel precies dezelfde fout ten aanzien van Iran als dat
het geval was in de periode 1937-38 met Duitsland. M.a.w. de
Iraniërs doen alles wat ze willen: het inspecteren van
nucleaire faciliteiten is uitgesloten; tijdens besprekingen
dicteren zijn hun wetten en de uitbouw van hun ballistische
arsenaal gaat onverdroten voort.

Na afloop van de lezing overhandigde voorzitter Jan De Vos
een aandenken aan spreker Marc Bauwens.
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De Belgische Auto Canon Mitrailleuses
in Rusland
Voordracht door August Thiry en film “Cafard” van Jan Bultheel
Cinema Liberty – 13 oktober 2016 om 14.00 uur
De belevenissen van een groep Belgische soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog met
hun “Auto Canons Mitrailleuses” in Rusland verzeild raakten, zijn amper bekend. Met hun
boek “Reizigers door de Groote Oorlog - De odyssee van een Belgisch pantserkorps 19151918” scheppen auteurs August Thiry en Dirk Van Cleemput echter een zeer volledig beeld
van dit oorlogsdrama. Ditzelfde gegeven werd door Jan Bultheel verwerkt tot de zeer
geslaagde animatiefilm “Cafard”, waaraan enkele vooraanstaande acteurs meewerken.
Een mooi project voor Mars & Mercurius om dit als een educatief geheel aan zijn leden en
aan een ruimer publiek, waaronder de Brugse middelbare scholen, aan te bieden.

De historische achtergrond
Herfst 1914 – De IJzervlakte staat blank en de Belgische
soldaten graven zich in. Vierhonderd jonge Belgen komen
samen in Parijs en vormen een elitegroep die aan de slag gaat
met pantserauto’s, waarmee ze het Corps des Autos Canons
Mitrailleuses of ACM vormen. Een Russische kapitein merkt
hen op aan de Frans-Belgische grens en deze onderhandelt
met koning Albert, die het korps van de pantserauto’s uitleent
aan de Russische tsaar.
Najaar 1915 – Een woelige zeereis, storm en honger en
muiterij. De vierhonderd Belgen zijn met hun pantserauto’s in
Sint-Petersburg. Ze lijden kou, paraderen voor de tsaar en hun
commandant verdwaalt en verdwijnt.

Herfst en winter 1916 – De Belgische pantserauto’s belanden
in de Karpaten en de Duitsers slaan terug. Maar de helden zijn
moe en vierhonderd Belgen overwinteren in het grensland
achter het front. Het is grijs en het vriest. Het wordt winter in
Galicië.
Voorjaar 1917 – Revolutie in Rusland en de tsaar wordt
afgezet. De vierhonderd Belgen blijven vechten en vele
duizenden Russische soldaten willen naar huis. Het laatste
Russische offensief, met Belgen in de spits van de aanval,
wordt een bloedig debacle, waarop een dramatische aftocht
volgt.
Oktober 1917 – De bolsjewieken van Lenin en Trotski grijpen
de macht in Sint-Petersburg en Moskou, waardoor de
vierhonderd Belgen klem zitten in Kiev. Er wordt gevochten,
het is burgeroorlog en de Belgen verliezen hun pantserauto’s.

Voorjaar 1916 – De Belgen leven onder Joden en Russen in
Oekraïne en bereiden zich voor op de strijd. In de zomer van
1916 barst het Russisch offensief los. De Oostenrijkers wijken
en meerdere Belgen sneuvelen.

Het is 1918 – Vierhonderd Belgen bemachtigen een trein, ze
sporen dwars door Siberië, ze houden de Roden op afstand
en ze bereiken China. Rust in Mantsjoerije, Japanse geisha’s,
Belgische tijgerjagers. De grote apotheose na de overtocht
over de Stille Oceaan volgt als de Belgen als King Albert’s
Heroes door Amerika defileren, van San Francisco tot New
York. De rest is thuiskomen en omkijken in verwondering,
samen met Marcel Thiry, de worstelkampioen Constant le
Marin, de communist Julien Lahaut, en anderen. De
gesneuvelden, de deserteurs, de dronkaards, de zwanzers, de
gehuwden. Kleine helden in tijden van oorlog, revolutie en
ondergang.
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Het boek “King Albert’s Heroes” van August Thiry en Dirk Van Cleemput
De auteurs illustreren deze odyssee
met meer dan 100 originele foto’s,
vaak van verrassend goede
kwaliteit. Dit is te danken aan de
medewerking van Richard Boijen,
archivaris van het documentatiecentrum van het Koninklijk
Legermuseum Brussel, die in 2007
overleed, nog voor het boek
voltooid was. Zij maakten eveneens
dankbaar gebruik van talloze
documenten in het bezit van
nakomelingen van de ACM-leden.
“King Albert’s Heroes” is de nieuwe uitgave van “Reizigers door
de Grote Oorlog” een bijzonder boeiend tijdsdocument doordat
de auteurs veel dagboekverslagen enz. verwerkt hebben,
waardoor
je
onverbloemd
de
vaak
miserabele
leefomstandigheden leert kennen, maar ook de even vaak
racistische en bekrompen mentaliteit van de Belgische
militairen. Vooral hun antisemitisme komt ons nu als bijzonder
stuitend over.

Tenslotte volgen Thiry en Van Cleemput de verdere lotgevallen
van een aantal ACM-leden na de oorlog, ook van de
“deserteurs” die in Rusland bleven om te vechten tegen de
bolsjewieken. De meesten vormden immers levenslang een
hechte groep wapenbroeders. In zijn boek Passage à Kiew
(1990) verwoordt Marcel Thiry, die geen familie is van de
auteur, treffend hoe de Belgische militairen de Russische
Oktoberrevolutie hebben ondergaan: “Hoe konden we in die
tijd iets weten van de gigantische gebeurtenissen die zich
rondom ons voltrokken?” Gelukkig voor de hedendaagse lezer
voorzien de auteurs regelmatig achtergrondinformatie uit
andere bronnen om deze lacune in de dagboeken van de Belgen
op te vullen. Met hun boek brengen zij een totaal onbekend
wapenfeit onder de aandacht van een ruim publiek en van het
collectieve geheugen. Geen geringe verdienste: op dit ogenblik
is er bij ons weten geen enkel Waals of Vlaams schoolboek
geschiedenis dat het verhaal van het ACM brengt. Ook in
buitenlandse studies zal men het tevergeefs zoeken. De 400
Belgen waren maar een miserabel kleine zandkorrel in de
machinerie van de Grote Oorlog.

De film “Cafard” van Jan Bultheel
1914 – Terwijl Jean Mordant in Buenos Aires de wereldtitel
worstelen behaalt, wordt zijn dochter Mimi in Oostende
verkracht door Duitse soldaten. Jean zweert dat hij het onrecht
zal wreken. Met zijn trainer Victor en neefje Guido neemt hij
dienst bij de prestigieuze “Autos-Canons-Mitrailleuses” of
ACM-korps. Omdat de zwaargebouwde pantserwagens in de
Vlaamse modder wegzakken, worden ze overgeplaatst naar het
oostfront. Tegen de zin van Jean, die bericht krijgt dat zijn Mimi
zwanger is, begint een dramatische odyssee rond de wereld.

zoveel onrecht raakt de jonge Guido in de ban van het
communisme. Op zijn aanstoken sluit het ACM een akkoord
met de Bolsjewieken en worden de pantsers geruild voor een
trein naar het Oosten. In de wilde natuur van Siberië, Mongolië
en China komt Jean terug in het reine met zichzelf. Victor wordt
door een aanvallende beer gekwetst en eenmaal aangekomen
in Vladivostok wordt zijn arm geamputeerd. Fysiek een wrak en
verteerd door wroeging pleegt Victor zelfmoord.

In Rusland ondermijnen verveling en wodka het moreel van de
troepen. De pantserwagen wordt ‘Cafard’ gedoopt.
Onvernietigbaar als een kakkerlak, maar ook symbool van
heimwee en melancholie. Enig lichtpunt voor Jean is Jelena, een
Russische verpleegster. Maar ook zij kan niet verhinderen dat
hij een moreel dieptepunt bereikt. Na een desastreus
afgelopen militaire actie neemt hij wraak en schiet een Duitser
lafhartig in de rug. De wraak is bitter.

In de Verenigde Staten, wacht de Brave Little Belgians een
triomftocht, maar vier jaren van ontbering en ellende hebben
diepe sporen nagelaten. Jean is vervreemd van zijn communistische neef. Eindelijk nieuws van Mimi: ze is gestorven
aan de Spaanse Griep.

Het romantische 19de-eeuwse wereldbeeld van Jean stort in, en
als in oktober 1917 de Russische revolutie losbarst, wordt er
gemoord, geplunderd en verkracht. Geconfronteerd met

De verleiding om een nieuw leven op te bouwen met Jelena is
groot, maar Jean's keuze is gemaakt: hij keert terug naar de
oude wereld om er eindelijk zijn kleinzoon in de armen te
sluiten, kind van zijn initiële schaamte.
Een nieuwe mens in een nieuw tijdperk.
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De productie van de film was een technisch hoogstandje. De aanpak die werd ontwikkeld is ambitieus te noemen: een combinatie
van de emotie van echte dramatische acteurs, zoals bij een fictiefilm, met de creatieve en artistieke kwaliteiten van een animatiefilm,
die gestuurd wordt door een snelle en efficiënte technologie afkomstig uit de game-industrie. Het beste van drie werelden.
“Cafard” is gebaseerd op het talent van zijn acteurs en hun artistieke interpretatie van de dramatische rollen. Met Motion
Capture worden hun bewegingen gecapteerd, waardoor automatisch een emotionele impact van herkenning wordt uitgelokt
bij het publiek. Het resultaat wordt grafisch tot een eenvoud herleid die de nadruk legt op de dramatische handeling van de
personages eerder dan op technologische hoogstandjes. Soms zegt een goed gekozen kleur meer dan een lange dialoog. Soms
kan één potloodlijn een decor beter plaatsen dan duizend rekwisieten. “Cafard” schittert door zijn eenvoud.
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Bedrijfsbezoek aan Piano’s Maene
Ruislede – 23 november 2016 om 17.45 uur

Wie wel eens naar een concert gaat luisteren, heeft ongetwijfeld al kunnen genieten
van de virtuoze “prouessen” van een pianist, die schijnbaar met ongelooflijk gemak
een palet aan tonen weet tevoorschijn te toveren uit een prachtig blinkend
pianomeubel. Wanneer we dan de blik laten afdwalen van de artiest naar de piano,
denken we ongetwijfeld aan buitenlandse bouwers en technische dienstverleners.
Maar wij zoeken het dichter bij huis, want in Ruiselede op amper twintig kilometer
van Brugge, is een pianobouwer met wereldfaam gevestigd.
Stichter Albert Maene was organist en muziekleraar aan de
muziekacademie van Diksmuide en startte in 1938 met de
hulp van echtgenote Zulma Doutreloigne, die een echte
zakenvrouw was, een kleine pianozaak in Esen. Wat
pianolessen geven en enkele zalen verhuren, waar de leerlingen konden komen oefenen, was de start van wat later een
pianozaak met wereldfaam zou worden.
Ondertussen leerde Albert de kunst van het stemmen van
piano’s van gebuur en orgelbouwer Jozef Loncke en met de
hulp
van
de
Antwerpse
pianobouwer
Guido
Vancauwenberghe bouwde hij een studiebeiaard en wat later
een eigen klavecimbel. Hij breidde zijn zaak na de oorlog uit,
verhuisde naar Ruiselede en startte met de verkoop van de
buffet- en vleugelpiano’s Kawai en later ook Yamaha.
Zoon Chris nam in 1984 de fakkel over en zorgde voor verdere
bloei en verruiming van de activiteiten, met een nieuw atelier

en het openen van winkels in Brussel en Gent. Ook de digitale
piano deed er zijn intrede. Met dertig werknemers en als
exclusief invoerder van Steinway and Sons werd algauw
“Piano’s Maene” een internationale hoofdspeler in de
pianowereld.
In 2004 deden de twee kleinzonen, Dominique en Frédéric,
hun intrede in de zaak. Hun ambitie bestaat er vandaag nog
in continu te groeien en verder in de zaak te investeren. Met
deze derde generatie treedt de zaak als pianobouwer in een
nieuwe bedrijfsfase. Onder de eigen merknaam Doutreligne
worden piano’s en klavecimbels van hoge klankkwaliteit en
aan een concurrentiële prijs geproduceerd.
Van een verhuurzaal naar een zaak met een oppervlakte van
5.200 m2 en een vijftigtal werknemers, dit is het prachtig en
uniek parkoers van Piano’s Maene !
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Academische Zitting 2016
Provinciaal Hof Brugge – 03 december 2016 om 11.00 uur

West-Vlaanderen
een economie in transformatie
door Jean baron de Bethune
Gedeputeerde voor Economie van de Provincie West-Vlaanderen
Voorzitter Provinciale ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen

Jean de Bethune is op 18 augustus 1959 geboren in Marke bij
Kortrijk en is licentiaat in de rechten.
Hij zetelt sedert 2000 in de Kortrijkse gemeenteraad en wordt
schepen van Kortrijk, achtereenvolgens bevoegd voor Economie en
Onderwijs van 2001 tot 2006 en voor Economie, Onderwijs en
Toerisme van 2006 tot 2012.
Op provinciaal niveau wordt hij, na vijftien jaar raadslid te zijn
geweest, in 2002 verkozen als provincieraadsvoorzitter en hij oefent
die functie uit tot en met 2012.
Sedert 2012 is hij gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen,
bevoegd voor Economie en streekontwikkeling, Externe relaties en
Noord-Zuid-beleid en Gelijke kansen. Hij is ook voorzitter van de
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen.

Alle leden en hun partner worden verwacht op zaterdag 3 december 2016 vanaf 10.30 uur
in de Raadszaal van het Provinciaal Hof te Brugge
Aansluitende receptie en lunch in het Provinciaal Hof

Noteer dit nu alvast in uw agenda
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Een nieuwe strategische visie voor Defensie
Door Jan De Vos, voorzitter.

De globalisering die vandaag zo kenmerkend is voor onze wereld stelt nieuwe uitdagingen op het vlak van
de veiligheid van ons land. Naast de bescherming van onze vitale belangen moet gezorgd worden voor een
voldoende geloofwaardigheid, zodat we zowel op Belgisch als op Europees niveau nog een internationale
rol van betekenis kunnen spelen. Vraag is hoe Defensie daartoe kan bijdragen. Daarom is een gedegen
strategische reflectie rond de toekomstige te maken keuzes nodig, waarbij rekening gehouden wordt met
de grote evoluties op internationaal en economisch vlak. De recente actualiteit heeft echter uitgewezen
dat zoiets in ons land niet als prioritair wordt aangevoeld en dat het dus belangrijk is daarbij te zoeken
naar een breed draagvlak binnen politiek en samenleving. Defensie doorliep daarom een lang traject van
voorbereidende besluitvorming.

Wat voorafging
Het laatste document dat politiek richtinggevend was op het
vlak van Defensie was de politieke oriëntatienota van
Minister van Defensie Pieter De Crem van juni 2008. De daarin
vastgelegde doelstellingen inzake budget en personeel
werden echter nooit gehaald en de geloofwaardigheid van
niet enkel de politieke ambities, maar ook van het Belgisch
veiligheids- en defensiebeleid en de uitvoering van de

opdrachten van Defensie dreigden daarmee op de helling te
komen. Om de nieuwe regering te steunen bij de ontwikkeling
van een nieuw strategisch plan voor Defensie, richtte de
toenmalige Chef Defensie (CHOD) in 2013 een Cel Governance
and Policy Support (GPS) op, die in samenwerking met de
Defensiestaf de grote lijnen van een nieuw strategisch plan
moest voorstellen.

