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Eigen activiteiten
Raadpleeg ook onze website http://mmbrugge.be voor eventuele wijzigingen en foto’s van de activiteiten.
30 januari 17

18.30 u

Algemene Vergadering met voorstel nieuwe statuten en Reglement inwendige Orde,
in de aula van het Groot Seminarie te Brugge, gevolgd door nieuwjaarsreceptie.

16 februari 17

19.30 u

Voordracht van het Disaster Victim Identification Team in de aula van het Groot
Seminarie te Brugge

25 maart 17

10.00 u

Algemene Vergadering voor goedkeuring statuten en Reglement Inwendige Orde met
aansluitend Lentelunch in het kasteel van Moerkerke.

19 april 17

19.30 u

Voordracht over het Fort Eben-Emael door Philip Demunter in de aula van het Groot
Seminarie te Brugge

17 mei 17

11.30 u

Lunch in hoevehotel Ter Haeghe en bezoek aan het Gallo Romeinsmuseum te
Oudenburg, gevolgd door historische stadswandeling.

Activiteiten van andere organisaties
14 februari 17

11.00u

Herdenking ontploffing van Canadese en Britse torpedomotorboten in de haven.
Oostende – Canadees Monument

17 februari 17

19.30u

Herdenking overlijden Koning Albert I aan het ruiterstandbeeld in Brugge
Samenkomst aan Concertgebouw op ’t Zand om 19.00

9 maart 17

14.30 u

Jaarlijkse statutaire ledenvergadering AVBOS - "Strijdershuis" Hallestraat 4, 8000 Brugge.

22 april 17

10.30 u

Jaarlijkse algemene vergadering M&M nationaal – Huis der Vleugels Brussel

29 april 17

11.00 u

Herdenking raid op Zeebrugge - Plechtigheid aan het monument op de Zeedijk met
bloemenhulde

30 april 17

09.30 u

Sint George’s Day herdenking in de Sint Donaaskerk / Militaire begraafplaats Zeebrugge

8 mei 17

11.30 u

Herdenking V-dag aan het monument van de weggevoerden – Stationsplein in Brugge

xx mei 17

11.00 u

Herdenking “Operatie Ramrod” - monument oud-Gemeentehuis Sint Michiels
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Wanneer u deze nieuwe M&M Contact openslaat, is het jaar weeral enkele
weken ver. Menige wens werd ondertussen uitgewisseld, voornemens
werden gemaakt voor het nieuwe jaar en er werd teruggeblikt op wat voorbij
is. We sluiten ons daar graag bij aan en wensen u en uw familie eveneens een
gezond, gelukkig en voorspoedig jaar 2017.
De terugblik op het jaar 2016 was in de media en bij menig commentator
bezwaarlijk rooskleurig te noemen. Drie woorden domineerden daarbij het
debat: terrorisme, Brexit en Trump. Drie woorden die symbool staan voor de
vrees dat ons wereldbeeld, dat we ondertussen zo vanzelfsprekend zijn gaan
vinden, wel eens danig overhoop zou kunnen gehaald worden. Waarschuwingen voor toenemende verruwing, verrechtsing en nationalisme in de
samenleving waren daarbij niet uit de lucht en vaak werd deze evolutie
geduid als een reactie op een toenemend onveiligheidsgevoel.
Maar er klinken ook andere geluiden. Onderzoek toonde onlangs aan dat
meer dan 8 op 10 Belgen vertrouwen hebben in Defensie en eenzelfde hoge
score valt de hulpdiensten en de politiediensten te beurt. Heeft dit te maken
met hun antiterreur inspanningen en dus met een toenemende bezorgdheid
rond veiligheid? Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid BIVV heeft
zijn onderzoeksterrein verruimd naar het algemeen veiligheidsvraagstuk en
komt ook tot de conclusie dat terrorisme een belangrijk thema geworden is
voor de bevolking.
Voor mij is de belangrijkste conclusie hieruit dat de bevolking in de
veiligheidskwestie zijn vertrouwen in onze instellingen uitspreekt. Voorwaar
een boodschap van formaat voor onze leiders en voor ons een aansporing
om verder aandacht te besteden aan het vraagstuk van veiligheid en
Defensie.
Maar laat ons nu eerst naar de nabije toekomst kijken. Op onze Algemene
Vergadering op 30 januari zal een aanpassing van onze statuten voorgesteld
worden. Het hoe en waarom hiervan wordt verder in dit nummer toegelicht.
In februari plannen we een causerie door het Disaster Victim Identification
Team DVI en in april volgt dan ons bestuurslid Philip Demunter met een
voordracht over de oorlogsgebeurtenissen in 1940 rond het Fort van EbenEmael. In mei staat een lunch en bezoek aan het Gallo-romeins Museum en
historische stadswandeling in Oudenburg op het programma. Voor elk wat
wils dus.
We hopen dan ook in het nieuwe jaar verder op jullie enthousiaste
aanwezigheid te mogen rekenen.
Met genegen groeten,

Fotoverantwoording
Eigen opnames of Wikipedia publiek domein,
tenzij anders vermeld

Jan De Vos
Voorzitter
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Op naar aangepaste statuten
Editoriaal door Jan De Vos, voorzitter

Elk lid ontving einde december een uitnodiging voor de Algemene
Vergadering op maandag 30 januari 2017 om 18.30 uur in de aula van
het Groot Seminarie in Brugge. Het verschijnen van deze M&M Contact
is een gelegenheid om in te gaan op het hoe en waarom van de
voorgestelde aanpassingen in de statuten van onze vereniging.

De beweegredenen
De voornaamste beweegreden om onze statuten aan te
passen is uiteraard te vinden in de aanpassing van de statuten
van de Nationale Kring. Op nationaal niveau wordt hiermee
een ruimere ledenwerving beoogd, die garant moet staan
voor de toekomst van de Kring. Bovendien werd de werking
van de Nationale Kring verder verfijnd. Hierop werd in M&M
Contact Nr 2016-2 van juni 2016 nader ingegaan en deze
M&M Contact is, zoals steeds, digitaal beschikbaar op onze
website www.mmbrugge.be.
Het spreekt vanzelf dat we onze lidmaatschapsvoorwaarden
moeten afstemmen op de Nationale Kring en dus onze
statuten moeten aanpassen. We hebben ondertussen ook 10
jaren bestuurservaring als vzw met rechtspersoonlijkheid en
denken ook onze werking te kunnen verbeteren. Onze
doelstellingen zijn dus uiteenlopend, maar zijn in essentie
gericht op het borgen van de toekomst van onze vereniging:
door het oplijnen op de nationale statuten; door de basis voor
ledenwerving te verbreden; door onze maatschappelijke
doelstellingen op een hedendaagse manier te formuleren en
door onze werking te vereenvoudigen.

Deze inspanning mag niet los gezien worden van onze
toekomstvisie, die werd voorgesteld op de Algemene
Vergadering van 30 januari 2016 en die verder werd
uitgewerkt in concrete projecten. De Raad van Bestuur zal
hierover rapporteren op de komende Algemene Vergadering.

De voornaamste voorgestelde aanpassingen
1. Benaming Mars en Mercurius Brugge/West-Vlaanderen
vzw – Afgekort M&M BRWVL vzw. (Art 1.3)
Het gebruik van de term afdeling is in tegenspraak met de
autonomie die de rechtspersoonlijkheid als vzw meebrengt.
Deze term wordt ook niet gebruikt op nationaal niveau.
2. M&M BRWVL vzw sluit aan bij de nationale Kring M&M en
krijgt het statuut van aangesloten vereniging. (Art 1.5)
Dit was reeds zo in de vorige versie van de statuten en is nu
ook expliciet opgenomen in de statuten van de nationale
Kring M&M. Het statuut van aangesloten vereniging wordt
vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst.

3. Maatschappelijke doelstellingen (Art 2)
De tekst werd beperkt tot de doelstellingen en alle passages
die duiden op de georganiseerde activiteiten werden
verwijderd. De wetgever wijst in zijn toelichtingen ook op dit
onderscheid.
4. Soorten leden (Art 3)
De aanpassingen in de lidmaatschapsvoorwaarden van de
nationale Kring M&M werden overgenomen om de
wervingsbasis op dezelfde manier te kunnen verruimen en
om het lidmaatschap van de nationale Kring M&M mogelijk
te maken.
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5. Aanvaarding van de leden (Art 6)

7. De Raad van Bestuur (Art 9)

Uit hoofde van het lidmaatschap van de nationale Kring M&M
moet een kandidaat effectief lid zowel door de RvB M&M
BRWVL als door de RvB Nationaal aanvaard worden.

Om de werking te vereenvoudigen werd de vergaderfrequentie verminderd en een maximum aantal leden
bepaald

Elk effectief lid van M&M BRWVL is volwaardig lid van de
Kring M&M en geniet de volle statutaire rechten en plichten.

8. De Algemene Vergadering (Art 12 en 13)

6. Duur en beëindiging van het lidmaatschap (Art 8)

De bevoegdheden en de werking werden niet gewijzigd. De
aanduiding van de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris
van de AV worden geregeld.

Tekst werd meer coherent geformuleerd zonder de principes
te wijzigen.

De jaarlijkse statutaire AV moet samengeroepen worden voor
1 juni van het jaar.

Voortaan is peterschap door slechts één peter vereist.

Het verdere actieplan
Goedkeuring van de voorstellen

Aanpassing Reglement van Inwendige Orde

Een voorstel tot wijziging van de statuten moet volgens de
wet voorgelegd worden aan een statutair samengeroepen
Algemene Vergadering en moet minstens één week voor de
vergadering meegedeeld worden. De oproeping hiervoor,
vergezeld van de nieuwe tekst van de statuten, werd einde
december naar elk lid verstuurd. De datum van deze
vergadering is vastgelegd op 30 januari 2017 om 18.30 uur in
de aula van het Groot Seminarie in Brugge.

De tekst van ons Reglement van Inwendige Orde RIO wordt
overeenkomstig aangepast en wordt samen met de
voorstellen tot aanpassing van de statuten voorgelegd aan de
statutaire Algemene Vergadering.

Om de wijziging van de statuten te kunnen goedkeuren
moeten minstens twee derden van de stemgerechtigde leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en moet de wijziging met
gewone meerderheid aanvaard worden.
Als dit wettelijk vereiste quorum niet gehaald wordt, moet
een nieuwe statutaire Algemene Vergadering samengeroepen worden ten vroegste zes weken later. De nodige
schikkingen werden getroffen om deze vergadering te laten
doorgaan op 25 maart 2017 in het Kasteel van Moerkerke, in
combinatie met een lentelunch met dans.
Dit laat toe aan de leden een ruime inspraak te geven en de
resultaten hiervan te verwerken in een definitief voorstel van
aanpassing, dat daarna voor juridisch advies zal voorgelegd
worden aan het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum
voor vzw’s VSDC, waarna het ook ter informatie naar de Kring
M&M Nationaal zal gestuurd worden.

Relatie met de Kring M&M Nationaal
M&M BRWVL vzw kan volgens het statuut van de nationale
Kring M&M als rechtspersoon in de hoedanigheid van
aangesloten vereniging toetreden tot deze Kring. Hierdoor
worden alle effectieve leden van M&M BRWVL in dezelfde
hoedanigheid effectief lid van de nationale Kring en genieten
ze van alle statutaire rechten en plichten. Hiervoor zal een
overeenkomst tussen beide verenigingen ondertekend
worden. Een ontwerp hiervoor werd opgesteld door een
werkgroep van de nationale Kring die belast is met de
herziening van het nationale Reglement van Inwendige Orde.

Aansprakelijkheden en verzekeringen
De verzekering van de nationale Kring is ook geldig voor de
leden van M&M BRWVL uit hoofde van hun lidmaatschap van
de nationale Kring. De afzonderlijke rechtspersoonlijkheid als
vzw brengt voor M&M BRWVL een onderscheiden
bestuurdersaansprakelijkheid voor de leden van de Raad van
Bestuur mee. Een afzonderlijke verzekering zal hiervoor
afgesloten worden.
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Belgische Auto Canon Mitrailleuses in Rusland
Voordracht August Thiry en filmvertoning “Cafard”
Cinema Liberty – 13 oktober 2016
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 1915-1918” 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 geslaagde animatiefilm “Cafard”,
waaraan enkele vooraanstaande acteurs meewerken. We sloegen de handen in
elkaar met “Lessen in het Donker” vzw om met deze ingrediënten een educatieve
activiteit aan een ruim publiek, waaronder de Brugse middelbare scholen, aan te
bieden. Voor de historische en artisitieke achtergrond van deze activteit verwijzen
we naar het artikel in het vorig nummer van M&M Contact.

De schooljeugd was op post
Naast onze leden werden ook de Brugse vaderlandslievende
verenigingen van de koepel AVBOS en de laatstejaars leerlingen
van de Brugse middelbare scholen uitgenodigd. Met veel
genoegen mochten we een 160-tal leerlingen van de Kunsthumaniora en van Instituut Blydhove verwelkomen.

Ze werden aan de ingang van Ciné Liberty zowaar verwelkomd
door een soldaat in authentiek WOI-uniform. Met zijn
aanstekelijk enthousiasme wist medelid Stefaan Vergaerde er
snel de goede sfeer in te brengen.

De Kuiperstraat aan het Militair Commando West-Vlaanderen
was toneel van een bijzondere voorstelling

Ook anno 2016 kan een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog
menig jong hart beroeren
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Auteur August Thiry brengt een bijzonder boeiende historische inleiding
Auteur August Thiry loodste ons met een goed
gedocumenteerde en historisch accuraat onderbouwde
voordracht door de vier jaren geschiedenis van het ACM
pantserkorps. Hij beschreef daarbij een episode van de oorlog
die minder gekend is, maar die zich niettemin afspeelde tegen
het decor van de Oktoberrevolutie in Rusland en de
oorlogsgebeurtenissen in China en in de Verenigde Staten.
August Thiry is geboren in 1948 te Grazen en studeerde
Germaanse talen en Slavistiek aan de Katholieke Universiteit in
Leuven. Hij doceerde Journalistiek aan de Katholieke
Hogeschool in Mechelen en is schrijver van recensies en
reisverhalen voor De Morgen. Hij is geboeid door oosterse
volkeren en culturen en heeft belangstelling in geschiedenis.

Cafard – een film die je niet onberoerd laat

De film Cafard had duidelijk hoge verwachtingen geschapen, zeker bij de jongeren. Manon Billet van de vzw Lessen in het Donker
leidde de film bondig in en na een korte documentaire over het maken van de film kon iedereen van het verhaal genieten. De
verwachtingen werden zowel bij onze leden als bij de jongeren meer dan ingelost. Het was een historisch accurate en herkenbare
weergave, met een meeslepende verhaallijn, prachtige beelden en dialogen die door het Oostendse accent zeer sterk aanspraken.

Een onverwachte ontmoeting

We mochten ook Jacques Mertens, links op bovenstaande foto, verwelkomen. Als zoon van één van de soldaten van het Korps
Auto Canons Mitrailleuses was hij bijzonder geïnteresseerd in onze voorstelling. De contacten tussen deze nakomeling en auteur
August Thiry waren dan ook zeer hartelijk.
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Bedrijfsbezoek aan Piano’s Maene
Verslag door Jan De Vos

Het had heel wat voeten in de aarde, maar op 23 november mochten we eindelijk
een bezoek brengen aan de wereldvermaarde pianobouwer Maene in Ruislede. We
werden er op zeer hartelijke en verzorgde manier ontvangen, werden meegenomen
op een wandeling door de geschiedenis van de muziek en de pianobouw, konden
de geur van edele houtsoorten opsnuiven in de ateliers en werden tot slot vergast
op een uitgelezen pianoconcert. Onze gastvrouw en gastheren hebben zich
werkelijk ingespannen om ons een hoogstaande avond te bezorgen.

Een feest voor de zintuigen
We werden verwelkomd door Guy Van Cappel, niet alleen lid
van Mars & Mercurius Club Gent, maar ook telg uit een familie
van pianostemmers en -herstellers. Daarna nam Hans
Vervenne van hem over om ons meteen op het juiste been te
zetten. De avond zou een feest voor de zintuigen worden:
“We kunnen horen, maar moeten leren luisteren. We kunnen
kijken, maar moeten leren zien. We kunnen tasten, maar
moeten leren voelen”. Het was meteen duidelijk dat in deze
voormalige docent van het Lemmensinstituut een
meesterlijke muziekkenner en geestdriftig en getalenteerd

Guy Van Cappel

pianospeler schuilt. Hij begeleidde ons op aanschouwelijke
manier door de historische en technische ontwikkeling van de
piano en illustreerde daarbij hoe doorheen de eeuwen de
technologie een invloed had op de manier waarop muziek
werd gecomponeerd. Commercieel medewerkster Marie
Slabbinck en Guy Van Cappel begeleidden ons tot slot tijdens
een rondgang in de ateliers van het bedrijf, waar we de geur
van het hout konden opsnuiven en konden zien dat dit een
zeer arbeidsintensief bedrijf is. Onvoorstelbaar dat 14 man
méér dan een jaar werken aan één vleugelpiano

Hans Vervenne

Marie Slabbinck

Een korte bedrijfshistoriek
Stichter Albert Maene was
organist en muziekleraar aan
de muziekacademie van
Diksmuide en startte in 1938
samen met zijn echtgenote
Zulma Doutreloigne een
kleine pianozaak in Esen.
Wat pianolessen geven en
enkele zalen verhuren, waar
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
groei 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 “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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De indrukwekkende ontwikkeling van de piano
De piano mag op een indrukwekkende geschiedenis en een
destijds revolutionaire ontwikkeling terugkijken om te
evolueren tot het niet alleen monumentale maar ook op
geluidsvlak sublieme instrument, waarvoor bijvoorbeeld een
Steinway & Sons vandaag symbool staat.

In 1726 hadden zijn instrumenten al bijna alle eigenschappen
van de huidige piano. Enkel het gietijzeren frame ontbrak nog,
zodat het door onvoldoende spanning op de snaren niet
mogelijk was echt fortissimo te spelen.

Hans Vervenne vangt zijn historische toer aan omstreeks
1775 in Londen met de pianoforte. Hij keert eerst nog even
terug naar het klavecimbel en het spinet, de voorlopers van
de piano. Op deze instrumenten is het niet mogelijk de
amplitude en de duur van een toetsaanslag te moduleren,
zodat componisten in hun werken geen rusten tussen de
noten konden voorzien en de muziek typisch ononderbroken
tokkelend en zonder nuances werd doorgespeeld.

Aanslagmechanisme ontwikkeld door Bartolomeo Cristofori

Het instrument werd één van de eerste keren bespeeld in
Londen, voor concerten die geschreven waren door Johann
Christian Bach, zoon van Johann Sebastian Bach. Deze
concerten veroorzaakten grote beroering en meesters als
Mozart, Haydn en de vroege Beethoven componeerden hun
werken op dit instrument.

Rechts de pianoforte

Bartolomeo Cristofori bracht hierin verandering door tussen
1698 en 1708 een nieuw mechanisme te ontwikkelen dat de
aanslag van de snaren ingrijpend wijzigde. Een nieuw
instrument, maar vooral een totaal nieuw soort muziek was
hiermee geboren. Er kon voortaan op de fortepiano zowel
hard (forte) als zacht (piano) gespeeld worden.

