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Focus in dit nummer
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41 |

Driedaagse reis naar Normandië
Thema-avond Trafalgar Night met voordracht en wandelbuffet
Academische zitting in het teken van het Europese veiligheidsvraagstuk
De weg naar het dramatische einde van de Romanov dynastie

Komende activiteiten
Frontuitstap en bedrijfsbezoek Mc Bride – Ieper 16 november 2017
Academische Zitting 2017 – Brugge 2 december 2017
Voordracht & nieuwjaarsdrink – Brugge 29 januari 2018
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Onze agenda
Eigen activiteiten
Raadpleeg ook onze website http://mmbrugge.be voor eventuele wijzigingen en foto’s van de voorbije activiteiten.
16 november 2017

08.15 uur

Frontuitstap en bedrijfsbezoek McBride – Ieper
Vertrek per luxeautocar aan Esplande Station Brugge – Kant Sint-Michiels

02 december 2017

11.00 uur

Academische Zitting in Provinciaal Hof Brugge
“Europese defensie : het begint serieus te worden” | Prof Dr Sven Biscop

29 januari 2018

07.30 uur

Voordracht “Inleiding in de wondere wereld van de opera” | Peter Vandamme
Gevolgd door nieuwjaarsdrink
Groot Seminarie Brugge

februari 2018

19.45 uur

Voordracht door Europees Centrum voor Analyse van Satellietbeelden.
Groot Seminarie Brugge

maart 2018

19.45 uur

Voordracht medische steun bij de aanslagen van 22 maart 2016
Kolonel Guy Borgers | Commandant Milutair Hospitaal Koningin Astrid

21 april 2018

10.00 uur

Jaarlijkse Algemene Vergadering in het kasteel van Moerkerke
Gevolgd door lentelunch en dansgelegenheid

Activiteiten van andere organisaties
Een uitgebreid overzicht van de belangrijke komende herdenkingsplechtigheden is te vinden op bladzijde 40
9 november

19.00 uur

Galaconcert Provinciecommando West-Vlaanderen voor Koningsdag
Stadsschouwburg Brugge

29 november

19.30 uur

Viering 20 jaar Europe Direct West-Vlaanderen.
Debat met Gedeputeerde Jean de Bethune, Minister van justitie Koen Geens, Bart
Staes en Tom Vandekendaere, leden Europees Parlement en Inés Verplancke,
coördinator Europahuis Ryckevelde.
Locatie VIVES | Xaverianenstraat 10 | 8200 Brugge
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Waarde Mars & Mercurius leden en sympathisanten,
Hier is het dan eindelijk, het jongste nummer van ons ledenblad M&M
Contact en we geven het maar meteen toe: wel behoorlijk later dan onze
leden van ons gewoon zijn. Dat we de afgelopen maanden een zeer druk
programma hadden, dat buitengewoon veel inspanningen van onze
bestuursleden vergde, is daar niet vreemd aan.
We kunnen inderdaad terugkijken op enkele succescolle activiteiten. De
cyclus rond de 75ste herdenking van de Raid op Dieppe en van de dood van
Luitenant-ter-zee Victor Billet, met drie zeer geslaagde activiteiten, gaf
verder gestalte aan onze toekomstvisie en met de familiedag met BBQ, maar
ook met de thematische uitstap naar Oostduinkerke rond de IJslandvaart,
boden we twee kwaliteitsvolle activteiten aan onze leden aan. Ons initiatief
“Trafalgar Night” tenslotte, mocht ook op veel lof rekenen en was een
nieuwe stap om meer zichtbaar plaats te nemen in de samenleving.
Dergelijke agenda brengt uiteraard veel werk mee en het waren eens te
meer een beperkt aantal schouders die lasten moesten dragen. Al de
bestuursleden die daarbij het beste van zichzelf hebben gegeven wil ik
hierbij van harte danken en feliciteren. Maar om op hetzelfde elan verder te
werken aan de toekomst van M&M Brugge/West-Vlaanderen zijn nieuwe
ideeën en initiatieven nodig. Daarom herhaal ik hierbij nogmaals de oproep
die ik op onze Algemene Vergadering in maart deed naar leden die zich
wensen te engageren in de Raad van Bestuur. Meer daarover is te lezen in
onze rubriek “Het leven in onze Club”.
Ondertussen kijken we al volop naar de toekomst. Op 16 november doen we
een uitstap naar de Westhoek met in de voormiddag een frontbezoek in het
Heuvelland in het teken van de Mijnenslag van 1917, met aansluitend lunch
en bedrijfsbezoek aan de Ieperse vestiging van de multi-national McBride.
Op 2 december sluiten we ons werkjaar af met onze academische zitting. Dit
jaar zal Prof Dr Sven Biscop een lezing verzorgen over het Europese
veiligheidsvraagstuk, waarna we een extra feestelijke toets willen
aanbrengen ter gelegenheid van ons dertigjarig bestaan. Ook aan volgend
jaar wordt gewerkt. Op 29 januari starten we iets luchtiger met een
voordracht over de wondere wereld van de opera, waarbij politierechter
Peter Vandamme ons op onnavolgbare wijze zal leiden tijdens een muzikale
wandeling. We bieden bij die gelegenheid ook een nieuwjaarsdrink aan alle
leden aan. In februari plannen we een voordracht over het Europees
Centrum voor Analyse van Satellietbeelden en in maart voorzien we een
voordracht over de rol van het Militair Hospitaal Koningin Astrid in de
medische hulpverlening bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en
Brussel. Op 21 april kondigt zich alweer de Algemene Vergadering met
lentelunch in het Kasteel van Moerkerke aan.
Een programma, waarmee we jullie hopelijk niet zullen ontgoochelen. We
zien er dan ook naar uit jullie in de toekomst verder talrijk te mogen
verwelkomen op onze activiteiten.
U allen zeer genegen,
Jan De Vos
Voorzitter
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Driedaagse reis naar Normandië
met herdenking Luitenant-ter-zee Victor Billet
18 – 20 augustus 2017
Verslag door Andreas Billiet, secretaris

Op 19 augustus 2017 werd in Dieppe de “Operation Jubilee” herdacht. Op diezelfde dag in 1942
ondernamen de geallieerden een poging om de haven van Dieppe in te nemen. Voor de 75ste
herdenking van deze raid – die eindigde in een waar bloedbad op de stranden in Dieppe en waarbij
de Canadezen 907 doden, 568 gewonden en 1.306 gevangenen telden – werd door Canada een
indrukwekkende reeks plechtigheden opgezet. Als enig geallieerd land werd ook België uitgenodigd
om op die dag de Belgische deelnemers aan de raid te eren. Ook onze Club organiseerde naar
vijfjaarlijkse traditie een meerdaagse reis naar Normandië, die in het teken stond van deze
herdenking en waarbij een bijzondere hulde gebracht werd aan Luitenant-ter-zee Victor Billet.
Hierna volgt het verslag van deze reis, waaraan ook nationaal voorzitter Pierre Degreef met zijn
echtgenote en enkele leden van de Clubs Antwerpen en Luxemburg deelnamen.

Dag 1 – vrijdag 18 augustus
Om kwart na acht vertrokken we vanuit de opstapplaats
Brugge Station, kant Sint Michiels, en een half uurtje later kon
de rest van de deelnemers opstappen aan het Hotel Melinda
in Oostende. Via Duinkerke en Calais, en na een kleine
tussenstop aan de “Aire les Deux Caps” voor een koffiepauze,
kwamen we rond elf uur aan in Neuville-sous-Montreuil.
Daar brachten we een bezoek aan de grootste kartuizerabdij
van Frankrijk “La Chartreuse de Neuville”, waar de
tentoonstelling “Quand la Chartreuse était Belge” loopt. Deze
biedt een overzicht van een uniek stuk Belgische en WestVlaamse geschiedenis. Archivaris van de abdij Lara Larose,
begeleidde ons naar de tentoonstellingszaal en gaf
deskundige historische toelichting.
De abdij werd gesticht in 1324 door Robert VII graaf van
Auvergne en Boulogne. Het klooster is gelegen in de Cancheof Kwintevallei, nabij Montreuil aan de Côte d'Opale en werd
door de eeuwen heen meerdere malen verwoest en
herbouwd. Na de Franse revolutie in 1789 werd de
Chartreuse verkocht als nationaal goed. Stenen ervan werden
gebruikt als grondstof voor bouwwerken in de omgeving. Het
klooster verdween bijna geheel, tot de Kartuizerorde het land
in 1870 opkocht en de wederopbouw toevertrouwde aan
architect Clovis Normand. In 1905 werd de gemeenschap
gedwongen te vertrekken door de scheiding van kerk en staat.
Ze zocht toevlucht in Engeland, in de Chartreuse van
Parkminster, ontworpen door dezelfde architect.
Op verzoek van premier Clemenceau werd de Chartreuse de
Neuville bestemd voor werken van algemeen belang. De abdij
werd niet alleen een ziekenhuis, maar ook een sanatorium,
een werkende vakantiekolonie, een zomerkamp en een
zomerverblijf voor kunstenaars en schrijvers. Een falanx van
"sociale kunst" werd opgericht onder voorzitterschap van
Anatole France.
In 1915 werd de site beschikbaar voor de Belgische
gezondheidsautoriteiten als zorgeenheid voor de Belgische
soldaten.
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De Tentoonstelling “Belgen en West-Vlamingen in de Chartreuse”
Tijdens de Eerste Werldoorlog verbleven zowat 3.000 Belgen in de Chartreuse, reikend van gezinnen,
religieuzen en wezen tot soldaten. Ruim 1.200 militairen werden er verzorgd, vooral herstellenden van
tyfusbesmetting.
Het Belgisch ziekenhuis vormde een klein dorp. Gemiddeld verbleven er 700 tot 1.000 personen. De Belgische
regering was er vertegenwoordigd door directeur Jonlet en het bestuur werd verzekerd door Theodoor
Plouvier. Deze laatste zag het levenslicht in Kemmel op 12 januari 1870 en werd in juni 1893 priester gewijd
in Brugge. Daarna was hij priester-leraar in het Sint-Aloysiuscollege van Diksmuide, waarvan hij in 1909
directeur of principaal werd. Samen met de Diksmuidenaars sloeg hij in de tweede helft van oktober 1914 op
de vlucht voor het oorlogsgeweld. De taak om als een soort aalmoezenier de leiding te nemen over
schoolkinderen, lesgevende zusters en iedereen die zijn heil zocht in de Chartreuse was hem op het lijf
geschreven. Hij doopte er borelingen, leidde de plechtige communies en hield begrafenissen. Naast dokters
en verpleegsters waren er ook een honderdtal personeelsleden.
Er was een eigen bakker, klompenmaker, schrijnwerker, kruidenier en naaiatelier. Werklieden namen er
logistieke taken op zich. De vluchtelingen zelf staken ook de handen uit de mouwen. De kloosterzusters gaven
er (huishoud)onderwijs aan de vrouwen. Daarnaast was er een schoolkolonie, een van de belangrijkste
Belgische schoolkolonies tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Rond de 600 vluchtelingen uit de Westhoek, waaronder 58 Diksmuidenaars, die tijdens WO I een onderkomen
hadden gevonden in het opvangcentrum de Chartreuse overleden er in de periode april 1915 tot april 1919
en werden in een nabije weide begraven. En sindsdien vergeten … Alle grafkruisjes zijn in de jaren 50
verdwenen van de weide. Naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog werd besloten
de herinnering aan de overleden vluchtelingen terug levendig te houden.
Tot 2018 vindt in de Abdij een tentoonstelling plaats over de Belgen in de Chartreuse

Na het bezoek aan de tentoonstelling en een wandeling in de
tuin van de abdij vertrokken we om dertien uur naar “Aire de
la Baie de Somme”, waar tijdens een verpozing kon geluncht
worden met prachtig uitzicht op de baai van de Somme.

Sacrifice door nationale voorzitter Pierre Degreef en voorzitter
Brugge/W-VL. Jan De Vos. Daarna speelde de voorzitter de
Last Post en werd het plots muisstil op de drukbezochte
begraafplaats.

Om 14.30 uur ging het dan richting Dieppe, waar we halt
hielden aan de Canadese militaire begraafplaats Cimetière des
Vertus om er een korte Belgische plechtigheid te houden. Deze
plechtigheid werd geleid door ondervoorzitter Ronny
Vermeersch en bestond uit een kranslegging aan het Cross of

Vervolgens werd op zoek gegaan naar de grafsteen met
opschrift “A sailor of the Second World War an officer Royal
Navy 19th august 1942”. Daar legde de familie Billet een
poppykrans.

8| M & M C o n t a c t 3 / 2 0 1 7

Na deze korte plechtigheid vertrokken we richting centrum
Dieppe. Georges Billet, oudste zoon van LTZ Victor Billet had
een afspraak met de regionale zender France 3 voor een live
interview tijdens het avondnieuws van negentien uur. Georges
en dochter Nicole werden afgezet aan de westzijde van de
haven, waar tijdens een plechtigheid aan het monument van
de zeelieden de rechtstreekse nieuwsuitzending plaats vond.

Na een wandeling op de zeedijk van Dieppe stapten we in voor
transfert naar het hotel. Georges en Nicole vervoegden ons
later per taxi. Om half zeven konden we inchecken in het hotel
La Cour Carrée in Eu. Het hotel was ooit een 19de eeuwse
boerderij, maar is sinds 1991 een charmant hotel en werd
volledig gerenoveerd in 2007. Een uurtje later was het tijd voor
het aperitief, aangeboden door het hotel, en het avondmaal.

Om 19 uur waren alle ogen gericht op Georges Billet, die tijdens het journaal op France 3 rechtsreeks geïnterviewd werd

Dag 2 – zaterdag 19 augustus
Na het ontbijt vertrokken we naar Dieppe, waar we om kwart
voor tien aankwamen. Dankzij de heer Yves Bégos, Conseiller
municipal aux AnciensCombattants et à la Paix konden wij met
de bus probleemloos terecht op een gereserveerde parking
achter het stadhuis van Dieppe. In groep trokken we naar de
promenade, waar we om half elf een afspraak hadden met een
groep jongeren uit Dieppe en met de familie Billet. Eerst waren
de weergoden ons slecht gezind, want we kregen een paar
forse buien te verduren, maar daarna kregen we de zon te
zien, die een prachtige kleurenschakering van blauw en groen
in het zeewater toverde.

Jan De Vos, tevens voorzitter van het herdenkingscomité LTZ
Victor Billet, begeleide de jongeren tijdens een strandwandeling, waar hij de levensloop van Victor Billet uitvoering
voorstelde en aanstipte dat deze officier gestorven is op het
strand in Dieppe tijdens de raid. Samen met de
achterkleinzonen van LTZ Victor Billet werden een vijftal zakjes
keien op het strand verzameld om mee te nemen naar België,
met de bedoeling deze keien op 27 september tijdens de
herdenkingsplechtigheid in de Marine kazerne te Sint Kruis
door Brugse schoolkinderen aan het monument van LTZ Victor
Billet te laten leggen.
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Na het verzamelen van de keien werd samen met de jongeren
nog een glas gedronken in de cafetaria van het zwembad. De

keien werden ondertussen met de bolderkar van de voorzitter
naar de bus gebracht.

Na een vrije lunch werd om half twee verzamelen geblazen aan
de Passerelle Dumesnil, waar samen met de andere Belgische
delegaties een stoet werd gevormd. Met de stedelijke
harmonie en de vaandeldragers op kop stapten we op naar de
herdenkingsplaat voor Victor Billet aan de rotonde, waar een
officiële Belgische plechtigheid werd gehouden. De officiële
Belgische delegatie werd geleid door de heer Michel Jaupart,
Directeur a.i. van het War Heritage Institute, die tevens de
Minister van Defensie vertegenwoordigde. Hier werden

bloemen gelegd door Georges Billet, samen met de officiële
Belgische delegatie. André Billet legde bloemen namens het
Herdenkingscomité LTZ Victor Billet, waarna nationaal
voorzitter Pierre Degreef en voorzitter Club Brugge Jan De Vos
een krans legden in naam van Mars & Mercurius. Na de
officiële Belgische plechtigheid ontvingen Georges Billet en
Georges Depoorter, beiden zonen van Belgische deelnemers
aan de raid op Dieppe, van de Burgemeester van Dieppe een
herinneringsmedaille en een boek.
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Na de Belgische plechtigheid volgde om half drie de Canadese
plechtigheid aan het Canadees monument. Na een wandeling
in het zonovergoten stadscentrum en de obligate aankoop van
een voorraad sardienen, want Dieppe is ook een belangrijke

vissershaven die vis en zeevruchten in de Parijse restaurants
levert, werd rond zeventien uur de terugreis naar het hotel
aangevat. Na het avondmaal werd nog geruime tijd
nagekeuveld in de leuke bar van het Hotel

Dag 3 – zondag 20 augustus
Rond half tien was iedereen uitgecheckt en stond onze bus
klaar om te vertrekken naar Amiens, waar we rond elf uur
aankwamen. Deze stad werd door de Galliërs Samarobriva
genoemd en daarna door de Romeinen omgedoopt tot
Ambianum. Het hedendaagse Amiens is een nieuwe topper
binnen de citytrips geworden. Er is voldoende cultuur te
snuiven: naast het onvermijdelijke bezoek aan de Notre Dame,
deel van Unesco werelderfgoed, is er het huis van Jules Verne
en het Musée de Picardie.
Rond de middag werd afgesproken in het middeleeuws
“Quartier Saint-Leu d'Amiens” voor de gemeenschappelijke

Rond 17.00 uur werd vertrokken richting Brugge en Oostende,
waar we rond 19.30 uur aankwamen. Iedereen keek met
voldoening terug op een gevarieerd weekend, waarin cultuur,

lunch. Onze gids Freddy had gereserveerd bij Tante Jeanne die
bij nader toezicht een Oncle Jean bleek te zijn.
Na de middag werd op vrije basis nog wat rondgekuierd in het
gebied dat men in Amiens “les Hortillonnages” noemt. Een
soort drijvende tuinen, die Amiens vroeger van groenten en
fruit voorzagen. Deze werden vervoerd per boot en er werd
druk handel gedreven. Tijdens een boottocht door de meer
dan vijfenzestig kilometer lange kanalen kunnen de ruim
driehonderd hectare tellende “Hortillonnages d’Amiens”
uitstekend verkend worden. De flora en fauna binnen dit
natuurgebied zijn een belevenis op zich.

toerisme en herdenking naadloos op elkaar aansloten en de
zon overvloedig voor een kleurig decor zorgde.
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Jaarlijkse familiedag met barbecue
Marineclub Oostende – 27 augustus 2017
Verslag door Ivan Loncke, penningmeester

“Onze jaarlijkse familiedag met BBQ”
Met deze aanhef nodigt onze secretaris André Billiet
ons ieder jaar uit. Steeds op dezelfde dag: de laatste
zondag van augustus. Steeds met een informatiefolder om U tegen te zeggen.
Ook dit jaar kregen we een mooi bundel met
informatie over de ontstaansgeschiedenis van
Oostende en de bezienswaardigheden langs het
door hem uitgestippelde wandelparcours.
Wist u – en dan richt ik mij vooral tot degenen die er
niet bij waren – dat de eerste sporen van Oostende
teruggaan tot de 9e en 10e eeuw? Dan reeds was
sprake van een kleine nederzetting op het oostelijke
uiteinde, of het “Oost-ende” van het schorreneiland
Testerep of Ter Streep, dat door een vliet van het
vasteland gescheiden was. Het langwerpige eiland
werd daarbij regelmatig overspoeld. In de 11e eeuw
werd het Testerepvliet tussen het eiland en het
vasteland ingepolderd, waardoor Oostende niet
meer op een eiland lag en zich verder kon
ontwikkelen.
Voor onze wandeling en zoektocht kregen we 12
vragen voorgeschoteld. Niet altijd even moeilijk,
maar tijdens het zoeken naar het juiste antwoord
kon je toch opmerken dat onze leden de vragen
zodanig probeerden te verdraaien, dat het moeilijker
werd om het antwoord te vinden.
Het parcours leidde ons vanaf de Marineclub via de
Mercator met gelukkig 2 sloepen aan bakboord, net
als aan stuurboord, via het modern classicistische
Gerechtshof naar het mooie Leopoldpark. Hierna
namen we de weg naar het Kunstmuseum aan Zee,
of kortweg Mu.Zee, waar vroeger het gekende
warenhuis SEO gehuisvest was.