Een eerste plan van de Defensiestaf
Het was de eerste zorg van de CHOD om binnen Defensie een
breed draagvlak te creëren voor een nieuw plan. Alle onder
stafchefs, directeurs-generaals en commandanten van de
Componenten werden bevraagd omtrent hun visie op de
noodzakelijke evoluties binnen hun bevoegdheidsdomein. Dit
leidde tot een “Krachtlijnendocument 1”, dat conceptueel
richting moest geven aan de veranderingen en bijsturingen.
Het Directiecomité CODIR keurde in januari 2014 dit
document goed.
Om met de nieuwe toekomstvisie zowel de inzet als de
werking van Defensie te dekken, werden naast de
kernactiviteiten van Defensie, met name de inzetbare
capaciteiten, ook de ondersteuning en de aansturing

doorgelicht. Hiervoor werden twee types multidisciplinaire
teams opgericht. Enerzijds de Feasibility Teams (FT’s) in de
domeinen Land, Lucht, Marine, Medisch, Inlichtingen &
Communicatie en Joint, met een focus op de inzetbare
capaciteiten, en anderzijds de Critical Process Teams (CPT’s)
voor de analyse van de hoofdprocessen die doorheen de
defensieorganisatie lopen. In elk van die teams werden naast
de operationele verantwoordelijke ook de betrokken
materieelbeheerder en personeelsbeheerder, maar ook de
vertegenwoordiger van het stafdepartement strategie
opgenomen. Elk FT moest een bepaalde capaciteit evalueren
op haar relevantie voor de toekomst en deze dimensioneren
in functie van de haalbaarheid op materieels- en
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personeelsvlak. Elk CPT moest middels een SWOT-analyse
voorstellen voor vereenvoudiging uitwerken, vertrekkend
van vooropgestelde kosten- en personeelsreducties
Deze teams voerden hun opdracht uit gedurende zes
maanden, waarna op 18 juli 2014 het visiedocument “Een
langetermijnperspectief voor Defensie” goedgekeurd werd

door het Directiecomité. Dit moest Defensie toelaten de
politieke besluitvorming in verband met een nieuw
strategisch plan te ondersteunen. Dit document lekte echter
in een eerste versie uit, wat zorgde voor negatieve reacties in
de pers, zodat meteen duidelijk werd dat een vraag om
bijkomende middelen voor Defensie geenszins populair was.

Een nieuw regeerakkoord biedt hoop en teleurstelling
Op 25 mei 2014 vonden wetgevende verkiezingen plaats, wat
meteen ook het startsein was voor de vorming van een
nieuwe regering. Na een goede vier maanden werd op 9
oktober 2014 een regeerakkoord ondertekend.
Om het deel van het regeerakkoord over Defensie te helpen
invullen, werden aan de informateurs en formateurs
uittreksels uit voornoemd visiedocument “Een langetermijnperspectief voor Defensie” bezorgd. Het eerste omvatte een
executive summary en het tweede een bondige beschrijving
van de evolutie van de militaire capaciteiten tot 2030. Een
aantal voorstellen uit dit document werden overgenomen. De
noodzaak aan investeringen op het vlak van grond-, lucht- en
marine materieel werden bevestigd, alsook de nood aan het
uitbesteden van niet-militaire taken. Tevens werd gesteld dat

de regering het leger terug de middelen zou geven om haar
taken naar behoren te vervullen. De inspanningen van
Defensie leken dus succesvol.
De budgettaire plannen zorgden op 15 oktober echter voor
een teleurstelling, want deze voorzag achtereenvolgende
cumulatieve dalingen van het budget van Defensie van bijna
220 miljoen Euro in 2015, 266 miljoen Euro in 2016, 311
miljoen Euro in 2017, 355 miljoen Euro in 2018 en 397 miljoen
Euro in 2019. Dit betekende een daling van de defensieuitgaven voor totaal 1,55 miljard Euro; in plaats van de
bevriezing van het budget 2014 vóór de uitvoering van het
regeerakkoord. Deze budgettaire aderlating was uiteraard
geen gunstige basis voor de ontwikkeling van een nieuw
strategisch plan.

De minister kiest voor een breed draagvlak binnen en buiten Defensie
De Defensiestaf verzorgde twee inleidende briefings voor de
minister, die op zijn beurt twee initiatieven aankondigde om
het raamwerk van het nieuw strategisch plan vast te leggen,
zowel buiten als binnen Defensie.
Om een breed politiek en maatschappelijk draagvlak te
creëren, werd een tiental defensie-experts gevraagd hun
aanbevelingen over de toekomstige nood aan een Belgische
Defensie te formuleren in een document. Daarbij werden de
evolutie van de veiligheidsomgeving en de rol van België
binnen de Europa en NAVO verduidelijkt. De verschillende
auteurs mochten hun visie toelichten op een colloquium op
25 februari 2015 in het Koninklijk Hoger Instituut van
Defensie, waar werd bevestigd dat de militaire capaciteiten
ook de komende jaren een belangrijke rol zullen spelen in het
voorkomen, beïnvloeden en stabiliseren van crisissen. De
internationale solidariteit en de collectieve verantwoordelijkheid gebiedt dat elk land, dus ook België daaraan bijdraagt.

Bovendien adviseerden de auteurs, dat het behoud van een
brede waaier aan capaciteiten aan te bevelen is om de
flexibiliteit in de mogelijke nationale militaire reacties te
behouden. Internationale samenwerking wordt best
pragmatisch benaderd en bij voorkeur georiënteerd naar de
domeinen vorming en ondersteuning.
Om de interne betrokkenheid te verzekeren, werd een
draagvlakgroep opgericht, die de inbreng van de
verschillende personeelscategorieën moest garanderen.
Mannen en vrouwen, militairen en burgers van Defensie,
waaronder korpscommandanten, korpsadjudanten en
korpskorporaals, van de eenheden van alle Componenten en
van de steunende organismen voor materieel, personeel en
vorming wisselden in groepen van een tiental personen van
gedachten over missie, visie en waarden. Een delegatie stelde
persoonlijk de bevindingen aan de minister voor op 27 maart
2015

Nieuwe doelstelling in percentage van het Bruto Binnenlands Product
Internationale organisaties meten de inspanningen van hun
leden op basis van objectieve en kwantificeerbare maatstaven. De NAVO hanteert hiervoor het percentage BBP dat
een land uitgeeft aan Defensie.

“Allies whose current proportion of GDP spent on
defence is below this level (2% GDP) will:
- halt any decline in defence expenditure;
- aim to increase defence expenditure in real terms as
GDP grows;

Op de Top van Wales op 5 september 2014 werd de afbouw
van de defensie-inspanningen van de NAVO-lidstaten aan de
kaak gesteld aangeklaagd en werd de “Wales pledge”
aangenomen: de belofte om de inspanningen opnieuw te
laten groeien tot een niveau van 2% van het bbp.

- aim to move towards the 2% guideline within a decade
with a view to meeting their NATO Capability Targets
and filling NATO's capability shortfalls.”
.
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De budgettaire notificatie van 15 oktober 2014 week daar
duidelijk van af en internationaal werd bezorgdheid geuit
over België, onder anderen door de VS-Ambassadeur Denise
Bauer en de NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg.

Ook andere kosten als de uitbesteding van activiteiten om de
komende pensioneringsgolf op te vangen, alsook de
werkingskosten en de trainingskosten werden ingeschat in
functie van de invoering van nieuwe wapensystemen.

Het was aangewezen de ontwikkeling van de toekomstige
plannen voor Defensie voortaan uit te drukken als BBPpercentage. De Defensiestaf kreeg de opdracht om een vijftal
scenario’s uit te werken. Voor elk van deze scenario’s werd
beschreven welke militaire capaciteiten Defensie op basis van
de budgettaire en personeelsmiddelen kan uitbouwen, met
inbegrip van een berekening van de lifecycle kost over de
periode 2015-2030 van elk van de gekozen capaciteiten,
uitgedrukt in investerings-, werkings- en personeelskosten.

Daarnaast moest ook bespaard worden op de
ondersteunende taken, door de processen en structuren
verder af te slanken. De werking van de Defensiestaf, nieuwe
initiatieven in het domein van vorming en de uitbesteding van
taken werden daarom onder de loep genomen.

Scenario

Budget in % BBP
stijgt vanaf 2020

Personeel
VTE (*)

1

1,65 %

27.000

2

1,35 %

25.000

3

1,10 %

23.000

4

1,10 %

18.000

5

Behoud niveau 2019

Behoud niveau 2019

In elk van de scenario’s werd ernaar gestreefd om de portfolio
zo breed mogelijk te houden. Uiteraard waren in de meest
beperkende budgettaire hypothese de mogelijkheden zeer
beperkt en bleek het onmogelijk om in het scenario met 1,1%
BBP elk van de componenten Land, Lucht en Marine
volwaardig uit te rusten. In het scenario met 23.000 VTE liet
de beperking zich voornamelijk voelen in de vernieuwing van
de grote en dure wapensystemen. Het scenario met een
vermindering naar 18.000 VTE gaf meer budgettaire ruimte,
maar zorgde dat de Land Component, door zijn hoge behoefte
aan personeel, quasi werd afgeschaft en zijn rol werd herleid
tot homeland defence opdrachten.

(*) VTE : voltijdse equivalenten

Een eerste beslissing van het Kernkabinet
Op 22 december 2015 nam de regering een beslissing die de
hoofdlijnen van het strategisch plan voor Defensie in grote
mate vastlegde, waarbij het budget voor grote investeringen
werd vastgelegd op 9,2 miljard Euro.
In plaats van te spreken over componenten, heeft men het
over investeringen in “capacitaire dimensies”, met name
Inlichtingen-cyber-influence; Land; Lucht en Maritiem. De
personeelsenveloppe voor Defensie in 2030 wordt vastgelegd
op 25.000 VTE, militairen, burgers en leerlingen inbegrepen.
Belangrijke doelstellingen in dit verband zijn het verlaten van
het principe van life-time employment en het streven naar
een sterke verjonging van Defensie, waarbij in 2030 een
gemiddelde leeftijd van 34 jaar het streefdoel moet zijn.
Binnen de investeringsenveloppe van 9,2 miljard Euro werden
al een aantal beslissingen genomen:


In de dimensie Inlichtingen-cyber-influence werd beslist
6 MALE-drones (Medium-Altitude Long-Endurance) aan
te kopen voor 550 miljoen Euro,



In de dimensie Land zijn geen specifieke programma’s



In de dimensie Lucht werd beslist 34 gevechtsvliegtuigen aan te schaffen voor totaal 3,57 miljard Euro,



In de dimensie Maritiem werd beslist 2 fregatten aan te
kopen voor 996 miljoen Euro en 6 mijnenbestrijdingsvaartuigen voor 932 miljoen Euro.



De resterende 3,15 miljard Euro worden nog verder
ingevuld door een aantal opties die hoofdzakelijk werden
aangereikt in het dossier dat de Defensiestaf opstelde
voor het scenario met 1,35% bbp en 25.000 VTE. Deze
opties worden besproken op het niveau van een
interkabinetten werkgroep (IKW). De Defensiestaf reikt
hierbij zijn expertise aan.

De beslissing van de regering biedt opportuniteiten voor
Defensie, maar enkele kwesties bleven onbeslist. Dit kan een
risico betekenen, maar kan ook ruimte voor initiatief bieden.

Kritische succesfactoren
De beslissing van de regering mag dan op het vlak van
personeel nauw aansluiten bij de keuze die Defensie zelf had
vooropgesteld, maar het personeelsvraagstuk blijft een
kritisch element en het was precies hierover dat vroegere
transities struikelden. Daarnaast spelen andere onbekenden
mee, zoals de moeilijk in te schatten invloed van het statuut

korte duur (BDL) op de rekrutering, of zoals de
onduidelijkheid rond de bijdrage van Defensie tot het nieuw
op te richten veiligheidskorps binnen de Federale Politie. Een
open vraag is ook de mogelijke aanpassing van de
pensioenleeftijd en de invloed ervan op personeelskosten,
rekrutering en verjonging.
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Nu er duidelijkheid is over de omvang van de budgettaire
enveloppe voor grote investeringen, moet voor Defensie een
budgettair traject verdedigd worden dat toelaat dat tussen
2019 en 2030 de werkingsuitgaven mee evolueren met de
investeringen om zo de training op de nieuwe wapensystemen mogelijk te maken, de nodige munitie aan te kunnen
aankopen en de systemen logistiek te ondersteunen. Het is
duidelijk dat daarvoor de modernisering van de ondersteuning van de werking, incluis de uitbesteding van taken,
noodzakelijk is. Dit is evenwel maar haalbaar in de mate dat
hiervoor de nodige middelen beschikbaar zijn.
De laatste factor voor het welslagen van het strategisch plan
is de invloed van het door de regering opgelegde
besparingstraject in de periode 2015 tot 2019. Bij het

definiëren van strategische doelstellingen tot en met 2030
kan men geen abstractie maken van de realiteit van vandaag.
De maatregelen die de Defensiestaf moet nemen om deze
besparingen op te vangen, dreigen het strategisch plan te
ondermijnen.
Zo is nu reeds duidelijk dat, indien de besparingen in de
werving behouden blijven, de personeelsdoelstellingen
onrealistisch zullen zijn. Defensie dreigt bovendien een aantal
van de investeringen die tussen 2016 en 2019 voorzien zijn,
en waarvoor reeds internationaal een aantal verbintenissen
werden aangegaan, volledig mis te lopen. Een voorbeeld
daarvan is het programma Belgian Soldier Transformation
(BEST) dat ten laatste in 2018 een investering vergt, maar
waarvoor de middelen niet voorhanden zijn.

Besluit
De grote lijnen in de strategische visie zijn hoopgevend, want
na decennia van opeenvolgende besparingen biedt de
beslissing van het kernkabinet van december vorig jaar een
basis voor een inhaalbeweging door Defensie, met het oog op
het verzekeren van de veiligheid voor de volgende generaties.
De uitdaging blijft om binnen afzienbare tijd aan de regering
een plan voor te leggen dat een concrete invulling geeft aan

de beslissing van 22 december 2015. Hierbij zal, naast de
behoeften van de nieuwe Defensie, ook rekening moeten
gehouden worden met de realiteit op personeelsvlak.
De geboden opportuniteiten moeten nu met beide handen
gegrepen worden, maar om tot goed resultaat te komen
moet op korte en middellange termijn aan een aantal
belangrijke randvoorwaarden voldaan worden.

Noot van de redactie
De federale regering gaf op 29 juni 2016 zijn goedkeuring aan het visiedocument “De Strategische Visie voor Defensie”. Dit 143
bladzijden tellend document kan je op eenvoudige vraag door de redactie toegestuurd worden. Een vraag per e-mail op
marsenmercurius.brwv@gmail.com volstaat daartoe.

Meer omstandige informatie hierover is terug te vinden in het “Belgisch Militair Tijdschrift Nr. 12 - juni 2016” van het
Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.
Het artikel “Op weg naar een nieuw strategisch plan” kan je downloaden via
http://www.irsd.be/website/index.php/nl/productions/belgisch-militair-tijdschrift
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Bevelsoverdracht en functiewissel voor Hoofdwapenmeester
in Competentiecentrum Marine
Brugge Sint-Kruis – 15 september 2016
In de Marinekazerne LTZ V. Billet droeg Fregatkapitein Stafbrevethouder
Stefaan Boddin het bevel van het Competentiecentrum Marine over aan
Fregatkapitein Vlieger Stafbrevethouder Gilles Colmant. De investituur werd
uitgesproken door Flottielje-admiraal Georges Heeren, Naval Component
Commander. Bij diezelfde gelegenheid nam Oppermeester-Chef Ronny Van
den Eede afscheid als Hoofdwapenmeester en droeg zijn functie over aan
Oppermeester-Chef Joanna Calmeyn.
Foto’s : ©The Belgian Navy – Jorn Urbain

De nieuwe Directeur van het Competentiecentrum Marine
Fregatkapitein Gilles Colmant wordt in 1970 geboren in Namen. Na zijn
humaniora aan de Koninklijke Kadettenschool in Laken studeert hij in 1992
af aan de Koninklijke Militaire School met 128ste promotie Alle Wapens.
Van 1993 tot 1995 dient hij aan boord van de mijnenjager Primula, om
daarna de opleiding tot helikopterpiloot aan te vatten. Hij wordt aansluitend gestationeerd als piloot te Koksijde en wordt aan boord van de Godetia
en Hr Ms Tromp ontplooid naar de Middellandse Zee, de Noordzee, de
Baltische zee en naar het Caraïbisch gebied.
Na de vorming tot hoofdofficier voert hij tussen 2005 en 2006 het
commando over de mijnenjager Narcis en neemt hij deel aan de operatie
Open Spirit. Zijn loopbaan brengt hem vervolgens twee jaren naar het
kabinet van de chef Defensie en in 2009 behaalt hij het Hoger Stafbrevet met de 123ste promotie. Van 2009 tot 2012 is hij
personeelsverantwoordelijke binnen de Marine Component, waarna hij eerste officier wordt aan boord van het fregat LouiseMarie, dat deelneemt aan de operatie anti-piraterij operatie Atalanta. Na zijn bevordering tot fregatkapitein in 2013 werkt hij
als syntheseofficier bij de Sectie Rekrutering en Selectie in de Algemene Directie Personeel om thans het bevel over het
Competentiecentrum Marine te voeren.