Later werd nog het pedaal en de repetitiemechaniek
toegevoegd en buiten de invoering van een lang gietijzeren
frame met gekruiste snaren, dat toeliet spanningen tot 20 ton
op de snaren te zetten en zo krachtiger toetsaanslagen
mogelijk te maken, werd het instrument niet fundamenteel
meer gewijzigd. Verdere technische verfijning culmineerde
eind 19de eeuw in de grandpiano, met langere snaren en
daardoor een rijkere, vollere en meer harmonische klank,
zoals we die bijvoorbeeld kennen bij Steinway.
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Wanneer productie ambacht wordt, en ambacht een kunst
Tijdens de rondgang in de ateliers legden Guy Cappelle en
Marie Slabbinck ons alle finesses van de bouw, de restauratie,
het stemmen en onderhouden van piano’s uit. Voorwaar een
vak dat bijzondere bekwaamheden vergt en waarvoor een

grote dosis beroepsliefde nodig is. De bedrijfscultuur bij
Piano’s Maene liegt er niet om. Het motto “Van creatie tot
emotie” ademt uit het hele gebouw: van de ateliers tot in de
historische toonzaal en de concertzaal.

Ook de digitalisering doet zijn intrede
Is het een reïncarnatie van een grote meester? Is het een
robot? Is het artificiële intelligentie? Het antwoord is niet
eenvoudig, maar door sturing vanaf een computer is het
mogelijk een hedendaagse piano vanaf een geluidsopname
heel natuurgetrouw een compositie te laten spelen zoals deze
ooit door een grote meester werd uitgevoerd. Het kostte
jaren om deze software op punt te stellen, zodat het in feite
niet nodig is te vermelden dat de prijs ervan hoger ligt dan de
prijs van een basis Steinway & Sons piano, die op zich al tot
100.000 € kost. Ook hiermee bewijst Piano’s Maene de trein
van de moderne technologische ontwikkelingen niet te willen
missen. Toegegeven, het doet vreemd aan een machine op
een zo virtuoze manier muziek te zien vertolken zonder
menselijke tussenkomst. Een voorproef van onze toekomst?

Een heus pianoconcert als kers op de taart
Tot slot vergastte Hans Vervenne ons op een waar concert in
de concertzaal van het bedrijf. Midden een decor van
waardevolle historische instrumenten bracht hij een
programma dat perfect illustreerde hoe grote componisten
het beste konden halen uit de opeenvolgende generaties
piano’s. Het programma loog er niet om.

Van Creatie tot Emotie – Hans Vervenne
F. Couperin - Rondo “Les barricades mystérieuses”(1725)
L. von Beethoven - Mondschein – adagio sostenuto (1801)
F. Chopin – Polonaise Op. 40 Nr 1 (1838)
C. Debussy – Arabesque N° 1 in E (1888)
H. Vervenne – Steinway P(i)e(a)ce 150 (2003)

Samen nog even ontspannen nagenieten van een muzikaal hoogstaande avond
Tot slot werd ons nog een receptie met drankjes en belegde broodjes aangeboden. De klok wees ondertussen bijna halftien en
menig lid stelde dit daarom des te meer op prijs. De commentaren waren eenduidig : iedereen was vol lof over de cultureel
hoogstaande en historisch boeiende avond. Niets dan lof dus voor initiatiefnemer past-voorzitter François Crepain.
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Uit onze fototheek
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Academische Zitting 2016
Provinciaal Hof Brugge – 03 december 2016
Verslag door Jan De Vos

We mogen terugblikken op een academische zitting die, met
zijn vijftiende editie, in alle opzichten geslaagd was. Een
boeiend spreker, een sublieme locatie en een voortreffelijke
traiteurdienst waren daarvan de hoofdingrediënten.

West-Vlaanderen, een economie in transformatie
Dit jaar kozen we bewust om in onze academische zitting het provinciale niveau te
belichten vanuit economisch oogpunt. We wilden hiermee onze regionale dimensie
versterken en onze band met het economisch leven verstevigen.
In spreker en Voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Jean baron de
Bethune maakten we kennis met een gedreven en visionair man, die het publiek wist te
boeien met een zeer gestructureerde en goed onderbouwde uiteenzetting over de
veranderingen die zich op economisch vlak aanbieden voor onze provincie en op de
opportuniteiten die dit biedt om het provinciale economisch weefsel te versterken. Zoals
ieder jaar is verder in dit nummer een uitvoerig verslag van deze voordracht te vinden.
De aansluitende receptie werd weer aangeboden in de vertrouwde Balkonzaal van het
Provinciaal hof en werd verzorgd door de Traiteur Taverlani. De Brouwerij Vanderghinste
zorgde met een degustatiestand van hun enkele weken voordien gelauwerd bier Le Fort
Tripel voor een zeer gesmaakte bijzondere noot.
Ook het banket in de Benedenzaal kon op veel bijval rekenen. Met 116 deelnemers evenaarden we ongeveer de cijfers van
vorige jaren en ook de menukeuze, met Groenlandse tarbot Dugléré als voorgerecht, hertenkalf Grand-veneur met peer en
savooi als hoofdgerecht en tot slot chocolademoelleux met fruit en ijs, werd bijzonder geapprecieerd. Een vlotte en verzorgde
bediening, maar evenzeer de lekkere bijpassende wijnen zorgden voor de gepaste sfeer.
Tijdens het banket mocht de voorzitter enkele nieuw leden voorstellen: Dionys Minebo, Etienne Moons, André Luypaert en
Theo Sterckx werden van harte verwelkomd en kregen een M&M speldje opgestoken door hun peter. We stellen ze nog even
aan u voor verder in dit nummer in de rubriek “Het leven in onze club”.
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Een fotografische impressie
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Statutaire Algemene Vergadering 2017
Groot Seminarie Brugge – 30 januari 2017 om 18.30 uur

Agenda van de statutaire vergadering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Inleiding van de voorzitter - voorstelling van de nieuwe leden (2016)
Verslag van de secretaris
Financieel verslag over de boekhouding 2016 door de penningmeester
Verslag van de rekeningcontroleurs (boekhouding 2016)
Kwijting van de penningmeesters voor de boekhouding 2016
Kwijting van het Bestuur voor het boekjaar 2016
Goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2017 – Bepaling lidgeld voor 2018
Aanduiding van twee rekeningcontroleurs voor het boekjaar 2017
Benoeming nieuwe bestuursleden
Voorstel tot wijziging van de statuten en goedkeuring
Mededelingen van de voorzitter – voorstelling activiteiten 2017 - Toekomstvisie
Vragen en voorstellen van de leden.

Leden die vragen of voorstellen tijdens de vergadering wensen behandeld te zien, worden verzocht deze zo vlug
mogelijk aan de secretaris te melden, die ze aan de voorzitter zal overmaken.
De partners van de leden en de leden-sympathisanten zijn eveneens hartelijk welkom. Voor hen is een koffie uurtje
voorzien, terwijl de leden deelnemen aan de vergadering.
Na de Algemene Vergadering kan deelgenomen worden aan de Nieuwjaarsreceptie door de vereniging aangeboden
aan de leden, partners en sympathisanten.

Gelieve uw deelname te melden aan de secretaris André Billiet vóór 21 januari 2017.
Email andreas.billiet@skynet.be of 0477 | 25 55 99

In de hoop, zoals tijdens vorige uitgaven, u talrijk te mogen verwelkomen op deze algemene vergadering, tekenen we
met vriendelijk groeten,
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Avondconferentie Disaster Victim Identification
Aula van het Groot Seminarie – 16 februari 2017 om 19.30 uur
Na de zeer boeiende conferentie van commissaris Alain Remue van de Cel Vermiste
Personen, buigen we ons in de cyclus rond Defensie en Veiligheid over de rol van het
Disaster Victim Identification team. Het identificeren van slachtoffers van rampen of
ongevallen is zeer belangrijk, niet enkel op juridisch, maar evenzeer op menselijk vlak.
Commissaris Jan Desmet die werkzaam is binnen dit team zal ons samen met een
gespecialiseerd forensisch tandarts wegwijs maken in deze bijzondere wereld.

Rol van Disaster Victim Identification Team
Het Disaster Victim Identification Team (DVI) is een
steundienst binnen de Directie Speciale Eenheden van de
Federale Politie. Door haar internationale werking is ze ook
nauw verbonden met Interpol.
Opdracht
De opdracht van het DVI bestaat erin de stoffelijke resten van
slachtoffers van rampen, incidenten, ongevallen en in
bepaalde gevallen ook van moord terug te geven aan de
nabestaanden, zodat ze een afscheidsritueel kunnen organiseren als ondersteuning van het rouwproces.

Door de contacten die het DVI onderhoudt met nationale en
internationale wetenschappelijke instellingen kan deze dienst
ook aangesproken worden wanneer magistraten of politiediensten nood hebben aan informatie in het domein van de
forensische wetenschappen en technieken.
Ook "Onderzoek en Ontwikkeling" ten voordele van haar
eigen werking en deze van de politie als een geheel is van bij
het ontstaan van het DVI een vast onderdeel van haar
werkzaamheden. Zo werd de set “sexuele agressie”, de
forensische hypnose, de "scientic content analysis", en de
forensische psychofysiologie (de leugendetector) door haar
ingevoerd in België.

De onderzoeksrechter, de parketmagistraat, de lokale politie
en de federale gerechtelijke politiediensten kunnen op het
DVI beroep doen om volgende taken uit te voeren:


Het inwinnen van ante mortemgegevens bij de nabestaanden, de arts en de tandarts van een vermiste.



Het verzamelen van post mortem gegevens op de
lichamen van onbekende slachtoffers i.s.m. wetsgeneesheren, tandartsen en antropologen.



Het vergelijken van deze gegevens om een onbekend
slachtoffer te identificeren.



Zoekoperaties naar een vermiste persoon als vermoed
wordt dat deze werd vermoord en door de dader
ergens is verborgen of begraven. Dit lichaam bergen,
met vrijwaring van alle materiële sporen.



Duikopdrachten uitvoeren om al onder water de nodige
forensische vaststellingen te doen op de lichamen van
slachtoffers om bewijsmateriaal veilig te stellen.



Zoekopdrachten uitvoeren naar verborgen ruimtes of
bewijsmateriaal in woningen of op moeilijk toegankelijke plaatsen met speciale technieken.

Een medewerker getuigt
“Aan de dood kan je niets doen. En voor de dode ook niet
meer. Je kan hem enkel teruggeven aan zijn familie.
Uiteindelijk ben je toch iets positiefs aan het doen." Aan het
woord is Dirk, lid van het identificatieteam van de federale
politie.
Terwijl België het wrede gezicht van terreur van het netvlies
probeert te vegen, kijken deze mensen recht in de ogen van
de slachtoffers. Zij identificeerden de lichamen van de
aanslagen in Zaventem en Maalbeek. Zij geven de doden, de
vaders, de zonen, de moeders, de dochters een naam. Hoe
moeilijk dat letterlijk en figuurlijk ook is.
Koppen VRT – 20 april 2016
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Statutaire Algemene Vergadering
Met lentelunch
Kasteel van Moerkerke – 25 maart 2017 om 10.30 uur

Deze Statutaire Algemene Vergadering zal in het teken
staan van de aanpassing van onze statuten en sluit aan op
de Algemene Vergadering van 30 januari 2017 in het Groot
Seminarie.

Voor deze Statutaire Algemene Vergadering trekken we naar goede traditie naar
het Kasteel van Moerkerke waar we alle gasten ontvangen vanaf 10.30 uur. Om
11.00 uur start de statutaire vergadering, terwijl we aan de partners graag koffie
aanbieden in de Ridderzaal.
Na de statutaire vergadering bieden we een receptie en lunch aan, met
dansgelegenheid.
De uitnodiging hiervoor volgt, conform onze statuten, per afzonderlijke post.
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Voordracht over het Fort Eben-Emael
De val van een Belgisch militair bolwerk
Groot Seminarie – 19 april 2017 om 19.30 uur

Het Belgische militaire fort in Eben-Emael was het sterkste fort in Europa, maar toch
gaf het zich na een Duitse aanval op 10 mei 1940 na korte tijd over. Hoe was dit
mogelijk? Philip Demunter start met de geschiedenis en een gedetailleerde beschrijving
van het fort en toont aan wat de sterkte van het fort was. Vervolgens beschrijft hij de
Duitse Sturmabteilung Koch, alsook de werkwijze en de middelen van de Duitse
aanvallers, om daarna in detail op de aanval en het verloop van de strijd in te gaan.

Spreker Philip Demunter
Philip Demunter is lid van Mars & Mercurius Brugge West-Vlaanderen en lid van de Raad
van Bestuur. Hij is beroepsofficier en behoort tot het Korps Logistiek. Hij nam deel aan
zeven buitenlandse operaties in ondermeer Kenia, de Balkan, Tsjaad, Afghanistan en
Libanon en is sedert juni 2013 in functie als officier Human & Material Resources en
protocolofficier op het Militair Commando van de provincie West-Vlaanderen.
Al op jonge leeftijd was hij geïnteresseerd in de krijgsgeschiedenis, met een focus op de
Tweede Wereldoorlog en de Amerikaanse Burgeroorlog, maar ook de Napoleontische
oorlogen en de Britse koloniale oorlogen dragen zijn interesse weg. Hij heeft bijzondere
interesse in medailles, uniformen en vooral de graden en kentekens die daarmee
gepaard gaan. Maar ook onderwerpen als de organisatie van de diverse legers, het
verloop van veldslagen, vliegtuigen, schepen en tanks spreken hem sterk aan.

Eben-Emael, of de onwaarschijnlijke val van een oninneembaar fort
Vanaf de onafhankelijkheid in 1830 voerde België een politiek van
gewapende neutraliteit. Met een netwerk van versterkte plaatsen wilde
het land elke buitenlandse inval of doorgang over zijn grondgebied
beletten. De ontwikkeling van de forten, zowel wat betreft inplanting,
constructie als bewapening, hield daarom gelijke tred met de
ontwikkeling van de artillerie in de omringende landen.
Het fort van Eben-Emael paste perfect binnen de Belgische
fortificatiepolitiek en diende de parel aan de kroon van de Belgische
forten te worden, als aanvulling op de bestaande en vanaf 1929
gemoderniseerde en uitgebreide fortengordel rond Luik. Op 1 april 1932
startte de bouw van dit 75 hectaren groot en als oninneembaar
beschouwd fort. Zijn taak was hoofdzakelijk de verdediging van het land
ten noorden van Luik te versterken en bij een eventuele Duitse inval een
vertragend gevecht van ten minste 5 dagen te leveren.
Op 10 mei 1940 kon een kleine groep Duitse parachutisten de artillerie
van het fort echter in minder dan 15 minuten uitschakelen. Organisatie,
innovatie en durf waren de sleutels voor het Duitse succes. Het
garnizoen gaf zich over na 31 uren strijd. De trieste balans van de korte,
maar hevige strijd: circa 650 doden in en om Eben-Emael, of 10 % van
het totaal in mei 1940.
Het Duitse succes in Eben-Emael was er één op verschillende vlakken. Niet alleen betekende het de doorbraak van de
Albertkanaalstelling, maar het bezorgde de Belgen en de geallieerden ook een psychologische opdoffer en gaf de Duitsers een
enorme steun; Het sterkste fort van Europa werd in een mum van tijd uitgeschakeld. Bovendien had de doorbraak een breder
strategisch effect. Zoals voorzien zoog het de Franse en Britse troepen naar het Belgische binnenland en werd de weg
vrijgemaakt voor de Duitse aanval door de Ardennen. Het resultaat is bekend: de geallieerde troepen werden in België
omsingeld en rond Duinkerke en Calais samengedrukt.
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Generaal Marc Compernol
Chef Defensie
Op 13 juli 2016 werd Generaal Marc Compernol in functie
gesteld als Chief of Defense of CHOD, de hoogste commandofunctie binnen de militaire structuur. Hij volgde daarmee
generaal Vlieger Gerard Van Caelenbergh op. Een goede
gelegenheid om de nieuwe Chef Defensie even nader voor te
stellen.

Brugse roots
Marc Compernol is op 8 april 1957 geboren te Brugge en doet
zijn studies hoger middelbaar aan de Koninklijke
Cadettenschool in Laken, waarna hij in 1975 de Koninklijke
Militaire School vervoegt en er met de 130ste Polytechnische
Promotie afstudeert als Ingenieur Mechanica en Ballistiek.

Hij vervolledigt daarna zijn opleiding als artillerieofficier in de
Veldartillerieschool te Brasschaat en start zijn operationele
loopbaan in 1981 in het 17de Artillerie Regiment in Altenrath
in de BSD. Hij wordt er in de A-Batterij achtereenvolgens
voorwaartse waarnemer, batterij schootsofficier, officier
operaties en tweede commandant.
In 1985 doet luitenant Compernol mutatie naar de Algemene
Dienst Aankopen waar hij projectofficier wordt voor de
modernisatieprogramma’s van de veldartillerie. Na een
verblijf van twee jaren op de aankoopdienst doet kapitein
Compernol mutatie naar de Franstalige Batterij Veldartillerie
Para-Commando te Brasschaat en wordt er tweede commandant van de batterij.

Generaal Marc Compernol, Chef Defensie

Deelname aan operaties
Na de vormingscursus tot hoofdofficier aan het Koninklijk
Hoger Instituut voor Defensie wordt kapitein Compernol in
1990 Korpscommandant van de Batterij Para-Commando en
gedurende deze commandoperiode van 1990 tot 1994 neemt
hij deel aan de operaties Sunny Winter in Congo Brazzaville
en UNOSOM II in Somalië.

Na de Army Command and Staff Course in Camberley (UK)
doet majoor Compernol mutatie naar de Sectie Operaties van
de Staf Landmacht in afwachting van zijn vertrek naar het
Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. In juli 1996 behaalt
hij daar het Hoger Stafbrevet met de 110 Divisie.
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Van juli 96 tot juni 99 is majoor Compernol werkzaam op de
Staf Landmacht, divisie Planning en Programmatie, waar hij
onder anderen de presentatiedossiers voor de aankoop van
de Unmanned Aerial Vehicles (UAV), GPS en het Forward Air
Controler (FAC) materiaal opstelt. Tijdens deze periode wordt
hij in 1997 bevorderd tot luitenant-kolonel.
In juni 1999 wordt hij Korpscommandant van het 2de
Regiment Veldartillerie te Helchteren. Gedurende deze
periode is het bataljon piloot voor de studie van de inzet van

een onafhankelijke batterij in vredesondersteunende
operaties en het vormen van een BEL/NLD artilleriebataljon.
Na zijn periode als Korpscommandant wordt hij in juni 2001
Chef van het bureel operationele logistiek van het
Operationeel Commando van de Landmacht, verantwoordelijk voor de organisatie van de logistieke steun aan de
eenheden in operaties. Hij vervult deze functie tot aan de
oprichting van de Eenheidsstaf in januari 2002.

Oprichting van de eenheidsstructuur van Defensie
Na de oprichting van de eenheidsstaf wordt luitenant-kolonel
Compernol hoofd van de sectie Synthese binnen het
Operationeel Commando van de Landcomponent
COMOPSLAND. In die hoedanigheid is hij piloot voor de
nieuwe structuur van de Landcomponent. Tijdens deze
periode wordt hij op 26 december 2002 tot kolonel
bevorderd.
In september 2004 wordt kolonel Compernol syntheseofficier van de Onderstafchef Operaties en Training en begin
2006 wordt hij aangeduid voor de Hogere Studies voor
Veiligheid en Defensie. Vanaf 21 augustus 2006 treedt hij
binnen COMOPSLAND op als pilootofficier voor de oprichting
van het Competentiecentrum Land (CC Land). Op 26
december 2006 wordt hij tot generaal-majoor bevorderd en
op 01 januari 2007 wordt hij Adjunct Onderstafchef Operaties
en Training in het stafdepartement Operaties en Training.