Via de nog steeds gebruikte Joodse
synagoge wandelden we naar de
Koninklijke Stallingen, die onder
Koning Leopold II gebouwd werden in
Vikingstijl. Wist je dat op het einde
van de 19e eeuw tijdens het zomerseizoen zo’n 300 joodse families in
Oostende verbleven?
Van hieruit ging het richting zeedijk
waar we eerst nog de Japanse Tuin
passeerden, die symbool staat voor
de band tussen Oostende en Japan
omwille van het hier gevestigde
Europese hoofdkwartier van Daikin.
We wandelden, of moet je op de zeedijk zeggen flaneerden, voorbij de
zeer mooi gerestaureerde villa Maritza in eclectische stijl, om na het
kursaal het voor mij onbekende pareltje Hotel du Parc te ontdekken,
waar je zeker eens een filterkoffie moet bestellen.
Ieder kind weet dat het Koninklijk Paleis zich in Brussel bevindt, maar
blijkbaar heeft ook Oostende een Koninklijk Paleis. Dit statige huis ligt
in de Langestraat en was de zomerresidentie van Koning Leopold I en
van Koningin Louise-Marie. Het is in dit huis dat Koningin Louise-Marie
overleed. Dit gebouw is nog steeds publiek toegankelijk. Het was voor
mij dé ontdekking van de dag!
Verder ging het via de Kapucijnenkerk, het op één na oudste gebouw
van Oostende, naar de Sint-Petrus -en
Pauluskerk waar zich de crypte voor
Koningin Louise-Marie bevindt. Deze
crypte is van buitenaf duidelijk
herkenbaar aan de grote kroon in de
toren. Juist naast deze kerk bevindt
zich de “Peperbusse”, zo genoemd
door de Oostendenaren omwille van
zijn vorm, die het laatste overblijfsel
van de vroegere Sint-Pieterskerk én
het oudste gebouw van Oostende is.
De wandeling ging verder via de Kapellebrug richting Marine Club.
Daar restten ons nog 2 schiftingsvragen in te vullen :
1.
2.

geef het gewicht van onze voorzitter in Kg
geef het gewicht van onze secretaris in Kg

Om de afwezigen alsnog in het ongewisse te laten over het juiste
antwoord op beide schiftingsvragen, meld ik enkel dat hun beider
gewicht net geen 3 cijfers telt én dat het verschil tussen beiden maar
1 Kg is.
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Na het aperitief in de tuin van de Marine Club mochten we
aanschuiven voor een lekkere barbecue en na de maaltijd
volgde nog de traditionele prijsuitreiking, waarna verder kon
verbroederd worden.

Kortom : Onze secretaris André had wederom prachtig werk
geleverd en werd hiervoor van harte bedankt door alle
aanwezigen.

Met 82 ingeschreven was de opkomst opnieuw zeer hoog; de
zon was van de partij en de locatie was zeer goed gekozen.

André, een heel dikke merçi van iedereen !!!

Uit onze fototheek
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Voordracht IJslandvaart en bezoek NAVIGO
Oost-Duinkerke – 21 september 2017
Verslag door Jan De Vos, voorzitter

Tijdens deze themadag rond de zeevisserij verzorgde oud marineofficier Joris Surmont een voordracht over
de IJslandvaart. Aansluitend werd een lunch genomen in “Rose des Sables” en in de namiddag brachten
we een bezoek aan het “Nationaal Visserijmuseum Navigo”. De plaatselijke contacten en afspraken
werden verzorgd door bestuurslid René Decorte, die samen met zijn echtgenote Thérèse de dag nauwgezet
in goede banen leidde. Een welgemeende dank aan beiden hiervoor.

Voordracht “IJsland” in Erfgoedhuis “Bachten de Kupe”
Het vroegere gemeentehuis van Oostduinkerke, dat in 2012 werd
omgevormd tot “Erfgoedhuis Bachten de Kupe”, vormde het gedroomde
decor voor een voordracht over de IJslandvaart. René en Thérèse
verwelkomden ons met koffie en zorgden dat alles vlot verliep. Het
stralende najaarsweer zorgde voor een opgewekte sfeer bij de aanwezigen.
Stipt op tijd kon spreker Joris Surmont letterlijk en figurlijk van wal steken
met een hoogstaande en rijk gestoffeerde lezing over de geschiedenis van
de zeevisserij aan onze kust en in IJslandse wateren. Met bloemrijke teksten
en illustraties schetste hij een beeld van de zeevisserij met al zijn mogelijke
facetten. Dat hij dit boeiend en met brio deed is niet te verwonderen, want
hij behaalde als jongeman het brevet van motorist op de zeevisserij en
maakte verschillende reizen naar IJsland aan boord van indrukwekkende
IJslandtrawlers. Na enkele jaren vaart behaalde hij zijn getuigschrift van
hoger middelbaar via de middenjury, waarna hij dienst nam bij de Marine
en studeerde voor industrieel ingenieur. Hij doorliep er een volledige
carrière als technisch officier en nam ondermeer de leiding over een aantal
moderniseringsprojecten voor de wapenelectronische systemen van de
fregatten.
De spreker startte met een ruim historisch overzicht van de ontwikkeling
van de visserij aan onze kust en plaatste dit in een ruim socio-economisch
perspectief. Daarna legde hij het accent op de IJslandvaart doorheen de
eeuwen, waarbij ook het indrukwekkend varend Belgisch erfgoed aan bod
kwam, met visserschepen als de Cesar en het indrukwekkende fabriekschip
Narwal. Ook de vismethoden en werkomstandigheden in de IJslandse
wateren en de gevaren op de routes naar IJsland en terug, kwamen ruim
aan bod.
Dit alles werd gestoffeerd met prachtig beeldmateriaal, dat vooral
afkomstig was uit eigen opnames en collecties van de spreker, waaronder
ook de door hemzelf gerealiseerde film “Winden” die ons van dichtbij
kennis liet maken met het leven en de werkomstandigheden tijdens de
reizen naar IJsland. Het was voor iedereen duidelijk dat heel wat
vakmanschap komt kijken bij het vissersberoep en dat een voortdurend
bewust omgaan met de altijd aanwezige gevaren op zee een wezenlijk deel
van het leven zijn.
Ook de tradities en de ontwikkeling van de typische visserscultuur kwam
aan bod, onder anderen met authentieke Vlaamse vissersliederen die hij
tot in Noord-Frankrijk ging zoeken.
We voegen tot slot nog toe dat Joris Surmont maatschappelijk sterk
geëngageerd blijft in de wereld van de zeevisserij. Hij heeft al enkele
publicaties op zijn naam staan en organiseert ook evenementen waarvan
hij de opbrengst schenkt aan een sociaal doel.

M & M C o n t a c t 3 / 2 0 1 7 | 15

Lunch in “La Rose des Sables”
In de bijzonder smaakvol ingerichte lounge van het vakantiecentrum “La Rose des Sables” konden we genieten van een
voortreffelijk menu, dat stijlvol en vlot werd opgediend en vergezeld was van uitstekende wijnen. De voorzitter dankte en
feliciteerde daarom in naam van allen zowel de chef, die even van achter zijn fornuizen kwam, als de staf in de zaal.

Er werden ook enkele sterke vissersverhalen verteld aan tafel…..

….

Iets gevangen
Jacques?

Mo gauw zeg….
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Bezoek nationaal visserijmuseum Navigo
In het NAVIGO Nationaal Visserijmuseum
maakten we kennis met de Vlaamse visserswereld, de heroïsche IJslandvaarders en de
garnaalvissers te paard. De rijke museumcollectie
die we mochten bewonderen, verenigt erfgoed,
kunst, ambacht en natuur tot een uniek beeld. In
de imposante aquaria maakten we bovendien
kennnis met verschillende Noordzeebewoners. De
gepassioneerde gidsen wisten ons op een boeiende
manier door het museum te loodsen.

In de collectie van het museum komen alle facetten van het
vissersleven aan onze kust aan bod. De rondleiding startte in
zorgvuldig gerestaureerde replica van typische vissershuisjes,
die zeer goed weergeven in welke omstandigheden een
typisch vissersgezin moest leven en werken. Met authentieke
stukken en levensechte personages is een prachtig en sfeervol
decor opgebouwd.
Vervolgens kwamen de verschillende technieken voor strandvisserij aan bod, waarna onze gids de rijke collectie van
schilderijen en tekeningen becommentarieerde. In de
bovenzalen kregen we een kijk op de visserstradities, met
inbegrip van een typische visserskapel, en konden we even
binnenlopen in een werkelijkheidsgetrouw nagebouwde
stuurhut van een vissersboot.
Weer op het gelijkvloers wandelden we langs een wand met
een tijdslijn die met enkele familiegeschiedenissen weergeeft
hoe de visserij evolueerde doorheen de jaren, waarna we
terechtkwamen in een zaal die met makettes en authentieke
werktuigen een overzicht bood van de verschillende
scheepstypes en de scheepsbouwtechnieken die gebruikt
werden doorheen de eeuwen.
In enkele imposante zeewateraquaria zwommen verschilende
Noordzeevissoorten zo voor onze neus. De gids wist ons heel
wat wetenswaardigheden over de verschillende vissen te
vertellen. Tot slot kregen we in enkele standen een beeld van
de moderne visserij, waarin uiteraard ook de hedendaagse
navigatie- en communicatieapparatuur niet ontbrak.
Na afloop werd nog ruim nagebabbeld met de gidsen in de
foyer van het museum en brachten we nog een individeel
bezoek aan de gelegenheidstentoonstelling “Onze vissers Het DNA van het zilte leven” die een intrigerend en omvangrijk
beeld schept van de zeevisserscultuur.
Het mooie weer zat er misschien voor iets tussen, maar heel
wat leden zochten na afloop van het bezoek de terrasjes in de
buurt van het museum op, om bij een fris glas nog wat na te
babbelen.
Meer weten: www.navigomuseum.be/nl
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Een fotografische impressie
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Trafalgar Night
Voordracht en ontvangst met wandelbuffet
Cultuurfabriek Sijsele – 2 oktober 2017
Verslag door Jan De Vos, voorzitter

De Cultuurfabriek in Sijsele was de gedroomde locatie om een unieke activiteit op te zetten. Al geruime tijd dacht de
Raad van Bestuur aan een thematische avond, met een voordracht over een algemeen historisch onderwerp en
aansluitend een wandelbuffet dat gelegenheid tot ontmoeting zou bieden voor een ruimer publiek. Het werd
uiteindelijk een thema rond de Slag bij Trafalgar en voor de gelegenheid werd ook een uitnodiging gestuurd naar
verscheidene verenigingen voor officieren die onze provincie rijk is. Ook gouverneur Decaluwé en de admiraals
Herteleer en Hofman, maar ook provinciecommandant Onraet tekenden present.

Schoon volk in de Cultuurfabriek
Het werd snel duidelijk dat de keuze voor de “Cultuurfabriek” in Sijsele om
een feestelijke avond met voordracht en wandelbuffet op te zetten een
goede keuze was. Dit cultuurcentrum werd tien jaar geleden geopend en is
ondergebracht in een oude papierfabriek. Het bood met de goed uitgeruste
en ruime podiumzaal en de hedendaags ingerichte foyer een ideale locatie
voor een stijlvolle avond.
Met Trafalgar Night wilden we méér dan een voordracht aanbieden aan onze
leden. We wilden de avond ter gelegenheid van ons dertigjarig bestaan een
feestelijke toets geven, maar ook een gelegenheid tot ontmoeting bieden.
We waren dan ook gelukkig naast gouverneur Carl Decaluwé ook de
admiraals Willy Herteleer en Michel Hofman, alsook provinciecommandant
Chistophe Onraet en zijn echtgenote te mogen verwelkomen. Ze werden in
gepaste stijl ontvangen door admiraal lord Horatio Nelson himself. Ook de
voorzitters van de verscheidene officierenverenigingen in onze provincie de Koninklijke Vereniging van Oprustgestelde Officieren KVOO, de
officierenclub Knokke, de Vereniging van gepensioneerde officieren van de
Marine, de Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen en de Kring
Vrienden van Maerlant - gingen op onze uitnodiging in.
In zijn openingswoord dankte de voorzitter hen allen voor hun
aanwezigheid, waarna hij het belang onderstreepte om de banden tussen al
deze verenigingen aan te halen. Elke vereniging heeft zijn specifieke
doelstellingen en doelpubliek, en gebruikt verschillende instrumenten, reikende van vriendschap over eenwerking rond
economische thema’s, tot cultuur en gastronomie. Maar allen delen ze de band met defensie en de waarden die eigen zijn aan
officieren. De voorzitter stelde daarna de spreker voor.

Spreker kapitein-ter-zee bd John Saussez
John Saussez is voormalig marineofficier. Als specialist mijnenbestrijding
diende hij aan boord van verschillende mijnenbestrijdingsvaartuigen, waaronder driemaal in een commandofunctie. Hij voerde ook het bevel over het
NAVO mijnenbestrijdingseskader Mine Counter Measures Force North en
hij nam deel aan de mijnenbestrijdingsoperaties in de Perziche Golf.
Naast diverse staffuncties vervulde hij ook deeltijdse onderwijsopdrachten
aan de Koninklijke militaire School en het Koninklijk Instituut voor Defensie.
Vanaf 2011 wordt hij belast met de deeltijdse onderwijsopdracht maritieme
geschiedenis, waardoor hij bijzonder onderlegd is om een onderwerp als
oorlogsvoering op zee en de aanloop en het verloop van de historische “Slag
bij Trafalgar” te behandelen.
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De oorlogsvoering op zee – aanloop en verloop van de Slag bij Trafalgar
In een goed gestructureerde en gedocumenteerde uiteenzetting gaf John Saussez een uitgebreid overzicht van de
toenmalige oorlogsvoering op zee, waarbij diverse aspecten
en factoren aan bod kwamen.
Na een bondige historische situering van de Slag bij Trafalgar
behandelde de spreker de technologie en de tactieken die in
die tijd bepalend waren voor de oorlogsvoering op zee. Het
linieschip speelde daarin, dank zij zijn overweldigende
vuurkracht, snelheid en wendbaarheid, een cruciale rol

Daarna kwamen de protagonisten aan bod. Aan Franse zijde
de 42-jarige admiraal Pierre Charles de Villleneuve, een
adelijke marineofficier die zijn loopbaan startte als aspirant
bij de Gardes Marine en die deelnam aan de Amerikaanse
Onafhankelijkheidsoorlog en de Slag bij Aboekir in Egypte.
Aan Britse zijde de 47-jarige Horatio Nelson, zoon van een
predikant, die zijn loopbaan startte als Ordinar Seaman in
1771, waarna hij vrij snel een offiersopleiding aanvatte, om
het in 1997 tot Rear Admiral te brengen. Nelson was een nonconformist die snel uitgroeide tot een volksheld omdat hij de
heerschappij van Engeland op zee vestigde.