De nieuwe Hoofdwapenmeester van het Competentiecentrum Marine
Joanna Calmeyn is geboren te Ekeren op 1 februari 1964. Na haar
middelbare studies Secretariaat-talen aan het Sint-Jozefsinstituut in Brugge
neemt ze in 1982 via een speciale werving op diploma dienst bij de Marine
als onderofficier Administratie en volgt ze de militaire en gespecialiseerde
opleiding in de School voor Administratie in Peutie. Van af 1983 werkt ze in
de personeelsdienst in Zeebrugge en vanaf 1985 is ze daar verantwoordelijk
voor de inschepingen van personeel.
In 1986 muteert ze naar het Centrum voor Marinevorming in Brugge en
doorloopt daar meerdere functies binnen de personeelsadministratie en
financiële dienst. Na een tewerkstelling in de personeelsdienst in Zeebrugge
van 2004 tot 2014 keert ze terug naar het Competentiecentrum Marine in
Sint-Kruis, waar ze de planning van de statutaire opleidingen verzorgt. Tijdens de plechtigheid stelt de nieuwe Directeur van
het competentiecentrum Fregatkapitein Gilles Colmant de Oppermeester-Chef Calmeyn voor als Hoofdwapenmeester of MAC.
.
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Divisieadmiraal Wim Robberecht
aangesteld als nieuwe
Naval Component Commander
Zeebrugge – 21 september 2016
In de Marinebasis Zeebrugge droeg Flottielje-admiraal Georges Heeren het
bevel over de Marine Component over aan Divisieadmiraal Wim Robberecht.
Deze plechtigheid werd bijgewoond door verschillende hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de Minister van Landsverdediging, en verliep geheel
volgens de maritieme tradities. De redactie wenst beide vlagofficieren van harte
succes voor de toekomst in al wat zij ondernemen.
Foto’s : ©The Belgian Navy – Jorn Urbain

De nieuwe Naval Component Commander
Wim Robberechts werd geboren
in Kortrijk in 1962. Na zijn
humaniorastudies
aan
de
Koninklijke Cadettenschool in
Laken studeert hij in 1985 af aan
de Koninklijke Militaire School in
de Afdeling Alle Wapens, waarna
hij dient aan boord van
mijnenbestrijdingsvaartuigen en
in 1987 het commando voert
over de ondiepwatermijnenveger M484 Dinant.
In 1988 volgt hij aan de Operationele School te Den Helder,
de cursus “commandocentrale-officier, navigatie- en
gevechtsinformatieofficier en helikopter-directie-officier”,
waarna hij dient aan boord van de fregatten F910 Wielingen
en F913 Westhinder. In 1990 wordt hij Vleugeladjudant van
de Stafchef van de Zeemacht en in 1993 neemt hij aan boord
van de F912 Wandelaar deel aan het embargo voor de kusten
van ex-Joegoeslavië. Na zijn vorming tot hoofdofficier voert
hij het bevel over de mijnenjagers M915 Aster en M923 Narcis
met een affectatie binnen het permanent NAVO-eskader
STANAVFORCHAN.
In 1997 leidt hij de afdeling NAVO van de Sectie Plannen en
Programma’s van de Marinestaf en na zijn bevordering tot
korvetkapitein bekleedt hij een personeelsbeleidsfunctie
binnen de Divisie Personeel van de Generale Staf. Na de
Maritime Warfare Course in Portsmouth wordt hij tweede
commandant van de F910 Wielingen en vervolgens F911
Westdiep, waarmee hij deelneemt aan drugbestrijdingsoperaties in de Caraïbische wateren. Na het behalen van het
hoger Stafbrevet in 2002 wordt hij Directeur van de
Marinevorming in Brugge en wordt hij in 2003 bevorderd tot
fregatkapitein. Vanaf september 2004 volgt hij een Master
Class in Human Resources Management aan de Vlerick
Management School in Gent en in september 2005 wordt hij
adjunct-kabinetschef van de Chef Defensie.

In 2007 wordt hij de eerste commandant van het fregat F930
Leopold I en gedurende zijn tweejarige commandoperiode
neemt hij deel aan de UNIFIL Maritime Operations voor de
kusten van Libanon. In 2009 wordt hij bevorderd tot Kapiteinter-zee en volgt hij de Hogere Studies Veiligheid en Defensie
aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie en in 2010 de
Cycle supérieur des Ressources humaines aan het Centre de
Formation au Management du Ministère de la Défense te
Parijs. In 2011 wordt hij Directeur Operaties van de
Marinecomponent en tevens Plaatsvervangend Directeur
Operaties bij Admiraal BENELUX in Den Helder.
In 2012 wordt hij Chef van de Divisie Operaties binnen het
stafdepartement Operaties en Training te Evere en in 2014 is
hij Kabinetschef van de Chef Defensie, om op 26 juni 2016
bevorderd te worden tot Divisieadmiraal. Op 20 Sep 2016
wordt hij Commandant van de Marine Component.

De investituur werd uitgesproken door Viceadmiraal Michel
Hofman, Hoofd Stafdepartement Operaties
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Nieuwe promoties in Koninklijke Militaire School
Promotie “Luitenant-generaal Van Sprang”
Door André Billiet, secretaris

Jaarlijks opent de Commandant en Rector van de Koninklijke Militaire
School officieel het academiejaar tijdens een militaire plechtigheid. Deze
plechtigheid tot aanvaarding van de promoties en het verlenen van het
peterschap aan de promoties heeft traditioneel plaats op de Esplanade
aan de Triomfboog van het Jubelpark.
Bron: Jack Van Sprang, neef van Luitenant-generaal Van Sprang
en lid van M&M Club Gent

De hoogste militaire autoriteiten wonen deze plechtigheid bij
en de school heeft daarenboven vaak de eer om op deze
plechtigheid leden van de Koninklijke familie te mogen
verwelkomen, alsook de Minister van Defensie. De
plechtigheid krijgt dus ruime aandacht. Traditioneel worden
tijdens deze plechtigheid de nieuwe bachelor promoties van
de basisvorming en de stagiairs van het Defensiecollege
verwelkomd. De promoties van de basisvorming hebben dan
pas hun militaire initiatiefase achter de rug. Verder wordt
tijdens de plechtigheid ook het peterschap aan de promoties
verleend.
Dit academiejaar is LuitenantGeneraal André Van Sprang,
Commandant van het 1ste
Regiment Grenadiers tijdens
de 18-daagse Veldtocht, peter
van de 156ste promotie Sociale
en Militaire Wetenschappen.
André van Sprang werd
geboren in 1889 en stamt uit
een militaire familie van
Nederlandse oorsprong. Heel
jong nog begon hij zijn
opleiding aan de Koninklijke
Militaire School, waar hij in 1908 op 19-jarige leeftijd
afstudeerde met de graad van onderluitenant. Na de oorlogsverklaring in augustus 1914 bevond hij zich bij het 1ste
Regiment Grenadiers. Hij liet zich opmerken door een
briljante actie in 1915, waarbij de voorhoede van zijn
compagnie een post van de vijand op de rechteroever van de
IJzer gevangen nam ten noorden van Diksmuide. Hij werd
daarbij zelf ernstig gewond en kreeg hiervoor het Kruis van
Ridder in de Leopoldsorde toegekend. Na herstel van zijn
letsels hernam hij als kapitein het bevel over zijn compagnie.
Einde 1917 werd hij overgeplaatst naar de Belgische missie bij
het Groot Hoofdkwartier van het Franse leger. Na de Wapen-

stilstand vervoegde hij in 1919 de Krijgsschool te Brussel,
waar hij na briljante studies het Stafbrevet behaalde en
toegevoegd werd aan de Generale Staf van het Belgisch leger
In 1927 werd hij tot majoor bevorderd en enkele jaren later
vervoegde hij zijn vroegere regiment met de graad van
Luitenant-Kolonel. In 1934 werd hij door de Minister van
Landsverdediging Deveze aangesteld als adjunct-kabinetschef. Een jaar later, na een kort verblijf op het Ministerie
van Landsverdediging, werd hij benoemd op de delicate en
belangrijke post van Chef Sectie Operaties. Tenslotte keerde
hij in 1938 als Kolonel Van Sprang opnieuw terug naar zijn
vroeger Regiment Grenadiers.
Op 10 mei 1940, bij het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog, was het regiment opgesteld aan het
Albertkanaal in de streek van Tessenderlo. Het nam deel aan
de Achttiendaagse Veldtocht door achtereenvolgens de lijn
Koningshooikt-Waver, het kanaal Gent-Terneuzen en het
afleidingskanaal van de Leie te bezetten. Op 26 mei werd het
Regiment ingezet ten zuiden van Roeselare en verdedigde er
zijn stellingen tot aan de capitulatie. Dan begon een 4 jaar
durende gevangenschap in de kampen van Tibor en Prenzlau,
waar Kolonel Van Sprang het voorbeeld gaf van standvastigheid en waardigheid.
Na het einde van de oorlog kwam hij terug naar België en
werd onmiddellijk aangesteld als commandant van het 3de
Rekrutering Militaire Dienstplichtigen. Na benoemd te zijn als
Generaal-majoor werd hij commandant van de 2de Infanteriedivisie.
In 1946 werd generaal van Sprang benoemd tot
Vleugeladjudant van de Prins-Regent en vertrok hij een
weinig later opnieuw richting Duitsland om deel te nemen
aan de bezetting in de functie van Algemeen Inspecteur van
de Infanterie en Pantsers. Hij beëindigde zijn carrière als
algemeen kwartiermeester, een functie die hij uitoefende
sinds 1947. Luitenant-Generaal Van Sprang overleed te
Brussel op 14 oktober 1966.
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Interne staatshervorming Vlaanderen
De afslanking van de provincies
Door Rudolf Leplae, bestuurslid

De provinciale verankering van onze Kring is belangrijk en daarom willen we onze leden ook
informeren over de evolutie die dit bestuurlijk niveau doormaakt in het kader van de interne
staatshervorming van de Vlaamse regering. Bestuurslid Rudolf Leplae en provinciegriffier Geert
Anthierens bieden met dit artikel een inzicht in de lopende hervormingen.

Even voorstellen

Inleiding
Om een goed en tegelijk volledig overzicht te bieden, wordt
in een eerste deel teruggeblikt op de interne hervormingen
van de vorige Vlaamse regering, waarna in een tweede deel
het regeerakkoord van de huidige Vlaamse regering met
betrekking tot de provincies onder de loep genomen wordt.
Met een stand van zaken worden tot slot de gevolgen van die
besluiten voor de provinciale werking, bevoegdheden en
bestuur belicht.

1.

2.
3.

Wat voorafging: het regeerakkoord van de Vlaamse
Regering 2009-2014 en de “interne
staatshervorming”.
Regeerakkoord Vlaamse regering 2014-2019 en de
“afslanking van de provincies”.
Stand van zaken in verband met de uitvoering van
het regeerakkoord 2014-2019 met betrekking tot
de afslanking van de provincies.

Geert Anthierens
Provinciegriffier
Werd geboren te Brugge in
1958 en behaalde het diploma
van licentiaat in de rechten
(1982) en het diploma van
bijzondere licentie in de
bestuurskunde en overheidsmanagement (1990).
Van 1983 tot 1990 diende hij als federaal ambtenaar bij
het Provinciaal gouvernement West-Vlaanderen, om
daarna over te gaan naar het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap bij het Agentschap Binnenlands Bestuur,
Afdeling West-Vlaanderen.
Hij werd bestuursdirecteur bij de dienst Griffie van de
provincie West-Vlaanderen op 1 april 1997 en is
Provinciegriffier van diezelfde provincie sinds 10 mei 2012
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Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2009-2014 en de “interne staatshervorming”.
Met haar interne staatshervorming wilde de Vlaamse regering het
Vlaamse bestuurlijke landschap vereenvoudigen. De beleidsvorming
moest vooral komen bij enerzijds de lokale besturen en anderzijds
de Vlaamse overheid en het was de bedoeling daarbij te komen tot
een sluitende lijst van grondgebonden bevoegdheden voor de
provinciebesturen. Daarnaast wilde de Vlaamse regering de
intermediaire structuren vereenvoudigen. Denk onder meer aan de
talrijke intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Op basis van een Groenboek pleegde de Vlaamse regering overleg
met de andere bestuursniveaus en werden adviezen ingewonnen.
Dit resulteerde in 2011 in het Witboek Interne Staatshervorming. Dit
witboek bevatte een aantal concrete voorstellen op het vlak van de
bevoegdheidsverdeling tussen de bestuursniveaus in verschillende
beleidsdomeinen. Om te komen tot een vereenvoudiging van de
intermediaire ruimte, werd een regioscreening uitgevoerd.

Het project interne staatshervorming van 29 juni 2012 leidde tot een
belangrijke wijziging van het provinciedecreet, waarbij de
herformulering van de opdracht van de provincies voorop stond.
Voor grondgebonden materies kunnen de provincies hun bevoegdheden blijven uitoefenen met een open taakstelling, maar in de
persoonsgebonden en culturele materies (artikels 4 en 5 van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de
instellingen) rest de provincies vanaf 1 januari 2014 enkel nog een
gesloten taakstelling. Ze oefenen in die laatste materies enkel nog
de bevoegdheden en taken uit die door een wet of decreet aan de
provincies zijn opgedragen. De provincies en de Vlaamse regering
legden de modaliteiten voor de uitoefening van die taken vast in een
bestuursakkoord dat in werking trad op 1 januari 2014. Het was de
bedoeling dat dit bestuursakkoord zou gelden voor een periode van
zes jaar. Maar de volgende Vlaamse regering oordeelde anders.

Regeerakkoord van de Vlaamse regering 2014-2019 en de “afslanking van de provincies”.
Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 bevat nieuwe beleidsintenties
met betrekking tot de provincies. Deze luiden als volgt:

We halveren, rekening houdend met het inwonersaantal van elke
provincie, het totale aantal provincieraadsleden en beperken het
aantal gedeputeerden tot vier.

“We slanken de provincies verder af. De provincies oefenen niet
langer persoonsgebonden bevoegdheden uit. De persoonsgebonden
bevoegdheden die hen door sectorale decreten zijn toegewezen,
worden geschrapt.

We integreren de provinciale opcentiemen op de onroerende
voorheffing in de basisheffing en realiseren hierop een besparing.

De provincies oefenen niet langer bovenlokale taken uit en nemen
geen gebiedsgerichte initiatieven meer in de steden met meer dan
200.000 inwoners.
(…)

We bevestigen en versterken de coördinerende en bemiddelende rol
van de gouverneurs, als verbindingspersoon tussen de Vlaamse
overheid en de lokale besturen.
(…)
De provincies treden terug uit de “intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.”

Stand van zaken in de uitvoering van het regeerakkoord 2014-2019 met betrekking tot
de afslanking van de provincies.
Drie verschillende decreten moeten zorgen voor de juridische basis
voor de afslanking van de provincies.
1. Decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en het provinciedecreet van 9 december 2005.
Dit decreet is gestemd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 17 juni 2016.
Provincies kunnen niet meer deelnemen in nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid; met name de projectverenigingen, de dienstverlenende en
de opdrachthoudende verenigingen. Provincies moeten uiterlijk
op 31 december 2018 uittreden uit bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waarin ze momenteel deelnemen. De provinciale aandelen worden
overgenomen tegen een overeen te komen waarde.
2. Voorontwerp “Lokaal en Provinciaal
voorontwerp “Bijzonder decreet”.

kiesdecreet”

en

De Vlaamse regering nam deze voorontwerpen aan op 27 mei
2016. De provincie West-Vlaanderen zal bij de eerstvolgende
Provincieraadsverkiezingen nog bestaan uit drie provinciedistricten: Brugge, Ieper-Oostende-Diksmuide en KortrijkRoeselare-Tielt.