Op 03 september 2009 wordt generaal-majoor Compernol
benoemd als Land Component Commander en hij wordt op26
september 2009 tot luitenant-generaal benoemd. In januari
2010 wordt hij aangesteld als Vleugeladjudant van de Koning.

Chief of Defense
Op 03 september 2012 wordt luitenant-generaal Compernol
aangesteld als onderstafchef verantwoordelijk voor
Operaties en Training op de Generale Staf van Defensie. Op
13 juli 2016 wordt generaal Marc Compernol bevorderd tot

Chief of Defense, de hoogste functie binnen Defensie.
Generaal Compernol is gehuwd met Anne-Laure Debouver en
vader van Yannick en Ayesha.

Grote uitdagingen voor Defensie
Generaal Compernol neemt de leiding over een Krijgsmacht
die voor ingrijpende veranderingen staat. Veel werk werd
voorbereid door zijn voorganger Generaal Vlieger Van
Caelenbergh, wat leidde tot een strategisch visiedocument
voor Defensie.

De generaal ziet alvast het vraagstuk van de outsourcing van
niet-operationele taken en het outplacement van militair
personeel als essentieel om het toekomstpad van Defensie
met succes te bewandelen. Hij ziet daarbij ook een rol voor
de Kring Mars & Mercurius.

De actualiteit verandert ook hier echter zeer snel en het
pensioendebat voor militairen bijvoorbeeld kan vergen dat
een aantal basishypothesen in dit document herzien worden.

De redactie wenst de generaal alvast van harte succes in zijn
nieuwe functie.
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Nieuwe fregatten voor onze Marine
Door Henri P. Rogie

De federale regering keurde op 22 december 2015 het visiedocument
“Strategische Visie voor Defensie 2016-2030” goed en de tekst ervan werd
gefinaliseerd op 29 juni 2016. In een vorig artikel gaven wij een beknopt overzicht
van dat document voor wat de drie componenten van onze krijgsmacht betreft.
Met dit artikel wordt dieper ingegaan op de materieelsplannen voor de Marine.
Foto’s : ©The Belgian Navy – Jorn Urbain

Materieelsvernieuwing in Belgisch-Nederlands binationaal verband
Wat de Marine betreft, komen stilaan meer bijzonderheden
aan het licht. Ons land zou in samenwerking met de
Nederlandse Koninklijke Marine zes nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen en twee fregatten aanschaffen. De
Belgisch-Nederlandse samenwerking wordt dus ook op
materieelsvlak verder uitgediept.
De Koninklijke Marine zou de leiding nemen over het project
voor nieuwe fregatten, wat niet wegneemt dat ook voor de

aanschaf van nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen zal
samengewerkt worden. De voordelen hiervan zijn legio: naast
een betere integratie op operationeel en logistiek gebied,
brengt dit ook een reductie van de onderhoudskosten mee.
Onze samenwerking met de Nederlandse Marine is trouwens
niet nieuw en het is ongetwijfeld mede dank zij deze lange
traditie van coöperatie dat ons land vandaag nog over
zeestrijdkrachten beschikt.

Focus weer op onderzeebootbestrijding?
Onze huidige fregatten zijn multipurpose-fregatten, die
geconcipieerd werden tijdens de Koude Oorlog en die
aangekocht werden in Nederland. Ze kregen een versterkte
capaciteit voor inzet tegen maritieme piraterij.

De strategisch visie spreekt over “multipurpose-fregatten”,
maar specifieert dat ze een “versterkte capaciteit voor
onderzeebootbestrijding” zullen krijgen middels sensoren
voor lange en middellange afstand; torpedo's; NH90-Nato
Frigate Helicopters en organieke tactische drones.
Qua wapens en sensoren worden de ontwerpen voor de USNavy van dichtbij gevolgd. Zo denkt men o.a. aan de nieuwe
Envolved Sea Sparrow Missile ESSM Block 2, die in de VS in
2020 klaar zal zijn. De Goalkeeper zou vervangen worden
door het kanon van 76 mm Otto Melara, dat ontworpen is om
snel naderende raketten op veilige afstand te vernietigen en
ook de Harpoon zou wellicht nog gebruikt worden.

Multipurpose fregat F 931 Louise-Marie

Binnen de NAVO bestaat echter een verhoogde vraag naar
onderzeebootbestrijdingsfregatten, want recent werden
Russische onderzeeboten gedetecteerd in de West-Europese
wateren. Rusland versterkt dus niet alleen in de Middellandse
Zee zijn maritieme aanwezigheid, o.a. door de uitbreiding van
de marinebasis van Tartoes in Syrië; maar ook in de Noordzee
en het Kanaal. Daarom zou het goed zijn de nieuwe fregatten
te concipiëren als onderzeebootbestrijdingsfregatten.

Luchtverdedigings- en commandofregat F 802 Zeven Provinciën
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Ook denkt men bij het concipiëren van de nieuwe fregatten
het “Ballistic Missile Defence System” in gebruik te nemen. Dit
is een antiraketschild ter verdediging tegen ballistische
raketten, die tot buiten de dampkring van de aarde worden
afgevuurd. Deze lanceermodule zou dus aan boord van de

nieuwe fregatten komen. Op de NAVO-top van 8 en 9 juli 19
in Warschau werd speciale aandacht besteed aan dit
onderwerp en werd besloten dat de Alliantie meer schepen
met deze capaciteit nodig heeft.

Upgrade van de huidige fregatten
Op korte termijn zal de capaciteit van onze huidige fregatten
echter versterkt moeten worden. Tactische drones en
onderzeebootbestrijdingshelikopters komen hiervoor in aanmerking.

Drie tactische drones zullen in 2024 voor een bedrag van 6
miljoen Euro aangeschaft worden en daarnaast zullen twee
modules met sensoren en wapens voor helikopters
aangekocht worden tegen 2023, om zowel onderwater- als
oppervlaktedreigingen te kunnen afslaan. Deze upgrade zal
23 miljoen euro kosten. Verdere verbeteringen van de
huidige fregatten zijn voorzien ten belope van 37,4 miljoen
Euro. De upgrade van de huidige fregatten zal dus quasi
compleet zijn tegen 2030.
De drie huidige boordhelikopters Alouette III zullen tegen
2020 uitgefaseerd worden en ze zullen door vier NATO Frigate
Helicopters van het type NH90 vervangen worden.
De samenwerking met Nederland werd ondertussen uitgebreid tot de paraatstelling van de boordhelikopters en ook
voor de verwerving van de tactische drones zou voor een
gemeenschappelijke oplossing moeten gekozen worden.
Citeren we nog dat de twee nieuwe fregatten ons land 1,3
miljard Euro zullen kosten over de periode 2017-2030.

De personeelsuitdaging
Zoals voor heel Defensie, is ook voor de Naval Component het
personeelsvraagstuk een grote uitdaging. De personeelskost
is dermate hoog, dat een personeelsreductie onvermijdelijk
wordt, wil men middelen vrijmaken om te investeren.
Anderzijds, moet versneld jonger personeel aangetrokken
worden, gezien het verouderend personeelsbestand.
In de strategische visie zijn scenario’s ontwikkeld om hier een
antwoord op te vinden. Outsourcing van activiteiten en
outplacement van vooral ouder personeel moeten voor een
nieuw evenwicht zorgen. Ondertussen moeten acute
personeelstekorten opgevangen worden en heeft de Naval
Component alvast volop ingezet op een recruteringscampagne om zo jongeren zicht op een aantrekkelijke
carrière bij de Marine te bieden.

Foto Defensie

Een gunstig toekomstperspectief
We kunnen besluiten dat onze Marine met deze herstructurering zeker niet groter wordt, maar wel efficiënter zal kunnen
optreden aan de zijde van haar NAVO-partners. Dat ons land
samen met de grote zeemogendheden kan samenwerken om

onze Westerse waarden via de wereldzeeën veilig te stellen,
moet ons allen diep verheugen. Laat ons fier zijn op onze
Marine.
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Nieuwe Commandant in Marinebasis Zeebrugge
Verslag door Jan De Vos

Op 17 november 2016 werd Korvetkapitein Camillo Ciot in functie gesteld als commandant van Navsupport,
zeg maar de Marinebasis Zeebrugge. De plechtigheid werd voorgezeten door Divisie-admiraal Wim
Robberecht, Naval Component Commander, en de investituur werd uitgesproken door Kapitein-ter-zee
Stafbrevethouder Ing Vincent Hap, Directeur Operationele Ondersteuning.
Commando Logistiek van de Marine in Oostende om daarna
hoofd van de Dienst Bevoorradingsplanning te worden.
Na zijn vorming tot hoofdoffcier aan het Koninklijk Hoger
Instituut voor Defensie wordt hij offcier adjunct binnen de
Sectie Support Systems in de Algemene Directie Material
Ressources van de Defensiestaf. Hij werkt er actief mee aan
de activering van de nieuwe eenheidsstructuur van Defensie
en de realisatie van het gecentraliseerd en geïntegreerd
beheer van steunmaterieel en producten zoals, kledij en
uitrusting, bewapening, medsich materieel, voeding,
werktuigen, brandstoffen en chemicaliën.
In 2007 keert hij terug naar Zeebrugge als Officier Analyse bij
de logistieke ondersteuning en vervolgens als hoofd van de
logistieke steun binnen het Korps NAVLOG. In deze functie
wordt hij bevorderd tot korvetkapitein in december 2009. In
oktober 2010 scheept hij in aan boord van het Nederlandse
Landing Platform Dock “L801 Johan de Witt”’ voor “the First
European Amphibious Initiative” voor de kust van Dakar.
Gewapend met deze operationele ervaring wordt hij in
november 2011 aangeduid als logistiek officier in de Directie
Operationele Ondersteuning DOST in het Commando van de
Naval Component. In deze hoedanigheid vertegenwoordigt
hij gedurende 5 jaar België in diverse NATO logistieke
werkgroepen.

In 1986 vervoegt Camillo Ciot de Koninklijke Militaire School
waar hij in 1990 het diploma van “Licentiaat in de Militaire en
Zeevaartwetenschappen” behaalt. Terwijl zijn collega’s
Officieren Dek varen op de Jeanne D’Arc loopt hij een jaar
stage om zijn vorming als Officier van het Korps Diensten te
vervolledigen. De administratie in Peutie, de marinefuseliers
in Sint-Truiden en de logistiek in Oostende hebben voor hem
vanaf dan geen geheimen meer. Tijdens die stageperiode
heeft hij ook actief kunnen meewerken aan de operationele
logistieke ondersteuning van de vloot tijdens de Golfoorlog.

Camillo Ciot is geboren te Charleroi in 1968, woont samen
met Eve in Moeskroen en is vader van 2 zonen. Hij heeft een
passie voor oldtimers en motorbiken en voert deze hobby dan
ook zeer actief uit.

In 1990 start hij zijn professionele loopbaan als personeelsofficier in de Marinebasis Oostende. Na een korte periode in
het wisselstukkendepot in Zeebrugge scheept hij in als Supply
Officier van het fregat ‘‘F913 Westhinder’’ en neemt hij deel
aan de embargo-operatie voor de kusten van ex-Joegoslavië.
Hij neemt daarna deel aan verschillende grote NAVOoefeningen en dient aansluitend als Supply Officier aan boord
van de ‘‘F912 Wandelaar’’. In 1995 wordt hij hoofd van de
Magazijnen van de Marinebevoorradingsdienst in het

Vlnr : Korvetkapitein Camillo Ciot, Divisie-admiraal Wim Robberecht
en Kapitein-ter-zee Vincent Hap
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Voorstelling korpsadjudant en korpskorporaal
Militair Commando van de Provincie West-Vlaanderen
Verslag door Jan De Vos

Op 6 oktober 2016 stelde Luitenant-kolonel Christophe
Onraet de nieuwe korpsadjudant en korpsbrigadier van
het Militair Commando van de Provincie WestVlaanderen voor aan hun collega’s van de West-Vlaamse
eenheden. De redactie wenst beide militairen van harte
succes in hun nieuwe functie.

Foto : Militair Commando West-Vlaanderen
Vlnr: Marc Verstraete, Christophe Onraet, Mario Matton

Adjudant-majoor Mario Matton

Eerste Korporaal-chef Marc Verstraete

Adjudant-majoor Mario Matton werd geboren in Ieper op 9
juli 1963 en nam in 1981 dienst als kandidaat tijdelijk onderofficier in de ambtengroep Infanterie Paracommando, ambt
MP. Na zijn opleiding in de Infanterieschool in Arlon diende
hij als sectiecommandant en als adjunct-pelotonscomandant
in de 1ste Compagnie “Royal First” te Soest in Duitsland.

Eerste Korporaal-chef Marc Verstraete is geboren in Brugge
op 08 oktober 1966 en start zijn militaire opleiding op 24
oktober 1985 in het OC Nr 3 te Turnhout. Daarna dient hij als
tijdelijk vrijwilliger in het 4de Regiment Lansiers te Soest als
lader/kanonnier Leopard in het B-Eskadron. Na meerdere
jaren dienst op tank wordt hij bediende SSM in het Eskadron
Staf en Diensten. In 1987 roept Luitenant-kolonel
Stafbrevethouder Maenhoudt, Korpscommandant van het 4de
Regiment Lansiers, hem uit tot “Vrijwilliger van het Jaar”.

In september 1985 vat hij de opleiding A2 Elektronica bij de
Luchtmacht in Saffraanberg aan en daarna de specialiteitsvorming Radio/Radar. In mei 1989 wordt hij als technieker
radio/radar in functie gesteld in het luchtverkeerscontrolecentrum TCC/RP in Semmerzake, waar hij in mei 1989
ook het brevet B1 behaalt.
Na een omscholing tot technieker CIS wordt hij in 1995 in
functie gesteld in de Sectie Data Handling als system
supervisor van het militaire luchtverkeerscontrolesysteem
Seros I. Hij maakt er de overgang naar het ASE-systeem mee
en volgt daarna een vorming voor het systeem Seros II.
Hij legt in 2007 met succes het examen voor hoofdonderofficier af en wordt in 2010 benoemd tot adjudant-chef. Hij
volgt daarna diverse cursussen in binnen- en buitenland,
zowel in burger als in militair midden en neemt deel aan twee
buitenlandse operaties. In 2006-2007 in Kunduz Afghanistan
als NATO-CIS en in 2011-2012 als Military Assistant van de
NCC in het hoofdkwartier Naqoura in Libanon voor de UN.
Hij wordt benoemd in de graad van adjudant-majoor in 2014
en wordt in september 2016 aangeduid als adjunct Personeel,
Logistiek ,Protocol en PR in het Militair Commando van de
Provincie West-Vlaanderen, waar hij op 6 oktober werd
voorgesteld als Korpsadjudant.
Mario heeft als partner Marleen Forcé en samen delen ze vier
kinderen: Jonathan, Jonas, Margeaux en Liesa.

Door de terugtrekking uit de BSD in 1994 wordt het regiment
ontbonden en doet Marc op 30 juni mutatie naar het 14 de
Regiment Luchtdoelartillerie. Hij maakt er de overgang van
Gepard naar Mistral mee en is achtereenvolgens schutter
Mistral, bediende BSM en bediende secretariaat van het
Regiment. In 2010 wordt het 14de Regiment geïntegreerd in
het Bataljon Artillerie en wordt Marc bediende bevoorrading,
in cumul met de belangrijke post van stafmedewerker in het
secretariaat van de 4-Daagse van de IJzer.
Hij wordt benoemd in de graad van Eerste Korporaal-chef in
2004 en in oktober 2012 muteert hij naar het Militair
Commando Provincie West-Vlaanderen te Brugge, waar hij de
functie van bediende S2 bezet. Op 01 juni 2016 wordt hij
voorgesteld als Korpskorporaal en vandaag voert hij de
functie van bediende secretariaat uit.
Marc is gehuwd met An en woont in Ramskapelle nabij
Nieuwpoort aan Zee. Ze hebben samen een zoon Jeroen.
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West-Vlaanderen, een economie in transformatie
Academische rede door Jean baron de Bethune
Verslag door Ronny Vermeersch

Inleiding
Bij wijze van inleiding haalt de spreker een gesperk tussen
hem en een landbouwer uit de Westhoek aan. Deze schetste
aan de hand van de windroos verscheidene factoren die het
onze landbouw – een economisch zorgenkind – nog
moeilijker zou kunnen maken. In het Westen hebben we de
vrijhandelsdrang, met de moeilijk tot stand gekomen
akkoorden tussen Canada en Europese Unie, waar de
weigerachtige houding van Wallonië de zaken alleen maar
bemoeilijkte. Ook de TTIPP¹-akkoorden staan op de helling,
nu de toekomstige president van de USA Donald Trump heeft
verklaard dit partnership met de EU aan de kant te zullen
schuiven. Vanuit het Westen is er dus een zichtbare tendens
naar vrijhandel, met natuurlijk een impact op de landbouw,
mocht het zo ver komen. In het Zuiden met de zon en het
mooie weer moet men geen serres bouwen en heeft men
bepaalde competitieve voordelen. Kijkend naar het Oosten
met de verruiming van de Europese Unie kunnen Polen en
Roemenië met hun landbouwareaal de landbouwprijzen in
onze contreien sterk onder druk zetten. Het Noorden biedt
met een politiek van duurzaamheid, het opleggen van
normen, scherpere controle op de kwaliteit en kortere ketens
voor de voedingswaren ook specifiek problemen.
Niettegenstaande deze beslommeringen is het opmerkelijk
dat de landbouw het in onze streken nog vrij goed doet en
stand houdt, wat volgens deze landbouwer te wijten is aan
onze krachtige voedingsindustrie. Deze vaststelling verwijst
naar de basis van de economische politiek die de provincie
met alle middelen in alle discours probeert te voeren: het
centraal stellen van de industrie als essentieel middel om de
welvaart en het welzijn van de bevolking te garanderen.

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 WestVlaanderen, 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.
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Als we de provincie West-Vlaanderen vergelijken met de
andere Vlaamse provincies, stellen we vast dat we
verhoudingsgewijs een veel sterker geïndustrialiseerde
provincie hebben. Als we kijken naar de werkgelegenheid,
wordt deze in West-Vlaanderen voor 24 % in de industrie
gerealiseerd, m.a.w. de industrie blijft hier een krachtige
economische hefboom.
Moeten we ons dan in feite geen zorgen maken? Als we
dieper ingaan op de feiten en oor hebben voor wat
gerenommeerde economen over deze problematiek zeggen
zijn er twee belangrijke zaken die onze aandacht vragen: langs
de ene kant hebben we nood aan grote bedrijven: de
whiplash, zijnde industriële bedrijven die steeds meer de
voortrekker worden in een globale mondiale economie. Langs
de andere kant moeten we denken aan innovatie en
transformatie waardoor we ook nood hebben aan goed
uitgebouwde kennisnetwerken, onderzoekscentra, universitaire centra die nauw samenwerken met ons bedrijfsleven:
m.a.w. er voor zorgen dat onze industrie verder goed uitgebouwd blijft in concurrentie met de andere omliggende
contreien, waar de productie ook heel sterk is.