Van links naar rechts de admiraals Nelson en Villeneuve

Ook de manschappen van beide opponenten, met inbegrip
van de leef- en werkomstandigheden aan boord kwamen aan
bod.
Linieschip 74 Mont-Blanc, doek van Antoine Roux

Dit scheepstype was gedurende 250 jaren de ruggengraat van
elke vloot. Dat de evolutie van het scheepsgeschut en de
geoefendheid van de stuksbemanningen daarbij bepalend
waren, staat buiten kijf. Ook de wendbaarheid en daarmee
ook de geoefendheid om snel en accuraat te maneuvreren
onder zeil waren doorslaggevend bij een treffen op zee, zeker
voor het verwerven van een bovenwindse positie.
Vervolgens ging de spreker uitvoerig in op de toen gebruikte
tactieken. Met het vormen van een gevechtslinie, het
doorbreken van deze linie, het verdubbelen van de linie en
het vermaarde maneuver “crossing the T” zochten de vlootbevelhebbers posities op om hun eigen vuurkracht maximaal
te kunnen benutten en het vijandelijk vuren te bemoeilijken.
Spreker voegde daar nog aan toe dat al deze tactische
maneuvers met zeer beperkte communicatiemiddelen, zeg
maar een complex systeem van vlaggensignalen, moesten
gecoördineerd worden.

Het eerste signaal van Nelson aan zjn schepen
“England expects that every man will do his duty”

In aanloop naar de Slag bij Trafalgar zelf schetste de spreker
eerst het geopolitiek kader, de economische spanningen en
de strategische objectieven van beide zijden. Engeland wilde
het machtsevenwicht op het continent herstellen en zijn
overwicht op zee behouden. Frankrijk wilde een einde maken
aan de dominantie van Engeland door een invasie en trachtte
daartoe het overwicht op zee te veroveren.
Om het verloop van de campagne te schetsen, overliep de
spreker eerst de vier plannen die in Frankrijk werden
ontwikkeld voor de invasie in Engeland. Allen hadden ze
gemeen dat eerst de Britse eskaders, die het Kanaal
bewaakten, moesten misleid en afgeleid worden; dat alle
Franse en Spaanse eskaders tot een voldoende sterke vloot
moesten gecombineerd worden en dat de lokale controle
over het Kanaal moest verworven worden. Het vierde plan
werd uitgevoerd: de Franse en Spaanse eskaders van Brest,
Ferrol, Toulon en Cadiz zouden samengetrokken worden nabij
Martinique, waarna een 49 schepen sterke Frans-Spaanse
vloot naar het Kanaal zou zeilen. Het eskader van Brest lukte
er niet in door de Engelse blokkade te breken, maar
Villeneuve ontsnapte vanuit Toulon richting Antillen en werd
achternagezeten door Nelson. In de Caraïben waren de
intenties van Villeneuve onduidelijk, maar Nelson liet niet af…
Dan volgde de terugkeer naar Europa: Villeneuve zeilde
richting Ferrol en Nelson richting Gibraltar. Tijdens de
onbesliste slag bij Kaap Finisterre op 22 juli 1805 konden de
Britten niet voorkomen dat Villeuneuve zich bij het Spaanse
eskader van Ferrol voegde. Hier besliste Villeneuve om niet
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door te stoten naar het Kanaal, maar binnen te lopen in Vigo
voor herstellingen en daarna naar Ferrol te varen. Napoleon
besefte op dat ogenblik dat zijn kansen om Engeland binnen
te vallen, verkeken waren en richtte zijn aandacht op de
Oostenrijkse dreiging. Villeneuve verliet Ferrol op 2 augustus
en plooide terug op Cadiz, waar hij op 18 augustus aankwam.

gebracht, maar overleed in de namiddag in de wetenschap
dat de slag gewonnen was.

De spreker overliep dan de verhouding tussen de aanwezige
Franse en Britse strijdkrachten: 33 Frans-Spaanse schepen
stonden tegenover 27 Britse. Ook de commandoketens
kwamen aan bod: de Britten gebruikten directe en korte
commandolijnen, terwijl de Frans-Spaanse gecombineerde
vloot werd gestuurd met een complexe commandostructuur.
Nelson verliet de toen geldende orthodoxie van confrontatie
in gevechtslinie en koos ervoor zijn vloot in drie eskaders op
te splitsen om zo de Frans-Spaanse linie te breken. Hij wilde
daarvoor het overwicht van de Britten gebruiken op het vlak
van maneuvreren, scheepsgeschut en moreel.
Villeneuve ontving op 8 oktober in Cadiz het bevel van
Napoleon om naar Napels af te varen, maar besliste na een
korte krijgsraad om dit te negeren. Op 18 oktober voer hij
alsnog af, maar de vloot van Nelson dekte op dat ogenblik
Gibraltar af en zette koers richting Villeneuve. Het kwam tot
een treffen op 21 oktober. Nelson viel aan bij dageraad en
bracht zijn plan tot uitvoering. Zijn non-conformistische
aanpak en zijn gedurfd initiatief legden hem geen windeieren.
Van de 33 Franse en Spaanse linieschepen konden er slecht
15 ontsnappen, terwijl de Britten geen enkel schip verloren.
Fransen en Spanjaarden telden 7.935 slachtoffers en de
Britten slechts 1.666. Tijdens de gevechten werd Nelson
getroffen door een Franse schutter. Hij werd benedendeks

Voor de Fransen was deze slag een ramp. De Frans-Spaanse
vloot was vernietigd, het overwicht op zee verloren en het
moreel van de Franse marine was verdwenen. Dit betekende
meteen ook het definitieve einde van Napoleons plannen
voor een invasie in Engeland. De Britten daarentegen
vestigden definitief hun heerschappij over de zeeën, zodat de
weg voor de uitbouw van hun wereldrijk open lag.
Spreker besloot dat het is duidelijk dat Nelson de overwinning
behaalde door zijn bijzonder onorthodoxe aanpak, door het
gebruik van geconcentreerd vuur en door aangepaste
commandovoering. Ook ervaring en training speelden een
grote rol in zijn succes.

Ontmoeting rond een voortreffelijk koud buffet
Na de voordracht dankte de voorzitter de spreker en het
publiek en nodigde hij iedereen uit voor het aperitief en het
wandelbuffet. Bereidwillige bestuursleden, de traiteur en
helpende handen van vijf gelegenheidsvrijwilligers hadden
ondertussen de foyer klaargemaakt. Met een glas cava werd
postgevat rond de praattafels, waarna werd aangeschoven
voor het koud buffet en nog lang werd nagepraat.
Het was een ongetwijfeld geslaagde eerste uitgave van
“Trafalgar Night”. Niet alleen de eerste stap naar de viering
van ons dertigjarig bestaan, maar misschien ook een opstap
naar een traditie van een jaarlijkse ontmoetingsavond.
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Meer uit onze fototheek

V.l.n.r.: gouverneur Carl Decaluwé, spreker John Saussez, admiraal bd en voormalig Chef Defensie Willy Herteleer, lord Horatio Freddy
Nelson, vice-admiraal en Vice Chef Defensie Michel Hofman, provinciecommandant Luitenant-kolonel Christophe Onraet,
voorzitter Kring Vrienden van Maerlant Paul De Graeve, secretaris André Billiet en voorzitter Jan De Vos (foto C. Weymeis)
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Geleide frontuitstap en bedrijfsbezoek Mc Bride
Kemmel-Wijtschate–Mesen–Ieper | 16 november 2017

Programma:
08.15 u : vertrek per luxeautocar aan de Esplanade aan het Station in Brugge (achterzijde kant Sint-Michiels)
09.30 u : aankomst in Kemmel | Filmvoorstelling “Zero Hour” | bezoek aan gelegenheidstentoonstellingen “Landschap en
oorlog. Het Heuvelland 1914-1918” en “Iers bloed op Vlaamse bodem”
10.30 u : geleid bezoek aan mijnkrater Pool of Peace, slagveldbegraafplaats Lone Tree, Iers Vredespark Mesen
12.00 u : lunch in Praat- en Eetcafé Saint-Hubert in Wijtschate | Aperitief naar keuze – belegde schotel met groenten en
brood plus een drank naar keuze – shit-of-mouse gebak met koffie.
14.00 u : bezoek aan de Ieperse vestiging van de firma McBride (Paddevijverstraat Ieper)
16.30 u : einde bezoek en terugreis naar Brugge – aankomst in Brugge rond 18.00 u.

ZERO HOUR
Op 7 juni 1917 werd de frontstreek bezuiden Ieper in
alle vroegte opgeschrikt door de explosie van 19
dieptemijnen. Dit was het startsein voor de succesvolle
inname van de heuvelrug nabij Mesen. In Wijtschate
werd deze strijd gevoerd door Ierse troepen, waarbij
katholieke en protestantse divisies zij aan zij vochten,
tegen de achtergrond van de Ierse onafhankelijkheidsstrijd. Vandaag staat deze streek daardoor
symbool voor de verzoening tussen de Ierse volkeren.

FIRMA MC BRIDE
McBride is Europees leider in de productie van “private
label” producten voor huishouden en persoonlijke
verzorging en belevert alle grote Europese distributieketens. Initiatieven op het vlak van supply chain en
overhead efficiency binnen een “Repair, prepare, grow”
strategie versterkten de financiële positie van het
bedrijf. De Ieperse vestiging is na Picanol de tweede
grootste werkgever in de streek van Ieper. De vestiging
wordt geleid door Marc Deweerdt.

Deelname door inschrijving bij secretaris André Billet en storting van € 38 per persoon op rekening
BE49 2800 4089 8671 van Mars & Mercurius Brugge/W.VL. voor 08 november 2017. In deze prijs zijn inbegrepen de busreis en
de lunch met aperitief en één drankje naar keuze.
We hopen u zeer talrijk te mogen begroeten op deze activiteit.
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Academische Zitting 2017
Provinciaal Hof Brugge | zaterdag 2 december om 11.00 uur

Een Europese defensie
Het begint serieus te worden
door Prof Dr Sven Biscop
Directeur van het programma “Europa in de wereld” aan het Egmont Koninklijk Instituut
voor Internationale Betrekkingen in Brussel.
Professor, Ghent Institute for International Studies, Universiteit Gent

Sven Biscop is geboren in Willebroek in 1976 en studeerde politieke
wetenschappen, met optie bestuurswetenschappen, aan de Universiteit Gent,
waar hij ook zijn doctoraat behaalde en vandaag professor is. Hij doceert er
over het Belgisch en het Europees buitenlands beleid en over strategie.
Daarnaast is hij de directeur van het programma “Europa in de wereld” aan
het Egmont - Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen in Brussel,
de denktank verbonden aan de FOD Buitenlandse Zaken. In 2015 werd hij tot
honorary fellow benoemd van het Europees Veiligheids- en Defensiecollege,
ter gelegenheid van de tiende verjaardag van dit EU-agentschap, waar hij les
geeft voor diplomaten, militairen en ambtenaren van de Europese instellingen
en lidstaten.
Hij spreekt ook regelmatig in de Koninklijke Militaire School en andere
militaire instituten in Europa en daarbuiten, alsook aan de Volksuniversiteit
van China in Beijing, waaraan hij verbonden is als senior research associate.
Tevens is hij een senior associate fellow van het Oostenrijks Instituut voor
Europees en Veiligheidsbeleid en van het Baltisch Defensiecollege. Hij zit de jury voor van de jaarlijkse Global Strategydoctoraatsprijs, verleend door Egmont, het Europees Veiligheids- en Defensiecollege en het EU Instituut voor
Veiligheidsstudies. In 2017 werd hem door Oostenrijk het Grosses Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
verleend.
Hij woont in Sint-Gillis in Brussel met zijn man Aberu, omringd door boeken, militaire parafernalia en chinoiserieën. Helaas
reizen ze te vaak om een kat te houden.

Alle leden en hun partner worden verwacht op zaterdag 2 december 2017
vanaf 10.30 uur in de Raadszaal van het Provinciaal Hof te Brugge
Aansluitende receptie en lunch in het Provinciaal Hof

Noteer dit nu alvast in uw agenda
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Inleiding in de wondere wereld van de opera
Voordracht gevolgd door nieuwjaarsdrink
Groot Seminarie | maandag 29 januari 2018 om 19.30 uur
Jan De Vos, voorzitter

Spreker Peter Vandamme werd geboren in Brugge, als zoon van Fernand
Vandamme en kleinzoon van oud-burgemeester Pierre Vandamme. Hij liep
middelbare school in het Sint-Lodewijkscollege en deed nadien rechtenstudies
aan de Rijksuniversiteit van Gent. Hij werkte als advocaat in Brugge vanaf 1984
en in februari 1999 werd hij tot politierechter benoemd aan de Rechtbank van
Eerste Aanleg in Brugge, een ambt dat hij tot op vandaag nog uitoefent.
Peter Vandamme heeft één grote passie en dat is opera. Als laatstejaarsstudent
besloot hij in 1983 één keer naar de opera te gaan om te weten wat dit voorstelt.
Het bleef niet bij die ene keer, want het was als een virus dat hem niet meer
losliet, dat hem naar de meest beroemde operahuizen van de wereld voerde en
dat van hem een ware operakenner maakte. Sinds 2007 is hij ondervoorzitter
van de vzw Vlaamse Opera, die in 2014 fusioneerde met het Ballet van
Vlaanderen, om daarna het Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen vzw
te worden, de grootste culturele instelling van Vlaanderen .
Met zijn gekende flamboyante stijl en aan de hand van geluids- en
beeldmateriaal zal hij ons begeleiden tijdens een wandeling doorheen vier
eeuwen opera. Laten we ons ontroeren door Orfeo, verleiden door Don Giovanni
of vermoorden door Tosca?

De voordracht gaat door in de aula van het Groot Seminarie in Brugge en na afloop wordt een nieuwjaarsdrink met belegde
broodjes aangeboden. De toegang is gratis, maar inschijving vooraf zal gevraagd worden op de uitnodiging.
We hopen van harte u allen talrijk te mogen verwelkomen om samen het nieuwe jaar op een ontspannen en boeiende manier
in te zetten.

.
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België krijgt cyberleger met
200 computerexperts
Andreas Billiet, secretaris

In zijn beleidsnota van 9 november 2015 stelde Minister van Defensie Steven
Vandeput voor dat het Stafdepartement en de Algemene Dienst Inlichtingen
en Veiligheid ACOS IS/ADIV, binnen het wettelijk en budgettair kader in de
uitvoering van zijn opdracht, de prioriteit zou leggen op de gecoördineerde
aanpak van de veiligheid in België, de nationale cyberveiligheid en de steun
aan de verschillende operatorationele geledingen van Defensie.

De doelstellingen
Ten behoeve van de cyberveiligheid van de netwerken en
wapensystemen van Defensie, zou in nauwe samenspraak
met én conform de cyberstrategie van het Centrum voor
Cyber Security van België, het opleiden en integreren van
intern en extern gerekruteerd personeel onverwijld verder
gaan. Dit Centrum voor Cyber Security van België, afgekort
CCB, werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 10 oktober
2014. De oprichting van het centrum werd eind 2013
bespoedigd in het kielzog van de Snowden affaire en de
Belgacom hacking.

Defensie krijgt ook de middelen om terug te slaan als ons land
wordt aangevallen. Selor, de rekruteringsdienst van de
federale overheid waarvoor Vandeput als minister van
Ambtenarenzaken ook bevoegd is, moet de cyberexperts
voor defensie zoeken. Om vooral mensen met de nodige
vaardigheden, zoals kennis van hacking, te vinden, wordt
soepeler omgesprongen met de diplomavereisten. "Defensie
geeft de voorkeur aan profielen met technische kennis die
meteen inzetbaar zijn. Via vorming en ervaring on the job
kunnen de kandidaten dan doorgroeien naar een
specialistenfunctie", stelt Vandeput. Hoeveel - of hoe weinig cyberexperts nu al bij het CSOC werken, is vertrouwelijk.
De zoektocht naar cyberexperts begon al in maart 2015, toen
de militaire inlichtingendienst ADIV de toelating kreeg om 25
experts aan te werven. Op dat moment klonk het dat de
slagkracht van de dienst anders in het gedrang kwam. Maar
die aanwerving vraagt wel tijd. Een jaar later was ongeveer de
helft van de beschikbare vacatures ingevuld. Toen bleek al dat
Defensie de ambitie had om uiteindelijk een veelvoud van het
toenmalig aantal experten in dienst te nemen. De nieuwe
rekruten van het zogenaamde Cyber Security Operations
Center krijgen dan een opleiding in het Navo expertisecentrum in Estland.

De voorbije maanden verschenen niet minder dan dertig
vacatures voor het Cyber Security Operations Center CSOC op
het defensiehoofdkwartier in Evere. Het gros van de
medewerkers die de militaire inlichtingendienst dit jaar mag
aanwerven, zijn dan ook cyberexperts voor het CSOC. Op
termijn zullen er zowat 200 cyberexperts werken, bevestigde
minister van Defensie Steven Vandeput.
Defensie moet op die manier beter gewapend zijn tegen
cyberaanvallen. De experts zullen in eerste instantie militaire
doelwitten verdedigen, zoals wapensystemen en
communicatienetwerken, maar als één van de grootste
cyberdiensten van ons land, zal Defensie bij andere
cyberincidenten haar expertise delen met het Centrum voor
Cyber Security van België.

Het bericht “België werkt aan eigen cyberleger” riep bij alle
securityspecialisten meteen de vraag op “Waar gaan ze die
tweehonderd cyberexperts halen?” De Belgische markt alléén
al schreeuwt om een veelvoud van deze deskundigen. Er zijn
bovendien slechts een handvol opleidingen in ons land.
Banken, telecomondernemingen, integratoren en andere ITondernemingen hebben doorlopend vacatures open staan.
En laat ons eerlijk zijn, Defensie is bij computernerds geen
sexy werkgever. De opeenvolgende besparingen van de
jongste jaren hebben er zwaar op ingehakt en de kazernes zijn
op vele plaatsen industriële archeologie geworden. Het zou
dus bijzonder verbazen dat defensie tweehonderd
cyberexperts zal vinden, laat staan ze kunnen aanwerven én
betalen. Daarom zal moeten gezocht worden naar
samenwerking. België en Nederland samen zouden kunnen
werken aan de uitbouw van een cyberleger. Desnoods zelfs
met Luxemburg erbij. Een Benelux Cyberleger dus. Het
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heeft immers geen zin om voor alles twee keer hetzelfde uit
te werken. De kennis die samen gedeeld kan worden, de
cybermuur die samen opgetrokken kan worden, zelfs het
uitdokteren van een gezamenlijke cyberaanval, indien nodig,
zijn troeven die je als klein land niet kan waarmaken. Dat
overstijgt onze mogelijkheden. Alleen vraagt het politiek
moed om dit samen aan te pakken. Wellicht zal het wel
moeten gebeuren als Defensie er straks toch niet in zal slagen
tweehonderd cyberexperts bij elkaar te krijgen.

voor coördinatie lopen het risico van materiaalstoringen.
Bevelen en communicatie kunnen worden onderschept of
veranderd. Elektriciteit, water, brandstof, communicatie en
transportinfrastructuur kunnen alle kwetsbaar zijn voor
verstoring. De civiele wereld komt ook in gevaar, omdat
potentiële doelwitten ook het elektriciteitsnet, treinen, of de
aandelenmarkt kunnen raken.