De West-Vlaamse provincieraad zal nog 35 provincieraadsleden
tellen i.p.v. de huidige 72 en de deputatie zal herleid worden van
6 naar 4 gedeputeerden.
3. Ontwerpdecreet houdende de vernieuwde taakstelling en
gewijzigde financiering van de provincies.
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In dit zogenaamde “afslankingsdecreet” zijn zowel de inperking van
de provinciale bevoegdheden als de begrenzing van de provinciale
opcentiemen op de onroerende voorheffing geregeld. Het
voorontwerp van “afslankingsdecreet” is een eerste keer
goedgekeurd in de Vlaamse regering op 17 juli 2015. Op basis van
die eerste tekst zijn dan adviezen ingewonnen bij een aantal
strategische adviesraden en is er syndicaal overleg gevoerd met
betrekking tot de bepalingen die de overheveling van het personeel
regelen. De Vlaamse regering besliste een tweede keer over het
voorontwerp van “afslankingsdecreet” op 13 november 2015. Op
basis van die tweede tekst is dan het advies ingewonnen van de Raad
van State. Deze heeft een eerste advies uitgebracht op 18 december
2015 en op 27 mei 2016 volgde dan de zogenaamde
“superministerraad” die een aantal principiële knopen doorhakte,
onder meer over de afslanking van de provincies. Een en ander
resulteerde op donderdag 9 juni 2016 in een derde lezing van het
voorontwerp van “afslankingsdecreet” op basis waarvan een tweede
advies is ingewonnen bij de Raad van State, dat volgde op 12 juli
2016. De Vlaamse regering keurde het ontwerp van afslankingsdecreet goed op 26 juli 2016.

Ondertussen is ook besloten dat de begrenzing van de provinciale
opcentiemen ingaat met het aanslagjaar 2018 maar opnieuw buiten
werking wordt gesteld vanaf het aanslagjaar 2023, zodat deze
begrenzing geldt voor 5 aanslagjaren (2018 tot en met 2022)

Wat zijn de krachtlijnen van dit ontwerp van afslankingsdecreet?
Eerst en vooral wordt artikel 2 van het provinciedecreet gewijzigd op
het vlak van de provinciale bevoegdheden. De provincie oefenen
straks niet langer persoonsgebonden en culturele bevoegdheden en
taken uit. De persoonsgebonden en culturele aangelegenheden zijn
deze die opgesomd zijn in de artikelen 4 en 5 van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen. De
personeelsleden van de provincie die instaan voor de uitoefening
van die aangelegenheden, worden ofwel naar de Vlaamse overheid
overgedragen, ofwel naar een gemeente, naargelang welke
overheid de bevoegdheden en taken van de provincie overneemt.
Ook het patrimonium van de provincie dat onmisbaar is voor de
uitoefening van die bevoegdheden en taken wordt zonder
schadeloosstelling mee overgedragen aan ofwel de Vlaamse
overheid ofwel een gemeente. In de eerste versie van het
voorontwerp van decreet was voorzien dat de provincie de
uitdrukkelijke toestemming van de gemeentebesturen nodig zou
hebben om in de steden Antwerpen en Gent nog provinciaal beleid
te mogen voeren. Omwille van de bezwaren van de Raad van State,
is die beperking van de provinciale bevoegdheid weggelaten in het
definitieve ontwerp.
Om de toegenomen financieringsbehoefte van de Vlaamse overheid
en de gemeenten wegens de overname van provinciale
bevoegdheden op te vangen, zal de basisheffing van de Vlaamse
overheid inzake de onroerende voorheffing verhogen van 2,5% naar
3,97%. Het verlaagd Vlaams tarief zal verhogen van 1,6% naar 2,54%.
Deze verhoging van de Vlaamse onroerende voorheffing wordt
volledig gecompenseerd door een verlaging van de provinciale
opcentiemen. In tegenstelling tot de eerste versie van het
voorontwerp van decreet, zullen de provincies hun fiscale
bevoegdheid om opcentiemen te heffen op de onroerende
voorheffing niet helemaal verliezen. Die fiscale bevoegdheid wordt
wel afgetopt en begrensd. Het getal opcentiemen ten bate van de
provincie West-Vlaanderen is momenteel op 355 vastgesteld, maar
zal in de toekomst begrensd zijn op 186,22.
De bepalingen in verband met de provinciale bevoegdheden zullen
in werking treden op 1 januari 2018 en de bepalingen in verband met
de fiscaliteit vanaf het aanslagjaar 2018. Aanvankelijk was het de
bedoeling om de afslanking van de provincies in werking te laten
treden op 1 januari 2017, maar dit is dus met een jaar uitgesteld.

Nota met toelichting
Bij de regeringsbeslissing over het ontwerp van afslankingsdecreet,
is ook een nota gevoegd met een overzicht van de
persoonsgebonden culturele taken en bevoegdheden die
overgedragen worden naar de Vlaamse overheid of naar een stad of
gemeente.
Enkele blikvangers daarin zijn:
-

Het optreden als inrichtende macht van onderwijsinstellingen
en bestuursscholen, valt niet onder de ‘persoonsgebonden
aangelegenheden’. Provincies behouden die onderwijsbevoegdheid. De onderwijsbevoegdheid is trouwens niet
geregeld in artikel 4 en 5 van de bijzondere wet tot hervorming
van de instellingen.

-

Provincies verliezen hun huidige bevoegdheden in verband
met sport: gehandicaptensport, beleid inzake bovenlokale
sportevenementen, ondersteunen van de regio-werkingen,
bovenlokale sportinfrastructuur, structurele sportieve
omlopen (voor mountainbike, lopen…), uitlenen van
sportmateriaal. Al deze bevoegdheden en taken worden
overgenomen door de Vlaamse overheid. De sportprijzen
worden overgeheveld naar de Vlaamse overheid en/of de
gemeenten. Wat de instellingen betreft wijzigt er niets aan de
huidige juridisch-financiële PPS-constructie (*) voor het
provinciaal olympisch zwembad te Brugge. Het provinciedomein De Gavers blijft provinciaal. Ook het West-Vlaams
aandeel in de Transfosite te Zwevegem blijft provinciaal.

-

Provincies verliezen hun bevoegdheden in verband met
welzijn: de sociale kaart, netwerkondersteuning, impulsbeleid,
taken inzake intrafamiliaal geweld en armoedebeleid (tenzij
aspecten bij de uitoefening van grondgebonden bevoegdheden zoals huisvesting en economie) worden overgeheveld
naar de Vlaamse overheid. De taken in verband met sociale
planning gaan op in een algemene statistische dienst van de
provinciale overheid. De juridisch-financiële situatie van de
provincie West-Vlaanderen t.a.v. vzw Unie-k blijft ongewijzigd
(lopende provinciale leningen).
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-

Provincies verliezen hun bevoegdheden in verband met
cultuur en jeugd. Al die bevoegdheden worden overgeheveld
naar de Vlaamse overheid: streekgericht bibliotheekbeleid,
bovenlokale platformwerking, ondersteunen van bovenlokaal
sociaal-cultureel werk, professionele kunsten, circusorganisaties en projecten, kwaliteitsbevordering van
amateurkunsten, regionaal cultureel erfgoedbeleid, regionaal
depotbeleid, consulentschap, inclusief beleid voor kinderen en
jongeren, impulsbeleid voor jong artistiek talent,
ondersteunen van het lokaal jeugdbeleid, impulsbeleid ter
uitvoering van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid,
gratis vrijwilligersverzekering. Uitleendiensten (behalve in de
sportsector) blijven behartigd door de provinciale overheden.
Wat de instellingen betreft, neemt de Vlaamse overheid de
provinciale taken over ten aanzien van Mu.ZEE te Oostende en
het Permekemuseum in Jabbeke. De Vlaamse overheid neemt
ook de collectie “Bulskampveld” over (landbouw en ambachten) en het Lijsternest (Stijn Streuvels) in Anzegem.
De provinciale erfgoedbibliotheek Westflandrica zal overgenomen worden door de Stad Kortrijk, en met betrekking tot
Be-part dient nog een overeenkomst afgesloten tussen Stad
Kortrijk en stad Waregem. Het provinciaal domein Raversyde
blijft provinciaal.

-

Provincies verliezen tenslotte ook bevoegdheden inzake “gelijke
kansen” (behalve in het eigen personeelsbeleid). Inzake
“toegankelijkheid” blijft het pas opgericht EVA Toegankelijk
Vlaanderen (**) verder bestaan in samenwerking met de
provincies.

Nota: voor wat de toekomst van het Provinciaal Hof betreft, die wij
behandelden in “M&M Contact” van juni 2016 zijn de onderhandelingen nog niet afgerond.
(*) PPS-constructie staat voor ”Publiek-Private-Samenwerking” Het
nieuwe Olympisch Zwembad te Brugge bv. kwam tot stand door
middel van een samenwerking tussen 4 publieke partners en 1
privépartner. De publieke partners zijn: 1° de intercommunale
vereniging FARYS; 2° de Stad Brugge in dit project als consultant en
opdrachtgever; 3° de Provincie West-Vlaanderen; 4° een subsidie van
het Vlaams Gewest. De privépartner is het consortium S&R Brugge
NV.
(**) EVA toegankelijk Vlaanderen staat voor “Extern Verzelfstandigd
Agentschap Toegankelijk Vlaanderen” Dit Vlaams Agentschap is
opgericht ingevolge het decreet van 28 maart 2014 houdende
machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven
extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de
vorm van een private stichting (B.S. 11.04.2014)
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Viering van de nationale feestdag
Brugge 21 juli 2016
Verslag door Jan De Vos, voorzitter

Ter gelegenheid van de nationale feestdag wordt in Brugge traditioneel een Te
Deum gezongen, dat gevolgd wordt door een plechtigheid op de Burg en een
receptie op het stadhuis. Ook dit jaar waren een dertigtal leden present. Een
overzicht, met de integrale tekst van de toespraak van AVBOS voorzitter Maurice
Debruyne en Schepen Pierins.

Hulde aan de gesneuvelden en Te Deum
Om 10.15 uur werd verzamelen geblazen in de
Karthuizerinnenstraat rond het oorlogsmonument aan de
Militaire Kapel om hulde te brengen aan Bruggelingen die
sneuvelden of als burger gedood werden tijdens een van beide
wereldoorlogen. Een groot aantal prominenten en vaandels
was daarbij aanwezig
Vervolgens werd in stoet naar de Sint-Salvator kathedraal
getrokken waar om 11.00 uur het plechtig Te Deum werd
gezongen. Een dertigtal leden van Mars & Mercurius woonde
deze plechtigheid bij. Zoals elk jaar werden voor hen in blok
plaatsen gereserveerd

Plechtigheid op de Burg
Na afloop werd in stoet en onder muzikale begeleiding
opgestapt naar de Burg voor de plechtigheid die traditioneel
door het Brugse stadsbestuur georganiseerd wordt.
Gelegenheidstoespraken werden gegeven door AVBOSvoorzitter Maurice Debruye en Schepen van de stad Brugge.

Toespraak door AVBOS-voorzitter Maurice Debruyne
“Vandaag vieren wij onze nationale feestdag, dag waarop wij
de troonsbestijging van onze eerste koning herinneren. Waar
wij vorige jaren volop konden genieten van een waar feestgevoel, heerst bij velen dit jaar een gevoel van onzekerheid, te
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wijten aan de aanslagen van Zaventem en het metrostation
Maalbeek. Sommige buitenlandse leiders, en niet van de
minsten, hebben ons land betiteld als een falende staat. Maar
is dat wel zo? Ik kan deze vraag beantwoorden met enkele
tegenvragen.

instellingen aan. Zij onderrichten en vormen plaatselijke
militairen en politiediensten om zelfstandig te kunnen
optreden tegen terroristen, tegen opstandelingen en aldus de
destabilisatie in die landen tegen te gaan.
Dames en heren, België is een klein land dat in de geschiedenis
heeft mogen en kunnen rekenen op de steun van haar
geallieerden om de vrijheid en welvaart te kunnen verzekeren.
Onze beleidsmensen menen dan ook terecht dat wij ook ons
deel moeten doen om die welvaart te blijven verzekeren en
dat in het kader van onze verbintenissen.
Onze nationale feestdag moet er een zijn van hoop op een
verder veilig, vreedzaam en gelukkig samenwonen in ons
mooie landje dat velen ons benijden. Zo een feestdag wens ik
U allen van harte toe. Ik dank U voor uw meevieren en dan
vooral onze vaandeldragers hier opnieuw trouw aanwezig.”

Zijn de Verenigde staten een falende staat, na de aanslagen
tegen de Twin Towers en het Pentagon?
Zijn Spanje en het Verenigd Koninkrijk een falende staat na de
aanslagen op de metrostations in Barcelona en Londen? Is
Frankrijk een falende staat na de aanslagen in Parijs en vorige
week nog in Nice?
Is Duitsland een falende staat na de aanslag op de trein in
Wurtzburg? Feit is dat met de terreuraanslagen van IS en
aanhangers het veiligheidsgevoel overal een deuk gekregen
heeft met een weerslag op de economie en het toerisme.
Zelfs landen met een Islamitisch regime of een belangrijke
Islamitische traditie kunnen ook niet langer als onschendbaar
en honderd procent veilig beschouwd worden. Bewijs daarvan
de aanslagen in Egypte, Turkije en Saoudi Arabië. Ik zou nog
heel wat meer landen kunnen noemen.
België is geen falende staat; onze veiligheidsdiensten en
hulpdiensten, de staatsveiligheid, de militaire veiligheid, de
politie, de brandweer en het rode kruis leveren waar nodig
prachtig werk. De interventie in Verviers heeft een nieuwe
aanslag verijdeld. Terroristen betrokken bij de aanslagen in
Parijs werden opgepakt en uitgeleverd.
Het wereldwijde oorlogsgevaar en terrorisme moet
internationaal aangepakt worden en daartoe levert ons land
met de beperkte middelen waarover wij beschikken ook een
gewaardeerde bijdrage.

Toespraak door Schepen Philip Pierins
“Van harte welkom hier op de Brug voor de traditionele 21 juliviering. Tijdens het EK voetbal zag je overal onze Belgische
vlag in de straten en auto’s getooid et duivel-oortjes, ’t Zand
was de perfecte plek om een heus EK-dorp te organiseren. We
zagen het volledig zitten, maar het mocht niet zijn. Na de
nederlaag va de Rode Duivels tegen Wales haalden we de
driekleur met teleurstelling weg van de ramen, maar nu laten
we de vlaggen met trots opnieuw wapperen. As er een dag is
waarop we ons als Belgische natie verbonden voelen en
chauvinistisch mogen zijn, is het wel vandaag.
2016 is een moeilijk jaar voor ons land. Na de aanslagen van
22 maart verkeerden we allemaal in shock. Elders in de wereld
bleef men ook niet gespaard van nietsontziende terreurdaden. Recent hadden we de onlusten in de Verenigde
Staten en nog geen week geleden werden in Nice onschuldige
mannen, vrouwen en kinderen op weerzinwekkende wijze van
de weg gemaaid door een lafhartige misdadiger. Wat een
nationaal feest voor Frankrijk moest worden, is geëindigd in
ene verschrikkelijk trauma dat nog zeer lang zal blijven
nazinderen bij de slachtoffers, bij de nabestaanden, bij elke
Fransman en bij iedere voorvechter van ene vrije samenleving
eender waar.

U kent allen mijn betrokkenheid met onze oud-strijders,
weerstanders, oorlogsvrijwilligers, politieke gevangenen
waarvan het aantal jaar na jaar afneemt. Een nieuwe
generatie zorgt voor de aflossing. Denk maar aan onze
militairen die in de jaren zestig onze families veilig
repatrieerden.
Dit jaar wil ik het hebben over onze veteranen, onze militairen
die ingezet werden voor de vrede en de veiligheid door hun
optreden in de Balkan, in Afrika en Azië. De vrede en de
veiligheid van ons land worden niet meer verzekerd aan onze
landsgrenzen. Zij maken deel uit van een wereldwijde
inspanning om de welvaart te verzekeren.
Daarom is hun tussenkomst te land ter zee en in de lucht van
het grootste belang en zij doen dat op een schitterende wijze.
Zij vallen waar nodig en waar mogelijk vijandelijke

Ook Europa en de Europese Unie beleven moeilijke tijden: de
vluchtelingenproblematiek is nog lang niet opgelost en ook de
Brexit zorgt voor verdeeldheid. Het zijn dingen waar men van
wakker ligt, maar we mogen ons niet laten leiden door
onzekerheid en angst. Eenheid en solidariteit zijn belangrijker
dan ooit. Als land en als stad mogen we ons niet laten kennen.
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We kunnen streven naar eenheid, zonder daarbij de eigenheid
van verschillende gewesten en gemeenschappen te verliezen.
We moeten blijven ijveren voor een land waar inwoners het
goed hebben, en dat op alle beleidsniveaus.
Brugge nam alvast het heft in handen om een positieve
boodschap te verspreiden. Samen met verschillende partners
werd de campagne #visitbruges opgestart. Alle Bruggelingen
werden opgeroepen om hun trots te delen met de wereld en
een mooie foto met hashtag te posten op de sociale media.
Verschillende deelnemers wonnen mooie prijzen. DE internationale uitstraling van Brugge en België kreeg op die manier
extra glans.
Laat Brugge alvast een stad blijven die positieve superlatieven
verzamelt: een plek waar het goed wonen, werken en leven is.
Een stad met een open blik op de wereld.”