Paradox
Als we afwegen hoe het is gesteld met deze complementaire
elementen in de West-Vlaamse realiteit, komen we tot een
paradoxale vaststelling. Langs de ene kant stellen we vast dat
onze economie goed draait: in onze provincie neemt de
werkgelegenheid goed toe, de werkloos is er bijzonder laag,
de KMO doen het heel goed en ze exporteren tot 90 à 95 %
van hun productie. Maar aan de andere kant, als we goed
toekijken, stellen we vast dat er weinig whiplash industrie is
en qua academische onderzoekscapaciteiten zijn we ook niet
bij de best bedeelden van de klas. Deze troeven, de kracht die
we moeten halen uit omgevingsfactoren van het industriële
weefsel, zijn aandachtspunten voor de toekomst. Deze
structurele handicaps waarmee de economie in WestVlaanderen wordt geconfronteerd liggen aan de basis van de
redactie, enkele jaren geleden, van een economisch
strategisch plan.

Economisch-strategisch plan “Westdeal”
De naam “Westdeal”, die trouwens door de spreker aan het
plan werd gegeven, verwijst uiteraard naar West-Vlaanderen
en is een referentie naar “Newdeal”, het relanceprogramma
in de USA juist na de Tweede Wereldoorlog, waar de
economie aan een grondige transformatie toe was.
Belangrijk is dat alle partijen, ook de oppositie, unaniem en
over de partijpolitieke grenzen heen, dit plan hebben
goedgekeurd, overtuigd als ze waren van een aanpak waarbij
de industrie opnieuw een centrale plaats moest krijgen. Dit
blijkt de juiste beslissing te zijn.

Drie pijlers
Het economisch strategisch plan is gebaseerd op drie pijlers.
Ten eerste, de transformatie van onze bedrijven mogelijk
maken of versnellen door ze te ondersteunen.

Dit project kreeg de naam “Fabrieken van de toekomst”, een
naam die bedacht werd door gewezen minister-president van
de Vlaamse regering, Kris Peeters. Kenmerkend voor
bedoelde fabrieken is de innovatie met duurzame inslag en
een vooruitstrevende Human Resources (HR) politiek.
Ten tweede, de logistieke ontsluiting van onze industrie: niet
alleen onze autowegen, maar ook aandacht voor de waterwegen, treinverbindingen en de transportbedrijven en in de
toekomst ook onze regionale luchthavens. Dus het
optimaliseren van de hele logistieke infrastructuur in de
provincie.
Ten derde, misschien wel de belangrijkste factor: de starters,
het merk van elke economie. Hebben we starters die genoeg
innoverend of creatief kunnen zijn, m.a.w. kunnen ze
bepalend zijn voor de economie van de toekomst?
Het plan “Westdeal” werd op basis van deze drie pijlers
ingediend bij de Vlaamse regering, met het oog op subsidies
van de Europese Unie binnen het twee jaar geleden gestart
programma “Geïntegreerde territoriale investering.” Dit is
een financieringsenveloppe om economische strategische
oefeningen gestalte te geven. De provincie West-Vlaanderen
kreeg tien miljoen Euro toegekend.

Kenniseconomie
Omdat wij op gebied van kenniseconomie, zeg maar onze
hogescholen en universitaire instellingen en onderzoekscentra, tot op vandaag geen hoge resultaten scoren, heeft de
provincie essentiële maatregelen genomen.
Aanzet werd gegeven om de aanwezigheid van onze
universiteiten te versterken. De impuls hiertoe is gegeven
door eregouverneur Paul Breyne en spreker, als toenmalig
provincieraadsvoorzitter, door samen met de universiteiten
van Gent en Leuven na te gaan hoe de onderzoekscapaciteit
van onze provincie kan worden verhoogd en de universitaire
aanwezig meer gestalte kan krijgen.
In navolging hiervan heeft de provincieraad twee jaar geleden
een volgende stap gezet, door de oprichting van de stichting
“Technisch universitaire alliantie West-Vlaanderen”. Elk
woord hierin heeft zijn belang: technisch in de AngloSaksische betekenis wil zeggen economisch georiënteerd.
Verder gaat het om een universitaire alliantie, waarbij de
universiteiten van Gent en Leuven betrokken zijn, maar
eveneens de twee hogescholen Howest² en Vives³. Uiteraard
is ook de provincie daarbij aanwezig.
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De stichting
Deze jonge stichting, die op volle toeren draait, heeft de
roeping om morgen structurele gestalte te geven aan de
versterking van academische onderzoeks- en opleidingsmogelijkheden. Concreet betekent dit dat we dossiers
hebben ingediend om bijkomende onderzoeksfaciliteiten te
creëren voor die sectoren waarin we aan de top staan. In
2017 zullen we hiervan de resultaten kunnen aantonen. Zoals
het verdubbelen van de capaciteit van het Vlaamse
Kunststoffen Centrum in Kortrijk in de komende maanden. In
Brugge zal met een grote investering van de Leuvense
universiteit een top onderzoekscentrum voor machinebouw
en mechatronica worden gerealiseerd. Hier wordt ingezet op
nieuwe technologieën zoals digitalisering, internettoepassingen, en slimme machines die niet alleen onderling,
maar ook inwendig tussen hun componenten communiceren.
Bedrijven in West-Vlaanderen zoals Picanol uit Ieper, Van De
Wiele uit Kortrijk en Dana uit Brugge zijn bijzonder
geïnteresseerd in deze technische onderwerpen.
Eigenlijk hebben we een deal kunnen maken tussen de
universiteiten van Gent en Leuven, voor een aanzienlijke
investering in een open onderzoekstructuur waarin
onderzoekers en professoren van deze universiteiten, maar
ook van de Vrije Universiteit Brussel, kunnen participeren en
samenwerken met toponderzoekers uit die privébedrijven,
om in wat men noemt “vraaggedreven toponderzoek” naar
de toekomst te kunnen verrichten.

De provincie is er ook in geslaagd CENTEXBEL6, de schakel
tussen onderzoekscentra en bedrijven in de textielsector,
binnen het Vlaamse Kunststoffen- & Textielcentrum terug
naar Kortrijk te brengen. Dit dynamisch kenniscentrum was
vroeger in Kortrijk gevestigd, maar werd tegen alle logica in
een vijftiental jaar geleden overgebracht naar Gent, hoewel
het zwaartepunt van de textiel- en kunstenstoffennijverheid
en haar nieuwe materialen in het Zuiden van WestVlaanderen op de as Kortrijk-Tielt ligt.
We proberen dat te doen op alle mogelijke terreinen, of het
nu over VITO7 gaat of over FLANDERS FOOD8. Dus met alle
intermediaire schakels die de brug moeten slaan tussen de
academische onderzoekswereld en de bedrijfswereld. Alle
elementen die daarin een fundamentele rol kunnen spelen,
moeten we verankeren in onze lobby.
We leveren ook een grote inspanning om er voor te zorgen
dat de bedrijven en wetenschappelijke instellingen die binnen
de “marinecluster” actief zijn rond de ontwikkeling van de
economie op zee, een maatschappelijke zetel in Oostende
krijgen. De Noordzee is onze zee en het is logisch dat de
marinesector verankerd is te Oostende. We beschikken hier
met het bedrijvenonderzoekspark “Green Bridge”9 over een
unieke faciliteit, zij het dat deze nog moet versterkt en
geactiveerd worden.

Daarenboven volgen wij in Roeselare het “Vlaams Huis van de
Voeding” op, dat een trefpunt en een draaischijf is voor alle
medewerkers en onderzoekers die op vernieuwing uit zijn in
de voedingssector.

Ook in Oostende bestaat grote ambitie, waar de nieuwe
sector van de blauwe economie of “marine-economie” in
volle ontwikkeling is en waar vnl. de universiteit van Gent aan
bod komt. Voorbeelden daarvan zijn de windmolenparken op
zee.
Op al deze vlakken diende de provincie dossiers in voor het
realiseren, participeren, financieren en co-financieren van
deze projecten en het gaat voor deze legislatuur toch over 10
à 15 miljoen Euro investering, naast de investeringen van
Vlaanderen, Europa en de private sector.

Aandachtspunten
We stellen vast dat 40 percent van de Vlaamse machinebouw
in West-Vlaanderen is gesitueerd. Niettemin was onze
provincie de enige waar het Belgisch centrum voor toegepast
onderzoek SIRRIS4 van AGORIA5 geen zetel had. Pas vorig jaar
werd deze kloof gedicht door de inplanting van het SIRRIS
datacentrum in Kortrijk, dat ook zal aanleunen bij het
mechatronicacentrum dat in Brugge zal worden uitgebouwd

Last but not least zijn we met medewerking van VOKA10,
UNIZO11 en andere sectorale organisaties ook gestart met het
nagaan hoe we netwerken van industriële KMO’s kunnen
oprichten, die gelinkt worden met onze initiatieven. Het is
niet voldoende universitaire activiteiten te ontwikkelen in
West-Vlaanderen, maar we moeten er ook voor zorgen dat
kleine dynamische industriële bedrijven op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met die
academische entiteiten en op een toekomstgerichte manier
mee kunnen helpen aan deze hoogtechnologische innovatie.

De logistieke sector in West-Vlaanderen
Het transport van goederen
In de provincie worden op jaarbasis een 100 miljoen ton
goederen getransporteerd in aanvoer en uitvoer en ieder jaar
neemt dit volume toe. Hierin is echter niet inbegrepen de
doorvoer van en naar andere landen. Van deze 100 Mi wordt
slechts 12 % niet over de baan vervoerd: 8 % voor de
waterwegen en 4 % voor de spoorwegen, wat bitter weinig is.
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In een wereld waar duurzaamheid troef is, waar files
onmetelijk lang worden, waar er op het gevaar gewezen
wordt van fijnstof, is het normaal dat de provincie inzet om
schadelijke milieuaspecten te neutraliseren en om de
maatschappelijke kostprijs van het transport terug te dringen.
In het kader van “Westdeal” heeft de provincie daarom beslist
om absoluut in te zetten op de vermenigvuldiging van rivieren spoorwegterminals.

Toestand en lopende projecten
Vandaag bestaan er slechts drie operationele privéspoorwegterminals: te Deerlijk, Heule en Bombardier te Brugge.
Afgezien van de havens van Oostende en Zeebrugge is er nog
één terminal op het transportcentrum “LAR” te Menen die
geactiveerd wordt en die zal worden verdubbeld.
Daarenboven zijn er plannen om in samenwerking met het
stadsbestuur het oude goederenstation van Ieper te activeren
met een link naar de “LAR” in Menen, om van daaruit via
spoorverbindingen de havens van Zeebrugge, Oostende en
Antwerpen te kunnen bereiken.

Kortrijk-Wevelgem, die volgend jaar zijn honderdjarig bestaan
zal vieren, had de roeping om voor zakenvluchten te dienen,
maar kende en kent wegens allerlei interventies nog heel wat
moeilijkheden. Wevelgem kan perfect blijven inzetten op
zakenvluchten en specifiek goederenverkeer.
Het is een dossier dat de provincie moet koesteren en het is
een prioriteit: het opgeven van dergelijke faciliteit zou de
latere generaties zuur kunnen opbreken, zodat ze ons het
ontbreken van luchthavens ten kwade zouden kunnen
duiden. Deze luchthavens zouden in de toekomst ook een
deel van het goederentransport op zich kunnen nemen, en
een enorme competitieve kracht bieden voor onze economie.
Nu is het vooral de operationele infrastructuur die verdere
aandacht verdient, want nooit zal nog geld of ruimte
beschikbaar zijn voor de bouw van een nieuwe luchthaven.
Volgend jaar zullen concrete resultaten kunnen voorgelegd
worden, mede dank zij de positieve ingesteldheid van de
Vlaamse dienst “Waterwegen en Zeekanalen”.

Evolutie van de logistiek
Op het vlak van logistiek zijn heel wat veranderingen aan de
gang met de introductie van nieuwe methodes en nieuwe
technologieën. Op dit vlak vragen onze productiebedrijven
ook ondersteuning: hoe wil je dat een bedrijf in deze snel
evoluerende omgeving precies weet welk transport het op
het welk ogenblik nodig heeft om tegen de laagste kost en
met de kleinste ecologische voetafdruk zijn goederen te laten
toekomen of te laten vertrekken?

Spoorwegterminal LAR - Menen
De provincie heeft de ambitie om ook zwaar te investeren in
“riverterminals” op de Leie, o.a door de uitbreiding van de
terminal te Wielsbeke. De beslissing is genomen met de
dienst “Waterwegen en zeekanalen” voor een nieuwe
terminal ter hoogte van de Schaapbrug te Roeselare voor het
transport van bulkgoederen, terwijl Wielsbeke meer zal
gebruikt worden voor containers en paletten. Samen met de
maatschappij Leiedal onderzoeken we de mogelijkheden om
op het kanaal van Bossuyt-Kortrijk een nieuwe terminal te
installeren.
We kijken ook uit naar de drie bedrijven die nog een privé
spoorwegpoort hebben, om te komen tot een collectieve
spoorwegterminal waarbij andere bedrijven kunnen
aansluiten mits de nodige private investeringen. De financiële
implicatie voor de provincie van dit project bedraag 8 miljoen
op een totaal gebudgetteerd bedrag van 20 miljoen.

Spreker komt terug op de kenniscentra die West-Vlaanderen
nodig heeft, in dit geval het “Vlaams instituut voor logistiek”12
dat we snel op volwaardige wijze in West-Vlaanderen moeten
krijgen, om samen methodes te ontwikkelen. Daarbij kunnen
we eigenlijk met een neutrale, objectieve matchmaker of
“broker” aan de bedrijven zeggen hoe bijvoorbeeld een partij
goederen van een bepaalde omvang op de goedkoopste en
meest duurzame wijze naar Milaan kan gebracht worden:
bijvoorbeeld per trein van Zeebrugge tot Milaan, in plaats van
dit te doen via de weg door Duitsland en Zwitserland of
Frankrijk.
Dit soort brokingactiviteit moet kunnen georganiseerd
worden door een neutrale speler: vandaag investeert de POM
in een onderzoek samen met het “Vlaams Instituut voor de
Logistiek” om een dergelijk organisme in West-Vlaanderen op
te richten.

De regionale luchthavens

Ook daar duiken nieuwe technologieën op: we hebben
plannen om rond drones te werken, waarbij de militaire
basissen, eens ze niet meer volledig voor militaire doeleinden
zouden gebruikt worden, heel geschikt zouden zijn door hun
bestaande infrastructuur.

Moeilijker is het debat over de luchthavens in de provincie.
Niet iedereen is overtuigd van de faciliteiten en opportuniteiten die onze beide luchthavens bieden, zie o.a. de
kritiek en weerstand van omwonenden. Ze zijn complementair aan elkaar. Oostende-Brugge, ondertussen privé uitgebaat, spitst zich verder toe op de uitbouw van personen- en
goederenverkeer, wat ten andere aardig lukt de laatste jaren.

We kijken ook naar het autonoom varen, een
duwbakkensysteem, dat een economische invulling zou
kunnen geven aan een hele reeks kleinere kanalen en
rivieren, voorbeeld de IJzer en het Ieperleekanaal. Dit zijn in
feite faciliteiten die vandaag nog moeilijk kunnen gebruikt
worden door de reguliere economische sector van de
binnenvaart omwille van hun dimensie, maar die morgen
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best kunnen ingevuld worden door een technologisch
systeem dat kan vergeleken worden met een auto zonder
chauffeur. Dit zou een heel nieuwe economische dimensie
geven aan het gebruik van onze kleinere waterlopen die in
onbruik zijn geraakt. West-Vlaanderen wil in deze nieuwe
technologische ontwikkelingen als pionier optreden.

De starters
De provincie heeft 28 bedrijvencentra die goed verspreid zijn
over het grondgebied en samengebracht zijn binnen één
organisatie. De bezettingsgraad van 85 % is goed te noemen.
Voor het eerst in de geschiedenis zal er volgend jaar een
break-even zijn: de kosten en inkomsten, alhoewel we zeer
schappelijk zijn in de prijzen voor de starters, zullen gelijk zijn.
Bijzonder is onze inzet m.b.t. de begeleiding van die starters,
maar we geven ook gespecialiseerde ondersteuning wanneer
zij ermee ophouden. Vandaag zijn er tientallen projecten
ingediend, maar we worden helaas geconfronteerd met de
budgettaire schaarse aan Vlaamse kant en de soms strikte
houding van de Europese commissie in verband met bepaalde
regels rond staatssteun, waarbij zij bijzonder weigerachtig
staat tegenover valse concurrentie. Voor ons is dat niet
gunstig, want we zullen toch moeten inzetten met publiek
kapitaal, want je kunt niet verwachten dat privé bedrijven
éénzijdig inzetten in onderzoeksfaciliteiten, waar de niet
participerende concurrentie dan kan van profiteren. Dit kost
ons fortuinen aan experten en aan honoraria voor advocaten,
maar we proberen dit op te lossen en het is op goede weg.

De arbeidsmarkt als vierde pijler
De wereld staat niet stil en één van de grootst uitdagingen
waarmee we geconfronteerd worden is de denataliteit, of
beter gezegd de vergrijzing binnen onze provincie, waardoor
we minder mensen hebben die op de arbeidsmarkt kunnen
actief zijn. Voor vele dynamische bedrijven zijn noch de
loonkosten noch de fiscaliteit het voornaamste probleem,
maar wel het vinden van goede medewerkers: het human
capital. Het fenomeen wordt versterkt omdat onze provincie
momenteel niet zo goed scoort op gebied van nataliteit. De
problematiek van de arbeidsmarkt wordt in ons plan een
soort vierde pijler, één van de uitdagingen waar we grote
inspanningen voor willen leveren.
We stellen vast dat in Zuid-West-Vlaanderen het aantal
vacatures hoger ligt dan het aantal werkzoekenden. Die twee
matchen niet automatisch en het gaat dus over de nietinvulling van knelpuntberoepen. Dat leidt tot perverse
situaties: bedrijfsleiders die goeie krachten wegplukken bij
collega-ondernemers. De provincie zal meer moeten gaan
inzetten op verschillende terreinen: het bundelen van
krachten, waarin de provincie altijd zeer sterk is in geweest;
het samenbrengen van mensen, van instanties, soms van
concurrerende instanties: zoals het “Centrum voor Volwassen
Vorming”, de VDAB13, Syntra West14; inzetten op jobbeurzen:
aan jongeren tonen wat een bepaald beroep inhoudt;
inspelen op de nieuwe arbeidsmarkt door het creëren van
nieuwe opleidingen, zoals onderhoudstechnieker voor
windmolenparken.