Cyberoorlog - Wat wordt daar onder verstaan?

Elektriciteitsnet

Cyberoorlog of informatieoorlogvoering is een soort
oorlogvoering waarbij hackers uit politieke motieven
natiestaten aanvallen met computer- of netwerksabotage en
spionage.

Het elektriciteitsnet is gevoelig voor cyberoorlog. Massieve
stroomuitval, veroorzaakt door een cyberaanval, zou de
economie kunnen verstoren, afleiden van een gelijktijdige
militaire aanval, of een nationaal trauma kunnen
veroorzaken.

Een kwaadaardig stuk software kan infiltreren in fabriekscomputers en zich voortplanten over de hele wereld.

Het is bekend dat hackers toegang hebben gekregen tot
administratieve computersystemen van nutsbedrijven, maar
deze zijn gelukkig niet gekoppeld aan de apparatuur die het
net regelen.

Motivaties
Militaire motivaties

De eerste cyberoorlog werd gevoerd op 27 april 2007 in
Estland. Aanleiding was de omstreden verplaatsing van de
Bronzen Soldaat van Tallinn, een monument met
oorlogsgraven uit het Sovjettijdperk. De meeste aanvallen
kwamen van servers van de Russische overheid en waren van
het DDoS-type. Ze werden uitgevoerd door individuen en
richtten zich tegen het Estse parlement, ministeries, banken
en media in Estland. Wie achter de aanvallen zat is
onduidelijk. Deze aanvallen zetten militaire organisaties aan
om hun netwerkbeveiliging te herzien. Op 14 juni 2007
kwamen de ministers van Defensie van de NAVO hier voor
samen in het NAVO-hoofdkwartier Brussel.

Aanvalsmethoden
Een cyberoorlog levert verschillende soorten dreigingen voor
een land op.
Spionage en veiligheidslekken in de nationale veiligheid
Cyberspionage is de illegale praktijk voor het verkrijgen van
geheimen, zijnde gevoelige eigendoms- of gerubriceerde
gegevens, van particulieren, concurrenten, groepen,
overheden of vijanden, om er militair,politiek of economisch
voordeel uit te halen. Onveilig behandelde informatie kan
worden onderschept en zelfs gewijzigd, waardoor spionage
en desinformatie mogelijk wordt vanaf de andere kant van de
wereld
Sabotage
Militaire activiteiten die computers en satellieten gebruiken

De oorlogsvoering over computernetwerken evolueert zo
snel dat er een "wanverhouding ontstaat tussen onze
technische mogelijkheden om operaties uit te voeren en het
huidige beleid en de wetgeving. Cyber Command is de
nieuwste wereldwijde soldaat en zijn enige domein is
cyberspace, buiten de traditionele slagvelden van land, zee,
lucht en ruimte". Cyber Command zal proberen cyberaanvallen te vinden en, indien nodig, te neutraliseren en de
militaire computernetwerken te verdedigen.
Burgerlijke motivatie
Mogelijke doelen van internetsabotage zijn alle aspecten van
het internet, van de ruggengraat van het web, tot de internet
service providers, tot de uiteenlopende vormen van
datacommunicatie en netwerkapparatuur. Dit behelst onder
meer webservers, bedrijfsinformatiesystemen, clientserversystemen, communicatieverbindingen, netwerkapparatuur, en desktops, laptops huishoudtoestellen, televisietoestellen en bewakingscamera’s in bedrijven en woningen.
Elektriciteitsnetten en telecommunicatiesystemen worden
ook kwetsbaar geacht, vooral als gevolg van de huidige trends
in de automatisering.
Privésector
Computerhacking is een moderne vorm van industriële
spionage en doet zich naar men aanneemt op grote schaal
voor. Dit soort van criminaliteit wordt ondanks de
grootschaligheid weinig gerapporteerd. Bedrijven over de
hele wereld moeten miljoenen cyberaanvallen per dag het
hoofd bieden. "De meeste van deze aanvallen krijgen geen
aandacht in de media en leiden ook niet tot uitgesproken
politieke verklaringen van de slachtoffers. Dit soort van
criminaliteit is meestal financieel gemotiveerd.
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Cyberoorlogsvoering in Europa
In het kielzog van de cyberoorlog van 2007 tegen Estland,
heeft de NAVO het Cooperative Cyber Defence Centre of
Excellence of CCD CoE opgericht in Tallinn, Estland, om de
cyberdefensie van de organisatie te verbeteren. Het centrum
werd reeds opgericht op 14 mei 2008 en kreeg de volledige
erkenning van de NAVO en bereikte de status van de
Internationale Militaire Organisatie op 28 oktober 2008.
Estland had een dergelijk centrum reeds in 2003 voorgesteld.
Het is dus niet direct terug te voeren op de spectaculaire
aanvallen op Estland in 2007. Deze aanvallen hebben mogelijk
de doorslag gegeven die tot de beslissing leidde. Het
"Coöperatiecentrum voor Cyberverdediging" duidt zijn
prioriteiten als inzichten, bijstand en vakkennis van diverse
aspecten van het thema en die aan de NAVO ter beschikking
te stellen. Daar hoort bij conceptualisering, training en

oefeningen, publicatie van onderzoeksresultaten maar ook
het ontwikkelen van een juridisch kader voor de, zoals het bij
het CCD CoE heet, nog "onrijpe discipline" cyberverdediging.
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“Breng eens boterkoeken … !”
Afscheid van Luitenant-kolonel Brigitte Van den Broeck
Lombardsijde – 21 september 2017
Stefaan Vergaerde

Door de herstructureringen binnen Defensie hield het Eerste Element voor Medische Interventie of 1EMI op te
bestaan als afzonderlijke eenheid. Dit betekende ook een afscheid van Luitenant-kolonel Brigitte Van den
Broeck, die gedurende bijna vijf jaar op een gedreven en inspirerende manier het bevel voerde over deze
eenheid. Stefaan Vergaerde blikte hierop terug tijdens een afscheidsplechtigheid.

Kolonel, beste Brigitte,
Generaal,
Beste vrienden militairen van welke graad dan ook,
Beste mensen wat uw hoedanigheid ook moge zijn.
Mijn oprechte excuses dat ik vandaag het protocol links laat
liggen en dit woordje begin met “kolonel, beste Brigitte”.
Kolonel Van den Broeck verdient inderdaad vandaag op de
eerste plaats te staan. Jarenlang heeft zij zich als
Korpscommandant van het Eerste Element voor Medische
Interventies of 1 EMI en als Kwartiercommandant van het
Kamp van Lombardsijde weggecijferd en zichzelf op de
tweede plaats gezet. Daardoor hing zelfs haar leven op een
bepaald moment aan een zijden draadje. Het welbevinden
van haar eenheid, haar kamp en al de militairen die haar
waren toevertrouwd, kwamen op de eerste plaats.

het Vlaams Congres voor Palliatieve zorg dat doorging in
Leuven, Gasthuisberg. Als topmanager telden voor hem de
procedures, de regels en de cijfers. Alles veranderde toen zijn
echtgenote zwaar ziek werd en zij geconfronteerd werden
met palliatieve zorg, mijn werkterrein. Een werkterrein waar
de essentie van het leven naar boven komt: graag zien en
graag gezien worden. Met deze oproep wilde Professor
Buelens het belang van de zorg als manager voor uw
medewerkers benadrukken. Breng eens boterkoeken, als
middel om de veerkracht van uw mensen te verbeteren en zo
burn-out of bore-out te vermijden. Ik kan mij nog steeds niet
herinneren of Kolonel Van den Broeck op dit congres
aanwezig was …

Breng eens boterkoeken !
Nooit vergeet ik het moment dat Kolonel Van den Broeck,
overladen met boterkoeken, tijdens de Vierdaagse van de
IJzer alle hulpposten vereerde met een bezoekje en alle
medewerkers boterkoeken gaf. Zelf wacht ik nog steeds
binnen mijn eigen ziekenhuis op de eerste boterkoek van mijn
directrice… Het typeerde de leider, de manager, de militair,
de mens Brigitte Van den Broeck.
Zorg dragen voor haar medewerkers! Honderd jaar geleden
droegen de Madonna’s van Pervijze in volle oorlogstijd en in
deze streek zorg voor gekwetste militairen. Ik weet niet of
deze Madonna’s als maagd zijn gestorven …, maar honderd
jaar later draagt in de “war against terror” Kolonel Van den
Broeck in deze streek zorg voor háár militairen, die ons
beschermen tegen terreur en die ten dienste staan van onze
natie en zijn burgers.

Velen onder jullie zullen wat geschrokken zijn met de
aanspreking “Beste Brigitte”, maar deze toont mijn respect
voor de mens Brigitte Van den Broeck en voor het
enthousiasme en de diep- en warmmenselijkheid die zij
uitstraalt.

Breng eens boterkoeken !
In 2013 lanceerde Professor Marc Buelens, CEO van de
Vlerinck Management Business School deze oproep tijdens

Door haar zorg, door haar hartelijke uitstraling creëerde ze
een klimaat waar mensen zichzelf konden zijn en waar ze tot
volle ontplooiing konden komen. Jammer genoeg werd dit
niet altijd naar waarde geschat, zeker niet door sommige
jonge militairen. Maar zij verwachtte dan ook dat militairen
een respectvol gedrag hadden, een voorbeeld waren, altijd en
overal en zeker in het contact met de burgers. Met verve is zij
in deze opdracht geslaagd. Haar 1 EMI moest en zou de éérste
én de beste zijn. Gewoonweg omdat zij ook het beste van
zichzelf gaf. Dit verwachtte zij dan ook van haar medewerkers. En ik weet het is niet gemakkelijk in deze onzekere
tijden, deze tijden van harde besparingen.
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1 EMI als de eerste, als de beste
Ik denk hierbij aan de gastvrijheid en het respect die wij als
reservist, als gelegenheidsmilitair, mochten ervaren tijdens
onze wederoproepingen.
Ik denk hierbij aan de uitstraling, de goede zorg die wij allen
samen mochten geven aan de ons toevertrouwde wandelaars
tijdens de Vierdaagse van de IJzer. Allen samen waren wij een
mooi uitgangsbord voor Defensie, voor de Medische
Component en voor 1 EMI.
Ik denk hierbij aan de jongerenstage “Medical Junior” in 2014,
met oog voor herinnerings-, herdenkings-, en vredeseducatie.
Vandaag spreken de deelnemende jongeren nog over die
formidabele week in Lombardsijde. Voor hen werd deze
jongerenstage een onvergetelijke jeugdherinnering.

Kolonel, beste Brigitte,
U weet ook dat het in het leven er niet altijd rechtvaardig aan
toe gaat. Graag was u Militair Commandant van de provincie
Vlaams-Brabant geworden. Ik ben ervan overtuigd dat u naar
het voorbeeld van onze West-Vlaamse Militair Commandant
Christophe Onraet een zeer goede Militair Commandant zou
zijn.
Toch wil ik nogmaal mijn dankbaarheid en respect uitdrukken
voor u als Korps- en Kwartiercommandant, als kolonel, als
militair, als mens, als echtgenote en moeder. Hou de
herinnering hier aan Kolonel Van Den Broeck levendig.
Dankjewel, het ga je goed.
“Het mooie aan leuke dingen is de herinnering”
BRENG EENS BOTERKOEKEN !

Ik denk hierbij aan de Nationale Militaire Competitie voor
Reserve Kaders, die zij en haar personeel organiseerde in
2016. Het is de beste NMCRK ooit geweest !
Kolonel, ik denk hierbij aan de steun voor de studiedagen
“Verpleegkundigen bij Defensie”, de steun aan het
lovenswaardig project “Comopsair goes MS”. Ook
vaderlandslievende verenigingen zoals Mars en Mercurius
Brugge-West-Vlaanderen konden op uw steun rekenen.
Hen allen draagt u een warm hart toe. Dit uitte zich in de vele
lovenswaardige artikelen over de Medische Component en
1EMI die her en der verschenen. Generaal, u mag terecht een
fiere commandant van de Medische Component zijn.

Marinereserve: stuurboord 10, stuur 2030
Ons lid reservefregatkapitein Eddy Van Raemdock maakte ons attent op de plannen van de
Naval Component om de Marinereserve een prominente rol te laten spelen in haar
organisatie. Op een themadag met titel “Marinereserve: stuurboord 10, stuur 2030” zal de
Naval Component Commander deze plannen uitvoerig voorstellen.

De reserve heeft altijd een belangrijke en unieke rol gespeeld
in de organisatie van de Marine. Het is immers deze reserve
die als geen andere toelaat de banden met de burgerwereld
te versterken en het is tegelijk diezelfde reserve die
belangrijke steun levert in domeinen waarin bijzondere
expertise nodig is.
De Naval Component Commander is zich hiervan terdege
bewust en wil daarom de reserve opwaarderen en volwaardig
integreren in de structuren van de Naval Component. Dit
kadert in de doelstellingen die de Marine voor 2030 heeft
geformuleerd en is deel van het moderniseringspad dat de
evolutie naar een hoogtechnologische Marine moet mogelijk
maken.
Tijdens een themadag op 25 november 2017 zal de Nieuwe
Reserve voorgesteld worden als modern en volwaardig
onderdeel van de structuren van de Naval Component.

We hopen hierover uitvoerig te kunnen berichten in ons
volgend nummer.
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De conjunctuur in West-Vlaanderen half 2017
Rudolf Leplae, bestuurslid

Wij zullen in dit artikel niet alle indicatoren in detail behandelen, maar wel de indicatoren die ons het
meest interesseren. In de uiteindelijke conclusie wordt wel rekening gehoduen met alle indicatoren.

Arbeidsmarktindicatoren

Consumentenvertrouwen

In het tweede kwartaal bleef het aantal niet-werkende
werkzoekenden in West-Vlaanderen op jaarbasis verder
dalen, zowel bij mannen, vrouwen, min 25 jarigen als plus 25
jarigen.

Er waren in West-Vlaanderen in de eerste twee kwartalen van
2016 aanzienlijke toenames op jaarbasis van het aantal
vergunde nieuwbouwwoningen. In de laatste twee kwartalen
van 2016 volgden echter grote afnames op jaarbasis. Ook in
het eerste kwartaal en in april 2017 was er een sterke afname
op jaarbasis. Bij de vergunde renovatiewoningen waren er in
het vierde kwartaal van 2016 en in het eerste kwartaal van
2017 kleine afnames op jaarbasis. In april merken we echter
een daling op jaarbasis met iets meer dan de helft.

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat het aantal nietwerkende werkzoekenden in de zomermaanden toeneemt.
Dit is te verklaren door het aflopen van tijdelijke contracten
in het onderwijs, de geringere activiteit in de zomermaanden,
en de inschrijving van pas afgestudeerden bij de VDAB. In juli
2017 nam de werkloosheid van alle groepen op jaarbasis af.
Ook binnen de groep niet-werkende niet-werkzoekenden
tekent zich een gunstige evolutie af, maar met kleinere
afname op jaarbasis.
De VDAB ontving in het tweede kwartaal 2017 meer
vacatures dan in het tweede kwartaal 2016. In het tweede
kwartaal van 2017 waren er ongeveer een kwart meer
openstaande vacatures dan in het tweede kwartaal 2016.
Een dalend aantal niet-werkende werkzoekenden in
combinatie met een stijgend aantal openstaande vacatures
zorgt voor een stijgende arbeidsmarktkrapte, wat typerend
is voor een verbeterende conjunctuur. Ook de tijdelijke
werkloosheid daalde zowel in het eerste als in het tweede
kwartaal van 2017 met ongeveer 25 % op jaarbasis.

Producentenvertrouwen
In maart 2017 waren er in West-Vlaanderen beduidend meer
starters dan in maart 2016 en merken we in het eerste
kwartaal ook een toename op jaarbasis, maar deze toename
is kleiner dan in de voorgaande kwartalen. In april 2017 was
er een daling van het aantal starters op jaarbasis en in mei
2017 was er dan weer een lichte stijging.
Van januari tot en met april 2017 telde West-Vlaanderen
duidelijk meer stopzettingen en schrappingen dan in dezelfde
maanden van 2016. Alleen in mei zien we een gunstige
evolutie en kunnen we een daling optekenen op jaarbasis.
Dankzij een groter aantal starters leidde dit tot een nettogroei
van het aantal ondernemingen in mei 2017 op jaarbasis.
In het tweede kwartaal van 2017 gingen in West-Vlaanderen
minder ondernemingen failliet dan in het tweede kwartaal
van 2016, wat gepaard ging met een aanzienlijke daling van
het aantal verloren jobs. De globale daling in het tweede
kwartaal is het resultaat van dalingen in april en mei 2017 en
een stijging in juni.