Receptie aangeboden door stadsbestuur
De plechtigheid werd afgesloten met een receptie de salons
van het stadhuis.
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De terechtstelling van Captain Charles Fryatt
Brugge 27 juli 2016
Verslag door Jan De Vos, voorzitter

Op 27 juli, precies honderd jaar geleden, werd de Britse koopvaardijkapitein Charles Fryatt in Brugge ter dood
veroordeeld door de Duitse krijgsraad. Het vonnis werd onmiddellijk voltrokken in het Brugs executieoord “Hof
van Aurora” langs de Kazernevest. Om dit te herdenken organiseerde het Brugse stadsbestuur op die plaats
een plechtigheid in het bijzijn van de nakomelingen van Charles Fryatt en verschillende personaliteiten.
De genodigden werden in het “Beluik der Gefusilleerden” verwelkomd door burgemeester Renaat Landuyt, die in zijn
gelegenheidstoespraak terugblikte op de gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog in Brugge en een bijzondere dank
richtte aan de familie Fryatt. Daarna volgden de uitvoering van de Last Post en een bloemenneerlegging.
Aansluitend op de plechtigheid verzorgde professor Sophie Deschaepdrijver een lezing onder de titel “De Duitse
terechtstellingen in bolwerk Brugge”, waarin ze na een korte historische schets van de gebeurtenissen die geleid hebben tot
de terechtstelling van Captain Fryatt niet enkel stelde dat dit laatste onrechtmatig was, maar ook de vraag behandelde waarom
de krijgsraad de doodstraf uitsprak en waarom het vonnis bijzonder snel werd voltrokken. Deze straf stond immers buiten
proportie ten aanzien van de Captain Fryatt ten laste gelegde feiten en lokte daardoor honderd jaar geleden internationaal
felle reacties uit. In het artikel “Captain Charles Fryatt, oorlogsheld of franc-tireur” verder in dit nummer, wordt dieper ingegaan
op deze kwestie.
Daarvoor plaatste ze het geheel van de terechtstellingen in Brugge, waarbij totaal 13 mannen de dood vonden, in de ruimere
context van de bezetting van Brugge en van het afschrikkend effect dat Admiraal Von Schröder, commandant van het
bezettende Marinekorps Flandern, beoogde. Hij zag dit immers als een manier om het harde bezettingsregime, dat van Brugge
een militair bolwerk maakte, te handhaven.
De avond werd afgerond met een receptie die door de Stad Brugge werd aangeboden.

Als bijzondere genodigden noteerden we Mevr Alison Rose, Brits ambassadeur in België; Commissaris-generaal voor de Eerste
Wereldoorlog Paul Breyne; professor, historica Sophie Deschaepdrijver; provinciecommandant Christophe Onraet en
Vertegenwoordiger in London van de Vlaamse Regering Nic Van de Marliere. Ook een ruime M&M-delegatie was aanwezig.
Jan De Vos, Ivan Loncke en Philip Demunter legden bloemen namens onze Kring.
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Herdenking van de gesneuvelden van de
Royal Navy Section Belge
Oostende, 21 augustus 2016
Door André Billiet, secretaris

Onder impuls van onze secretaris André Billiet sloegen het Herdenkingscomité LTZ V. Billet en de
Vereniging Oud-strijders van de Royal Navy Section Belge de handen in elkaar voor de herdenking
van de zeelui die sneuvelden tijdens WOII binnen de Royal Navy Section Belge. Een bijzonder
geschikte gelegenheid om ook de historische achtergrond verder uit te diepen.

Wat historische achtergrond
De Royal Navy Section Belge werd
opgericht nadat luitenant Victor
Billet van de Belgische Staatsmarine
al in 1940 herhaaldelijk stappen
daartoe had ondernomen, zowel bij
de Belgische regering te Londen als
de Britse Admiraliteit. Op 27
september 1940 krijgt luitenant
Billet de opdracht om dertig vrijwilligers onder de Belgische vissers
in het Verenigd Koninkrijk te
rekruteren. Victor Billet wordt zelf op 10 oktober 1940 door
de Britse admiraliteit tot luitenant RNVR (Royal Navy
Volunteer Reserve) benoemd. Op 3 april 1941 werd het

initiatief van luitenant Billet tot “oprichting van een Belgische
Sectie van de Royal Navy” formeel geratificeerd door een
Admiralty Fleet Order. Dit jaar vieren we de 75ste herdenking
en voor die gelegenheid werd op zondag 21 augustus om 11
uur aan de herdenkingsplaat aan de Marinekazerne
Bootsman Jonsen in Oostende een plechtigheid gehouden
voor de gesneuvelden van de Royal Navy Section Belge. Deze
plechtigheid werd georganiseerd door het Herdenkingscomité Luitenant-ter-Zee Victor Billet, feitelijke vereniging
onder de auspiciën van vzw Mars & Mercurius Brugge/W-VL,
in samenwerking met de vzw Verbroedering van Oud-strijders
van de Royal Navy Section belge 1940 - 1945, die dit jaar hun
70-jarig bestaan vieren.

Herdenkingsplaat Royal Navy Section Belge
Op zaterdag 3 juni 1961, nu 55 jaar geleden, werd in aanwezigheid van de heer Piers,
burgemeester van Oostende, Commandant Geinaert, voorzitter van de Oostendse
afdeling van de Royal Navy Section Belge, Kapitein-ter-Zee Delforge, regionaal
maritiem commandant en Fregatkapitein Tanghe, commandant van de Logistieke
Groepering van de Zeemacht, een herdenkingsplaat ingehuldigd aan de ingang van
de toenmalige Kazerne Generaal Mahieu.
In zijn gelegenheidstoespraak bracht Commandant Geirnaert hulde aan de
gesneuvelde zeelui. Mevrouw Laure Billet, weduwe van Luitenant Billet, onthulde de
plaat en na het spelen van de Last Post werd de gedenkplaat gewijd door
aalmoezenier Delbaere. Er volgde nog een toespraak door Kapitein-ter-Zee Delforge,
waarna de plechtigheid werd afgerond met een bloemenhulde. De herdenkingsplaat
is het werk van kopergieter Carlo Debaets, die destijds gevestigd was op de Vuurtorenwijk te Oostende.

De gesneuvelden van de Royal Navy Section Belge
Luitenant-ter-zee Victor Guillaume Louis Billet
Royal Navy Reserve – vermist op 19/08/1942
Hij nam als officier van de staatsmarine ontslag om zich te
kunnen engageren in de Royal Navy. Hij is de feitelijke stichter
van de Royal Navy Section Belge. Eind juli 1940 aanvaardt
Admiraal Dickens het project van Lt. V. Billet om opnieuw een
Belgische Marine op te richten in de schoot van de Royal
Navy.

Op 27 september 1940 vertrouwt het Belgian Shipping
Advisery Committee in Londen de rekrutering voor de
“Belgian Section” officieel toe aan Lt. V. Billet. Deze wordt zelf
op 10 oktober 1940 door de Britse admiraliteit tot luitenant
RNVR (Royal Navy Volunteer Reserve) benoemd. Op 3 april
1941 wordt het initiatief van Lt Billet tot “oprichting van een
Belgische Sectie van de Royal Navy” formeel geratificeerd
door een Admiralty Fleet Order.
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In augustus 1942 scheepte hij in als vrijwilliger aan boord van
de LCT 159 en nam hij deel aan de raid op Dieppe in de
hoedanigheid van “naval liaison officer” bij het “14th Army
Tank Battalion van het Calgary Regiment”. Na de overgave
van de geallieerden te Dieppe bevond Luitenant V. Billet zich
niet onder de 527 geïdentificeerde gesneuvelden op het
strand van Dieppe en werd hij als vermist opgegeven.
Leading Seaman Antoon M. Vervliet
Overleden 19/11/1942
Geboren in Hemiksem op 13 juni 1920, kwam hij in dienst op
24 april 1941 in Royal Arthur, om vervolgens op 13 juni te
Lonchivar te passeren. Hij doorliep daarna achtereenvolgens
de opleidingscyclus Nimrod op 9 augustus, Orlando op 13
september 1941, Drake op 17 februari 1942 en Osprey op 4
juli 1942. In augustus 1942 werd hij geaffecteerd aan boord
van de Queen Emma en nam hij deel aan de Raid op Dieppe.
Op 15 september 1942 werd hij tot Leading Seamen of 1ste
matroos benoemd en vanaf 22 oktober 1942 was hij
geaffecteerd aan boord van de HMS Ullswater.
Op 23 november 1942 wordt Leading Seaman Antoon Vervliet
als vermist opgegeven nadat zijn escorteschip HMS Ullswater
in het Kanaal getorpedeerd werd samen met 3 cargo’s van het
konvooi, na een aanval van de 5de flottielje torpedoboten van
Commandant Klug.
Warrant Officer Joseph C. Jonsen
RNVR – overleden 12/09/1944
Voor de oorlog was Joseph Jonsen Scheldeloods. Na het
débacle van mei 1940 kwam hij in Engeland terecht, waar hij
zich als vrijwilliger liet inlijven bij de RNSB. Hij was tijdelijk
bootsman aan boord van de “Buttercup”, maar specialiseerde
zich later in het vegen van magnetische mijnen. Vanaf 1941
werd hij ingezet bij het vrijhouden van de vaarroutes aan de
Oostkust van Engeland. In 1943 werd hij voor zijn toewijding
en ijver tot officier benoemd en bij de aankomst van de
geallieerden wordt hij vanaf september 1944 in Antwerpen
gedetacheerd om er deel te nemen aan mijnenveegoperaties
onder vijandelijk vuur op de Schelde.

Op 12 september 1944 verloor hij voor Hemiksem het leven
aan boord van de sleepboot “President Potter” die door een
mijn versplinterd werd tijdens het onderzoeken van de rede.
Luitenant-ter-zee J.F.A. de Cartier de Marchienne
RNVNR – 21/09/1944
Tien dagen later was het de beurt aan Luitenant-ter-Zee RNVR
de Cartier de Marchienne, vroeger Belgisch diplomaat in
Berlijn en uit België weggevlucht in 1942. Hij engageert zich
in de Royal Navy en wordt Eerste-luitenant van de
inlichtingendienst bij de Britse Admiraliteit.
In september 1944 wordt hij gedetacheerd naar België en
biedt hij zich vrijwillig aan voor het verkennen van de
vijandelijke linies ten noorden van Antwerpen. Op 21
september wordt hij dodelijk getroffen door een mortiergranaat te Wilmarsdonk, bij de terugkeer van zijn missie.
Able Seaman Guillaume C.L. Baert
Overleden 16/12/1944
Guillaume Baert wordt geboren te Brussel op 21 mei 1907.
Wanneer de oorlog uitbreekt is hij als sergeant in dienst bij
het Belgisch leger. Na het debacle kan hij later naar GrootBrittannië ontkomen en de Belgische strijdkrachten in Tenby
vervoegen.
In februari 1942 vraagt en bekomt hij zijn mutatie naar de
Royal Navy Section Belge en wordt opnieuw gewoon matroos.
Hij volgt de opleiding codeur aan de Cabbala van 30 juli tot 15
oktober 1943 en passeert vervolgens in Drake. Van 2
november 1943 tot 5 april 1944 dient hij aan boord van de
destroyer HMS Talybont. Met dit schip neemt hij op 5 februari
1944 deel aan de raid op de Bretoense kust. Hij neemt op 6
juni 1944 ook deel aan de landing in Normandië aan boord
van de Godetia. Op 27 september scheept hij in aan boord van
de “Drie gezusters” die was opgeëist en uitgerust door de
geallieerden in Antwerpen. Hij vindt de dood op 12 december
1944 tijdens het V2 bombardement op de cinema REX te
Antwerpen.

De herdenkingsplechtigheid
Op de plechtigheid van zondag 21 december waren niet minder dan 130 deelnemers aanwezig, waaronder Vice-admiraal
Michel Hofman, Vleugeladjudant van Zijne Majesteit de
Koning, Onderstafchef Operaties en Training, Flottielje
admiraal Georges Heeren, Commandant Marinecomponent,
Luitenant-ter-Zee 1ste klasse Clauwaert, Korpscommandant
Eguermin, Erefregatkapitein Ludo baron de Vleeschauwer van
Braekel, voorzitter Verbroedering Oud-strijders RNSB, Ere
Luitenant-kolonel v/h Vliegwezen Pierre Degreef, Nationaal
voorzitter Koninklijke Kring Mars & Mercurius,
Reservefregatkapitein Eddie Van Raemdonck, voorzitter
Herdenkingscomité LTZ Victor Billet, Fregatkapitein b.d. Jean
Pol Hosdain, voorzitter Vereniging Marineofficieren b.d.,
Fregatkapitein b.d. Maryse Van Bussel, voorzitter Vereniging
.

Oudgedienden van de Zeemacht, Erefregatkapitein Henri
Pierre Rogie, voorzitter Gepensioneerden van de Zeemacht,
Reserve Vaandrig-ter-Zee Emmanuel Reynaerts, Voorzitter
Koninklijke Vereniging der Militairen van de Reserve van de
Marine, Erefregatkapitein Ronny Vermeersch, voorzitter van
de Vriendenkring Belgische Marine Infanterie, Oppermeester
Chef (b.d.) Patrick Heugeu, voorzitter Marineclub. Daarnaast
ook Ivo Herreman, zoon van wijlen commandant Eugène
Herreman en last but not least de hoogbejaarde heren Pieter
Cousaert, André Van Torre en Marcel Viane, de enige
overlevende oud-strijders van de Royal Navy Section Belge
1940 -1945, samen met Georges, Gisèle en Alain Billet,
kinderen van Luitenant Victor Billet
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De plechtigheid werd geopend met de voorstelling van het
vaandel van de Koninklijke vereniging van de Oud-strijders
van de RNSB, gevolgd door toespraken van Erefregatkapitein
Ludo baron de Vleeschauwer van Braekel en Reservefregatkapitein Eddie Van Raemdonck. De ”Act of
Remembrance” werd voorgelezen door Nicole Billet, klein-

dochter van LTZ Victor Billet. Drie klaroenen bliezen daarna
de “Last Post”, die werd gevolgd door een bloemenhulde. De
plechtigheid werd afgesloten met het Belgisch Volkslied. De
genodigden werden daarna voor een drink uitgenodigd in de
bar van de Marineclub.

Foto’s RNSB

Het begin van een jaarlijkse traditie?
Het idee om opnieuw jaarlijks een herdenkingsplechtigheid te
houden aan de herdenkingsplaat te Oostende werd op 22
januari van dit jaar genomen tijdens de algemene vergadering
van het Herdenkingscomité LTZ Victor Billet, in overleg met
de aangesloten Marine verenigingen. De zeelui die op deze
plaat staan vermeld, hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog
hun land tot het uiterste gediend. Het is daarom ook een

bijzondere bekommernis van het Herdenkingscomité LTZ
Victor Billet om deze herdenkingsplaat voor de toekomstige
generaties te bewaren. Stappen zullen worden gezet bij de
bevoegde overheid om deze herdenkingsplaat als erfgoed te
laten erkennen. We zijn dit verschuldigd aan de overledenen
die op deze plaat vermeld staan.
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Het Herdenkingscomité Luitenant-ter-Zee Victor Billet
Doelstelling

Het herdenkingscomité Luitenant-ter-Zee Victor Billet heeft tot doel:
• De stichter van de Royal Navy Section Belge en van onze huidige Marine, vermist tijdens de
raid op Dieppe van 19 augustus 1942, te herdenken en zijn veelzijdige activiteiten,
plichtbewuste en moedige daden tijdens de oorlog onder de aandacht te brengen.
• Meewerken aan, organiseren en promoten van herdenkingen betreffende maritieme
gebeurtenissen en of personen die het leven lieten tijdens de oorlogen ‘14-‘18 en ‘40-‘45 of
tijdens gewapende conflicten of operaties en opdrachten in bevolen dienst.