Onze buren
Als we kijken naar Noord-Frankrijk in vergelijking met WestVlaanderen, stellen we vast dat er op veel terreinen een
gelijkaardige sterkte is in sectoren waarin we actief willen zijn,
zoals de machinebouw, de voeding en de textiel. NoordFrankrijk heeft de weg gekozen van de massaproductie,
terwijl wij meer een KMO-weefsel hebben, waar meer
mogelijkheden zijn voor flexibiliteit en innovatie. Eigenlijk is
er een stukje samengaan mogelijk. Ook aan Franse zijde is
men tot het bewustzijn gekomen dat samenwerking in
grotere Europese regio’s in de toekomst essentieel zal zijn om
de posities te behouden op de wereldmarkt in sectoren met
wederzijds belang.
Dat heeft verleden week geleid tot één van de concrete
projecten, waar spreker trouwens heel fier op is, waarvoor
een dossier werd gestart en waarbij ook Wallonië betrokken
werd. Het gaat over een project tussen West-Vlaanderen,
Wallonië en Noord-Frankrijk met de naam 2 to L 3 voor een
investering van 40 miljoen Euro, waarin 86 kennisspelers van
de drie betrokken regio’s samengebracht worden in 16
deelprojecten om innovatief onderzoek te doen in die
sectoren die de drie partijen aanbelangen: nl. vernieuwing
van materialen, de textiel, de machinebouw en de voeding.
Het is een “Interreg” of Inter Regionaal grensoverschrijdend
project met een financiering van 20 miljoen Euro door
Europa.

Disruptieve aanpak
Dit begrip is overgewaaid uit Silicon Valley in San FranciscoUSA, vanuit de mentaliteit om problemen, klein en groot,
positief en optimistisch te bekijken en om te buigen in
opportuniteiten. Deze opportuniteiten worden aangegrepen
als bron voor nieuwe groei, nieuwe economie, en nieuwe
welvaart. Wij willen daar in meegaan en in samenwerking
met “Econopolis”15, het studiebureau van Geert Noels,
hebben we een plan uitgewerkt in het kader van het objectief
“West-Vlaanderen 2030” om onze bedrijfsleiders, politiekers,
en academici te oriënteren naar wat in Silicon Valley gebeurt.
Om onze economische actoren in deze nieuwe tendens te
laten meegaan, hebben we het initiatief “Exponentiële
Academie” gelanceerd. Het is durven disruptief denken om
inzichten te verwerven, niet alleen op gebied van textiel,
machinebouw, voeding, enz., maar voorbeeld ook in de
“Zorgeconomie.” Ook daar zijn we aan disruptief denken toe:
de aangroei van het aantal bejaarden aan de kust kunnen we
zien als een probleem, maar we kunnen het ook ombuigen tot
een troef. Verder denken we aan het ontwikkelen van Elearning in samenwerking met KNACK, in samenwerking met
de hogescholen in West-Vlaanderen voor het ontwikkelen
van “Intelligent Gaming” voor toepassingen in voorbeeld de
geneeskunde, in de bedrijven, enz.
Vanuit deze inzichten hebben we de opdracht om onze KMO’s
mee te krijgen in die nieuwe ontwikkelingen, in dit kritisch
denken over hun productie en management. We moeten de
juiste beslissingen nemen om in de provincie het florerende
KMO-leven voor de komende jaren veilig te stellen.
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Tot besluit
We zijn nu zo’n 40 jaar na de beslissing tot regionalisering in
dit land. De regio’s Wallonië, Brussel en Vlaanderen zouden
alles overnemen en oplossen. Maar als we kijken naar WestVlaanderen, waar we grote inspanningen hebben gedaan
voor het wegwerken van onze handicap inzake universitaire
ontwikkeling, stellen we vast dat we er niettegenstaande 40
jaar regionalisering nog altijd niet staan. Als we kijken naar de
logistieke ontsluiting, is West-Vlaanderen in die 40 jaar niet
echt bediend geweest en de toestand laat nog heel wat te
wensen over. We hebben ingezoomd op de demografische
problematiek.
We hebben in dit land nog altijd geen decreten om besturen
te laten samenwerken: hoe moet het tussen de gemeenten
en de provincie, de provincie met Vlaanderen, Vlaanderen
met federaal? In tegendeel de huidige wetten en decreten
maken het eerder moeilijk om samen te werken.
Men kijkt soms naar de provincies. Welnu de provincie WestVlaanderen heeft een budget dat ongeveer gelijk is aan dat
van de stad Roeselare. Dat wordt dan in vraag gesteld. Het
mag blijkbaar niet zoveel kan kosten en dan wordt het
intermediaire niveau in vraag gesteld.

Maar of wij als provincie, in alle bescheidenheid, door
stimuleren, faciliteren, mede-investeren, co-financieren in de
economische ontwikkeling, dit echt hard kunnen maken, dát
is onze uitdaging. Of het nuttig was zullen jullie, dames en
heren, zelf wel kunnen beoordelen.
______________________________________
1TIPP

– Trans-Atlantisch Handels-en Investeringsverdrag
– De Hogeschool West-Vlaanderen - www.howest.be
3VIVES – Hogeschool Vives - www.vives.be
4SIRRIS - Collectief centrum van en voor de technologische industrie
- www.sirris.be
5AGORIA – Federatie van Belgische technologische bedrijven –
http://agoria.be
6CENTEXBEL – Belgian Textile Research Centre - www.centexbel.be
7VITO – Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek https://vito.be/nl
8FLANDERS FOOD - www.flandersfood.com
9GREEN
BRIDGE – Blue Growth – Blue Energize www.greenbridge.be
10VOKA
– Vlaams Netwerk van Ondernemingen VZW https://www.voka.be
11 UNIZO – Unie van Zelfstandige Ondernemers – www.unizo.be
12 VLAAMS INSTITUUT VOOR DE LOGISTIEK(VIL) – www.vil.be
13 VDAB – Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling - www.vdab.be
14 SINTRA WEST - www.syntrawest.be
15 ECONOPOLIS - www.econopolis.be
2HOWEST
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De voedingssector in West-Vlaanderen
Door Rudolf Leplae, bestuurslid

De meer dan 1.400 grote en kleine West-Vlaamse producenten van voeding en
dranken hadden einde 2015 met bijna 16.000 werknemers en iets meer dan 1.600
zelfstandigen een aandeel van 19 % in de totale industriële tewerkstelling in onze
kustprovincie en zorgden daarbij voor een toegevoegde waarde van meer dan 1,3
miljard Euro. De voedingssector is dus een krachtig onderdeel van de West-Vlaamse
economie.

Voedingsindustrie als speerpunt in het provinciaal economisch beleid
Binnen het Nieuw Industrieel Beleid promoot het Provinciebestuur van West-Vlaanderen de voedingsindustrie als één

van de vier “Fabrieken voor de Toekomst”, omwille van de
diversiteit en de innovatiekracht van deze sector.
De Afdeling Data, Studie en Advies van de POM WestVlaanderen publiceerde in mei 2015 een uitvoerige en zeer
interessante studie over de sector Voeding en Dranken in
West-Vlaanderen, met enkele significante cijfergegevens en
conclusies. Met dit artikel wordt ingegaan op de resultaten
van deze studie. Daarnaast is nadere informatie over het
economisch strategisch initiatief “Fabrieken van de toekomst”
te vinden in M&M Contact van maart 2016.

Specialisatie
In de studie onderzocht de POM in welke mate de WestVlaamse voedingsindustrie actief is in enkele heel specifieke
segmenten binnen de sector, met andere woorden, of dit een
gespecialiseerde sector is.
De grootste werkgevers binnen de West-Vlaamse
voedingssector waren begin 2015 te vinden in de groentenen fruitsector met ongeveer 4.000 jobs, gevolgd door de subsector bakkerijproducten en deegwaren, die op zich goed is
voor meer dan 2.500 arbeidsplaatsen. Deze beide subsectoren nemen samen 46 % van de tewerkstelling in de
West-Vlaamse voedingssector voor hun rekening. De
vleessector komt op de derde plaats, met meer dan 2.900
jobs. Bij de West-Vlaamse groenten- en fruitsectoren is er
duidelijk sprake van een hogere specialisatie ten opzichte van
Vlaanderen. Het aandeel van onze provincie binnen
Vlaanderen voor deze sub-sector bedraagt bijna 60 %, wat
beduidend hoger is dan het aandeel voor de volledige
voedingssector, dat slechts 28 % is. Voor de tweede grootste
sub-sector, de bakkerijproducten, is dat met een aandeel van
ongeveer 21 % niet het geval. De vleessector heeft een
aandeel van bijna 30 %.
West-Vlaanderen bekleedt met een aandeel van bijna 40 % in
Vlaanderen ook een stevige regionale positie in de specifieke
branche van de productie van dierenvoeders, met bijna 1.100
jobs begin 2015. Onze provincie kent ook een belangrijke
specialisatie in de productie van consumptie-ijs, met bijna
500 arbeidsplaatsen. Daarnaast is de vervaardiging van
macaroni, noedels en couscous met 420 jobs, voornamelijk bij
SOUBRY in Roeselare, goed voor 90 % van het Vlaamse totaal.

Als men nagaat of de tewerkstelling in de West-Vlaamse
voedingssector zich bij grote dan wel bij kleinere
ondernemingen situeert, wordt vastgesteld dat begin 2015
ongeveer 30 % van de bezoldigde arbeidsplaatsen zich in
bedrijven met minder dan 50 werknemers situeerden, iets
minder in bedrijven tot 200 werknemers en bijna 40 % in
ondernemingen van meer dan 200 werknemers. WestVlaanderen heeft, samen met Vlaams Brabant, het hoogste
aantal bedrijven met meer dan 200 werknemers, met een
aandeel van 28 % van de ondernemingen in de sector. Op de
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tweede plaats komt Oost-Vlaanderen, met ongeveer 1.320
ondernemingen en op de derde plaats Antwerpen met bijna
1.150 actoren. De positie van de West-Vlaamse voedingsondernemingen binnen de totaliteit in Vlaanderen ligt met
zijn 28 % hoger dan het algemene aandeel van de WestVlaamse ondernemingen, dat slechts 24,5 % bedraagt.

Binnen de provincie is de voedingsindustrie het sterkst
aanwezig in Midden-West-Vlaanderen en de Westhoek, waar
ze ook de grootste bron van tewerkstelling vormt. Ook
opmerkelijk is dat de voedingsbedrijven 18 % uitmaken van
de West-Vlaamse industriële bedrijven, een resultaat dat
opnieuw hoger ligt dan in de andere Vlaamse provincies.

De analyse van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij
Volgens de extensieve analyse van de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) is de toegevoegde waarde
van de West-Vlaamse voedingsindustrie belangrijk voor de
totale economie. Dit is het bedrag dat de productiefactoren
aan de waarde van de verbruikte goederen en diensten
toevoegen, dus de som van productiefactoren als de lonen,
de investeringen, belastingen, winsten enzovoort.

De toegevoegde waarde statistieken van de Nationale Bank
van België (NBB) kunnen niet worden opgesplitst per subsector. Daarom heeft de POM gebruik gemaakt van de cijfers
van de overkoepelende sector voeding, dranken en tabak. Het
West-Vlaamse aandeel van deze sector klokte bij de laatste
waarneming einde 2014 af op een toegevoegde waarde van
ongeveer 1,3 miljard Euro. Dit betekende een stijging van 30
% tegenover de vorige waarneming in 2003. In vergelijking
met het groeicijfer van de industrie, dat ongeveer 7,3 %
bedroeg in dezelfde periode, is dit dus een heel goed
resultaat. Wat meer is: het aandeel van West-Vlaanderen in
de Vlaamse toegevoegde waarde van de totale sector
bedraagt 26 %.
Deze analyse illustreert dat de voedingssector zijn stuwende
rol als het “manna” van de West-Vlaamse economie met
glans vervult.
Verdere details over dit onderwerp zijn te vinden op de
website van de POM-West-Vlaanderen www.pomwvl.be bij
“De studie Voeding en Dranken in West-Vlaanderen”.
Dank gaat voor deze analyse ook naar Nele Depestel en
Sabine Traen van de POM –West-Vlaanderen.
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Herdenking Luitenant-ter-zee Victor Billet
Marinekazerne Sint-Kruis Brugge - 27 september 2016
Verslag door Jan De Vos

De jaarlijkse herdenkingsplechtigheid voor Luitenant-terzee Victor Billet in de Marinekazerne te Sint Kruis vond
dit jaar plaats op 27 september. In samenspraak met de
Commandant van het Competentiecentrum van de
Marine was deze symbolische datum vorig jaar al
vastgelegd, omdat op diezelfde datum in 1940 Victor
Billet van de Belgische regering in Londen de opdracht
kreeg om binnen de Royal Navy een Belgische afdeling op
te richten. De plechtigheid werd voorgezeten door
Kapitein-ter-zee Ing Vincent Hap en de dochter van Victor
Billet, Mevrouw Gisèle Billet in bijzijn van de vertegenwoordigers van diverse maritieme vereningen.

Toespraak door Kapitein-ter-zee Ing Vincent Hap
Geachte
familie,
beste
genodigden en leden van de
vaderlandslievende verenigingen, ik dank u voor Uw
aanwezigheid
op
deze
ingetogen plechtigheid ter
herdenking van Victor BILLET,
stichter van de Belgische
Militaire Marine.
Toen in september 1939 de
Tweede Wereldoorlog uitbrak,
beschikte België niet over een oorlogsmarine. Het afschaffen
van het korps der Torpedisten en Zeelui op 31 maart 1927

bleek een grote vergissing en de heroprichting van een
militaire marine stuitte telkens op politieke weerstand. Toen
op 28 mei 1940 het Belgisch leger capituleerde, weken
vissersfamilies, militaire en burgerzeelui uit naar het zuiden
van Engeland, om in dienst te gaan bij de Royal Navy of om de
Zeemacht van het Vrije Frankrijk te vervoegen.
Trouw aan Koning Leopold III, bleef Victor Billet geloven in de
eindoverwinning en wilde hij de strijd verderzetten. Op een
moment dat de Belgische regering in Vichy ten prooi was aan
verwarring en intriges, zou hij er als officier van de
Staatsmarine met al zijn maritieme kennis en vaardigheden
alles aan doen om binnen de Royal Navy een Belgische sectie
op te richten.
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Het zijn voornamelijk zijn daadkrachtige persoonlijkheid en
zijn grondige kennis van de Belgische zeelui die er in deze
uiterst moeilijk omstandigheden toe geleid hebben dat Victor
Billet op 27 september 1940 officieel van onze regering en de
Britse admiraliteit de opdracht kreeg om een Belgische
afdeling van de Royal Navy op te richten en ook in zijn opzet
slaagde. Vanaf dan beschikte de RNSB over Britse eenheden,
waarop in de mast en op de achtersteven de “White Ensign”
van de Royal Navy en de vlag van de Belgische Staatsmarine
broederlijk naast elkaar wapperen. De Belgische Marine was
geboren.

Billet gaf zijn leven voor de bevrijding het land, “Onstuimig
dynamisme”, ‘Doorzettingsvermogen’, “Toewijding” en
“Durf”.

Het is dus voor ons, zeelui van de Belgische Marine, zeer
zinvol om vandaag bijeen te komen en niet de geboortedatum
of de datum van het overlijden van Victor Billet te herdenken,
maar eerder de dag waarop hij officieel de opdracht kreeg om
een Belgische afdeling binnen de Royal Navy op te richten.
Daarenboven kan ik alleen maar besluiten dat we geen betere
plaats konden bedenken om een monument voor Luitenant
ter zee Billet op te richten. Als officier die als éérste dertig
vissers rekruteerde voor de oprichting van de Section Belge,
is hij hier immers verenigd met de nieuwe rekruten die zich
elk jaar weer aanbieden om de Marine te vervoegen.
De moed en toewijding die Victor Billet aan de dag legde, zijn
tot op vandaag de waarden die wij graag doorgeven aan onze
jonge rekruten en willen terugvinden in elk personeelslid van
de Marine: “onwankelbare vaderlandsliefde”, want Victor

Toespraak door Mevrouw Gisèle Billet
Commandant, namens de familie Billet wens ik u hartelijke te
danken voor deze aangrijpende plechtigheid en huldebetoon
aan de stichter van de Royal Navy Section Belge. Voorzitter,
uw aanwezigheid is voor ons allen niet alleen een zeer grote
eer, maar toont eveneens uw eerbied voor onze vader. Mijn
oprechte dank, voorzitter voor deze steun.
Dank ook aan André Billiet, secretaris van het Herdenkingscomité Luitenant-ter-zee Victor Billet en van Mars &
Mercurius Brugge, voor zijn medewerking aan deze
plechtigheid. Mijnheer de Provinciecommandant, militairen,
vertegenwoordigers en leden van vaderlandslievende
verenigingen, vaandeldragers, dames en heren, ik ben u allen
zeer erkentelijk voor uw aanwezigheid en sympathie.

Tot op heden hebben wij zijn moed en kunde niet beschaamd.
De Belgische Marine onderging weliswaar in de loop der jaren
besparingen maar is professioneler dan ooit.
Heel wat Marineofficieren hebben in de aanloop naar een
nieuwe strategische visie onze politici kunnen overtuigen dat
de Marine van levensbelang is voor het vrijwaren van de
Belgische belangen. De Marine zal blijven voortbestaan en
zelfs aan belang winnen. Ook deze Marinekazerne heeft een
toekomst. De moed en opoffering van Luitenant ter zee Victor
Billet waren dus niet zinloos. We will remember him !
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Herdenking Slag om het Molentje
Moerkerke Molentjesbrug – 11 september 2016
Ieder jaar herdenkt het Damse stadsbestuur de slag die Canadese troepen op
13 september 1944 leverden tegen Duitse troepen, in hun pogingen om ter
hoogte van Moerkerke het Schipdonk- en het Leopolsdskanaal over te steken.
Na de landing in Normandië trokken de geallieerden zeer snel
op richting Duitsland. Op 13 september wilde de Canadese
infanterie de afleidingskanalen oversteken ter hoogte van
Moerkerke om er een bruggenhoofd te vestigen dat een
tankaanval richting Breskens zou toelaten, om zo de linker
Scheldeoever en aansluitend Antwerpen te kunnen
heroveren op de Duitsers. Maar op bevel van Adolf Hitler had
de Wehrmacht de linie langs deze kanalen versterkt, om er
ten alle prijze stand te kunnen houden.
Op 12 september wordt Moerkerke bevrijd en worden tanks,
geschut, aanvalsboten en brugslagmaterieel aangevoerd. Na
beschietingen met zware artillerie vanuit Sijsele steken 440
Canadezen in de avond de beide kanalen over. De ongemeen
harde Duitse weerstand, oriëntatiefouten en gebrekkig
radiocontact zorgen dat groepen Canadezen geïsoleerd raken
en ingesloten worden door Duitsers.
Machteloos moeten de burgers toezien hoe met moordende huis-aan-huis en lijf-aan-lijf gevechten de Canadezen
teruggeslagen worden. Zeventien uren lang proberen ze stand te houden, maar door het moordende Duitse artillerie- en
mitrailleurvuur slagen ze er niet in om een brug te plaatsen. Een gebrek aan munitie verplicht de Canadezen tot de
terugtrekking. Pas op 13 oktober zullen de Canadezen er meer naar het oosten eindelijk in slagen het kanaal over te steken.
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Herdenking bevrijding Roeselare
Oprichting Délégation Souvenir Français - Roeselare
Roeselare 14 oktober 2016