Voor wat de personenwagens betreft in het tweede kwartaal
van 2017 werden minder nieuwe personenwagens
ingeschreven dan in het tweede kwartaal van 2016, maar in
juli 2017 volgde een toename op jaarbasis. De inschrijvingen
van tweedehandspersonenwagens kende in het tweede
kwartaal van 2017 een kleine daling maar een stijging in juni
op jaarbasis. Van de zes sociaaleconomische indicatoren,
namelijk werkloosheid, tijdelijke werkloosheid, nieuwe
personenwagens, tweedehandspersonenwagens, aantal
faillissementen en de hierdoor verloren arbeidsplaatsen,
waarvoor volledige cijfers van het tweede kwartaal van 2017
beschikbaar waren zien we dat vier indicatoren gunstig
evolueerden, de totale werkloosheid, de tijdelijke
werkloosheid, het aantal faillissementen in beperkte mate, en
de verloren arbeidsplaatsen door faillissementen. De evolutie
van de overige twee indicatoren, de nieuwe en tweedehands
personenwagens evolueerden matig ongunstig.

Welke besluiten mogen wij trekken ?
Als we voorlopige cijfers met betrekking tot het tweede
kwartaal nagaan tonen deze een zeer ongunstige evolutie van
de vergunde nieuwbouw en renovatiewoningen ( in april
2017). Cijfers van april en mei 2017 tonen een status quo van
het aantal starters en stopzettingen van bedrijven op
jaarbasis. Deze status quo is de resultante van een ongunstige
evolutie in april en een gunstige in mei 2017 op jaarbasis.
Wij kunnen dus besluiten dat de huidige conjunctuur niet
negatief is maar eerder neigt naar een status quo en
hoogstens naar een matige gunstige evolutie.
Voor West-Vlaanderen mag echter ook gezegd worden dat
een naarstige bevolking en een bestuur met inzet de zaak
goed opvolgen en dat dit zeker naar gunstige resultaten zal
leiden.
Bron van de info : RVA, VDAB, FOD Economie, FEBIAC, Graydon, en
POM-West-Vlaandern.
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West-Vlaamse economie stoomt
richting toekomst
Rudolf Leplae, bestuurslid

Dat West-Vlaanderen veel aandacht besteedt aan de toekomst van onze
industrie en economie is een feit. In dit artikel wordt ingegaan op de
inspanningen binnen het competitiecentrum Machinebouw en
Mechatronica. Deze zogenaamde M&M-sector is in onze provincie sterk
uitgebouwd met topbedrijven als Picanol, NV Michel Van de Wiele Carpet
and Velvet Weaving Machines, LVD Group Gullegem, het BrugsZedelgems bedrijf Case New Holland, enzovoort. Een aantal van deze
bedrijven konden we ten andere al met Mars & Mercurius-Brugge/WestVlaanderen bezoeken. Voor de realisatie van dit artikel gaat mijn dank
naar de voorzitter van POM West-Vlaanderen, de heer Jean de Bethune
en zijn medewerkers Mr Tom Van Welden en Mw Bieke Boucique.
.

Het Project

en door. De geschikte man om de POM bij te staan bij het
opzetten van een Fabriek voor de Toekomst rond M&M.

De Provinciale Ontwikkelings Maatschappij POM WestVlaanderen zette vorig jaar haar schouders onder de uitbouw
van de industriële sector Mechatronica & Machinebouw of
M&M. Eerder koos de provincie voor haar economisch beleid
om de kaart van de industrie te trekken. De POM zette in
uitvoering daarvan het concept van Fabrieken voor de
Toekomst op. Een model dat bepaalde in West-Vlaanderen
sterk ontwikkelde clusters verder wil versterken. De
innovatiekracht van onze ondernemingen versterken is
daarbij het doel, en de samenwerking met de sector en met
de kennisinstellingen en -centra is het middel.

Jos Pinte begon met een rondvraag in de sector, die hij
vervolgens koppelde aan de competenties van de
verschillende kennispartners, waaronder Sirris, UGent,
KULeuven, Howest en VIVES. Die tekening leverde een zeer
duidelijk plan van aanpak op voor de ontwikkeling van open
innovatieplatformen in de schoot van de verschillende
kennispartners, geënt op de noden van het bedrijfsleven,
zowel kmo’s als de grote wereldspelers. Kennisontwikkeling,
in correlatie met het bedrijfsleven en verankerd in de WestVlaamse kmo-context, is altijd één van de doelstellingen
geweest van het provinciaal economisch beleidsplan
WestDeal. “Kennisontwikkeling is één, de effectieve
implementatie ervan in de bedrijven is het uiteindelijke doel”,
stelt POM-voorzitter en West-Vlaams gedeputeerde voor
economie Jean de Bethune. Het concept van het
Competentiecentrum M&M West-Vlaanderen van dhr. Pinte
hield daar ook volop rekening mee. Het centrum is dan ook
een samenspel van verschillende componenten, vraaggedreven en qua kennisaanbod telkens vertrekkend vanuit de
kennispartner met de meeste knowhow op het betreffende
terrein.

In eerste instantie werd dit model uitgewerkt voor de
sectoren van Nieuwe Materialen (textiel en kunststoffen),
Voeding en Blauwe Energie (o.a. offshore wind-, golf- en
getijdenenergie). De sector van de Mechatronica en
Machinebouw op zichzelf verdient in West-Vlaanderen ook
alle ondersteuning, want West-Vlaanderen is goed voor
ongeveer 40% van de sector op Vlaams niveau en meer dan
30.000 rechtstreekse arbeidsplaatsen.
Daarnaast is M&M ook een cruciale toeleverancier voor de
andere speerpuntclusters. De weg naar de zogenaamde
“industrie 4.0” is immers geplaveid met technologische
innovaties, met nieuwe productievormen en met
automatisatie en interacties tussen mens en machine en
tussen machines onderling. Samen met Sirris, het collectief
centrum van de Belgische technologische industrie waar
meer dan 150 hooggekwalificeerde ingenieurs, wetenschappers en technici de bedrijven bijstaan bij het invoeren
van technologische innovaties, nam de POM WestVlaanderen Jos Pinte onder de arm. Als voormalig algemeen
directeur van Sirris kent hij de sector en de technologie door

Vanuit haar nieuwe campus in Brugge investeert KULeuven in
twee innovatielabs, met hoogwaardig onderzoek rond CyberPhysical Systems i.k.v. Industrie 4.0 (netwerken die de
virtuele en fysieke wereld met elkaar verbinden) en ‘the
ultimate factory’ (slimme producten in slimme productieomgeving).
Kortrijk vormt de uitvalsbasis voor de applicatielabo’s.
Howest staat daarbij met het 3D Competentiecentrum in voor
het inbrengen van ‘virtual & augmented reality”, UGent en
Sirris staan ondernemingen met vertaalonderzoek en
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concrete testing bij rond slimme en flexibele productie,
assemblage en slimme productieaansturing.
Het in 2016 geopende Smart & Digital Factory Lab van Sirris
in Kortrijk werd in dit kader recent nog uitgebreid met
Sawyer, een nieuwe eenarmige cobot (collaborative robot).
Een primeur voor de Benelux en een nieuwe troef voor de
West-Vlaamse industrie. “De nabijheid van kennis,
testfaciliteiten en ondersteuning richting implementatie in
het eigen productieproces, blijft een cruciale factor om de
West-Vlaamse ondernemingen te ondersteunen in de
concrete implementatie van de nieuwste technologieën.

“Het is één van onze manieren om onze bloeiende en boeiende
ondernemingen, van groot tot klein, aan de top te houden op
gebied van efficiëntie, competitiviteit en kwaliteit”, duidde de
Bethune het initiatief.
Herman Derache, algemeen directeur van Sirris, kan dit enkel
bevestigen: “Sinds de opening van een West-Vlaamse
vestiging mocht Sirris al meer dan 600 bezoekers ontvangen,
tientallen haalbaarheidsstudies uitwerken voor concrete
integratie van cobots in productieprocessen en een veelvoud
inwijden in deze nieuwe technologieën. In de maakindustrie
van morgen neemt flexibele productie en dus ook flexibele
automatisering een belangrijke plaats in. De pioniersrol die
Sirris op vlak van cobots en hun interactie met de operator
inneemt, willen we laten uitstralen over die talrijke mooie
bedrijven uit de maakindustrie, zodat ook zij hun pioniersrol
kunnen verderzetten.”

Nota

Baron Jean de Bethune (links) bij de COBOT

Voor de uitbouw van het M&M competentiecentrum WestVlaanderen werd een project van ruim 4,2 miljoen euro
ingediend in het kader van GTI West-Vlaanderen, binnen het
EFRO Vlaanderen-programma. Het partnerschap tussen Sirris,
KU Leuven, Howest, POM West-Vlaanderen en TUA West
krijgt daardoor 1,7 miljoen Euro aan Europese steun en
850.000 Euro Vlaamse Hermes-steun. In dit project draagt
West-Vlaanderen zelf ook ruim 700.000 Euro bij uit
provinciale middelen.
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Een terugblik op de Belgian Day 2017
De plechtigheid aan de Cenotaaf
Londen – 15 juli 2017
Ronny Vermeersch, ondervoorzitter

De betekenis van de Belgische ceremonie aan het Cenotaafmonument op Whitehall
wordt telkens rond het tijdstip van het gebeuren belicht in M&M-Contact, mét een
warme oproep om eraan deel te nemen. Waar het vroeger mogelijk was er met
voldoende deelnemers een vierdaagse reis aan te koppelen, wordt nu aangestuurd op
een individuele verplaatsing met een “we meet again” in hartje London

West-Vlaanderen meets again
We konden er dit jaar niet naast kijken dat het een rendezvous van vele West-Vlamingen was, waaronder de
gouverneur Carl Decaluwé en de militaire commandant van
de provincie, luitenant-kolonel Christophe Onraet, en dame.
In zekere zin mogen we er ook onze Chef Defensie of CHOD,
generaal Marc Compernol bij rekenen, als geboren en
getogen Bruggeling.
De dag startte aan Belgravia, Eatonsquare 103, waar de
Belgische ambassade tijdens de Tweede Wereldoorlog
gelegen was. Mevrouw Anne Coppieters ’t Wallant, dochter
van voorzitter Thierry Coppieters ‘t Wallant van de Federatie
van Oorlogsvrijwilligers-afdeling Brugge, had aangedrongen
op een grote aanwezigheid voor de ceremonie aan de
gedenkplaat aan dit gebouw. Deze plaat eert de vele
Belgische vrijwilligers die zich hier in 1940 meldden om deel
te nemen aan de bevrijding van het bezette Europa.
Deze oproep bleef niet zonder gevolg en Graaf Henri
d’Oultremont, voorzitter van het “Organiserend Comité voor
de Belgische Herdenking aan Cenotaaf” kon heel wat mensen
verwelkomen: de gouverneur van West-Vlaanderen; Ludo
Baron de Vleeschouwer, voorzitter “Royal Navy Section
Belge”; mevrouw Nicole Billet, kleindochter van LTZ Victor
Billet en ondervoorzitter van het “Comité Victor Billet”; een
driekoppige delegatie van ABMI, de “ Vriendenkring van de
Marine-infanterie” bestaande uit erefregatkapitein Oktaaf
Duerinckx en erekorvetkapitein Chris Maertens. Verder ook
luitenant-kolonel in de reserve Marc Beyts, lid van M&M

Brugge-Brugge/West-Vlaanderen, samen met Vaandrig-terZee in de reserve Emmanuel Reynaerts als vertegenwoordigers van de Koninklijke Nationale Vereniging van Reserve
Officieren; Thierry Coppieters ’t Wallant met dochter Anne en
zijn kleinzoon Michaël met de nationale vlag van KNFOV
(Koninklijke Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers
1914-1918 & 1940-1945); en tenslotte ikzelf als ondervoorzitter van M&M-Brugge/West-Vlaanderen en voorzitter
van ABMI. Ik was ook fier de vlag van de Nationale Kring Mars
en Mercurius te kunnen dragen tijdens de afsluitende parade
na de ceremonie aan de Cenotaaf.

Plechtigheid aan de Cenotaaf
Na deze korte ceremonie werden we met ”a very Britisch cab”
naar The King Charles Steps gevoerd om tijdig aanwezig te zijn
voor de grote Belgische plechtigheid op Whitehall. Hier werd
het rijtje van West-Vlaamse aanwezigen aangevuld met ons
bestuurslid
kapitein-commandant
Philip
Demunter,
protocolofficier bij het “Militair Commando van WestVlaanderen”; eerste-oppermeester-chef (b.d.) Christian
Delgoffe, ondervoorzitter “Royal Navy Section Belge - Belgian
Navy Veterans ASBL/VZW”; Piet Blanckaert en zijn echtgenote
An, tuinarchitect uit Brugge en medeontwerper van “The
Flandres Field Memorial Garden” aan de Wellington Barracks,
London. We vermelden tenslotte ook nog een grote delegatie
uit Roeselare van de daar gevestigde afdeling van de “British
Torch”. Verder mochten we ook nog ons bestuurslid Freddy
Vervaet en kwartiermeester-chef in de reserve Jimmy
Vandervelpen, marine-infanterist, begroeten. Ze waren meegereisd met de militaire bus uit Peutie, die wat vertraging had
opgelopen.
Alle eer voor ons M&M lid korvetkapitein Steven Seys,
directeur van de “Nautische School van de Marine”, die
deskundig het bevel voerde over de aanwezige Belgische
eenheden.
Reservekolonel jurist Gert Verhelle, vertegenwoordigde
eveneens KNVRO en schreef zijn beleving van die speciale dag
in een enthousiast artikel neer, dat in de onderstaande link1
kan gelezen worden. Vergeten we natuurlijk de vele echtgenotes niet, die vanuit het toekijkend publiek voor morele
steun en enkele foto’s zorgden.

1

Digitale link naar artikel in kwestie.
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In naam van Mars en Mercurius Brugge/West-Vlaanderen
werden bloemen neergelegd door de ondervoorzitter en door
bestuurslid Freddy Vervaet. Afspraak volgend jaar op

zaterdag 14 juli? Met carpooling of een minibusje kan Brugge
weer een mooie delegatie sturen, met nadien misschien een
aanvullend toeristisch programma van enkele dagen….

Op het paradeplein van “His Majesty’s Horse
Guards” herkennen we gouverneur Carl
Decaluwé, geflankeerd door luitenant-kolonel
Christophe Onraet met echtgenote Christine. In
hun spoor volgen korvetkapitein Yves
Terrason en luitenant-ter-zee Olivier Devis,
respectievelijke commandanten van de
Godetia en de Bellis.

Ondervoozitter Ronny Vermeersch en bestuurslid Freddy Vervaet
tijdens de bloemenhulde, de begroeting van de vlaggen en de parade.
Ronny Vermeersch draagt het vaandel van de nationale Kring Mars & Mercurius
(foto’s Anne Coppieters ’t Wallant)
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Voorbije herdenkingsplechtigheden
Jan De Vos, voorzitter

Te Deum en viering Nationale feestdag in Brugge
Het Te Deum werd om 11 uur gezongen in de Sint-Salvators
hoofdkerk. Zoals ieder jaar werd een blok gereserveerd voor
Mars & Mercurius. Het was dan ook met genoegen dat we
niet minder dan 42 M&M leden en partners konden tellen.
Na het Te Deum werd in stoet naar de Burg getrokken, waar
schepen Franky Dumon de genodigden namens het stadsbestuur toesprak. AVBOS voorzitter Maurice Debruyne
formuleerde in zijn wederwoord een oproep om fier te zijn op
ons land en haalde niet alleen de vele wetenschappers en
uitvinders, maar ook topsportlui, kunstenaars, architecten en
onze gastronomie aan, die ons op de wereldkaart plaatsen.
Ook verschillende grote staatlui en op vandaag ook de
deelname van Defensie aan vredesoperaties zorgt voor
erkenning door onze bondgenoten. Hij loofde tot slot ook de
rol die alle veiligheids- en hulpdiensten recent speelden.

Te Deum en Nationale Feestdag in Lauwe
Na het Te Deum voor de Nationale Feestdag wordt in Lauwe,
deelgemeente van Stad Menen, een bloemenhulde gebracht
aan degenen die hun leven lieten voor onze vrijheid. De
organisatie van die hulde ligt grotendeels in handen van de

NSB-Lauwe, waarvan ons bestuurslid Rudolf Leplae de
voorzitter is. Het stadsbestuur van Menen steunt dit initiatief
en de burgemeester of zijn plaatsvervanger komen eveneens
bloemen neerleggen.
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75ste herdenking van de Operation Jubilee
Dieppe – 19 augustus 2017
Andreas Billiet, secretaris

In ons nummer van maart kon je een uitvoerige bijdrage vinden over de Operation Jubilée of de Raid op Dieppe van
19 augustus 1942. De herdenking van de 75ste verjaardag was vooral een Canadese aangelegenheid. Meer dan 1.000
Canadezen hadden de oversteek naar Frankrijk gemaakt om de plechtigheden bij te wonen. Naast Canadezen en
Fransen waren ook Britten, Amerikanen, Belgen, Polen en Tsjechen aanwezig. Een uitgebreid driedaags officieel
programma was samengesteld door het stadbestuur van Dieppe samen met de Canadese ambassade in Parijs.
De officiële plechtigheden startte op vrijdagnamiddag 18
augustus met een eerbetoon aan de Royal Air Force piloten
op de luchthaven van Dieppe in Saint Aubin-sur-Scie. Ook het
Belgische Squadron 350 bij de RAF speelde een belangrijke
rol. Daarna werd op de begraafplaats van Saint Aubin-le-Cauf
eer betoond aan de gesneuvelde Canadese piloten.
’s Avonds om 19 uur organiseerde de Cercle Mers et Marine
een plechtigheid aan het monument voor de zeelui op de
westzijde van de havenheul van Dieppe. De eerste dag werd
afgesloten om 22 uur met een wake op de Canadese Militaire
begraafplaats Les Vertus.
De herdenkingen op zaterdag 19 augustus startten om 9 uur
met een bloemenhulde en een religieuze plechtigheid op de
Canadese Militaire begraafplaats Les Vertus. Iets later in de
voormiddag werd aan het monument van het Royal Regiment

of Canada op het strand van Puys, waar het regiment een
heroïsch maar moordend gevecht had, een bloemenhulde
gehouden. Op de middag vond dan de inhuldiging plaats van
een nieuw monument voor het King’s Own Calgary Regiment
in de boulevard Maréchal Foch. In de namiddag om 14 uur
had dan aan de herdenkingsplaat voor Luitenant-ter-zee
Victor Billet aan de rotonde een officieel eerbetoon voor de
Belgische deelnemers plaats. Aansluitend volgde tenslotte
om 15 uur de officiële Canadese plechtigheid aan de Square
du Canada.
Op zondag 20 augustus werd vanaf 9 uur de gehele dag een
reeks ceremonies gehouden op de verschillende landingsplaatsen, beginnend te Pouville, Varengeville, Sainte
Marguerite, Envermeu, Saint Martin en Berneval. De dag
werd afgesloten om 20.30 uur in het kamp van de re-enactors
aan het strand van Dieppe.