Ontstaan van het Initiatief
Het initiatief voor het oprichten van het herdenkingscomité LTZ Victor Billet werd in 2001 genomen door de Koninklijke
Vereniging van Reserveofficieren van de Marine / Afdeling West-Vlaanderen met het oog op de 60ste herdenking van de raid
op Dieppe (1942) en de honderdste verjaardag van de geboorte van LTZ Victor Billet (1902).
Ere-Fregatkaptein Yves Böting (+) en Ere-Luitenant-ter-Zee 1ste klasse André Billiet hebben na samenspraak met de heer
Georges Billet, zoon van Luitenant-ter-Zee Victor Billet, het bestuur van de West Vlaamse afdeling overtuigd om dit initiatief te
nemen als een vervolg op de herdenking te Dieppe op 19 augustus 1992, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de raid
op Dieppe. Het was ten andere eveneens de West-Vlaamse afdeling van de Vereniging van Reserveofficieren van de Marine die
in 1992 het initiatief nam om onder de leiding van de toenmalige voorzitter Fregatkapitein Ronny Vermeersch de plechtigheden
in Dieppe met een delegatie bij te wonen.
Na het ontbinden op 21 december 2004 van Koninklijke Vereniging van Reserveofficieren van de Marine / Afdeling WestVlaanderen werd het initiatief overgenomen door de Kring Mars & Mercurius Brugge/W-VL. Ieder jaar werd met een ruime
delegatie deelgenomen aan de plechtigheden in de kazerne LTZ V.Billet te Sint Kruis en zowel in 2007 als in 2012 werd met een
50 tot 100 man sterke delegatie deelgenomen aan de plechtigheden te Dieppe.

Samenstelling van het comité:
Het herdenkingscomité wordt samengesteld uit een permanent bureau (uitvoerend comité) en een groep raadgevers
(adviserend comité).
Het uitvoerend comité bestaat uit:
Voorzitter – Reserve Fregatkapitein Eddie Van Raemdonck
Ondervoorzitter – Mevr. Nicole Billet – kleindochter van LTZ V. Billet
Secretaris – Ere Luitenant-ter-Zee 1ste Klasse André Billiet
Penningmeester – Reserve Commandant Ivan Loncke
Afgevaardigde van de Marine Component in de persoon van de Commandant van het Competentiecentrum van de Marine
Component of de door hem aangeduide afgevaardigde.
Het adviserend comité bestaat uit afgevaardigden van o.a. volgende verenigingen:
Mars & Mercurius Brugge/W.VL. vzw
de familie van LTZ Victor Billet
de Koninklijke Verbroedering van Oud-strijders RNSB
de Marineclub,
de Vereniging van oudgedienden van de ZM,
de Vereniging van gepensioneerden van de ZM,
de Koninklijke Vereniging van Militairen van de Reserve van de Marine,
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de Vereniging gepensioneerde officieren van de Marine
de Vriendenkring van de Belgische Marine Infanterie
het Algemeen Verbond van Brugse Oud-Strijders
de Vereniging Oorlogsvrijwilligers van Brugge en omliggende,
de Koninklijke Maatschappij Vriendenkring v/d officieren v/d Veldtochten 14/18 en 40/45,
de Belgische Dynastiebeweging,
de Vereniging v/d Oudgedienden en Vrienden v/d Openbare Weermacht van Belgisch Congo sectie W.VL.

Motivatie van de keuze van deze verenigingen om toe te treden tot het comité:
Voor alle Marine verenigingen spreekt de keuze omwille van hun rechtstreekse betrokkenheid vanzelf.
AVBOS is de overkoepelende vaderlandslievende vereniging van de regio Brugge
Vereniging Oorlogsvrijwilligers van Brugge en omliggende: Victor Billet was een Oorlogsvrijwilliger die als officier van het
Zeewezen vrijwillig dienst nam in de Royal Navy.
Koninklijke Maatschappij Vriendenkring van de Officieren van de Veldtochten 14-18 en 40-45: het is deze vereniging die jaren
geleden (1971) stappen heeft ondernomen om op de promenade in Dieppe een gedenkplaat te plaatsen ter ere van LTZ Victor
Billet.
De Belgische Dynastiebeweging: LTZ Victor Billet was uitgesproken koningsgezind en Leopoldist.
Vereniging v/d Oudgedienden en Vrienden v/d Openbare Weermacht van Belgisch Congo sectie W.VL.: LTZ Victor Billet was ook
een oud koloniaal. Van 1928 tot 1930 was hij in dienst van de Union Nationale des Transports Fluviaux en voer hij op de
Congostroom.

Werking:
Het volledig comité komt 2 à 3 maal per jaar samen om een kalender van herdenkingen uit te werken en voorstellen te
formuleren. Het permanent bureau komt samen om de voorstellen praktisch uit te werken.
Het herdenkingsprogramma
Een vast herdenkingsprogramma:
 Deelname aan de jaarlijkse herdenking voor LTZ Victor Billet in de kazerne te Sint Kruis na afspraak met de Marine
Component.
 Deelname om de 5 jaar (2017, 2022, 2027 …) aan de herdenking van de Opération Jubilée in Dieppe. Organisatie van
een groepsdeelname met alle geïnteresseerde verenigingen.
Een facultatief herdenkingsprogramma:
Ieder jaar wordt een kalender van nationale en internationale maritieme herdenkingen opgesteld. Er wordt bekeken wie aan
wat zal deelnemen en/of zal steunen, al dan niet in samenwerking met de Marine Component en/of Defensie.
Nevenactiviteiten:
Nevenactiviteiten kunnen ingericht worden op verschillende plaatsen in het land. Voorbeelden hiervan zijn:
• Voordrachten
• Tentoonstellingen
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Vierdaagse van de IJzer
Herdenkingsplechtigheid Franse Marinefuseliers
Diksmuide, 24 augustus 2016
Verslag door Ronny Vermeersch, voorzitter

Tussen de vele plechtigheden die doorgaan in de marge van de Vierdaagse van de IJzer, neemt M&M
Brugge/W-VL jaarlijks deel aan de plechtigheid voor de herdenking van de Franse Marinefuseliers door
er bloemen te leggen.

Deze plechtigheid gaat traditiegetrouw door aan het
monument ter nagedachtenis van de Brigade Marinefuseliers
van Admiraal Ronarc’h in het Stadspark en wordt verzorgd
door de “Groepering Vaderlandslievende Verenigingen van
Diksmuide”, met medewerking van de Diksmuidse afdeling
van “Le Souvenir Français” en onder auspiciën van de Stad
Diksmuide. Naast de vele andere prominenten legde
ondervoorzitter Ronny Vermeersch bloemen neer namens
onze club.

Marie-Christine Butel; de vertegenwoordiger van de militaire
attaché van Frankrijk voor België, Fregatkapitein Christophe
Vivier; de militaire commandant van de provincie WestVlaanderen, Luitenant-kolonel Christophe Onraet; de
burgemeester van Diksmuide, Lies Laridon; Fregatkapitein
(SBH) Jo Bergez, Directeur NAVLOG, die bloemen neerlegde
in naam van de “Vriendenkring van de Belgische Marine
Infanterie-ABMI”; ere-gouverneur van de provincie WestVlaanderen Paul Breyne en mijnheer Claude Comte
Offenbach, Voorzitter van de “Union des Sociétés Militaires
Françaises de Belgique”.
Na de bloemenhulde mocht Ere Luitenant-kolonel Claude
Michel de zilveren medaille van verdienste van de “Souvenir
Français” uitreiken aan mevrouw Nadine Lamote en aan
mevrouw Marleen Gherardijn, respectievelijk secretaris en
vaandeldraagster van de “Groepering Vaderlandslievende
Verenigingen van Diksmuide”. De heer Rohnie Crombez kreeg
de bronzen medaille voor zijn verdienste als gewezen
commandant van de vaandeldragers.

Naast Ere Luitenant-kolonel Claude Michel, voorzitter van “Le
Souvenir Français en Belgique”, telden we onder de aanwezigen ook de Consul-generaal van Frankrijk in België, Madame

Later in de namiddag volgden dan nog een ingetogen
plechtigheid aan het oorlogsoord OLV-hoekje te OudStuivekenskerke, de Belgo-Franco-Canadese plechtigheid op
het Italiëplein en de slotplechtigheid op de Markt van
Diksmuide aan het monument van Generaal Jacques de
Dixmude. De dag werd afgesloten met een receptie die werd
aangeboden door het stadsbestuur van Diksmuide.
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Oscar Deblauwe
Herinneringen aan een Heistse Vuurkruiser
Door André Billiet, secretaris

In het kader van onze reeks “Onze Helden 1914 – 1918 ontvingen we van ons lid Marcel
Deblauwe het verhaal over de oorlogservaringen van zijn vader Oscar.
Bronnen en foto’s: Marcel Deblauwe

Uit de familiekroniek
Oscar Deblauwe werd geboren te Varsenare op 21 december
1894. Zijn ouders woonden immers in Varsenare waar ze een
konijnenkwekerij hadden. Oscar hielp in de zaak samen met
zijn broer René. Na de oorlog was hij hotelbediende en
marktkramer. Tenslotte verhuisden ze naar Torhout waar ze
een winkel uitbaatten van Singer naaimachines. Oscar huwde

In militaire dienst en naar het front
Oscar was van de klasse 14. Op een dag liep de garde van
Varsenare met een luide bel door de straten van het dorp om
alle jonge mannen tussen de 16 en de 22 jaar oud op te
roepen voor de algemene legerdienst. De wet van 1903 op de
beperkte persoonlijke dienstplicht, die een einde stelde aan
het lotingsysteem, werd gewijzigd in 1913 en leidde enkele
maanden voor de Duitse inval in België tot de veralgemeende
dienstplicht.
Samen met zes andere mannen trok Oscar te voet naar
Duinkerke, waar ze zich moesten aanmelden. De
dienstplichtigen werden overgebracht naar het "Camp de
Vaux" in Frankrijk. Oscar werd ingelijfd bij het 13de Linie
Regiment en kreeg drie maanden opleiding. Zijn
identificatienummer was SM 1914 - 13de Linie - stamnummer
113 31901. Onmiddellijk daarna belandde hij aan het
IJzerfront.
Helaas werd hij op 15 juli 1915 op een wachtpost nabij
Ramskapelle aan de IJzer zwaar gewond door een Duitse
landsbom die op zeer korte afstand ontplofte. Zijn
strijdmakker Temmerman werd in het hoofd getroffen en
bezweek kort nadien aan zijn verwondingen. Oscar werd
gekwetst aan de rug en in de liesstreek. Gelukkig bukte hij zich
juist op het ogenblik dat hij getroffen werd.
Het duurde een hele tijd vooraleer de zwaargewonde Oscar
uit de gevechtszone kon weggehaald worden, want de
eenheid beschikte maar over één draagberrie om gewonden
weg te dragen. Uiteindelijk werd hij op twee zware balken
geëvacueerd, zodat acht sterke mannen nodig waren om

met Zulma De Rudder, die was geboren 8 maart 1910. In 1946
kwam het gezin naar Heist wonen en vestigden zich in de
Noordstraat waar ze een winkel hadden van Bernina
naaimachines. Wegens ziekte van Oscar in 1952 moest de
zaak stopgezet worden en in 1953 werd de winkel
overgelaten aan de familie Heuzel.
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Oscar te dragen. Hij kwam goed en wel terecht in het
hospitaal Koningin Elisabeth in De Panne, waar hij gedurende
vier maanden de beste zorgen kreeg, gelet op de omstandigheden...
Niemand minder dan Koningin Elisabeth zelf verscheen aan
zijn ziekbed, wat grote indruk op hem maakte. De koningin

maakte zich verdienstelijk in de verpleging in dit hospitaal en
kwam op een stoel naast hem zitten, of informeerde naar zijn
toestand en de kwaliteit van zijn verzorging. Bij het heengaan
gaf ze opdracht om Oscar elke dag een eitje te brengen,
gekookt, geklutst of in een “peirdooge”...

Oscars verdere oorlogslot
De ondertussen naar Frankrijk gevluchte ouders van Oscar
vernamen het ongeval en drie dagen later stonden ze al in De
Panne op ziekenbezoek. Eens ontslagen, mocht Oscar naar
huis voor een herstelperiode. Hij deed de verplaatsing met de
trein en herinnert zich nog een lieve Franse dame die hem in
Parijs een koffie betaalde en hem begeleide naar de trein naar
huis. Nooit heeft hij deze dame voor haar hulp kunnen

bedanken, want hij wist niet wie ze was. Na zijn
herstelperiode bleef Oscar "invalide" en als korporaal heeft
hij dan verder dienst gedaan als toezichthouder bij de
Belgische militairen die de Duitse krijgsgevangenen moesten
bewaken en werk geven. Na de wapenstilstand verbleef hij in
een kazerne in Etterbeek en uiteindelijk werd hij gedemobiliseerd in Namen

Blijvende inzet voor vaderlandslievende verenigingen
De wapenstilstand was het einde van een lange traumatische nachtmerrie en dat is
wellicht de reden waarom Oscar, net als vele van zijn vrienden strijdmakkers, nooit
gedetailleerd vertelde over wat er zich aan het front eigenlijk afspeelde. De oorlog is bij
Oscar nooit ver weg geweest. Hij was lid van de Oud-strijdersbond, van de Albertisten,
was Vuurkruiser en lid van de Invalidenbond en nam ook in die organisaties
bestuursfuncties op.
Oscar werd in 1947 bestuurslid van de Bond van Vuurkruisers te Heist. In 1952 stichtte
Oscar de Veteranen van Koning Albert en in 1970 werd hij voorzitter van de
Vuurkruisers in opvolging van Albert Vandeputte. Hoogdagen voor de vaderlandslievende verenigingen waren natuurlijk het feest van de Wapenstilstand op 11
november, het feest van de Dynastie, de Nationale Feestdag met Te Deum en de
huldiging van Koning Albert te Nieuwpoort. Men ging er getooid met de vlaggen en de
decoraties naartoe in alle waardigheid, doodgelukkig er nog te kunnen bij zijn. Te
noteren dat in die tijd er geen financiële steun kwam van de overheid, zodat men
genoodzaakt was regelmatig feestjes te organiseren om geld in het bakje te krijgen.

Oscar Deblauwe samen met echtgenote Zulma De Rudder

Voor- en achterzijde van de medaille van Vuurkruiser
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Gaston Hilaire Mouton
Belgisch sergeant-instructeur in Frankrijk
Door Luc Mouton

Ook Luc Mouton dook in het verleden van zijn familie. Hij vond daar het verhaal van Gaston
Hilaire Mouton, een telg uit een typische West-Vlaamse boerenfamilie, zoals er in onze
contreien veel waren. Hard “klawieren” en stilletjes vooruitgaan. Maar de Eerste Wereldoorlog
verstoorde zijn leven ingrijpend.
Bronnen en foto’s: Familie Mouton

Uit de familiekroniek
Met Aernout Mouton komt de familie voor het eerst voor in
St Joris-ten-Distel rond 1600. Vanaf dan volgen de generaties
elkaar op, telkens met veel kinderen. Het zijn families van
landbouwers, maar ook “amborgers’ en zelfs “Baljuw van St
Joris-ten-Distel”. Alhoewel niet elke nakomeling op de
ouderlijke hoeve kan blijven, wordt generaties lang
voortgeboerd, tot vandaag. De tak waaruit Gaston Mouton
spruit, wijkt uit naar Oostkamp en later naar Beernem, waar
Petrus Mouton, zesde generatie na Aernout, “één der dischmeesters“ wordt.
De volgende generatie vestigt zich in Waardamme en daar
neemt de familiegeschiedenis een wending. Na de dood van
Jozef Mouton komt schoonzoon Constant Ryckaert, die zich
nabij Dikkebus heeft gevestigd, weduwe Sophia Roets
overtuigen dat de grond veel vruchtbaarder en rijker is in de
streek rond Ieper. Rond 1860 trekt ze met paard en kar en
enkele getrouwen op prospectie en brengt een zak rijke aarde
uit de Westhoek mee als overtuigingsstuk. Samen met haar
zoon Pieter besluit ze een hofstede te pachten nabij het
Kasteel van Elverdinge. Ze betrekt de hoeve met haar vier
kinderen en haar zoon Pieter Mouton wordt de boer. Deze
moet wel nog even terug naar zijn oorspronkelijke streek om

er een vrouw te kiezen en het zijn vandaag nog steeds zijn
nakomelingen die deze hoeve runnen.
De schoonzoon krijgt dus gelijk: dit is een goede zaak. De
hofstede kan nadien zelfs verworven worden en de gronden
aanzienlijk uitgebreid. Maar ook de familie breidt uit en blijft
boeren, want Pieter Mouton krijgt 11 kinderen, onder wie
Gaston Hilaire in de 9de generatie, om vandaag reeds aan de
11de generatie boeren toe te zijn.
Op 16 mei 1885 wordt Gaston, Hilaire Mouton geboren op de
hoeve in Elverdinge. Hij wordt geen landbouwer, want hij is
pas de vijfde zoon in lijn bij Pieter. De twee oudste broers
gaan in de buurt gaan boeren, de derde wordt vlashandelaar,
de vierde en de zesde gaan boeren in Conty en in Méricourt
aan de Somme en de jongste zet alweer de ouderlijke hoeve
verder. Gaston gaat studeren in Leuven en rond 1910 behaalt
hij het diploma van Doctor in de Natuurwetenschappen. Tot
aan de oorlog woont hij in Brussel en is hij werkzaam bij de
Botanische Tuinen, of de Kruidtuin. Deze is sinds 1870 een
staatsinstelling en is een voor die tijd modern bedrijf dat
ressorteert onder het Ministerie van Landbouw. De toekomst
lacht Gaston toe, maar de Eerste Wereldoorlog beslist anders
over zijn lot.