Rond Roeselare werd eind september 1918 zwaar gevochten door verschillende Franse regimenten die
deelnamen aan het bevrijdingsoffensief. De nieuwe vereniging "Délégation Souvenir Français Roeselare"
zal dit voortaan jaarlijks herdenken
Op 14 oktober werd de Roeselaarse afdeling van de Délégation du Souvenir Français, afgekort tot DSFR, officieel voorgesteld.
Dit ging gepaard met een ontvangst en een plechtigheid op het stadhuis en met een aansluitende bloemenhulde aan het
monument voor de Franse gesneuvelden op de stedelijke begraafplaats. Op het stadhuis ontving burgemeester Kris Declercq
verschillende eregenodigden, waaronder Defensiechef Generaal Marc Compernol, Frans Brigade-generaal Lalanne, de Franse
defensieattaché en de provinciecommandant Christophe Onraet. Namens Mars & Mecurius waren voorzitter Jan De Vos,
secretaris André Billiet en bestuurslid Luc Saelens aanwezig.
Tijdens een plechtigheid voor het stadhuis werden de verschillende personaliteiten verwelkomd, waarna de DSFR officieel
werd voorgesteld en de Belgische en Franse vlaggen werden gehesen. De heren Messiaen en Huvaere zorgden daarbij voor de
nodige historische duiding. Op de stedelijke begraafplaats mocht de kersverse en fiere DSFR-voorzitter Thierry Van Paemel op
zijn beurt alle gasten verwelkomen, waarna verschillende personaliteiten en vertegenwoordigers van de aanwezige
verenigingen bloemen legden aan het monument ter herdenking van de Franse militairen die sneuvelden bij de verdediging
van Roeselaere. De avond werd na een optocht door de stad afgerond met een receptie in het Stedelijk Wielermuseum.
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NIEUW

De dag dat Emmanuel Dedeckere,
heer van stand, in Brugge begraven werd.
De ultieme West-Vlaamse roman
Een uniek literair experiment
één boek, 25 auteurs !
De “ultieme West-Vlaamse roman”: zo heette het project dat de
Damse uitgeverij zorro opstartte met de bedoeling tot een roman te
komen waarbij ieder hoofdstuk door een andere (West-Vlaamse)
auteur wordt geschreven. Je zou het een “estafetteroman” kunnen
noemen, want de auteur die het eerste hoofdstuk schrijft moest dit
doorspelen aan de volgende schrijver die de verhaallijnen verder moet
ontwikkelen en het vervolgens overmaakt aan volgende. Totdat er 25
hoofdstukken waren. Slechts een opgelegd gegeven: de titel.
Twee jaar geleden deed uitgeverij zorro dus een oproep aan alle
schrijfgrage West-Vlamingen die bereid waren mee te werken aan “de
ultieme West-Vlaamse roman”. Er boden zich liefst 61 kandidaten aan
waaruit er uiteindelijk 25 op basis van een proefartikel werden
geselecteerd.
Nu ligt het boek dus in de winkel. Het is een thriller/ misdaadroman
geworden met veel spannende elementen, met romantiek maar ook
met duistere familiegeheimen, psychologische ondertonen en een
vleugje geweld. Het begint allemaal vrij onschuldig: een jonge
Italiaanse vrouw trouwt met een welgestelde jongeman uit Brugge Emmanuel Dedeckere - en leidt een luxeleventje. Tot ze op een dag
een mysterieuze ex-landgenoot tegenkomt. Daarna volgen mysteries,
flashbacks naar onfrisse praktijken, geweld, familieleden met
geheimen, moord en doodslag…
Ondanks de veelheid aan schrijvers is het een coherent verhaal
geworden, weliswaar met grote verschillen in schrijfstijl, dat organisch
gegroeid is en toewerkt naar een op zijn minst interessante climax.
De auteurs:
Pierre Darge, Greet Verleye, Mattijs Degrande, Yves Slabbinck, Anne Smekens, Fernand Bonny, Nico Blontrock,
Lieven Luypaert, Yves Roose, Stefanie Demaseure, Luc De Clercq, Koen D’haene, Danielle Favorin, Michel Bruyer,
Elke Vandekerckhove, Paul Saelens en Martine Mensaert, Anaïs Allemeersch, Hervé Deleu, Lindsy Desmet,
Evelien Vantomme, Dimitri Dhollander, Mariane Fack, Jan Deroose, Thijs Demulder, Patrick Moenaert
216 pagina’s
paperback
145x210 mm
Isbn: 978 94 6168 0532
Info: zorro uitgeverij - www.zorrobooks.be - info@zorrobooks.be -
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Nationaal Congres Wondzorg
Militair Hospitaal Brussel
Neder-over-Heembeek – 18 oktober 2016

Ons medelid en reserveofficier bij de Medische Componente Stefaan
Vergaerde, in het burgerleven verpleegkundige, nam op dinsdag 18
oktober deel aan het nationaal congres over wondzorg in het Militair
Hospitaal in Neder-over-Heembeek.

De hele dag stond in het teken van de wondzorg, de organisatie van de hulpverlening, de types wonden, enzovoort, waarmee
medisch personeel geconfronteerd werd na de terroristische aanslagen van 22 maart 2016. Stefaan Vergaerde was, samen
met Majoor (Res) Luc Gryson en een 120-tal collega’s verpleegkundigen, waarvan 5 collega’s van het Brugse Ziekenhuis SintJan opgetogen over het verloop van de dag. Niet alleen getuigenissen van militairen als Jan Vaes, die alles in eerste linie
meemaakte, maar ook de boeiende en goed gedocumenteerde presentaties, maakten de dag bijzonder leerzaam. Alle
aanwezigen en de collega's van intensieve zorgen en spoedgevallen AZ Sint-Jan Brugge-Oostende waren diep onder de indruk.
Het was ook duidelijk dat de Medische Component van Defensie zeer veel wetenschappelijk know-how te bieden heeft

Stefaan Vergaerde (links) en Luc Gryson (rechts) samen met enkele Brugse collega’s
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De Vierdaagse van de IJzer 2016
Terugblik op de medische steun
23 - 26 augustus 2016
Verslag door Stefaan Vergaerde

Het succes van het jaarlijkse Westhoekwandelfestijn “Vierdaagse van de IJzer”
staat of valt met een goede medische zorg voor de minder fortuinlijke
wandelaars. Het Eerste Medische Interventie Element uit Lombardsijde was
ook dit jaar op post. Stefaan Vergaerde biedt een sfeerbeeld.

Het was weer een voorrecht om als verpleegkundige-reservist
opgeroepen te worden om hulp te bieden tijdens de
vierdaagse van de IJzer 2016. En het beloofde een “hete”
Vierdaagse te worden…
Op maandag 22 augustus 2016, na een nachtje werken op de
Palliatieve Zorg Eenheid, meldden wij ons om 9 uur aan in
onze eenheid “Eerste Medisch Interventie Element” of 1 EMI
te Lombardsijde. En het voelde weer een stukje aan als
“thuiskomen”. De vriendelijkheid en de gastvrijheid waarmee
Luitenant-Kolonel Brigitte Van Den Broeck en haar staf ons
ontvingen, getuigde weer van grote klasse. Na de verwelkoming volgde de briefing waar duidelijk onze rechten en
plichten kenbaar gemaakt werden. “Goede afspraken maken
goede vrienden”. De klemtoon lag mede op het wederzijds
respect dat we voor mekaar, actieve militairen en reservisten,
moeten hebben. Maar laat ons duidelijk wezen: de
verstandhouding was zoals te verwachten optimaal. Op te
merken viel dat de leiding van de vier hulpposten in handen
lag van reservisten !
De rest van de voormiddag volgde een les “Blaren verzorgen”
door adjudant van de reserve Didier Vanhoecke, eindwerkbegeleider VIVES, waar we de protocollen ingepeperd kregen.
Boeiend …
Na deze deugddoende dag stonden we te popelen om de
volgende dagen in actie te schieten. Zoals de voorgaande
jaren maakte ik als verpleegkundige deel uit van hulppost 3.

Onze hulppost stond paraat respectievelijk aan het Albert-I
monument in Nieuwpoort, in Esen, in het gehucht Ouderdom
en aan Hill 60.
En zoals reeds vermeld, was het vooral de hitte die vele, vele
wandelaars parten speelde. Maar ja, met “wandel”
temperaturen van 34° C kan je niet anders verwachten …
Tijdens deze Vierdaagse werden 1.041 mensen verzorgd, 63
hadden medische bijstand nodig. De kinesist moest 15 maal
in actie treden en 43 mensen moesten met een militaire
ambulance afgevoerd worden en 7 keer moest er beroep
gedaan worden op de dienst 112.
Ook voor ons zijn het hete dagen geweest. Maar de
kameraadschap, de vriendelijkheid, de professionaliteit
waarmee we samen zorg boden was van grote klasse. Allen
samen waren we een waardige ambassadeur voor Defensie,
de Medische Component en 1 EMI.
En dit ondanks de besparingen die ons opgelegd werden:
minder ambulances en minder geneesheren.
Naast het reservist-zijn voelde ik mij regelmatig ook palliatief
verpleegkundige. Mensen die door een hitteslag geveld als
het ware hun einde voelde naderen … Fier ook om mijn kennis
als verpleegkundige palliatieve zorgen AZ Sint-Jan BruggeOostende met anderen te kunnen delen. Dankjewel collega’s
voor deze onvergetelijke Vierdaagse van de IJzer. We hebben
prachtig werk geleverd !
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Gaston Hilaire Mouton – Deel II
Belgisch sergeant-instructeur in Frankrijk
Door Luc Mouton

In ons vorig nummer publiceerden we het levensverhaal en de oorlogservaringen van Gaston
Mouton. In dit tweede deel blikken we nog even terug op zijn overlijden en begrafenis.
Bronnen en foto’s: Familie Mouton en Rob Troubleyn

Wat voorafging
Gaston werd geboren op 16 mei 1885 als vijfde zoon in een
hardwerkend landbouwersgezin in Elverdinge. Hij behaalde in
1910 een doctoraatstitel in de
Natuurwetenschappen aan de
Leuvense universiteit en werkte
daarna in de Botanische Tuinen,
zeg maar de huidige Kruidtuin in
Brussel.

lijk Besluit van 21 juli 1916 werden bijkomende manschappen
gemobiliseerd, waardoor hij op 24 oktober 1916 door de
recruteringscommisie in Watou werd aangeduid voor de
infanterie. Na zijn opleiding in het Instructiecentrum Nr 5 te
Auvours in Frankrijk wordt hij ingedeeld in het Centre
d’Instruction d’Auxiliaires, waar hij bevorderd wordt tot
onderofficier-instructeur. Dit was een vrij logische keuze,
gezien zijn opleidingsniveau en zijn leeftijd.

De Eerste Wereldoorlog gaf een
andere wending aan zijn leven.
Normaal was hij door broederdiensten vrij van militaire dienst,
maar met een bijzonder Konink-

Helaas gaat het daarna mis met Gaston. Hij wordt op 8 mei
1918 gehospitaliseerd met chronische verkoudheid en
overlijdt op 2 november 1918 in het hospitaal van Faverges,
amper 9 dagen voor het einde van de oorlog.

Begrafenis en lijkrede
Drie dagen later werd hij begraven in graf 12 van
het Belgisch perk in Faverges. Volgende notatie
bestaat daarover: “Lieu, complément: sanatorium
militaire belge du château; genre de mort: mort
des suites de maladie contractée en service.
Op de begrafenis wordt een lijkrede uitgesproken
door zijn goede vriend A. Deschutter. Uit deze
rede kunnen we afleiden dat de bevelvoerende
kolonel van het kamp aanwezig was en dat er al
38 Belgische slachtoffers rustten op ditzelfde
ereperk, in dit hoekje van de Cévennes.
We lezen verder dat Gaston zijn humaniora deed
aan het college in Ieper en dat hij aan de Leuvense
universiteit afstudeerde in 1913 en daarna
ambtenaar werd bij het Ministerie van Landbouw
te Brussel. Eén maand voor zijn dood waren een
broer en een zus Gaston nog komen bezoeken in
Faverges. Ze waren bedroefd, maar Gaston sprak
hen toen nog moed in. Ze vertrokken in tranen,
maar waren “ getroost in de ziel omdat Gaston zo
moedig was en gelaten en niet vreesdet”.
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Herbegrafenis in La Doua
In 1954 wordt plechtig een nieuwe Franse militaire
begraafplaats of Nécropole Nationale geopend in La Doua, te
Villeurbanne in het departement Rhône. La Doua was
voorheen een militair kamp en oorspronkelijk lagen er alléén
militairen begraven die overleden waren tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
In de daaropvolgende jaren, tot 1986, worden heel wat
graven gehergroepeerd op deze militaire begraafplaats. Zo
ook de Belgische graven die afkomstig waren van Faverges. Ze
werden tijdens een ceremonie op 21 juni 1978 in La Doua
bijgezet.

Na de Eerste Wereldoorlog vinden we nog correspondentie
terug omtrent het nalatenschap van Gaston Mouton.
Aangezien hij ongehuwd bleef, waren zijn ouders de
erfgenamen. In eerste instantie was dit zijn vader, Pierre OF
Pieter Mouton ( °Waardamme 30.06.18.40 +Roesbrugge-Haringe
27.05.1924 ) die in 1920 op de Grote Markt te Roesbrugge
woont en er renteniert. Op 15 september 1925 is deze echter
overleden, want dan is zijn moeder, Virginie Taveirne (°
Ruddervoorde
°16.04.1851 + Elverdinge 25.07.1938 ), de
wettelijke erfgename. Zij is op dat ogenblik 76 jaar, is
huishoudster en renteniert in de Elverdingestraat 16 in Ieper.

Het is hier dat Gaston Mouton rust in een graf met een Frans
betonnen kruis maar met een Belgische tricolore kokarde.

Links: herbegrafenis in La Doua
Boven: graf van Gaston Mouton

Persoonlijke noot van Luc Mouton.
Gaston was de broer van mijn grootvader en dit artikel is een hommage aan mijn grootoom. Mijn speciale dank gaat naar mijn
“comrade in arms” Rob Troubleyn, voor het opzoekingswerk in de militaire archieven en voor het beschikbaar stellen van foto’s
uit zijn persoonlijke collectie. Rob is ambtshalve “Expert Eerste Wereldoorlog bij het Documentatiecentrum van het Koninklijk
Leger Museum “en tevens Luitenant-kolonel der Grenadiers in de reserve.
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De Duitse terechtstellingen in Brugge in WOI
Lezing door Prof Sophie De Schaepdrijver
Door Jan De Vos, voorzitter

De terechtstelling van de Engelse koopvaardijkapitein Charles Fryatt in Brugge op
27 juli 1916 werd, dag op dag honderd jaar later, in het Beluik der Gefusilleerden
herdacht met een plechtigheid, een academische lezing en een receptie. In vorig
nummer brachten we verslag over de plechtigheid en schetsten we in een
historisch artikel de achtergronden van deze terechtstelling.
Tijdens haar academische lezing stelde historica Prof Sophie De Schaepdrijver dat
dit doodvonnis buiten proportie was ten aanzien van de tenlastelegging en ze
wees daarvoor naar het beleid van de Duitse Admiraal Von Schröder, die daarmee
zijn harde bezettingsbeleid in het Marinegebiet kracht wilde bijzetten.

Inleiding
Prof. De Schaepdrijver noemde het bij wijze van inleiding
belangrijk te onderzoeken wat er op het spel stond. Was
Captain Fryatt, samen met andere geëxecuteerden een
zinloos slachtoffer van een in zijn geheel zinloze oorlog, zoals
velen stellen? De spreekster meende van niet. Ze wilde
daarmee niet de vroegere retoriek over helden die vermoord
waren door barbaren opnieuw voor de geest halen, maar het
betaamt volgens haar vandaag te herhalen dat deze mensen
stierven voor een zaak die vandaag nog geheel relevant is.

Wat vooraf ging
We schrijven lente 1915, het front is vastgelopen en de oorlog
verworden tot een stellingenoorlog, terwijl het Marinekorps
Flandern de Vlaamse kust bezet om van daaruit de geallieerde
scheepvaart te bestoken. Op 28 maart 1915 wordt kapitein
Charles Fraytt met zijn schip SS Brussels gepraaid door een
Duitse duikboot. Fryatt probeert echter de duikboot te
rammen en kan zo ontkomen. Hij wordt in Engeland
ontvangen als een held en krijgt hiervoor een gouden horloge
met herinneringsinscriptie van de Admiraliteit. Precies dit
horloge zal hem verraden wanneer zijn schip op 22 juni 1916
opnieuw door de Duitsers wordt gepraaid en opgeleid naar
Zeebrugge. Bij een ondervraging wordt het gouden horloge
gevonden en dit vormt voor de Duitsers een voldoende bewijs
dat Fryatt als burger een ongeoorloofde oorlogsdaad heeft
gesteld.

Tijdens een kort proces van 2 uren wordt Fryatt door de
militaire rechters van de Krijgsraad te Brugge tot “franctireur” verklaard en op die basis ter dood veroordeeld. Hij
wordt onmiddellijk geëxecuteerd, zonder beroep, en de
volgende dag schrijft een Duitse krant dat de volgende
Engelse kapitein die “zoals Fryatt de regels van beschaafde
oorlogsvoering op zee schendt, hetzelfde lot mag verwachten. Meer nog, de volgende wordt opgehangen.” Met andere
woorden, als een misdadiger van gemeenrecht beschouwd
wordt.
De internationaal- en oorlogsrechterlijke regels en voorgaanden in deze zaak zijn uitvoerig na te lezen in het vorig
nummer van M&M Contact.
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Een internationaal schandaal
De Britten hadden het over een juridische moord, de film “The
murder of Captain Fryatt” maakt furore en de internationale
pers, zoals The New York Times maakt gewag van een
opzettelijke moord. Vraag is waarom men deze executie
internationaal een schandaal noemde, terwijl elke dag op het
slagveld duizenden mannen legaal gedood werden.

Stadsarchief Brugge

Er was inderdaad meer aan de hand. De gronden waarop
Fryatt was veroordeeld, waren ambivalent en het was
onduidelijk of hij een zware misdaad had begaan. De regels in
het internationaal recht hierover waren complex en de
duikbotenoorlog was nieuw. De Amerikaanse ambassadeur in
België spoorde Duitsland aan om Fryatt een gespecialiseerde
verdediger te geven en in Berlijn aanvaardden het Ministerie
van Buitenlandse zaken en de Admiraliteit dit. Ook in Brugge
stelde de auditeur van het Marinekorps Flandern dat hij geen
expert was en vroeg hij om het proces uit te stellen.
De commandant van het
Marinegbiet, Admiraal Ludwig
Von Schröder, weigerde
echter, zodat het proces
doorging en Fryatt ter dood
werd veroordeeld; hem geen
beroep werd gegund en het
vonnis onmiddellijk werd
uitgevoerd. In Brugge zag
iedereen deze executie als
een persoonlijk wraak van
Von Schröder, wetende dat
Berlijn gepoogd had hem te
stoppen. Na de oorlog zou
Londen tevergeefs proberen om Von Schröder hiervoor te
laten berechten als oorlogsmisdadiger.
Er werden dus regels geschonden. Regels rond de
internationale rechtsorde, rond het internationale evenwicht
en de vrijheid op zee. Duitsland nam daarmee een ernstig
risico, zeker nadat het tot zinken brengen van de Lusitania en
de executie van verpleegster Edith Cavell in Brussel de
gemoederen in 1915 al zwaar beroerd had. Duitse politici

beseften dit, maar door hun ondergeschiktheid aan het
militaire beleid en de onbuigzame Duitse ideeën over het
begrip militaire noodzaak werd niet naar hun stem geluisterd.