Boven links de Belgische delegatie op de Canadese begraafplaats Les Vertus en rechts boven aan de gedenkplaat LTZ V. Billet.
Links onder de Canadese hoofdplechtigheid op Square du Canada en rechts het kamp van de militaire re-enactors.
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Herdenkingsplechtigheid RNSB
Oostende – 27 augustus 2017
Andreas Billiet, secretaris

Tijdens de Algemene vergadering van het Herdenkingscomité Luitenant-ter-zee Victor Billet met de
aangesloten Marineverenigingen in januari 2016 werd
besloten om jaarlijks opnieuw een kleine herdenkingsplechtigheid te houden aan de herdenkingsplaat voor de
gesneuvelden van de Royal Navy Section Belge aan de
muur van de Marinekazerne Bootsman Jonsen te
Oostende. De mensen die op deze plaat vermeld staan,
hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog hun land tot
het uiterste gediend en hebben daarbij het leven
verloren. Het is daarom de bekommernis van het Comité
om deze herdenkingsplaat voor de toekomst te
bewaren. Stappen zullen worden ondernomen bij de
bevoegde overheid om deze herdenkingsplaat als
erfgoed te laten erkennen. We zijn dit verschuldigd aan
de mannen die op deze plaat vermeld staan.
Op initiatief van het Herdenkingscomité Luitenant-terzee Victor Billet en met medewerking van de Koninklijke
Vriendenkring van de Oud-strijders ‘40-‘45 van de Royal
Navy Section Belge werd gekozen om de plechtigheid te
houden op de zondag die het dichtst bij 19 augustus, de
datum van de raid op Dieppe, ligt. Dit jaar werd deze
plechtigheid voor de tweede maal georganiseerd, maar
een week later omdat op zondag 19 augustus in Dieppe
de 75ste verjaardag van de raid herdacht werd.
Deze tweede uitgave mocht rekenen op de volle
medewerking van de Stad Oostende en een 100-tal
deelnemers, waaronder burgemeester van Oostende
Johan Vandelanotte, Divisieadmiraal Wim Robberecht,
en plaatscommandant Luitenant-ter-zee Clauwaert.
Stipt om 11.00 uur startte de plechtigheid met het
opstellen van de vaandels van de verschillende Marineverenigingen en een peloton van de Marinekadetten
van Oostende. Vervolgens konden de deelnemers
luisteren naar de redevoering van Ere Fregatkapitein
Ludo Baron de Vleeschouwer, voorzitter van de
Koninklijke Vriendenkring van Oud-strijders ’40-‘45 van
de Royal Navy Section Belge en daarna van Kapitein-terzee Jan De Vos, voorzitter van het Herdenkingscomité
Luitenant-ter-zee Victor Billet.
De Act of Remembrance werd voorgedragen door
Mevrouw Nicole Billet, ondervoorzitter van het
Herdenkingscomité en kleindochter van Victor Billet.
Daarna werd de Last Post en de reveille geblazen.De
plechtigheid werd afgesloten met een bloemenhulde en
het vaderlands lied. Alles werd aan elkaar gesproken
door Jo Dielman, Chef Protocol van de stad Oostende.
De deelnemers kregen na afloop een drink aangeboden
in de Marineclub.
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Herdenkingsplechtigheid
Luitenant-ter-zee Victor Billet
Brugge Sint-Kruis – 19 september 2017
Jan De Vos, voorzitter

De jaarlijkse herdenkingsplechtigheid voor Luitenant-ter-zee
Victor Billet in de Marinekazerne te Sint Kruis vond ook dit jaar
plaats op 27 september. Deze symbolische datum werd enkele
jaren geleden vastgelegd in samenspraak met de Directeur van
het Competentiecentrum van de Marine, 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
Divisie-admiraal Wim Robberecht en dochter Gisèle van Victor
Billet, en werd bijgewoond door enkele van haar familieleden
en de vertegenwoordigers van diverse maritieme verenigingen.

Ook dit jaar werkten het Competentiecentrum Marine en het
Herdenkingscomité LTZ Victor Billet nauw samen om de plechtigheid
in goede banen te leiden. Sedert zijn oprichting fungeert het
Herdenkingscomité onder auspiciën van Mars & Mercurius
Brugge/West-Vlaanderen. Dit jaar echter deed onze club letterlijk en
figuurlijk een duit in het zakje om, ter gelegenheid van de 75ste
herdenking, deze plechtigheid niet alleen te doen passen binnen een
drieluik van plechtigheden in Dieppe, Oostende en Sint-Kruis, maar
ook en vooral om er een herinnerinsgeducatieve dimensie aan te
geven, door met het levensverhaal van Victor Billet een boodschap
te richten aan de jongeren. Meer daarover verder in dit nummer.
Stipt om 13.45 uur nam Fregatkapitein Gilles Colmant het bevel over
de troepen en verwelkomde hij na mevrouw Gisèle Billet ook Divisieadmiraal Wim Robberecht. In zijn gelegenheidstoespraak wees hij op
de verdienste en de uitzonderlijke kwaliteiten van Victor Billet. Hij
stipte ook aan dat voor het eerst álle in de Marinekazerne
gestationeerde eenheden vertegenwoordigd zijn op de plechtigheid.
Het gaat immers ook om hún kazerne en hij vond het belangrijk dat
ook zij weet hebben van de rol die Victor Billet tijdens de eerste jaren
van de Tweede Wereldoorlog speelde. In haar wederwoord dankte
mevrouw Billet in naam van haar familie de Marine voor de eer die
elk jaar nog bewezen wordt aan haar vader.
Vervolgens vergezelde een groep leerlingen van de Basisschool
Mozaiek de familie Billet om strandkeien, die op 9 augustus in Dieppe
verzameld werden, aan de voet van het monument te plaatsen. In
een ondertussen voorgelezen tekst werden deze keien beschreven
als een symbolisch deel van de laatste rustplaats van Victor Billet, dat
voortaan deel zal uitmaken van zijn herdenkingsmonument.
Verder legden de aanwezige autoriteiten en vertegenwoordigers van
verenigingen bloemen aan het monuent, waarna de Last Post en het
Belgisch Volkslied werden uitgevoerd.
Na de plechtigheid werd aan alle genodigden en aan de jongeren
taart en koffie aangeboden. Verschillende kinderen maakten nog een
hartelijke babbel met mevrouw Gisèle Billet en stelden haar
honderduit vragen over haar vader Victor Billet.
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Komende herdenkingsplechtigheden
Datum

Uur

Activiteit

Organisatie

Din 07 nov

10.00 u

Herdenkingsdienst in de Militaire Kapel voor de overleden
militairen uit West-Vlaanderen.

Aalmoezeniersdienst
Provincie West-Vlaanderen

Don 09 nov

20.00 u

Galaconcert voor Koningsdag
Koninklijke Stadsschouwburg Brugge

Militair Comando
West-Vlaanderen

Vrij 10 nov

14.00 u

Plechtigheid in de Middenschool Brugge

RMS Brugge

Zat 11 nov

11.00 u

Herdenking Wapenstilstand WOI aan het ruiterstandbeeld
Koning Albert I in Brugge

Stad Brugge en AVBOS

Woe 15 nov

10.20 u

Koningsdag – Te Deum in de Sint Salvatorskathedraal te
Brugge met aansluitend receptie in het Provinciaal Hof

Stad Brugge en AVBOS

Een mysterieuze M&M postzegel
Linda, echtgenote van ons lid Guy Van Put, vond de eerste dag
stempel Mars & Mercurius Postzegel in de bijlage van de
Filatelie van 1977.

dag uitgave werden verkocht in Aarlen bij ASLK en in
Kortenberg in de feestzaal van de Gemeenteschool van
Kortenberg.

Na wat zoekwerk in de Kroniek van M&M die werd
uitgegeven naar aanleiding van het 75-jarig bestaan in 2001,
vonden we inderdaad dat die speciale postzegel werd
uitgegeven op 14 mei 1977 met een oplage van 3.000.000
exemplaren. Een omslag en een FDC kaart met eerste

Wat de aanleiding was om die postzegel in 1977 uit te geven
is een klein raadsel. De Kring M&M vierde in 1976 zijn 50-jarig
bestaan en op 26 april 1977 vierde de Club M&M Luik zijn 45
jarig bestaan.
André Billiet
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Te jong en te vroeg tsaar en tsarina van Rusland?
Uit het album van de Saksen-Coburg-Gotha dynastie
Ronny Vermeersch, ondervoorzitter

Om het drama van de regeerperiode van de laatste Russische tsaar Nicolas II te begrijpen, is het
ontegensprekelijk nodig enerzijds de oeverloze liefde tussen de tsaar en zijn tsarina en de ongewone
vertroosting die zij in elkaar en hun gezin vonden te belichten, en anderzijds de aanloop te schetsen
naar het totaal catastrofaal regime van deze nochtans als kosmopolitisch bestempelde tsaar, dat zijn
einde vond in de uitmoording van zijn hechte gezin.

Na het verlovingsfeest in Darmstadt in april 1894 en het daarop volgend bezoek aan London, waar Queen Victoria om nog
steeds onduidelijke redenen1 nauwelijks tijd nam om Nicolas,
de tsarevitsj van Rusland, en zijn verloofde Alix Von Hessen,
dochter van Alice von Saksen-Coburg Gotha, te ontvangen,
kreeg de aanloop naar hun huwelijk dat in augustus van dat
zelfde jaar was gepland, een ongelukkige wending.
De reden waarom Nicolas vroegtijdig zonder zijn verloofde
naar Rusland was teruggekeerd, was de onverwachts tanende
gezondheid van zijn vader tsaar Alexander III. Enkele
maanden later werd ook Alix dringend naar het Livadiapaleis
op de Krim geroepen ,waar de tsaar op op 20 oktober 1894
op 49-jarige leeftijd in zijn zomerresidentie stierf aan een
nierontsteking. De kist met de stoffelijke resten van de tsaar
werd doorheen heel Rusland overgebracht naar SintPetersburg, en werd vergezeld door de keizerlijke familie,
waaronder Alix.
Op 19 november, dag van de begrafenis, werd de lijkkist
overgebracht van het Nicolasstation naar de Sint-Petrus en
Pauluskathedraal in St.-Petersburg. Het was een intrieste dag
en ook het weer zat niet mee. Een grote menigte verdrong
zich in de smeltende sneeuw en in de modder van de straten
op het parkoers van de begrafenisstoet. Allusie makend op de
voorbijkomende toekomstige tsarina, mompelden de
vrouwen vol ingetogen bijgeloof: “Zij is naar ons gekomen
achter een lijkkist en brengt ongeluk met zich mee…”
Nog tijdens de nationale rouwperiode huwde het jonge paar
op 26 november 1894 in de kathedraal van het Winterpaleis
in Sint-Petersburg. De onbekommerde wittebroodsweken en
het onbezorgde leven, waar het echtpaar zo op gehoopt had,
gingen aan hen voorbij. De jonge Nicolas was door zijn vader
hoegenaamd niet voorbereid om staatshoofd te worden, was
niet ingewijd in de beslommeringen van de Russische politiek
en was niet opgewassen tegen de invloeden en intriges van
de Russische adel.
1

Koningin Victoria zou tegen het huwelijk geweest zijn omwille van
haar antipathie voor Rusland, na de Russische-Turkse oorlogen,
waar Groot-Brittannië willens nillens bij betrokken raakte. Het
koppel en vooral de tsarevitsj vond ze wel sympathiek. Maar zij
vond Rusland zo ver wonen voor haar favoriete kleindochter.

2

Belangrijk is hier te vermelden dat de oudste broer van Vladimir Iljitsj
Oeljanov, alias Lenin, Aleksandr Iljitsj Oeljanov, na medegewerkt te

Huwelijk van Nicolaas II en Alexandra Fedorovna in 1894
Ilja Repin

Zijn vader had reactionair met ijzeren hand geregeerd, zonder
rekening te houden met de verzuchtingen van de boeren en
de slavenstand. Opstandelingen en dissidenten werden
massaal naar Siberië verbannen.2 Zijn bewind steunde
opnieuw ten volle op de drie leidende factoren die het
bewind van de Romanov’s hadden gekenmerkt: autocratie,
orthodoxie en nationaliteit. Deze drieledigheid werd door
graaf Sergey S. Uvarov, minister van opvoeding, als een soort
doctrine voorgesteld aan tsaar Nicolas I in 1832. Ze zou de
officiële ideologie vormen van de latere keizerlijke regeringen
en was een reactie tegen de vermeende losbandigheid die de
democratische principes van broederlijkheid, gelijkheid en
vrijheid teweeg brachten.
De Russische troepen waren tijdens hun verblijf in Parijs na
de Slag bij Waterloo in aanraking gekomen met de ideeën van
de “Verlichting” en de “Franse Revolutie”. De drie fundamentele principes van de voorgestelde doctrine moesten de
Russische maatschappij onderscheiden van het corrumperende West-Europa. Ze was in de eerste plaats een

hebben aan de moordpoging door een groep studenten op tsaar
Alexander III in de gevangenis van Sjlisselburg (Schlüsselburg) aan de
Oostzee werd geëxecuteerd op 20 mei 1887. Oeljanov was lid van de
revolutionaire Narodnia Volja (Wil van het Volk). Er wordt
aangenomen dat door deze terechtstelling bij de jonge Lenin de
dodelijke haat ontstond tegenover het tsarendom en aan de basis zou
liggen van zijn koelbloedig bevel om de tsaar Nicolas II en zijn familie
als ultieme wraak uit te moorden op 17 juli 1918.
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reactie op de dekabristenopstand van december 1825. De
dekabristen waren officieren uit hogere adellijke kringen die
inderdaad in contact gekomen waren met de “verlichtingsideeën”, maar ook met het leed, de ontberingen en de dood
van de gewone bevolking toen het Russische keizerlijke leger
de tactiek van de verschroeide aarde toepaste tijdens de
veldtocht van Napoleon in 1812. De dekabristen of
decembristen eisten de afschaffing van het lijfeigenschap en
de vrijheid van pers. De opstand werd bloedig neergeslagen,
eigenlijk tegen de wil van de kersverse tsaar Nicolas I, die na
de represaille aan zijn broer3 schreef: “Ja, ik ben de tsaar,
maar mijn God tegen welke prijs? Tegen de prijs van het bloed
van mijn volk.” Na het neerslaan van deze opstand zou de
quasi-absolute monarchie van het Russische Rijk nog bijna
een eeuw lang standhouden. Het lijfeigenschap werd in 1861
wel afgeschaft onder Alexander II, de bevrijder, maar in de
praktijk was het een uitgeholde wet. Hervormingen roepen
verwachtingen op en dringen aan op nog meer hervormingen
en vrijheid, wat het regime niet direct kon of wou inwilligen.
Contradictorisch genoeg is het juist door die “glasnost” hier
onder de regeerperiode van de “bevrijder” dat een eerste
radicale studentenorganisatie ontstaat. Daarmee was het
politiek terrorisme geboren…. Zoals reeds vermeld, schroefde
Alexander III alle hervormingen terug en legde hij de
persvrijheid terug aan banden. Hij heerste met een sterk
centraal gezag als autocraat. Vele Russen waren door zijn
grote gestalte en fysieke kracht geïmponeerd, ook de
boerenleiders. Maar onder hem groeide het verzet heimelijk
verder en ontstonden de kiemen van de “Februari- en
Oktoberrevolutie” zo’n honderd jaar geleden in 1917.

beleefde kosmopolitische heer leek, was hij in wezen een Rus
in hart en nieren” besluit professor Lucy Worsley4.

Maria Feodorovna en tsaar Alexander III

We moeten ons evenwel de vraag stellen of het anders kon.
De jonge tsaar was door een imponerende vader in de
Russische traditionele geest opgevoed. Onder Alexander III
stond de tijd stil en was er zelfs geen sprake van een
industriële revolutie zoals in de andere landen van WestEuropa. Een eigen kijk op de politiek kon Nicolas zich dus
moeilijk aanmeten. Liet Nicolas zich regeren? In elk geval
werd hij omringd met zeer bekwame ministers: maar in een
later artikel volgt hier meer over.