De mobilisatie
In augustus 1914 wordt Gaston opgeroepen bij de Burgerwacht. Waarschijnlijk
wordt hiermee de Burgerwacht van Ieper bedoeld, want Elverdinge is in 1921 met
zijn 950 inwoners “slechts” een dorp zodat het niet beschikt over een Burgerwacht.
Bovendien rentenierden zijn ouders op dat ogenblik in Ieper.
Op 24 oktober 1916 moet hij voor de recruteringscommissie in Watou verschijnen.
Hij wordt opgeroepen om deel uit te maken van het Speciale Contingent van 1916.
Door de verliezen die het Belgisch leger had geleden sinds het uitbreken van de
oorlog, konden de militiewetten van voor 1914 niet meer voor voldoende
effectieven zorgen. Volgens die wetten waren alle mannen tussen 18 en 25 jaar
oproepbaar. Bovendien is het grootste deel van het nationaal grondgebied bezet en
kan dus geen beroep meer worden gedaan op deze jonge mannen. Er dienen dus
drastische maatregelen te worden genomen om het effectief van het leger op een
aanvaardbaar niveau te houden. Het koninklijk besluit van 21 juli 1916 bepaalt
daarom dat alle mannen die geboren zijn na 30 juni 1878 en voor 1 januari 1895
kunnen opgeroepen worden.
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Uiteraard slaat dit enkel op de mannen die niet in het bezette
deel van België verblijven, dus voornamelijk in Frankrijk, in
Groot-Brittannië en in het kleine onbezette deel van België.
Gaston Mouton wordt geschikt
bevonden om deel uit te
maken van de Infanterie. Hij
begint zijn militaire dienst in
het Instructiecentrum N° 5 te
Auvours in Frankrijk op 1
februari 1917. Hij krijgt het
stamnummer ‘8817’. Dankzij
de militaire administratie
kunnen we een vrij goed beeld
van hem krijgen. Hij is 1,72
meter en weegt 77 kilogram.
Zijn gelaat is ovaal en heeft een rozige teint. Hij heeft groene
ogen, een eerder ronde kin, een brede en lange neus en
kastanjebruine haren. Deze trekken vinden we inderdaad
terug op de pasfoto hiernaast, die van hem is genomen bij de

aanvang van zijn opleiding te Auvours. In dit
instructiecentrum, dat bestaat uit meerdere centra, wordt hij
ingedeeld bij de C.I.A.X. of het “Centre d’ Instruction d’
Auxiliaires”, het instructiecentrum voor de hulptroepen. Dit
waren troepen die niet geschikt waren om frontdienst te
doen. Zijn leeftijd van 32 jaar zal hier wel bepalend geweest
zijn.
Vrij vlug, op 22 april 1917, wordt Mouton bevorderd tot
korporaal. Gelet op zijn universitaire opleiding voor de oorlog
is dit niet verwonderlijk. In de daaropvolgende maanden volgt
hij ook meerdere cursussen. Van 22 april tot 16 mei 1917 in
de granaatwerpers school te Fécamp en van 22 juli tot 10
november 1917 in het C.I.S.O.I. of “Centre d’ Instruction des
sous-officiers instructeurs” te Bayeux. Het is dus duidelijk
welke richting zijn militaire carrière zal uitgaan: hij wordt
onderofficier-instructeur in een opleidingscentrum van het
Belgisch leger in Frankrijk en hij wordt dan ook bevorderd tot
sergeant op 6 januari 1918

Door ziekte getroffen
Helaas gaat het daarna mis met Gaston Mouton. Volgens zijn
moeder Sophia Roets en de mondelinge overlevering, klaagde
hij in zijn brieven steeds weer over het verkouden zijn en het
daaruit volgend ziek zijn door het heen en weer sporen in
onhebbelijke treinen zonder vensters. In alle geval staat vast
dat hij op 8 mei 1918 wordt opgenomen in het hospitaal te
Auvours en op 15 juli wordt overgebracht naar het Belgisch
Militair Hospitaal te Faverges in de Haute-Savoie.
De Militaire Gezondheidsdienst had in de loop van de oorlog
meerdere Belgische militaire hospitalen voor tuberculosepatiënten opgericht in Frankrijk. Onder anderen te
Montpellier in het departement Hérault op 1 mei 1915; te
Chambéry in departement Savoie) op 29 januari 1915; te
Saint-Jean du Cap Ferrat in het departement Alpes Maritimes,
in een domein dat nog heeft toebehoort aan koning Leopold
II, op 15 januari 1916, en ten slotte te Cauvelat in het
departement Gard op 6 maart 1916. Dit laatste hospitaal laat
echter te wensen over qua infrastructuur en wordt gesloten
op 15 november 1917. De patiënten van Cauvelat worden
overgebracht naar het nieuwe hospitaal te Faverges dat
dezelfde dag operationeel wordt en pas sluit op 10 juli 1919,

Vandaag is het voormalige militair hospitaal een museum
gevestigd waar meer dan 5.000 vlinders en insecten uit
vijf continenten te zien zijn

acht maanden na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het
was een versterkt kasteeldomein dat nadien was gebruikt als
katoenfabriek en zijdefabriek, tot in 1914.

In totaal zullen er 324 tuberculosepatiënten worden
behandeld te Faverges. Eén van deze patiënten is dus Gaston
Mouton. Jammer genoeg is de behandeling niet doeltreffend
voor hem en overlijdt hij in het hospitaal op 2 november 1918
om 22.45 uur, amper negen dagen voor het einde van de
oorlog.
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Captain Charles Fryatt
Oorlogsheld of franc-tireur?
Door Jan De Vos, voorzitter

Als de Eerste Wereldoorlog zijn derde jaar ingaat, is de strijd uitzichtloos. De
terdoodveroordeling en terechtstelling van de Engelse koopvaardijkapitein
Charles Fryatt door de Duitse bezetter op 27 juli 1916 in Brugge trekt
internationaal sterke aandacht en is in meerdere opzichten omstreden, want de
Britse beschuldigingen en de Duitse antwoorden daarop illustreren de
complexiteit van de achterliggende maritieme kwesties. Van het onrechtmatig
leggen van Duitse mijnen in de Noordzee en de onrechtmatige zeeblokkade door
Engeland, over het recht van oorlogsschepen om koopvaardijschepen op te
brengen conform de “Cruiserrules”, tot de bewapening van koopvaardijschepen
en Churchills geheime orders aan koopvaardijkapiteins, zonder de Britse
schendingen van de “Cruiserrules” te vergeten, die rechtstreeks tot de totale
duikbotenoorlog hebben geleid.

Wat was er gebeurd?
De SS Brussels van de Britse Great Eastern Railway Company,
met de Engelse koopvaardijkapitein Charles Fryatt als
gezagvoerder was onderweg vanuit Rotterdam en werd op 23
juni 1916 door een Duitse torpedoboot aangehouden en
vervolgens naar Zeebrugge opgebracht. Toen kapitein Fryatt
bij zijn arrestatie werd gefouilleerd, bleek dat hij een gouden
horloge bijhad, dat de Britse Admiraliteit hem had
geschonken als waardering voor zijn poging om op 28 maart
1916 een Duitse duikboot, die hem aanhield, te rammen. Dit
zou zijn dood betekenen.

Ook werd betoogd dat in veel gevallen Duitse duikboten
Britse en Franse, maar ook neutrale koopvaardijschepen
kelderden zonder waarschuwing, zodat Captain Fryatt terecht
vreesde dat zijn schip en bemanning bedreigd waren
Tot slot werd internationaal gewezen op het bijzonder harde
oordeel, waarbij geen verzachtende omstandigheden werden
aanvaard, zodat Duitsland eens te meer internationaal in
opspraak kwam.

Omdat zijn schip geen oorlogsvaartuig was, werd zijn aanval
op de Duitse duikboot door de Duitsers beschouwd als een
vijandige daad van een non-combattant en daarom
gelijkgesteld met het schieten door francs-tireurs op reguliere
troepen. Hij werd door de Duitse Krijgsraad in Brugge ter
dood veroordeeld en het vonnis werd op 27 juli uitgevoerd.
De Duitse Krijgsraad baseerde zich op het Verdrag van Den
Haag over de regels voor de oorlog aan land en paste de
principes voor het beoordelen van daden van franc-tireurs in
oorlogstijd toe op de oorlog op zee. Aan Britse zijde werd de
executie als onrechtmatig beschouwd en werd gesteld dat de
reactie van Captain Fryatt puur defensief was en dus
vergelijkbaar met de manier waarop een gewapend schip zich
verzet tegen gevangenneming.

Het SS Brussels werd door de Duitsers opgebracht naar
Zeebrugge en daar tot zinken gebracht.
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De Britse versie van het verhaal
De Britten weigerden toe te geven dat Captain Fryatt een
Duitse duikboot trachtte te rammen en verklaarden dat:”He
saved his vessel and the lives of her passengers and crew by
skillfully avoiding an attack, and in recognition of his coolness
and judgement the Admiralty made him a presentation”. De
Britten verloren echter uit het oog dat de poging van Fryatt

om de duikboot te rammen, uitgebreid geroemd werd in “The
House of Commons” en ook de inscriptie op het gouden
horloge dat de Admiraliteit hem als aandenken aan zijn
rampoging schonk was bezwarend. De Britse verklaring legde
in zijn slot de verantwoordelijkheid voor de “Duitse misdaad”
bij de Duitse Kaiser, onder wie de U-boten opereerden”

De historische achtergrond en het internationaal recht
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus
1914, legden Duitse oorlogsschepen mijnen voor de
belangrijkste Britse havens. Als reactie daarop legden de
Britten mijnen in het Kanaal en in de Noordzee. Deze
blokkade op de Noordzee was al vanaf 1907 voorbereid als
deel van de Britse strategie en ook het Frans-Britse
vlootverdrag was deel van de Britse strategie.
Omdat duidelijk was dat deze blokkade in strijd was met het
internationale zeerecht, stelden de Britten alles in het werk
om de indruk te wekken dat het om Duitse mijnenvelden ging.
Op 2 oktober 1914 deelden de Britten mee aan de Verenigde
Staten dat de Noordzee moest beschouwd worden als
militaire zone wegens de door Duitsland gelegde
mijnenvelden en dat elk neutraal schip zich moest melden bij
de Britse marine bij het naderen van deze wateren. Als dit niet
werd gerespecteerd zou het schip worden aangehouden en
mogelijk de lading worden geconfisqueerd, waarbij werd
benadrukt dat de “Cruiserrules” niet gehandhaafd konden
worden omwille van de dreiging door Duitse duikboten.
Niettegenstaande juristen van het Amerikaanse “State
Department” de Britse blokkade als illegaal en in strijd met
het internationale recht bestempelden, protesteerde de

Amerikaanse regering maar matig. Later bleek dat op dat
ogenblik al werd verwacht dat de Verenigde Staten in het
conflict de zijde van Groot-Brittannië zouden kiezen.
Maar wat waren die fameuze “Cruiserrules”? In 1512 stelde
koning Henry VIII instructies op voor de marine, die
bepaalden dat oorlogsschepen het recht hadden neutrale,
ongewapende koopvaardijschepen aan te houden en te
doorzoeken op contrabande, waarna men ze verder met rust
diende te laten. Als het aangehouden schip een vijandelijke
koopvaardijschip was, beschouwde men bemanning en
passagiers als gevangenen en schip en lading als “prijs”, die
indien nodig mocht vernietigd worden. Er werd bovendien
voorgeschreven dat daarbij bemanning en passagiers niet
mochten gewond worden en dat de regels enkel golden voor
ongewapende koopvaardijschepen die zich niet tegen de
aanhouding verzetten en geen vijandige actie ondernemen.
In tegengesteld geval werden de gezagvoerders, officieren en
bemanning beschouwd als franc-tireur met alle rechterlijke
gevolgen van dien. Gedurende eeuwen werden deze regels
erkend en gevolgd en bij het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog respecteerde ook Duitsland deze regels.

Een andere interpretatie door Churchill
Churchill nam de dreiging van het Duitse duikbootwapen
bijzonder ernstig en vaardigde instructies uit met betrekking
tot de houding van de Britse koopvaardijvloot in oorlogstijd.
Hij liet een groot aantal koopvaardijschepen bewapenen en
gaf bovendien volgende orders:
1. All British ships to paint out their names and port of
registry and when in British waters to fly the flag of a
neutral power. Daarbij werd verduidelijkt dat de
Amerikaanse vlag de voorkeur had.
2. British naval vessels are ordered to treat the crews of
captured U-boats, as „felons” and not to accord them
the status of prisoners of war.
3. Survivors should be taken prisoner or shot, whichever is
the most convenient.
4. In all actions, white flags should be fired upon with
promptitude.

Churchill rechtvaardigde deze orders als volgt: ”The first
British countermove, made on my responsibility, was to deter
the Germans from surface attack. The submerged U-boat had
to rely increasingly on underwate attack and thus ran the
greater risk of mistaking neutral for British ships and of
drowing neutral crews and thus embroiling Germany with
other great powers.”
Maar het belangrijkste order van Churchill, waarmee de Britse
koopvaardijbemanningen de facto gedwongen waren zich als
franc-tireur te gedragen, was het volgende: „To immediate
engage the enemy, either with their armament if they possess
it, or by ramming if they do not. Any master who surrenders
his ship will be prosecuted.
Door deze maatregel, die effectief enkele keren werd
toegepast op gezagvoerders die zijn order negeerden, stond
een Britse koopvaardijkapitein dus voor een moeilijke keuze:
ofwel als burger een militair object aanvallen en zich dus
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gedragen als franc-tireur, mét alle internationaal aanvaarde
gevolgen van dien, d.w.z. in het uiterste geval de doodstraf.
Ofwel in eigen land veroordeeld worden wegens lafheid in het
zicht van de vijand, met in het uiterste geval eveneens de
doodstraf.
Toen SS Brussels op 28 maart 1916 werd aangehouden door
een Duitse duikboot, riskeerde Captain Fryatt volgens de
cruiserrules hoogstens een gevangenisstraf. Het laatste order
van Churchill deed hem echter beslissen een rampoging uit te
voeren en zich als franc-tireur te gedragen, liever dan in eigen
land als een lafaard beschouwd te worden.
De commandant van de U 33, de onderzeeër die Fryatt
trachtte te rammen, hield zich echter wel aan de cruiserrules,
want hij hield de SS Brussels aan, liet haar stoppen en wilde
haar doorzoeken. Vanuit stilliggende positie stoomde Fryatt
echter onverwachts met volle kracht op de U 33 af, die nog
kon wegduiken maar toch beschadigd werd.

Het vonnis van de Duitse krijgsraad is dus op zijn minst
verdedigbaar op basis van de internationaal aanvaarde
consequenties van een actie als franc-tireur.