De Duitse rechtvaardiging
De executie van Fryatt was voor de Duitse Marine een manier
om de aanspraken op de Noordzee duidelijk te stellen. De
geallieerden zagen de oorlog als een inspanning om de
internationale rechtsorde te herstellen, terwijl in Duitsland de
oorlog werd gezien als een verdedigingsoorlog van een land
dat langs alle kanten was ingesloten. Critici wezen er op dat
het Duitsland was dat zowel aan het West- als het Oostfront
veroverde gebieden bezette, maar voor de meerderheid in
Duitsland vormden deze gebieden een vooruitgeschoven
verdedigingslijn. Dit gold zeker voor de Vlaamse kust, waar de
kustverdediging zwaar versterkt werd en de driehoek
Oostende-Zeebrugge-Brugge tot een militaire basis werd
uitgebouwd.
Een basis, niet voor een invasie van Groot-Brittannië, maar
voor een “Kleinkrieg” op zee, in een uitputtingsstrategie die
poogde Groot-Brittannië economisch op de knieën te krijgen
door het treffen van de commerciële verbindingsroutes.
Kleine duikboten en lichte destroyers waren daar zeer voor
geschikt. De basis in Vlaanderen van het speciaal opgerichte
Marinekorps Flandern werd geleid door Admiraal Ludwig Von
Schröder, die expert werd in het plannen van de Kleinkrieg
tegen Groot-Brittannië. Onder zijn leiding werd een militair
bolwerk uitgebouwd op de Vlaamse kust, berokkende zijn
duikbootflottielle heel wat schade aan de geallieerde
scheepvaart en konden Duitse mijnenleggers de monding van
de Theems bereiken.

Provinciale Bibliotheek West-Vlaanderen

Er werden dus aan de Vlaamse kust belangrijke oorlogsinspanningen geleverd. Deze waren echter niet bedoeld om
de impasse aan het front te doorbreken, maar wel om een
uitputtingsoorlog te ondersteunen.

De uitbouw van het militaire bolwerk.
Streekbewoners zagen hun bewegingsvrijheid ingeperkt:
bruggen, kanalen, spoorwegen en stranden werden verboden
terrein, vrouwen werden vernederend onderzocht op het
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dragen van verboden documenten, de avondklok werd
ingesteld, enzovoort. Von Schröder wilde het Vlaamse
bolwerk veilig stellen voor Duitsland, want in zijn overtuiging
zou er een tweede Duits-Britse oorlog volgen en was het
bolwerk nodig om de Britten te verplichten de status van
Duitsland als wereldmacht te aanvaarden. Hij was er van
overtuigd dat dit de Belgen allemaal weinig kon schelen, als
ze maar van een voldoende welstand genoten.

Burgerlijk verzet
Maar Von Schröder vergiste zich. Er waren wel degelijk
Belgische burgers die bereid ware zich te verzetten tegen de
transformatie van hun streek en stad in een militair bolwerk
van een vijandelijke macht, en zelfs tegen een hoge prijs. Op
15 september werden 6 mannen terechtgesteld voor verschillende verzetsdaden. Onder hen Emiel Van Veirdegem, uit
Aalter, die informatie verzamelde over de Duitse troepenbewegingen via het spoor. Hij zag dit als zijn bijdrage tot de
latere bevrijding.

Jeanne De Beir en Pierre Mus
Het inlichtingenwerk was een manier om het bolwerk te
slopen en het verzet was, anders dan in de Tweede
Wereldoorlog, een ongewapend verzet dat in de eerste plaats
gebruik maakte van de lokale kennis en contacten. Hiervoor
was uiteraard veel initiatief nodig.
De zaak van de veertigjarige weduwe Jeanne De Beir
illustreerde dit. Ze woonde in Duinkerke en werkte voor de
Franse inlichtingendienst. Ze gebruikte daarvoor haar
contacten langs de Vlaamse kust van Duinkerke tot in Zeeland
en Brugge. Onder die contacten bevond zich een jeugdvriend
die een café openhield dat bezocht werd door troepen van
het Marinekorps en een zuster die een hotel openhield waar
Duitse officieren logeerden. Via hen verzamelde ze schetsen
van de inplanting van de Duitse artillerie, die ze via Nederland
naar Duinkerke smokkelde. De Duitsers hadden hierover
vermoedens, maar geen echte bewijzen. Niettemin werd ze
ter dood veroordeeld op 19 november 1915.
Von Schröder was niet bereid gratie te verlenen, want voor
hem was de terechtstelling van een vrouw een bijzonder
geschikte afschrikking. Hij moest echter inbinden op last van
Berlijn en na bijkomende argumenten van het Brugse
stadsbestuur. De Beir zou terechtgesteld worden op 21
november in de namiddag, maar eerder die dag werd in
Brugge een herdenkingsmonument voor de Duitse
gesneuvelden ingewijd. De Brugse burgemeester Amédée
Visart de Bocarmé sprak waardige woorden, waarna hij Von
Schröder aansprak over De Beir. Von Schröder was bereid om
uitstel van executie te verlenen en op die manier kon de
Duitse diplomatie in actie treden en met succes genade
bepleiten bij het Keizerlijk Gerechtshof in Berlijn. In februari
1916 werd ze naar het Duitse gevangenekamp van Belitz
weggevoerd, waar ze in zeer harde omstandigheden de
oorlog overleefde. Na de oorlog keerde ze terug naar Brugge
om er een hotel te openen en er in 1971, bijna honderd jaar
oud, te sterven.

Zoals alle agenten, was De Beir een uitzonderlijk figuur. Ze
vertrouwden erop dat de Duitse invasie onrechtmatig was en
bijgevolg geen blijvend resultaat kon hebben, maar ze
betaalden een hoge prijs, zeker wanneer de Duitse
contraspionage efficiënter werd. De manier waarop het
Brugse netwerk rond Pierre Mus ontmanteld werd, illustreert
dit. Einde maart 1916 werden drie van zijn agenten opgepakt,
maar Mus zelf kon ontsnappen met een vals paspoort. Ze
werden op 12 april ter dood veroordeeld en alles werd
klaargemaakt voor de executie. Op het laatste ogenblik werd
de executie uitgesteld, omdat een gratieverzoek was
ingediend en de hoop flakkerde op. In werkelijkheid moest dit
uitstel toelaten dat de Duitsers Pierre Mus alsnog konden
vangen.
Het Marinekorps besliste om door te gaan met de drie
executies, omdat het verwachtte dat Pierre Mus zich niet
meer zou vertonen in Brugge. De drie mannen werden
terechtgesteld op 8 mei, de datum van de ondertussen
verboden H. Bloedprocessie. Deze datum was bewust
gekozen, want Brugge moest voelen dat het overheerst werd.
Een van de veroordeelden was immers lid van erewacht van
het H. Bloed tijdens de laatste uitgang van de processie voor
de oorlog. De drie mannen werden gedood in het hof van
Aurora achter De Lansierskazerne, terwijl buiten een grote
zwijgende menigte wachtte. Toen de veroordeelden voorbij
de aanwezige schepenen geleid werden, vroeg één van hen
dat goed voor zijn gezin zou gezorgd worden en aan de
executiepaal riepen ze patriottische woorden.

Het Brugse executie-oord Hof van Aurora
Er werden die zomer nog twee executies uitgevoerd: Leopold
Brion, een jonge meestergast uit Wenduine, en Abel Rivière,
een jonge tekenaar uit Brugge, hadden voor het Britse Groot
Hoofdkwartier de kustverdediging in de duinen in kaart
gebracht. Hun koerierster werd aan de Nederlandse grens
aangehouden en alle drie werden ter dood veroordeeld. De
vrouw kreeg genade, maar Brion en Rivière niet. Ze werden
terechtgesteld op 2 augustus 1916. Twee Brugse schepenen
waren aanwezig en de burgemeester van Wenduine. Weer
bracht een menigte een stille hulde.

M & M C o n t a c t 3 / 2 0 1 6 | 47

Anoniem massageweld tegen burgers.
Het was de laatste terechtstelling, want na die zomer zou het
bezettende leger zijn macht op een andere wijze
onderstrepen. In Brugge verliepen de terechtstellingen haast
theatraal, in volle dag, midden een drukke arbeiderswijk in
het stadscentrum en in het bijzijn van notabelen. In Brussel,
Antwerpen en Gent gebeurde dit ’s morgens vroeg, buiten de
bebouwde kom en zonder getuigen. Maar na 1916 volgden
geen terechtstellingen meer en ook tijdens de Tweede
Wereldoorlog werden verzetsmensen op afgelegen plaatsen
gedood, zoals in de bossen van Loppem en zonder getuigen.

Om tegen deze rancune in te gaan, moesten publieke
evenementen herinneren aan de Belgisch-Britse alliantie
tijdens de oorlog. Publieke evenementen zoals de
overbrenging van het lichaam van Edith Cavell van Brussel
naar Norfolk in mei 1919, een grandioos en zorgvuldig
voorbereide vertoning. Zo verging het ook met het lichaam
van Charles Fryatt dat van Brugge naar Dover werd
overgebracht en dan naar de begrafenisdienst in Saint Paul’s
Cathedral in Londen in juli 1919.

Na de zomer van 1916 demonstreerde de bezetter zijn macht
op een andere manier. Dwangarbeiders werden massaal en
bruut gedeporteerd naar plaatsen waar ze onder dwang voor
de bezetter moesten werken. Deze deportatie bereikte
echter nooit het niveau van bvb de wreedheden in Belarus in
1942. Het idee leefde immers nog dat burgers geen doelwit
van oorlogshandelingen mochten zijn.
Maar toch, de grenzen van het toelaatbare vervaagden en er
was een totaliserende logica aan het werk, zelfs aan
geallieerde zijde, waar het bombarderen en beschieten van
de Belgische kust en Brugge opgang maakte en daarbij
nevenschade bij burgers aanvaard werd.

Executie van Fryatt als keerpunt
Dit betekent dat de dood van Charles Fryatt, een eeuw
geleden, op een keerpunt in de oorlog viel. Zijn executie
betekende een uitbreiding van het geweld, want hem als een
misdadiger voorstellen en hem de mogelijkheid tot beroep
ontzeggen betekende een verandering in de normen. Maar
zijn executie, zoals alle executies van burgerlijke verzetslui,
werden nog steeds volgens een ritueel uitgevoerd.
Daar kwam een einde aan in 1916 : de burgerlijke doelen van
het bezettingsgeweld hadden niet langer een gezicht.
Bovendien waren de gedeporteerden na de oorlog weinig
zichtbaar en kregen ze weinig erkenning, ze hadden immers
voor de vijand gewerkt. Zij die in de kampen overleden,
werden niet verdacht en hun namen verschenen op publieke
monumenten. Maar de overlevenden werden een anonieme
massa en geen enkele van hen stond op als het gezicht van de
gedeporteerden.
In contrast daarmee werden de terechtgestelde burgers
individuele helden. Hun portretten werden verdeeld,
verhalen over hun leven en heroïsche dood circuleerden en in
1919 werden ze met grote eer herbegraven in hun thuisstad
of dorp. Deze cultus rond de terechtgestelden was voor de
samenleving een manier om de militaire bezetting te
verwerken en aan te tonen dat ook burgers hun leven hadden
gegeven. Het was ook een manier om aan het internationale
publiek te tonen dat ook België had bijgedragen tot de
nederlaag van Duitsland, hoewel België als onbetekenend
was behandeld tijdens de vredesgesprekken in Parijs. Het
Verdrag van Versailles ontgoochelde de Belgen bitter en
sommigen blameerden Groot-Brittannië hiervoor openlijk.

Rouwstoet Captain Fryatt – Brugge 1919

Maar er waren ook minder plechtige herdenkingen. De haven
van Zeebrugge werd een trekpleister voor het oorlogstoerisme voor Belgen en Britten en onvermijdelijk kwam er
ook een wafelhuis rond het thema Charles Fryatt, dat ook
tochten op zee aanbood en zelfs de stoel, waarin Fryatt
terechtstond, tentoonstelde. Dit toont aan hoe Fryatt een
plaats vond in het dagelijkse landschap van het interbellum.
De gedachtenis aan Fryatt vervaagde na de Tweede
Wereldoorlog, net als deze van de Belgische verzetslieden. De
Eerste Wereldoorlog werd nu gezien als een oorlog rond niets
en figuren als Fryatt werden gezien als schepsels van de antiDuitse oorlogspropaganda.

Besluit
Het past om stil te staan bij datgene waar het in de zaak van
Charles Fryatt en andere Belgische verzetslui om ging: de
internationale rechtsorde en de onafhankelijkheid van kleine,
niet tot de tanden gewapende staten, zelfs al hebben ze
machtige buren. Misschien moeten we daar vooral bij
stilstaan, nu Europa’s oostelijke grenzen bedreigd worden
door een sluipende oorlog gevoerd door “groene mannetjes”
van een verongelijkte vroegere grootmacht.

48| M & M C o n t a c t 3 / 2 0 1 6

Over de prikkeldraad
Of de zoektocht naar het antwoord op een prikkelende vraag
Door Freddy Vervaet, bestuurslid

Tijdens een lezing over de Slag aan de Somme werd
uiteengezet dat prikkeldraad, één van de verdedigingsversperringen die de Duitsers gebruiken, omzeggens
ongeschonden uit de artilleriebeschietingen kwam. De
Britse infanterie dacht verkeerdelijk dat deze versperring
zou zijn opgeruimd. Het is genoegzaam bekend dat hun
aanvalsgolven vastraakten in de intact gebleven draad.
In militaire middens is deze stelling goed gekend. Voor een
leek als ik is dat minder vanzelfsprekend en dus zocht ik
wat informatie op. Onze secretaris André Billiet was
zo vriendelijk het resultaat daarvan samen te vatten.
Prikkeldraad – Fil barbelé – Barbed wire – Stacheldraht

Probleemstelling
Na een lezing over de Slag aan de Somme bleef ik met
volgende vragen zitten:
1. Klopt het dat prikkeldraadversperringen artilleriebeschietingen kwasie ongeschonden doorstaan?
2. Hoe komt dat?
3. Is daar ooit onderzoek naar gedaan?
4. Wat te doen om deze versperring te overwinnen als
aanvaller?
Ik ging dus via email te rade bij instanties waarvan ik
verwachtte dat ze mij een gefundeerd antwoord zouden
kunnen geven. Hieronder een bloemlezing uit hun antwoorden.
Historial de la Grande Guerre, Peronne
“Monsieur,
il est difficile de répondre à votre question. Les fils de fer
barbelés installés en réseau, en avant les tranchées, étaient
en effet difficiles à détruire, même par l’artillerie qui avait
pour mission principale de les briser avant une attaque.
De nombreux récits de soldats deplorent en effet, que lors
d’assaults, les fantassins trouvaient les barbelés encore
intacts côté ennemie, qu’il fallait couper avec des pinces ou
des cisailles….”
Koninklijke Militaire School, Brussel
“Geachte,
de stelling 1 (WW1) is mij niet bekend. En de stelling 2 is
volgens mij juist. U kan de nodige informatie vinden op Google
betreffende de bangelore torpedo”… (volgt een serie
verwijzingen naar Google)

Imperial War Museum, London
“Dear Freddy, unfortunately we do not have the resources to
give individual responses to the thousands of questions for
other information we receive each year. We are sorry that we
cannot help with enquiries about general history…You could
try and contact the British Army. Perhaps they can help you…”.
Army Headquarters, Andover
“Dear Mr Vervaet,
WW1 problems dealing with wire are probably best
researched in books about that period. The article in
Wikipedia, link below, gives a good account of the
development and use of Bangalore Torpedos. I would suggest
that because the device is linear it provides a cutting blast
effect, hence its efficiency in cutting wire. The detail in the
Wikipedia article certainly supports this.
Yours sincerely”
Nv BEKAERT industries, Zwevegem
“Beste Mr Vervaet
Alvast bedankt voor je interesse. Zeker een van de meest
originele vragen die ik dit jaar binnen kreeg via de site.
Aangezien Bekaert in Europa reeds tientallen jaren niet meer
actief is in prikkeldraad hebben we hierover geen exacte
studies. Wat ik je wel kan zeggen: als draad in concertinas
gelegd wordt is deze spanningsloos. Bij impact zal deze zich
dan ook eenvoudigweg verplaatsen, weg van de impact. Door
de treksterkte (uitgedrukt in N/mm²) die het draad heeft, zal
de concertina zich deels gedragen als een torsieveer en na de
impact terugkeren/-veren in de mate van het mogelijke naar
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zijn originele staat en plaats. Mocht het draad op spanning
staan tussen gewapende palen die een bombardement
overleven; dan bestaat er wel een kans dat deze breekt door
de impact.”

vernietiging. Het wegschieten van een bevestigingspunt
waaraan de draad is vastgemaakt, kan dan zorgen dat de
draad meegaat; in wezen wordt hij wat verplaatst. De
concertina is in dit geval de beste prikkeldraad toepassing..”.

Prof Dr Em Luc De Vos (telefonisch)

Tot daar de “fine fleur” van de antwoorden…

“Inderdaad, losse prikkeldraad, kan een artilleriebeschieting
doorstaan. Bij gespannen draad is er meer kans op

Probleemstelling
Een omheining duidt aan waar een eigendom, een bepaald
gebied of invloedssfeer begint of eindigt. Deze omheining
moet niet noodzakelijk aaneengesloten zijn. Een symbool
volstaat soms, zoals een grenspaal, betonning op vaarwaters,
muren..enzovoort.

omheining, als afsluiting en bescherming, bood weinig
weerstand bij een inbraak of uitbraak van vee. De gladde
draad maakte binnenglippen zonder schade tot een makkie.
Er werd daarom verder geëxperimenteerd. Plankjes beslagen
met nagels werden aan de draad bevestigd en ook de
haarspelden van Mr Ellwood’s egaa deden het goed, alsook
doornen, vishaken, pijlpunten enzovoort. We zijn dan al in
1874 en alles wat punten had passeerde de revue van de
uitvinders. Her en der werden octrooien aangevraagd, zodat
er alweer veel vaders zijn van het concept…
Feit is dat op 27 oktober 1873 een octrooi werd aangevraagd,
dat pas op 24 november 1884 werd toegekend, aan een
zekere J. Glidden, voormalig zakenpartner van Ellwood. De
haarspelden maakten dus duidelijk furore.
In een publicitaire tekst prijzen beide heren de kwaliteiten
van hun oplossing, waaruit ik enkel de voornaamste
trefwoorden aanhaal :
“ neemt nauwelijks ruimte in – put de grond niet uit – niet
gesnoeid – geeft geen schaduw aan de gewassen- met de
ploeg er vlakbij te komen – geen ongedierte – geen
beschutting aan onkruid – rot niet – blijft schoon – vuur
kan het niet vernietigen - wind heeft er geen vat op –
veiliger – altijd in positie – duurzaam – sterker – scherpe
korte punten – lichter - garantie – goedkoop –
standaardomheining – volle tevredenheid.”