Met de dood van Alexander III rustte de verantwoordelijkheid
voor bijna alles in Rusland onverwachts op de schouders van
zijn oudste zoon, de onervaren Nicolas. De kroning van het
jonge keizerspaar had plaats 14 mei 1896 in de Oespenskikathedraal in Moskou. De kroning verliep geheel in de
Russische traditie met het hof en de genodigden in 17de
eeuwse kostuums. Bij de eedaflegging zwoer hij de autocratie
te zullen handhaven. “Ofschoon Nicolas naar buiten uit een

“Reeds tijdens de plechtige kroningsfeesten maakt de
fataliteit zich meester van het vorstenpaar” schrijft Pierre
Gilliard5. “Deze fataliteit lag in het feit dat de jonge vorsten
geschenken zouden uitdelen aan de menigte op het
Hodinskoïéveld in Sint-Petersburg, maar de nacht voordien
ontstond er door een gebrekkige organisatie paniek in de
toestromende massa, waardoor heel wat mensen ofwel
vertrappeld ofwel verstikt werden. De geschenkenbedeling
door het vorstenpaar ging de volgende ochtend door alsof er
geen vuiltje aan de lucht was. Slechts bij hun terugkeer in de
stad kregen ze een verdoezelde versie van de catastrofe te
horen. Door zo te handelen ontnam men het vorstenpaar de
gelegenheid spontaan hun verdriet en medeleven te uiten

3

4

De Oespenskikathedraal in Moskou

Hij schreef dit aan zijn oudste broer Konstantijn, die ten laatste ure
afgezien had van de troon, zodat de keuze op de jongere Nicolai
viel.

Lucy Worsley, Britse historica, in de BBC Arts Production “The
Romanovs”, Bristol 2015
5 Pierre Gilliard, in zijn boek “Le tragique destin de Nicolas II et de sa
famille »
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over de gekwetste en dodelijke slachtoffers. Hierdoor werd
hun houding verfoeilijk genoemd en kregen ze de kritiek te
verduren onverschillig te blijven voor het lijden van de gewone
mens bij een dergelijke publieke ramp.” De Chodynkatragedie
werd door critici volledig toegeschreven aan de tsaar.

Nicolas probeerde een absolute vorst te zijn, maar de ironie
wil dat hij er daardoor juist niet in slaagde. Hij meende dat de
wil van God via hem rechtstreeks naar zijn 170 miljoen
onderdanen doorstroomde…

Pierre Gilliard getuigt eveneens over de moeilijkheden die de
tsarina had om zich te laten begrijpen en om geapprecieerd
te worden door haar hoofse omgeving: “Zij was gewend aan
het simpele leven van Darmstadt, waar zij was opgegroeid, en
had zelfs aan het hof van Engeland als jonge en beminnelijke
prinses geen strenge ceremonieën hoeven mee te maken. Hier
in Sint-Petersburg moet zij zich ongemakkelijk gevoeld hebben
tegenover haar nieuwe verplichtingen in die stijve omgeving.
Nochtans was het haar vurige wens de harten van haar
onderdanen te winnen. Haar voorstellen en initiatieven - zij
wilde o.a. het lot van de Russische vrouwen verbeteren door
hospitalen en moederhuizen op te richten - botsten op de
heersende inertie en de onpersoonlijke beleefdheid aan het
hof. Zich onbegrepen voelend en van nature schuchter, keerde
zij zich meer en meer in zichzelf. Ze was gekwetst in haar
natuurlijk fierheid. Zij nam een gereserveerde houding aan,
wat vrij vlug vertaald werd in hautain gedrag en minachting.”
Veel steun mocht Alix ook niet verwachten van haar
schoonmoeder Dagmar van Denemarken, de oud-tsarina.
Dagmar en tsaar Alexander III waren reeds gekant tegen een
huwelijk van hun zoon met de in hun ogen te westerse en
losse Alix Von Hessen. De oud-tsarina-weduwe wilde
geenszins haar positie als leidende figuur in de society van
Sint-Petersburg aan Alix afstaan, zodat men kon spreken van
een zekere boycot. Het kwam haar goed uit dat de tsarina
Alexandra er niet in slaagde zich te laten aanvaarden door het
hof en de hogere klasse. De dominante rol van Dagmar dreef
een wig tussen de keizerlijke familie en het jonge keizerlijke
paar. De tsaar en tsarina, het romantische koppel bij uitstek,
waren hierdoor erg op zichzelf aangewezen. Het was Alix die
alle aandacht van haar echtgenoot ging opeisen waardoor hij
nog meer ging vervreemden van de echte staatszaken.
“Het keizerlijk koppel deelde een intense religieuze
vroomheid. Nicolas was een fatalist en geloofde dat alles wat
gebeurde Gods wil was. Tegenslag ontlokte hem de uitspraak:
‘God weet wat goed voor ons is. We moeten het hoofd buigen
en de heilige woorden herhalen: Uw wil geschiede.’ Voor
Nicolas was de religie er niet voor pracht en praal zoals bij de
andere vorsten. Gedurende zijn bewind zijn meer kerken
gebouwd in Rusland dan de hele eeuw ervoor. Zijn eerste
reactie op tegenspoed en rampen was niet erg praktisch,
eerder naïef. Hij vroeg niet hoe kan ik helpen, maar ging
ettelijke uren bidden. Hij vond dat hij een zeer persoonlijke
band had met God. Dit gevoel van goddelijke verbondenheid
bepaalde zijn bewind. Hij vergat nooit dat hij een werktuig
was in de handen van God.

6

Naar Lucy Worsley, Britse historica, in de BBC Arts Production « The
Romanovs », Bristol 2015

Tsarina Alexandra Feodorovna (Alix) en tsaar Nicolas II
Deze religieuze ingesteldheid en zijn gebrek aan bestuurservaring leidden er toe dat Nicolas niet kon delegeren. Hij had
zelf geen persoonlijke secretaris en hield zich bezig met
allerlei bagatellen, maar tegelijk zag hij niet de nood in om zijn
land te laten evolueren naar een modern geïndustrialiseerd
land.6”
De geboorte van de oudste dochter Olga Nicolaïevna op 15
november 1895, een jaar na het huwelijk van het vorstenpaar,
werd gevolgd door de geboorten van drie gezonde dochters,
respectievelijk Tatjana op 29 mei 1897, Maria op 14 juni 1899
en tenslotte Anastasia op 5 juni 1901. De komst van grootvorstin Anastasia was in eerste instantie een ontgoocheling,
want hun geheime hartenwens was de komst van een zoon
troonsopvolger. Eindelijk, op 12 augustus 1904, tijdens de
Russisch-Japanse oorlog, werd tsarevitsj Alexis Nicolaïevitch
geboren…
Geraadpleegde bronnen: zie voetnoten.
Foto’s: Wikipedia public domain
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De Abessijnse expeditie
Freddy Vervaet, bestuurslid

Vanaf deze editie van M&M Contact vertaal ik de
uitgave van een historische studie over een Britse
expeditie naar Abessinië in 1867-68. De uitgeefster Mevr
M. en Richard, zoon van de auteur, gaven me daarvoor
de uitdrukkelijke toestemming. Dit is een persoonlijk,
postuum eerbetoon aan de auteur, Michael G. White,
geboren Brit, doch Belg in hart en ziel. Voorheen PilotCaptain in het Royal Army Air Corps, gewezen
politieofficier in Malaya en military researcher. Ik mocht
mij rekenen tot één van zijn “five friends”. Zoals hij altijd
zei: “Freddy, you can only cope with five really good
friends, you are one of them, but don’t tell the others! “

Ter inleiding
In mijn zoektochten naar de militaire histories van enkele van
mijn voorvaderen, vergezelde Michael me en leerde hij me te
kijken door een militair-strategische bril en te luisteren naar
de verhalen zonder enig vooringenomenheid. Kortom, best
zélf op zoek te gaan naar antwoorden in mijn familiale en
militaire queeste. Doch dat is een ander verhaal.

De kracht en de moed van de soldaten en matrozen
gedurende deze veldtocht was functie van het uithoudingsvermogen van de logistieke caravaan en zijn personeel. De
geleden verliezen waren minimaal en het eindresultaat was
de overwinning.

Voorwoord
Het voorwoord van de publicatie werd geschreven door
Admiraal Jean-Paul Robyns, toenmalig commandant van de
Marine Component.
“Eén van de eerste personen
met wie ik kennismaakte toen
ik vier jaar geleden benoemd
werd als Commandant van de
Marine Component, was
Michael White. Ik herinner
me nog levendig hoe Michael
de projecten voorstelde
waarmee hij bezig was. Hij
kon op een onnavolgbare
manier zijn enthousiasme overbrengen naar zijn gesprekspartner en ik was onmiddellijk ingenomen. Sindsdien hielpen
mijn staf en ik hem bij de realisatie van veel van zijn projecten,
zoals bvb. de herdenking van Sint- Georges day en de rol van
Poolse mijnenvegers gedurende de oorlog.

De Abessijnse Expeditie van 1867 was waarschijnlijk de meest
succesvolle in de Britse geschiedenis en haar imperiale
machten. De complexiteit en de grootorde van deze operatie
om de gevangen gehouden Britse consul te bevrijden, was
zonder voorgaande. Zeil- en stoomschepen voerden zonder
communicatie van Engeland en Indië naar een rendez-vous
in de Rode Zee. De expeditie landde op een open strand van
waaruit deze een vierhonderd mijlen mars aanvatte. Dwars
door een bergachtig gebied via een smal en oneffen pad.

Het weze gezegd dat de verschillende projecten één
gemeenschappelijk basis hadden, namelijk de Marine.
Daarom vroeg Michael mij om dit voorwoord te schrijven. Ik
was verrast. Eerst en vooral omdat het een expeditie was die
lange tijd onbekend was. Bovendien was het, op het eerste
gezicht, een Infanterie-expeditie en geen marine-operatie.
Met enige terughoudendheid las ik zijn documenten. Weldra
ontdekte ik dat deze bezorgdheid niet gefundeerd was en ze
smolt als sneeuw voor de zon. Reeds van bij de eerste bladzijde
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werd ik bevangen door Michael’s verteltrant en werd ik
meegesleept door zijn verslag van deze campagne die boven
alle verwachtingen succesvol was en paradoxaal genoeg bijna
in het vergeetboek belandde.
Gelukkig dat, dank zij Michael’s flair en doortastendheid, we
de gelegenheid krijgen deze expeditie te (her-) ontdekken. Ze
was een “joint campaign” avant la lettre. Samenwerking
tussen de verschillende machten van Infanterie, Artillerie,
Ruiterij en Navy die, met zeil- en stoomschepen, vanuit GrootBrittannië en van over het ganse Britse Imperium
verzamelden. Als in de huidige oorlogsvoering logistiek en
communicatie een uitdaging zijn, welke operationele nachtmerrie moet dat dan geweest zijn in de Victoriaanse tijd? Het
tart iedere verbeelding. Een leger van 14.000 manschappen
transporteren naar de andere kant van de wereld, ze voeden,
bevoorraden met water, tenten, munitie, kampementen
voorzien, samen met 8.000 dragers en 36.000 dieren, moet
een Herculiaanse opdracht geweest zijn. Deze bevoorradingsketting organiseren over een afstand van om en bij de 400 mijl
in abominabele omstandigheden van weersgesteldheid en
terrein, via kleine bergwegen, met temperaturen van 36° C
tot het vriespunt, in een vijandige omgeving, met alléén
beperkte en weersafhankelijke visuele man-tot-man
communicatie, moet een bovenmenselijke krachtinspanning
hebben gevergd. Het feit dat deze inspanningen met succes
bekroond werden, waarbij slechts een handvol verliezen te
betreuren vielen, moet gehonoreerd en blijvend herinnerd
worden.
Ik was uitermate tevreden dat de Navy een bijzonder grote rol
speelde in deze expeditie. Het is duidelijk dat deze operatie
niet kon plaatsgrijpen ware het niet dat de organisatie en het
stafwerk van de Navy het hele expeditieleger aan land zetten,
bevoorraadden en evacueerden “lock, stock and barrel”
(volledig, nvdr). De Navy droeg zeer veel bij tot de zege, niet
alléén door de hiervoor aangehaalde aspecten, maar ook door
de vorming van een Naval Brigade - de Rocket Brigade - zoals
ze werd genoemd, die samen opmarcheerde met de andere
troepen en een bijzondere bijdrage leverde op het slagveld.
Michael White’s verhaal over de Abessijnse Expeditie leest als
een thriller. Het was aangenaam lezen en eens begonnen, kon

ik niet stoppen tot de laatste slag bij Magdela. Ik geloof écht
dat dit boek zou aanbevolen moeten worden in de colleges
voor Defensie omdat, zoals Michael stelt: “Nooit eerder, noch
sindsdien, hebben Britse troepen en deze van het Britse
Imperium samengewerkt om een beter resultaat te bekomen
in de oplossing van problemen met bevoorrading, administratie en geografie.” In huidige dagen, waarbij militaire
operaties zelden leiden tot een snelle zege, zouden we
Michael dankbaar moeten zijn dat hij ons dit prachtige
voorbeeld schetst waarbij degelijke voorbereiding, goede
verstandhouding tussen politieke, diplomatieke en militaire
middens, gepaard gaand met moed en durf, leiden tot de
overwinning.
Get. (2009)
Rear-Admiral ROBYNS
Aide to the King
Belgian Naval Component Commander.

De auteur Michael White op plaatsbezoek in Abessinië

In de volgende editie van M&M Contact vervolgen we met
de proloog en de voorgeschiedenis.
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Het medisch wonder van Beveren-aan-de-IJzer
Belgisch militair veldhospitaal tijdens Eerste Wereldoorlog
Stefaan Vergaerde, Kapitein-commandant in de reserve

Oorlogsgeneeskunde in stroomversnelling
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was het
Belgische Rode Kruis en de Geneeskundige Dienst van het
Belgisch leger helemaal niet voorbereid op een groot conflict
dat uiteindelijk meer dan 4 jaar zou duren en ongeveer
100.000 Belgische slachtoffers, doden en gewonden, zou
eisen. De geneeskundige zorg evolueerde gelukkig zeer snel
tijdens de oorlog, om uiteindelijk te resulteren in oorlogsgeneeskunde op wereldniveau.
In de Belgische ziekenhuizen
waren chirurgen, geneesheren
en verpkeegkundigen aan het
werk die een toonaangevende
rol speelden binnen de
oorlogsgeneeskunde. Eén van
die talentrijke chirurgen en
een efficiënt leider met een
grote humane bekommernis
was geneesheer luitenantgeneraal Paul Derache (18731935).

Een waardig herdenkingsinitiatief
Om de activiteiten van Dr. Paul Derache en het Belgisch
militair hospitaal in Beveren-aan-de-IJzer tijdens de Eerste
Wereldoorlog te herdenken, werd op 24 augustus 2017 aan
de Kruisstraat in Beveren-aan-de-IJzer een herdenkingsmonument onthuld. Geneesheer generaal-majoor Laire,
directeur-generaal van het stafdepartement Well-Being en
geneesheer generaal-majoor Neirinckx, commandant van de
Medische Component, zetten hun schouders onder Project
Beveren en engageerden ook de Medische Component
ervoor. Hun persoonlijke interesse voor het verhaal van het
veldhospitaal bracht hen al snel in contact met drie takken
van de familie Derache.

Een telg uit elk van de drie families onthulde het resultaat van
het project: een weerbestendig houten model op schaal 1/10
van een van de paviljoenen van het veldhospitaal. Kleinzoon
Michel De Laet, achterkleinzoon Patrick Bossart en
achterachterkleinzoon Martin Lagrange, die nu aan de
Koninklijke Militaire School studeert, onthulden samen het
monument .
Bij deze gelegenheid ontplooide de Medische Component van
Defensie een hedendaags Forward Surgical Element of FSE.
Dit is een mobiele chirurgische operatiepost die wordt ingezet
tijdens militaire acties. Het FSE en de ambulancewagens
werden opgesteld in een nabijgelegen weide in de
Lindestraat.

Paul Derache (1873-1935)
Hij verdiende zijn sporen tijdens de Slag aan de IJzer en als
directeur van de militaire hospitalen Fort Louis in Duinkerke
en Cabour in Adinkerke. Op zijn voorstel werden in de zomer
van 1916 dicht bij het front levensreddende chirurgische
voorposten opgericht.
Einde 1916 kreeg Dr. Derache de opdracht om een nieuw
hospitaal te bouwen in Beveren-aan-de-IJzer. Zijn concept
was heel vooruitstrevend: 2 vleugels met telkens 10
paviljoenen voor 26 patiënten worden in een U-vorm
aangelegd rond een technisch centrum met zalen voor
operaties, radiografie, tandheelkunde, laboratoria en shockpatiënten. Koning Albert sprak van een medisch wonder.
Het bezielende leiderschap van generaal Derache maakte de
onderneming tot een succes. Meer dan 2.500 gewonden
werden in zijn veldhospitaal geopereerd. Een voor die tijd en
omstandigheden ongelooflijk klein aantal bezweek aan de
opgelopen verwondingen. Al tijdens de oorlog stond père
Derache bij de frontsoldaten bekend om zijn menselijkheid,
zo blijkt uit vele getuigenissen uit die periode.
In 1929 organiseerden oud-patiënten van BMH Cabour en
Beveren, in aanwezigheid van koningin Elisabeth, een grote
dankmanifestatie voor Dr. Derache. Hij eindigde zijn briljante
carrière als inspecteur-generaal van de gezondheidsdienst
van het Belgisch leger.

Het modelhospitaal van Dr. Derache
Op 12 maart 1917 werd aan de Kruisstraat, op de hoek van de
Lindestraat en de IJzerstraat in Beveren-aan-de-IJzer een
gloednieuw hospitaalcomplex geopend. Omdat het Belgisch
front uitbreidde naar het zuiden, verhuisde de chirurgische
afdeling van het Belgisch militair hospitaal op het domein
Cabour in Adinkerke naar Beveren-aan-de-IJzer. De korte
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afstand van het front, slechts 9 km maakte een snelle opvang
van gewonden mogelijk. De maximale evacuatieduur bedroeg
3 uur. Het hospitaal stond onder leiding van Dr. Paul Derache.

Artsen en verpleegkundigen in Beveren-aan-de-IJzer

Het telde 500 bedden en er verbleven gemiddeld 350
patiënten en 150 personeelsleden. Tijdens de Slag om
Merkem op 16-18 april 1918 beleefde het hospitaal zijn meest
hectische periode, met ruim 500 chirurgische ingrepen. Ook
tijdens het eindoffensief van 28 september tot 11 november
1918 draaide het hospitaal op volle toeren.
In totaal werden er 7956 patiënten verzorgd. Er stierven 623
militairen, waaronder ook enkele Franse, Britse en Duitse,
alsook 26 burgers. De militaire slachtoffers werden
oorspronkelijk begraven op een aparte strook op het kerkhof
van Beveren-aan-de-IJzer. Het hospitaal werd in 1921
ontmanteld.