De Cruiserrules met de voeten getreden?
De Britten argumenteerden dat de Duitse duikboten de
Cruiserrules herhaaldelijk schonden en dat de Duitse Kaiser
hiervoor de verantwoordelijkheid droeg.
Toen de Britse regering einde 1914 de Noordzee tot verboden
gebied verklaarde en een zeeblokkade instelde tegen
Duitsland, werd dit algemeen beschouwd als een schending
van het internationaal recht. Voor Duitsland leidde deze
blokkade al snel tot schaarste aan voedsel en grondstoffen.
Toen op 31 januari 1915 ten westen van Liverpool het Britse
vrachtschip Ben Cruachan van de rederij Ben Lines werd
aangehouden en aan boord een afschrift werd gevonden van
Churchills order om duikboten te rammen en een neutrale
vlag te voeren, werd binnen de Duitse Marinestaf voorgesteld
om de cruiserrules op te geven en een totale duikbotenoorlog
tegen geallieerde koopvaardijschepen te voeren, wat
neerkwam op een Duitse tegenblokkade. Zowel aan Britse als
aan Franse zijde gingen voor en na de oorlog stemmen op die
dergelijke tegenblokkade volledig legaal noemden.
Admiraal von Tirpitz twijfelde echter over de wettigheid van
de voorstellen en waarschuwde voor problemen met
neutrale landen. Ook vreesde men dat het gebruik van de

neutrale vlag door de Britten tot problemen zou leiden. Op 15
februari 1915 tekende de Kaiser het besluit om bepaalde
gebieden rond de Brits en Ierse kust tot oorlogszone uit te
roepen.
De maatregel ging in op 18 februari en de neutrale landen
werden daarover ingelicht, waarbij werd gewaarschuwd dat
“…even neutral ships are exposed to danger in the war-zone,
as in the view of the misuse of the neutral flag, ordered on
January 31 by the British Government and of the accidents of
naval war, mistakes will not always be avoided and may
struck by attacks directed at enemy ships”.
Hoewel het Amerikaanse State Department oordeelde dat de
Duitse maatregelen een logisch gevolg waren van de Britse
blokkade en president Wilson adviseerde dat “the advisability
of any protest at all was open to question”, besloot de
president toch protest aan te tekenen tegen de
duikbotenoorlog. De Duitsers formuleerden daarop het
tegenvoorstel dat de VS hen zouden informeren over alle
Amerikaanse koopvaardijschepen die koers zetten naar Britse
havens, met de toezegging om deze schepen niet aan te
vallen, mits ze duidelijk herkenbaar waren.

Besluit
Duitsland hield meer dan Groot-Brittannië rekening met de
wettigheid van haar maatregelen. Het waren de Britten die
eenzijdig en in tegenspraak met de internationale regels de
Noordzeeblokkade uitriepen, waarop de Duitsers met een
tegenblokkade antwoordden.
Het was ook Groot-Brittannië dat de cruiserrules eenzijdig
afschafte en de neutrale vlag op grote schaal misbruikte en
het was tenslotte eveneens Groot-Brittannië dat weigerde in
deze situatie verandering te brengen waarbij het opvallend
was dat de Verenigde Staten zich daarbij passief opstelden.
En het was tenslotte ook Groot-Brittannië dat zijn
koopvaardijkapiteins dwong om zich als franc-tireur te
gedragen, met alle daaraan verbonden gevolgen.

De veroordeling van kapitein Fryatt door de Duitsers was dus
een logische gevolg van het Britse beleid omtrent de houding
van koopvaardijgezagvoerders ten opzichte van Duitse
onderzeeboten.
Het is evenwel duidelijk dat het doodvonnis buiten proportie
stond ten aanzien van de tenlastelegging. Professor Sophie
Deschaepdrijver stelde tijdens haar lezing te Brugge op 27 juli
dat de reden hiervoor te vinden was in het beleid van
Admiraal Von Schröder, die daarmee zijn harde bezettingsbeleid in het Marinegebiet rond Brugge kracht wilde
bijzetten. Dit onderwerp zullen we behandelen in het volgend
nummer van M&M Contact.
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Koninklijke Vereniging Dynastie en Erfgoed vzw
Door André Billiet, secretaris

Met dit artikel willen we graag de aandacht van onze leden vestigen op een vereniging
die opereert in het verlengde van de doelstellingen van de Koninklijke Kring Mars &
Mercurius, namelijk het respect voor de instellingen en het historisch bewustzijn.

Korte historiek
Sedert haar oprichting in 1930, ter gelegenheid van het Eeuwfeest van de Belgische Onafhankelijkheid, streeft de Vereniging
ernaar een loyale steun te zijn voor de Belgische dynastie. De Koninklijke Vereniging Dynastie en Cultureel Erfgoed (voorheen
Museum van de Dynastie) werd gesticht in 1952 en wil het belang en de rol van de vorsten in de evolutie van ons land kenbaar
maken.
Talrijke koninklijke souvenirs werden eerst tentoongesteld in de Brederodestraat, en nadien in het Hotel Bellevue. Het gaat
hier om portretten, documenten en foto’s die de persoonlijkheid en het leven van de familie van onze koningen en koninginnen
evoceren, maar ook de belangrijkste momenten van hun koningschap.

De Vereniging vandaag en morgen
De verzamelingen van de Vereniging zijn thans geïntegreerd in het nieuwe BELvue Museum, beheerd door de Koning
Boudewijnstichting. De Vereniging blijft deze verzameling verrijken door voorwerpen en boeken te verwerven. Ze richt voor
haar leden voordrachten, bezoeken, uitstappen en reizen in, en publiceert het wetenschappelijk tijdschrift Museum
Dynasticum.
En, door het inrichten van tijdelijke colloquiums, biedt ze de mogelijkheid aan een groot publiek en aan de jeugd om de
Belgische Dynastie beter te leren kennen.

Lidmaatschap
De Vereniging telt twee categorieën van leden:
Effectieve leden, die stemrecht hebben bij de algemene vergaderingen, en waarvan rechten en verplichtingen beschreven
worden door de wet en de statuten,
Toegetreden leden, die geen stemrecht hebben bij de algemene vergaderingen, maar die kunnen deelnemen aan de
activiteiten van de vzw.
Het jaarlijks lidgeld voor beide categorieën bedraagt 40 Euro en is te storten op rekening:
IBAN BE13 0000 3084 0239 / BIC BPOTBEB1

Voordelen van het lidmaatschap
Gratis toegang tot het BELvue Museum, deelname aan voordrachten, bezoeken, uitstappen en reizen, abonnement op het
tijdschrift Museum Dynasticum.
Koninklijke Vereniging Dynastie en Cultureel Erfgoed - Hertogsstraat, 2 – 1000 Brussel
Tel. : 02/511.55.78 - Mail : musdyn@skynet.be - Website : www.musdyn.be
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De Nationale Dag 2016
Kleine Brogel – 24 november 2016
Mars & Mercurius Club Hasselt organiseert dit jaar de nationale dag op de
Vliegbasis van Brogel. Het thema van de dag wordt geheel gericht op Defensie,
met niet alleen een conferentie door Defensieminister Steven Vandeput maar ook
een exclusief bezoek aan de installaties en vliegtuigen op de basis. Daarnaast zal
ook de groene provincie Limburg in al zijn facetten aan bod komen.

Dagprogramma
08.30 u : Onthaal
09.00 u : Welkomstfoto van elke deelnemer / koppel
Ontbijt met koffie, thee, fruitsap, croissants
09.30 u : Damesprogramma – zie verder
10.00 u Academische zitting
Toespraak door Defensieminister Steven Vandepunt “Uitdagingen voor Defensie voor de toekomst”
12.00 u : Receptie en aperitief
12.30 u : Lunch – verfijnd driegangenmenu
Voorstelling van de basis door de basiscommandant
14.30 u : Bezoek aan de 10de Tactische Wing “Een exclusieve blik achter de schermen”
17.00 u : Slotreceptie
18.00 u : Afscheid

Damesprogramma
Bezoek aan Het Glazen Huis, Vlaams Centrum voor hedendaagse glaskunst.
Thema: glas in het dagdagelijks gebruik, in design, glas doorheen de geschiedenis en in de toekomst en glas als
artistiek medium in de hedendaagse kunst.
09.30 u : Vertrek per autobus naar Het Glazen Huis in Lommel
Geleid bezoek aan het museum en de ateliers
12.00 u : Terugkeer op de basis voor aperitief en lunch

Een persoonlijke uitnodiging wordt per post aan elk lid toegestuurd.
Inschrijving gebeurt individueel en rechtstreeks bij de organiserende club Hasselt
Gezamenlijk vervoer per autobus heen en terug vanaf Brugge wordt voorzien
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Economeet
Forum Officers & Entrepreneurs
Brussel, voorjaar 2016
De nationale Raad van Bestuur heeft vorig jaar beslist dat een sterke Mercurius-dimensie in onze Kring, en daarmee
dus ook onze relatie met het bedrijfsleven, essentieel is om de toekomst van onze vereniging te borgen. Het Economeetinitiatief is daar de belangrijkste hefboom voor. Daarom wordt op nationaal niveau in het voorjaar van volgend jaar
een tweedaags evenement opgezet onder de noemer “Officers & Entrepreneurs”

Toekomst Economeet
Een werkgroep werd samengesteld met vertegenwoordigers van de verschillende clubs.
Deze zal zich nu organiseren om zich vervolgens over de toekomst van Economeet te buigen
Vragen die zich daarbij stellen zijn:
- Wat moeten de doeleinden zijn van de activiteiten Economeet
- Waarom was er een beperkte return van vroegere activiteiten
- Wat kan de toevoegde waarde van de militairen tot de industriële wereld zijn
- Hoe de toekomst van Economeet aanpakken?
- Hoe de aantrekkingskracht naar de buitenwereld verbeteren
- Waarom is de belangstelling in de verschillende clubs beperkt.

Forum “Officers & Entrepreneurs”
Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van onze Kring zal in voorjaar 2017 een bijzonder tweedaags evenement onder de noemer
“Officers en Entrepreneurs” doorgaan. Dit zal met medewerking van alle clubs voorbereid en uitgevoerd worden.
Doelstellingen:


Het opzetten en versterken van de relaties tussen de actoren van Defensie en het economische leven



Het ontdekken van de mogelijkheden en het begrijpen van belangrijke huidige uitdagingen



Het leggen van contacten met de leden van M&M Europe en een visie identificeren voor de toekomst

Tijdens het forum zullen verschillende vooraanstaande sprekers uit de militaire- en bedrijfswereld hun visie uiteenzetten.
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Huwelijk met militaire traditie
Ons medelid Stefaan Vergaerde trad op 2 juli 2016 in het huwelijk met
Evelyne Van Meurs. Na de burgerlijke plechtigheid op het Brugse
stadhuis werd het huwelijk kerkelijk ingezegend in de militaire kapel.
Een groep officieren van Mars & Mercurius zorgde voor een verrassing
met een bijzonder cachet.

Een militaire traditie wordt in ere gehouden,
Enkele reserve, actieve en gepensioneerde officieren staken de koppen bij elkaar om Stefaan en Evelyne te verrassen door na
de burgerlijke en kerkelijke huwelijksplechtigheid een erehaag te voorzien.
Allen waren in galauniform en de erehaag met getrokken sabel werd geheel volgens de militaire tradities opgesteld.

Het resultaat mocht gezien zijn. De bruid en bruidegom konden dit smaken en ook de initiatiefnemers waren opgetogen.
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Verkoop van garnalen en vissoep
ten voordele van vzw Spina Bifida
Sedert vele jaren zetten M&M bestuurslid René Decorte en zijn echtgenote
Thérèse zich in binnen het nationaal bestuur van de vzw Spina-Bifida en
Hydrocephalus. U kan hen daarbij uw steun en sympathie betuigen door
garnalen of vissoep aan te kopen die zij in samenwerking met onder anderen de
vermaarde Oostduinkerkse Paardenvissers aan de man brengen.
Dit jaar gaat de verkoop van garnalen en garnaalsoep door op zaterdag 8 oktober 2016. De Kruiersvereniging "De
Spanjaardbank", de “Paardenvissers” en de “Stienestekers” werken mee aan dit initiatief. Deze drie verenigingen zorgen voor
de garnalen, terwijl de “Orde van de Paardenvisser” lekkere garnaalsoep zal klaarmaken. Dit evenement gaat door vanaf 10 u
tot 16 u in " Pensionstal Haciënda" toekomstlaan 6B te Oostduinkerke. De Haciënda is rolstoeltoegankelijk en er is een ruime
parkeerplaats.
Diezelfde dag zal stoofvlees met frietjes te verkrijgen zijn aan €15, mits bestelling op voorhand. Spaghetti en croque-monsieur
zijn altijd te verkrijgen.
De paardenvissers zijn diezelfde zaterdagmorgen aan het werk te zien op het strand in Oostduinkerke. De garnaalkruiers gaan
al de vrijdagavond de zee in.
Je kan je bestelling voor garnalen en garnaalsoep ook vooraf doorgeven aan
René Decorte | Tel 0475 62 78 73 | mail decorte.rene@telenet.be

De opbrengst van dit initiatief gaat integraal naar de vzw Spina Bifida en Hydrocephalus.
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Op 17 augustus mocht Roger De Waele samen met zijn echtgenote Tonia zijn
kinderen en kleinkinderen 80 kaarsjes uitblazen. Roger is lid van Mars & Mercurius
Brugge/W.VL. sinds de oprichting 29 jaar geleden en sedert vele jaren lid van de raad
van bestuur. Hij is gewezen reserveofficier van de Marine. Menig rekruut in het
opleidingscentrum van Sint Kruis heeft hem gekend als sportofficier. Tijdens zijn
professionele carrière was Roger sportleraar aan het VTI en tot op heden docent bij
Syntra West. Hij is tevens lid van de Raad van Bestuur van de Brugse Sportraad.
Wij wensen hem nog vele jaren in ons midden.

Op 14 oktober is het de beurt aan Gerard Nayaert om zijn tachtigste verjaardag te
vieren. Hij vervulde zijn dienstplicht als onderofficier bij de luchtdoelartillerie.
Professioneel was Gerard vooral bezig met alles wat betrekking had tot land- en
tuinbouw. Hij was Provincieraadslid voor het district Brugge vanaf 18 oktober 1985
en lid van de Bestendige Deputatie van 29 november 1991 tot 15 december 2000,
met als bevoegdheden personeel, sociale dienst, land- en tuinbouw, waterkering en
waterbeheersing, watervoorziening en Zeevisserij. Ook was hij gemeenteraadslid in
Torhout van 1 januari 1976 tot 31 december 1991 en schepen in Torhout van 1
januari 1982 tot 31 december 1991. Hij is gewezen Voorzitter Provinciaal Centrum
voor Land- en Tuinbouw in Beitem-Rumbeke en gewezen Voorzitter Provinciale
Visserijcommissie. Thans is hij nog actief in verschillende commissies en
verenigingen. Wij feliciteren hem van harte en wensen hem nog vele actieve jaren
zowel als lid van M&M als in zijn talrijke functies.

Op 19 september stelden we na afloop van de voordracht ons
nieuw lid Frik Vanderstraeten voor. Hij is kapitein bij de
Luchtmacht en studeerde af aan de Koninklijke Militaire School
met de 140ste promotie Alle Wapens.
Hij diende als technisch officier in eenheden van de Luchtmacht
en is thans repetitor aan de Koninklijke Militaire School.
Ondertussen voert hij een doctoraatsstudie in de antropologische wetenschappen en volgend jaar vat hij de vorming tot
hoofdofficier aan.
Namens onze club heette voorzitter Jan De Vos hem van harte
welkom en wenste hij hem veel succes in zijn studies. Daarna
spelde zijn peter en past voorzitter François Crepain hem de
M&M pin op.

Café - Tea-Room - Restaurant - Hotel

‘t ZAND
(voorheen Boudewijn I)

Tel:050-33.69.62 en www.cafetzand.be

CERRUTI 1881
LOUIS FERAUD
BUGATTI
Mc GREGOR
BRAX
FERRE
BURLINGTON

SCHIESSER
JEAN-PAUL GAULTIER UURWERKEN

CERRUTI UURWERKEN
LEDUB
HENRY COTTON’S

www.herenmodepaul.be
info@herenmodepaul.be

Directe korting 10 %
voor leden Mars & Mercurius