In het Wilde Westen werd voor een ommekeer gezorgd. Het
loslopend vee werd niet meer gedreven, want door de
intensievere veeteelt bleven “the boys” bij hun “cows” op
vruchtbare weiden. Om te beletten dat wilde koeien kwamen
meegrazen, werden afsluitingen geplaatst, met als voordeel
dat de eigen koeien ook niet meer wegliepen. We zijn dan
grosso-modo in het jaar 1860 en het einde van the Wild West
was ingezet.
Gezien het hout gratis was en onbeperkt voorhanden, werden
palen de grond ingeheid en met elkaar verbonden door
enkele horizontale planken. De omheining, als fysische
hindernis was een feit. Zeer arbeidsintensief, niet
onderhoudsvriendelijk en evenmin “all weather resistant”.
Enkele veeboeren kwamen op het idee om de houten planken
te vervangen door ijzerdraad en zo geschiedde, doch deze

Ik ben er evenwel niet van overtuigd dat het vee er ook zo
over dacht. De grote boost kwam er toen Ellwood met zijn
Barb Wire Company de opdracht kreeg van de Northwestern
railways om 150.000 km van hun spoorlijn af te bakenen met
zijn prikkeldraad. Meer kan men niet wensen natuurlijk. De
echte commercialisering was een feit.
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De militaire toepassing
Bronnen duiden de Zuidafrikaanse Boerenoorlog (1899-1902)
aan als de plaats waar de Britten voor het eerst de
prikkeldraad voor militaire doeleinden gebruikten. Alhoewel
de Britse legerleiding niet overtuigd was van het militaire nut,
bestelden ze toch ettelijke rollen “pinnekensdraad” om hun
concentratiekampen mee te omheinen. Voor dit soort
kampen hebben ze ook de primeur trouwens. Het was de
eerste maal dat deze draad gebruikt werd om mensen samen
te houden. Ik verzoek u daarom de publicitaire tekst op vorige
bladzijde te herlezen met dit laatste in het achterhoofd.
Het eerste effectief militaire gebruik gebeurt tijdens de
Russisch-Japanse oorlog (1904 -1905) waarbij de pindraad en
het machinegeweer samen met de loopgracht werden
gecombineerd. Zo komen we naadloos bij de Eerste
Wereldoorlog, waar de draad in al zijn vormen en toepassing
werd gebruikt.

De vervolmaking van de prikkeldraad vinden we bij de
“Dodendraad” tussen Vlaanderen en Nederland, of de
Grenzhochspannungshindernis zoals ze die destijds noemden.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog kennen we vooral de
toepassingen bij de Nazi concentratiekampen. Dit hoeft hier
verder geen betoog.

Andere burgerlijke toepassingen
Het IJzeren Gordijn dat beide Duitslanden decennialang
scheidde, was ongetwijfeld een schoolvoorbeeld voor actuele
omheining van allerlei slag, waaronder de prikkeldraad. In de
éne visie: om te beletten dat het eigen volk overloopt; in de
andere om te beletten dat de Westerse ideologie
binnensluipt. Elk peinst er het zijne van.
Politioneel worden de zogenaamde Spaanse of Friese Ruiters
gebruikt op een defensieve stelling bij betogingen, om te
beletten dat betogers doorgang krijgen, bijvoorbeeld de
neutrale zone in Brussel.

Moderne toepassingen
Deze is verkrijgbaar in alle diameters en alle lengtes en wordt
naar wens per container geleverd en met een voertuig
uitgerold. Soms 2 of 3 rijen boven en naast elkaar.

Ook als ultiem beveiligingsmiddel voor havenbedrijven om
ongenode gasten te beletten onwettig het havengebied te
betreden. Meestal in samenhang met meer vredelievend
uitziende Betafences.
In oorlogsomstandigheden heeft de horizontaal gespannen
prikdraad afgedaan. Thans gebruikt men concertina’s. Dit is
opgerolde roestvrije draad die als een spiraal wordt uitgerold.

De pinnekes worden bij deze concertina’s vervangen door
platte, scheermesachtige metalen plaatjes
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Enkele bijkomende vragen
Vanwaar de term “barbed” of “barbelé”?

De Tank

Deze benaming is ontegensprekelijk van Amerikaanse origine
en wordt best vertaald als “weerhaak van een pijlpunt”. De
Fransen hadden niet direct een passende vertaling en namen
de term over. Tegenwoordig spreekt men over
scheermesdraad voor verdedigende doeleinden. In landbouw
milieu blijft het prikkeldraad.

In de Eerste Wereldoorlog kon de tank gemakkelijk de
draadversperring overschrijden, maar niet vernielen. In de
begindagen was dergelijke operationele inzet niet bepaald
een succes te noemen.

Wat ondernemen tegen prikkeldraad?
Het menselijke bruggetje
De infanterist werd aangeleerd dat, om prikkeldraad te
overschrijden, de eerste van het rot plat op de buik over de
draad gaat liggen en de achteropkomers van het rot
gebruiken zijn rug als opstapje om de aanval verder te zetten.
Het is me als leek nooit duidelijk geworden hoe die sukkelaar
dan uiteindelijk zelf eruit geraakte? Wie wachtte om hem uit
zijn onfortuinlijke positie te bevrijden? Ik kan het antwoord
vermoeden.
De Bagelore Torpedo
Dit is een in 1912 door de Amerikanen ontworpen buisvormig
explosief dan in de prikkeldraadversperring werd gebracht en
er dan tot ontploffing werd gebracht. Door de nabijheid van
de ontploffing met losgekomen schrapnels die bijna in fysisch
contact waren met de draad zelf, kon een gangpad van
hooguit enkele meter worden bekomen. Is nog steeds in
gebruik.

Nachtarbeid
s Nachts, gewapend met een tang, de draad op strategische
plaatsen doorknippen om zo in stilte een doorgang de maken.
Soms een succes; doch de “overkant” was ook niet doof en de
gemaakte gaten werden soms nog dezelfde nacht gedicht.
Jammer voor de aanvallers alweer.
Het addertje
Een goed militair strateeg heeft me uitgelegd dat een
defensief, bestaande uit loopgrachten en prikkeldraad, door
zijn bemanning steeds onder waarneming én vuur moet
liggen. Begrijpelijk, anders wandel je er zo doorheen.

Getuigenissen
In historische boeken over de Eerste Wereldoorlog worden
getuigenissen van soldaten aangehaald die inderdaad
bevestigen dat de gebombardeerde draad intact was na de
inslagen, waardoor de aanval versmoorde in de draden.
Zo schreef Erich Maria Remarque:
“Prikkeldraad is iel, buigzaam, weerbarstig, moeilijk te raken
en niet volledig te vernielen

Tot slot: “Wat met de vier vragen?” en een muzikale eindnoot
Met wat we hiervoor aan informatie verzamelden kunnen we
mijns inziens voldoende antwoorden.
1. Klopt het dat prikkeldraadversperringen artilleriebeschietingen quasi ongeschonden doorstaan?
Ontegensprekelijk waar
2. Hoe komt dat?
De beste uitleg komt van NV Bekaert en is technisch
onderbouwd en bevestigd door Prof Em Luc De Vos.
3. Is daar ooit onderzoek naar gedaan?
Nergens enige reactie noch verwijzing naar een effectief
waarheidsvindend onderzoek gevonden. Tenzij het
natuurlijk bij onze lezers een licht doet branden? De
Britten hadden, voorafgaand aan de aanval van 1 juli 1916
aan de Somme, beter bij wijze van experiment enkele
meters prikkeldraad gespannen en gebombardeerd. Dat
zou hen 3 miljoen granaten bespaard hebben en ook
tienduizenden mensenlevens. De legerleiding zou dan
genoodzaakt geweest zijn om dieper na te denken over
modernere strategieën.
4. Hoe de versperring te overwinnen als aanvaller?
Hierboven ook al uitvoerig omschreven. Met de Bangelore
torpedo en de tank als topnummers. Het is me onbekend
of er ondertussen al andere strategieën of middelen zijn
ontdekt. Of zijn de granaten thans sterker en efficiënter
dan deze die aan de Somme gebruikt werden?

TOT SLOT EEN MUZIEKALE EINDNOOT:
Twee goed gekende liederen hebben het in hun tekst over
Prikkeldraad:
Het lied van de Veensoldaten:
“…Wo wir ferne Jeder Freude Hinter Stacheldraht verstaut…”
(“..Waar ons we ver van elke vreugde Prikkeldraad weg
stouwt”…
Het Dachaulied:
“…Stacheldraht mit Tod geladen, Ist um unsre Welt
gespannt…”
(“…Prikkeldraad met dood geladen, Spant om onze wereld
heen…”)

U begrijpt dat niet alle tekst en informatie uit mijn losse pols
komt. Dank aan Google & Co, maar ook het boek van Dick
Wittenberg “Prikkeldraad” (uitg. Atlas Contact.), Wikipedia,
de lezingen van War And Remembrance, de cursussen van
Syntra West en bezoeken aan allerlei sites en musea van
beide wereldoorlogen waren nuttige bronnen van informatie.

Freddy Vervaet
Bestuurslid M&M Brugge/West-Vlaanderen
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De Nationale Dag 2016
Kleine Brogel – 24 november 2016
Mars & Mercurius Club Hasselt organiseerde dit jaar de nationale dag op de Vliegbasis van Brogel. Het thema van
de dag was gericht op Defensie, met niet alleen een conferentie door Chef Defensie Generaal Marc Compernol maar
ook een exclusief bezoek aan de installaties en vliegtuigen op de basis. We namen deel met 24 leden en partners.

Vroeg uit de veren
Voor zij die kozen om met de bus naar Kleine Brogel te reizen,
werd het vroeg dag, met afspraak om 5.30 uur aan de
Esplanade aan de achterkant van het station te Brugge; en
ook zij die met eigen wagen reisden waren vroeg de baan op.
De busreis bracht ons na een korte stop in Gent Sint-Denijs
vlot naar Kleine Brogel, waar we al om kwart voor acht
arriveerden. Na een hartelijk welkom met fotosessie konden
we in een zeer standing- en smaakvol ingerichte zaal genieten
van een verzorgd ontbijtbuffet. Het werd een hartelijke
ontmoeting met de meer dan 250 deelnemende M&M leden.

Een goed gevuld programma
Stipt om 10 uur vertrokken de dames voor een bezoek aan
het Glazen Huis in het nabijgelegen Lommel en al even stipt
werd de aftrap gegeven voor de academische zitting. Na een
hartelijk welkom door de nationaal voorzitter Pierre Degreef
en de voorzitter van de organiserende Club Hasselt was het
de beurt aan de gastspreker.
Niemand minder dan Generaal Marc Compernol, Chef
Defensie, gaf een uitgebreid en goed gestructureerd overzicht
van de belangrijkste uitdagingen die de Strategische Visie
voor Defensie meebrengt op het vlak van budget, personeel,
materieel, operaties, enzovoort. Hij benadrukte de noodzaak
om al die processen op elkaar af te stemmen om voor
Defensie de horizon van 2030 te bereiken. Ook het actuele
onderwerp van de herziening van de pensioenleeftijd voor
militairen ging hij niet uit de weg, waarbij hij openhartig de
uitdagingen opsomde die de verlengde militaire carrière met
zich meebrengt
.

Tegen de middag keerden de dames terug en mochten we
samen aanschuiven voor een voortreffelijke lunch, waarna
een geleid bezoek aan de basis volgde. Na een F16
demonstratievlucht, waaruit eens te meer de topkwaliteit,
vaardigheid en vakmanschap van onze piloten bleek, konden
we verschillende standen bezoeken, onder anderen rond het
onderhoud van de vliegtuigen, het overlevingsmaterieel en
de vliegveldverdediging. Daarna was het tijd voor de
slotreceptie, waar menig dankwoord werd uitgesproken en
waar Club Namen fier het Vaandel van de Nationale voor
2017 overnam.
Voorwaar een over de hele dag geslaagde dag die meer dan
felicitaties verdient voor de organiserende Club Hasselt.
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Economeet
Forum Officers & Entrepreneurs
Brussel, 23-24 juni 2016

De nationale Raad van Bestuur heeft vorig jaar beslist dat een sterke Mercuriusdimensie 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
volgend jaar een tweedaags evenement opgezet onder de noemer “Officers &
Entrepreneurs”

When INDUSTRY meets DEFENCE …
Waar het partnership tussen Defensie en de bedrijfswereld in vele landen van de NATO al een feit is, blijft deze samenwerking in
België anekdotisch. Deze zal wellicht snel evolueren naar meer uitwisselingen en wisselwerking. De “ Strategische Visie van
Defensie (2016-2030) ” bevestigt dit alleen maar.
Dit Strategisch actieplan voorziet - vanaf 2017 – een outsourcing politiek voor de uitvoering van diensten, materiaal en
infrastructuur, evenals investeringen in R&T. Vandaar dat nieuwe banden gelegd zullen worden tussen Defensie en de
bedrijfswereld.
Er zijn nog veel bedrijven en organisaties die geen band noch netwerk hebben bij Defensie. Ook zijn niet alle verantwoordelijke
militairen belast met het uitvoeren van dit plan op de hoogte van het potentieel van bepaalde bedrijven of diensten.
Daarenboven zullen Defensie en de Bedrijfswereld geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen op het vlak van veiligheid:
bescherming van de bevolking en van economische intelligentie, beveiliging van de installaties en communicatiesystemen,
"cybercrime" … zijn bijvoorbeeld nu al bekommernissen. Met welke andere risico’s zullen we in de toekomst nog te kampen
krijgen?
Het is net om zich in deze kwesties te verdiepen dat de Koninklijke Kring MARS & MERCURIUS het ”OFFICERS & ENTREPRENEURS
FORUM” organiseert in Brussel op 22 en 23 juni 2017.
Dit is een unieke gelegenheid om businessrelaties aan te knopen of te verstevigen tussen de actoren van Defensie en deze van het
economisch leven, maar ook om opportuniteiten te ontdekken en de maat te nemen van enkele belangrijke uitdagingen.
Het is ook een opportuniteit voor industriëlen en dienstverleners om de afgevaardigden van Defensie te overtuigen van het nut
van een partenariaat!

Geïnteresseerd? Wil u graag meer te weten komen over dit Forum?
Stuur dan uw vragen en/of voorstellen naar info@oe-forum.org
Antwoorden, een voorlopig programma en voorwaarden voor deelname zullen u zo snel mogelijk toegestuurd worden.
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Franse nationale orde
voor past-voorzitter Francois Crepain
Namens President François Hollande reikte mevrouw ClaudeFrance Arnould, ambassadeur van Frankrijk, op 4 november
2016 het Kruis van Ridder in de Franse ”Ordre du Mérite
National” uit aan past-voorzitter François Crepain. Hij mocht
deze prestigieuze Franse onderscheiding ontvangen voor zijn
rol als voorzitter van het herdenkingscomité COMIFUSMAR*
tijdens het vijfdaags herdenkingsprogramma rond de inzet
van Franse Marinefuseliers in onze streken tijdens WOI.

De plechtige uitreiking ging door op de Franse Ambassade in
Brussel en werd bijgewoond door verschillende
vooraanstaanden, waaronder eregouverneur en federaal
Commissaris WOI Paul Breyne, Advocaat Generaal bij het
College van
Procureursgeneraal Jean-Luc Cottyn,
burgemeester van Diksmuide Lies Laridon, ereconsul van
Frankrijk in West-Vlaanderen Prof Dr Derrick Gosselin,
ereconsul van Spanje Louis Verbeke en de voorzitter van de
Belgische delegatie van de Souvenir Français Claude Michel.
In haar gelegenheidstoespraak dankte de Franse
ambassadeur van harte François Crepain en het comité
COMIFUSMAR voor de inspanningen om de moed en
zelfopoffering van de 6.400 jonge Bretoenen van de Franse
Brigade Marinefuseliers van Admiraal Alexis Ronarc’h onder
de aandacht te brengen Mevrouw Arnould herinnerde eraan
dat tijdens de dramatische Slag om Diksmuide bijna
drievierden van deze meestal nog zeer jonge en onervaren
zeelui gedood of zwaar gekwetst werden en onderlijnde het
belang om de herinnering daaraan levendig te houden.
Ze loofde verder François Crepain en de Kring Mars &
Mercurius voor de manier waarop in oktober 2014 het daarop
toegesneden vijfdaagse herdenkingsprogramma “Van
Schelde naar IJzer” werd gerealiseerd. Met een waaier aan
activiteiten, reikend van een herinneringsmars en
huldeplechtigheden over historische wandelingen en
tentoonstellingen, tot een uitgebreid educatief programma
voor scholen en een herdenkingsconcert, werd volgens haar
een uniek programma aangeboden. Ze wees tot slot ook op
de betekenisvolle bijdrage van de Franse Marine Nationale
tot dit programma, die ze een uiting van de waardering voor
het Belgische initiatief noemde.
* Het herdenkingscomité COMIFUSMAR was een initiatief van
Yves Böting (✝) en André Billiet van M&M Brugge/W-Vl. en
Theo Vandamme van M&M Gent. Het werd later aangevuld
met Ronny Vermeersch, Jan De Vos, Paul Bruynooghe en
bestuurders van diverse Franse organisaties en functioneerde
onder de auspiciën van M&M Brugge/W-Vl. vzw.
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Zij die ons verlieten
Op 21 september 2016 overleed te Brugge Edouard Ronse, lid van M&M Club Gent, maar WestVlaming in hart en nieren. Vele van onze leden zullen Eduard nog kennen van de talrijke reizen
die hij met ons meemaakte naar de Cenotaph in Londen en naar Normandië in Frankrijk.
Eduard Ronse werd geboren in Ieper op 28 mei 1930 als vijfde kind van acht in het gezin van
dokter Louis Ronse, gerenommeerd hoofdgeneesheer en chirurg, en Catherine Van der Ghote.
De familie Ronse was afkomstig van Veurne en bestond sinds 1800 uit hoveniers en kooplieden.
Edmond-Constantijn, de overgrootvader van Eduard was ook garen- en bandverkoper. Zijn
grootvader Herman werd directeur van de Rijkstuinbouwschool te Gent. Dr. Louis, de vader van
Eduard werd geboren in Gent, maar kwam na de Eerste Wereldoorlog naar Ieper, waar hij zich
vestigde als chirurg verbonden aan twee ziekenhuizen.
Eduard volgde zelf ook medische studies en vestigde zich in Gent als orthopedisch chirurg,
verbonden aan het AZ St-Vincentius. Hij was tevens ere-Geneesheer Luitenant kolonel in de
reserve.
Wij zullen Eduard blijvend herinneren als een joviale, kordate en humoristische persoonlijkheid. Niettegenstaande hij lid was
van Mars & Mercurius Gent was hij wegens zijn West-Vlaamse roots onze afdeling zeer genegen en op tal van onze activiteiten
aanwezig.
Wij bieden zijn vriendin Riet en zijn kinderen en kleinkinderen onze oprechte deelneming aan.

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

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

Leden kunnen voor de aankoop van M&M attributen onze penningmeester Ivan Loncke contacteren via Tel. 0477 31 01 17
of via e-mail ivan.loncke@skynet.be. Onze penningmeester zal dan afspreken om uw bestelling op een volgende
bijeenkomst van M&M af te leveren.
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Voorstelling nieuwe leden
Tijdens het banket op de Academische zitting van 3 december 2016 mochten we opnieuw vier nieuwe leden voorstellen. Hun
peters spelden hen de M&M-pin op. Aan elk van hen een hartelijke welkom in onze club.

Dionys Minnebo met peter Sylveer Debeucker

Theo Sterckx met peters Maurice Debruyne en
Hugo Seelen

André Luypaert met meter Noëlle Fraeyman en
peter Jacques Litière

Etienne Moons met peter André Billiet

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