Mary Borden bij de aanvoer van gewonden

In het Beverense hospitaal begon Mary Borden te schrijven
over de verschrikkingen en het leed van de oorlog, wat
resulteerde in de oorlogsklassieker “The Forbidden Zone”. Het
inspireerde ook Ellen Newbold La Motte, één van de
verpleegsters van Mary Borden, tot het schrijven van haar
niets ontziende roman “Het kielzog van de oorlog”. Beide
meesterwerken zijn door de Vlaamse auteur Erwin Mortier in
het Nederlands vertaald.

Mary Borden (1889-1968)

Slotbeschouwing

Ook aan de andere kant van het dorp was er tijdens de Eerste
Wereldoorlog een veldhospitaal gevestigd. In 1915 richtte
Mary Borden, een Amerikaanse schrijfster, verpleegster en
weldoenster, een veldhospitaal op aan de Hoge Seine in
Beveren-aan-de-IJzer.

Wij Belgen zijn te weinig chauvinistisch en daarom is het goed
om in deze tijden van herdenking 2014-2018 ook stil te staan
bij de toonaangevende rol van de gezondheidsdienst van het
Belgisch leger tijdens Den Grooten Oorlog.

Dit Hôpital Chirurgical Mobile N°1 stond onder controle van
het Franse leger, maar Mary Borden deelde er de lakens uit.
Haar aanpak bleek succesvol. De sterftecijfers lagen er
beduidend lager dan in andere Franse hospitalen. Het
ziekenhuis krijgt de koosnaam “Le petit paradis des blessés”.

Ik ben ervan overtuigd dat de Medische Component van
Defensie vandaag op internationaal vlak een toonaangevende
rol speelt. Wij mogen terecht fier zijn en geneesheer
generaal-majoor Laire, geneesheer generaal-majoor Neirinck
en alle militairen van de Medische Component zijn daarvan
de perfecte verpersoonlijking.
Bronnen : www.WO1.be – www.greatwar.be – www.mil.be

Paviljoen van het veldhospitaal in Beveren aan de Leie
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Herdenking Luitenant-ter-zee Victor Billet
Een educatieve dimensie
Jan De Vos, voorzitter

De 75ste herdenking van de Raid op Dieppe en de dood van Luitenant-ter-zee Victor Billet was een
uitgelezen gelegenheid om een herinneringseducatief project op te zetten. Het levensverhaal van
Victor Billet is bijzonder inspirerend en zowel in Dieppe als in Sint-Kruis zijn ankerpunten te vinden
die toelaten dit verhaal concreet in tijd en ruimte te plaatsen. Voldoende reden dus om in de rand
van de herdenkingsplechtigheden ook jongeren actief te betrekken om hen een hedendaagse
boodschap te brengen.

Victor Billet als inspirerend persoon
Om het levensverhaal van Victor Billet aanschouwelijk voor te
stellen werd een herinneringsbrochure opgesteld die met
teksten in afwisselend Nederlands en Frans de verschillende
fazen in zijn leven beschreef, geïllustreerd met authentiek
fotomateriaal uit de collectie van de familie Billet.

Zijn plichtsbesef, dat hem ertoe bracht om op 19 augustus
1942 tijdens de Raid op Dieppe hulp te zoeken voor bijna 150
gekwetsten die in veiligheid gebracht waren aan boord van
een gestrand landingsvaartuig, kostte hem zijn leven.
Het feit tot slot dat hij na de raid als vermist werd opgegeven,
liet een familie na, die sindsdien in onzekerheid leefde over
zijn lot en die nooit de gelegenheid kreeg hem te eren met
een bezoek aan zijn graf.
Stuk voor stuk verhalen die aan de oorlog een concreet
gezicht geven en een boodschap vormen voor jongeren.

Dieppe – laatste rustplaats van Victor Billet
Op zondag 19 augustus werd herdacht dat 75 jaar voordien
de Operation Jubilee eindigde in een waar bloedbad op de
stranden van Dieppe. Het was ook de plaats waar Victor Billet
vermoedelijk het leven verloor.

Waar tijdens herdenkingsplechtigheden vaak de heldenmoed wordt onderlijnd, wilden we met dit project de
menselijke kant van Victor Billet belichten. Hij werd daarom
op drie manieren voorgesteld:

Om dit naar voor te brengen, trokken we de zondagmorgen
samen met enkele jongeren uit Dieppe en met de achterkleinkinderen van Victor Billet in Dieppe het strand op. We
brachten daar het levensverhaal van Victor Billet en
verzamelden daarna samen strandkeien. Deze keien wilden
we op 27 september laten plaatsen aan het monument in de
Marinekazerne in Sint-Kruis.

Als jongeman die opstond en die zich wilde verzetten
Als man met een plichtsbesef tot in de dood
Als vader aan wie een eervolle begrafenis en een gekend
graf was ontzegd
Zijn gedrevenheid om het lot van de vissers te verbeteren,
bijzonder wat betreft het onderwijs en de zorg voor
visserswezen, maar ook zijn inspanningen om de visserij en de
pakketbotendienst Oostende-Dover te promoten typeerden
zijn onverzettelijkheid.
Zijn weigering om lijdzaam toe te zien hoe België bezet werd
door Duitsland en zijn betrachtingen om werkloze Belgische
zeelui in te zetten in de strijd op zee tegen het “Reich” legden
de basis voor het onstaan van de Royal Navy Section Belge
waaruit na de oorlog de Belgische Marine groeide.

De jongere betoonden grote interesse voor dit verhaal en
begrepen heel goed de symbolische waarde van deze keien,
die deel van de laatste rustplaats van Victor Billet zijn.
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Meteen gebruikten we dit als opstap om ook iets te vertellen
over de Marine. Het was merkwaardig hoe de kinderen met
anecdotes uit hun eigen omgeving aansloten op het verhaal.

Jongeren dragen aan de herinneringsplakket voor Victor Billet in
Dieppe de strandkeien over aan de delegatie van Mars & Mercurius

Sint-Kruis – Een plaats van herinnering
In 1961 kreeg het opleidingscentrum van de Zeemacht de
naam “Marinekazerne LTZ Victor Billet”. Vanaf dat jaar legde
zijn weduwe ieder jaar bloemen aan het monument dat voor
hem werd opgericht en na haar dood werd deze traditie, tot
op vandaag, voorgezet door haar kinderen en kleinkinderen.
Doorheen de jaren groeide dit gebeuren uit tot een
volwaardige plechtigheid, die sedert een tweetal jaren wordt
gehouden op 27 september, datum waarop Victor Billet in
1940 van de Belgische Minister van Oorlog de opdracht kreeg
om binnen de Britse Marine een sectie van Belgische zeelui
op te richten en op te leiden.
Dit jaar werd uitgekeken om ook jongeren bij deze
plechtigheid te betrekken. De Basischool Mozaiek die
gevestigd is nabij de kerk van Sint-Kruis heeft een stevige
ervaring op het vlak van herinneringseducatie en directeur
Joost Dedooven was bereid om de leerlingen van het vijfde
leerjaar daaraan te laten meewerken. De nodige afspraken
werden gemaakt met het Competentiecentrum Marine en
leerkracht Katelijne Boone. We vonden elkaar zeer snel in een
gemeenschappelijk project en onze ideeën versterkten
elkaar.

Een kennismaking met de Marine
We wilden de leerlingen een volwaardige dagactiviteit
aanbieden en samen met het Competentiecentrum Marine
werkten we een programma uit waarmee de kinderen Victor
Billet leerden kennen.

Om 9 uur ’s morgens verzorgden we een voorstelling in klas,
met ruim beeldmaterieel en anecdotes over Victor Billet.

Om 10 uur trokken we dan naar de Marinekazerne, waar de
kinderen werden ontvangen door de directeur CCMar
Fregatkapitein Gilles Colmant. Vervolgens kregen ze voorwaar een les in kaartwerk en navigatie die wonderwel
aansloot op hun lessen over Mercator en kaarten. Dit werd
aangevuld met een spelzoektocht over de Marine, initiatie
met de bootsmansfluit en een les over zeemansknopen.

Na het fel gesmaakte middagmaal met gehaktballetjes en
friet volgde dan het grote moment. De kinderen zouden
deelnemen aan de herdenkingsplechtigheid voor Luitenantter-zee Victor Billet en samen met de familie Billet de strandkeien plaatsen aan het herdenkingsmonument in de kazerne.
De sfeervolle plechtigheid maakte blijkbaar veel indruk op
hen, want met overtuiging en respect plaatsten ze de keien
aan de voet van het monument. Een boeiende dag voor allen!
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Vakantie en herinneringseducatie
Stefaan Vergaerde

Het is weeral voorbij die mooie zomer. Als “jonge” vader dit jaar gekozen om
onze vakantie in eigen land door te brengen en eens stil te staan bij onze
vaderlandse geschiedenis. Beseffend hoe dankbaar we mogen zijn om in vrede
op vakantie te kunnen gaan. En wat is er mooier dan onze Belgische Ardennen
en zijn rijke geschiedenis ? De keuze viel op Stoumont-La Gleize, het hart van
de Slag om de Ardennen. Leerrijk om natuur, boswandelingen te combineren
met cultuur en museumbezoeken.

Oorlogsbuit wordt opgeruimd
Wie eens in de buurt van Coo is, moet zeker eens het museum
“December 1944” in La Gleize bezoeken en het verhaal van
de TIGER II 213 van La Gleize ontdekken. Na de capitulatie op
08 mei 1945 werd al het Duitse gepantserde materiaal, dat
door de troepen achtergelaten en vernietigd was, eigendom
van de “Belgische domeinen”. De administratie had de
zogenaamde oorlogsbuit in verschillende loten gedeeld. Deze
werden aan de hoogste bieder verkocht. De Luikse firma
Cinda kocht alle voertuigen van de La Gleize zone.

volgende dag vertelde mevrouw Geenen burgemeester Willy
Renson dat zij de tank tegen een fles Cognac geruild had.

Zwerftocht van een tank
In het begin waren sommige dorpelingen het hier niet mee
eens, want een Duitse tank kon op weinig sympathie rekenen.
Uiteindelijk won mevrouw Geenen deze “kleine oorlog” De
ware eigenaar van de tank, de firma Cinda, accepteerde dat
de tank in La Gleize bleef op het dorpsplein.

Tegen 15 juli kwam een groep Amerikaanse soldaten met
Shermans en grote kraanvoertuigen. Ze kwamen de
verkochte Duitse voertuigen bergen. Alle voertuigen werden
naar de weg naar Cheneux gesleept. Langs deze weg werden
ze geparkeerd, ongeveer 300 meter buiten het dorp van La
Gleize. De soldaten lieten ze dan met een lading TNT
exploderen. Na de ontploffing werden de brokstukken op
vrachtwagens geladen en naar het station van La Gleize
gebracht. Daar gingen ze per trein naar de firma Cockerill in
Seraing. Midden november was deze klus geklaard.

Tank Tiger II 123 ontspringt de dans
De firma Maurice Jardon van Stembert in Verviers had van de
firma Cinda een gedeelte van SPW Sd.Kfz. 251 gekocht om ze
in bostractoren te transformeren. Deze firma moest dan de
gepantserde bovenbouw weghalen, de motoren reviseren en
de kettingen verifiëren, waarna ze aan de bosarbeiders
verkocht werden.
De Tiger II 213 was in een weiland achter de boerderij van
Werimont achtergelaten. Eind juli of begin augustus was hij
aan de beurt om naar Luik te gaan. Twee Shermans trokken
hem en een derde duwde. Op het kruispunt van de
zogenaamde baan La Coulée met de hoofdstraat ging alles
mis. De Tiger moest eigenlijk naar links richting Cheneux maar
kon deze bocht niet nemen. Het lawaai had de aandacht van
mevrouw Jenny Geenen getrokken. Deze had dan een echt
goed idee. Ze ging naar de kelder, greep een fles Cognac en
liep ermee naar de Amerikanen die bezig waren met de Tiger.
Ze zei tegen hen: “Geeft u mij de tank in ruil voor een fles
Cognac ?”. De soldaten namen dit bod meteen aan. Het lukte
hen dan de tank naar het kleine dorpsplein te verplaatsen. De

In 1951, onder het bewind van de nieuwe burgemeester Jules
Louis, wilde de gemeenteraad deze kolos verkopen, want hij
nam teveel plaats in op het plein. Maar de gemeente kon dit
niet waarmaken ten opzichte van de firma Cinda. Ze besloten
toen dan maar hem te verplaatsen naar de plek waar hij nu
nog steeds staat. In november 1951 kwam het Regiment 1e
Lanciers van Spa met twee bergingstanks en een vrachtwagen
met lier ter plaatse om deze klus te klaren. Net op de laatste
meters brak de linkerrupsband van de tank.
Behalve enkele toeristen interesseerde de tank niet veel
mensen. In 1968 stelde de heer Gérard Grégoire tijdens een
vergadering van het VVV van La Gleize voor de tank op te
takelen om een betere fundering te plaatsen. Defensie werd
gevraagd om dit werk te doen, maar na een bezoek van
enkele officieren kreeg het VVV helaas een negatief
antwoord.
Op 20 augustus 1970 nam Gérard Grégoire contact op met de
bergingsfirma Wuidar uit Bressoux en op 2 september kwam
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een kraan met een hefcapaciteit van 40 ton om de klus te
klaren. De gemeente had de kosten voor de onderlaag
betaald. Voor de zomer van 1971 kreeg de tank een eerste
laag grijs-blauwe verf van de tanks van de Wehrmacht in
1940. Op 1 juli 1972 werd na voorbereiding de loop van het
kanon door meneer Poumay uit Seraing gerepareerd en op 6
juli werd de tank gezandstraald en geverfd. Tussen juli 1972
en 1993 werd de tank tweemaal gezandstraald en geverfd. In
dezelfde periode werd ook een nieuw rechterspatbord
geplaatst.. De tank werd ook van binnen compleet gereinigd.
Alle openingen en de ingang van de koepel werden
geblokkeerd. Tevens werden ook de ingangen voor de
chauffeur en de boordschutter gesloten. De reeds gestolen
wieldoppen van de tank werden ook vervangen. In mei-juni
1996 werd er besloten nieuwe bescherming voor de
kettingen te installeren. Deze moeilijke taak heeft firma Kerz
uit Tilf voltooid. In diezelfde periode werd ook opnieuw de
tank gezandstraald en geverfd.

De reddende engel VVV
Vanaf het begin van dit avontuur werd de camouflage en de
nummering door de modelspecialist Emile Lacroix uit CourtilWodon gedaan. Hij is ook een fan van de 82ste Airborne
Divisie, die in Cheneux in december 1944 zwaar gevochten
heeft.
Zonder het V.V.V. van La Gleize zou waarschijnlijk de
reuzetank nu in een zeer slechte toestand zijn, maar dankzij
de leden van deze organisatie en in het bijzonder Gérard
Grégoire zal deze tank nog lang een oog houden op het kleine
Ardense dorp, waar de laatste stuiptrekking van een monster
dat de hele wereld had laten trillen, gestuit werd.

La Gleize en het museum December 1944
www.december44.com zeker het bezoeken waard !

Heeft Uw bedrijf een dokter nodig?
Coaching en consulting met meetbare resultaten in:
-

Strategie en Business Modellen / Value Proposition
B2B Sales en Marketing Management
Change Management
Kostenbeheering in non-core overhead
Leadership – Gecertificeerde coach bij Marshal Goldsmith als
Stakeholder Centered Coaching, 360° Assessor, en als Authentic
Leadership Model Coach

Dr. Eddie Van Raemdonck
eddie@evanconsultingagency.com
0478 69 11 97
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Nieuw te Zedelgem

Berkenhagenstraat 50
050 35 92 55
bruneelcaroline@hotmail.be
Ook op Facebook

Merken : Drops - Phildar - Manos Del Uruqay - Malabrigo – Rowan
Exclusief verdeler van Slow Light Kaarsen
55 – 110 uren sfeervol en geurig genot

Openingsuren
Ma, di en do: 10u tot 16u
Woe: 14u tot 18u
Vrij: 10u tot 18 u
Zat: 9u30 tot 14u

Praktijk voor podologie
Gespecialiseerd in onderzoek en correctie van gang- en
statiekproblemen. Geen nagel- en huidzorg.
Alles wordt steeds op maat en eigenhandig vervaardigd.

Consultaties enkel op afspraak
Evelyne van Meurs
Leo van Gheluwestraat 2
8000 Brugge
0498 | 85 93 33
evelyne@evelynevanmeurs.be
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Zorg met wederzijds respect
45ste Vierdaagse van de IJzer
Westhoek – 22-25 augustus 2017
Stefaan Vergaerde, Kapitein-commandant in de reserve

Van 22 tot 25 augustus 2017 ging de 45ste Vierdaagse van de IJzer
door, met onze sympathieke Luitenant-kolonel Christophe Onraet,
Militair Commandant van de Provincie West-Vlaanderen als
voorzitter van het Organiserend Comité.

Luitenant-kolonel Brigitte Van den Broeck kon als
Commandant van het Medisch Detachement opnieuw beroep
doen op 9 reservisten, die allen met veel plezier vrije tijd
opofferden om medische steun te bieden tijdens de
internationale wandeltocht.

Weeral een leerrijke opfrissing hoe blaren aan te pakken.
De volgende dag begon het veldwerk, de verzorging en de
zorg voor onze wandelaars. Dit jaar met een “roulement”. De
eerste dag hulppost 1, de volgende dag hulppost 2 of 3 en een
andere dag op hulppost “aankomst”; kwestie van de lasten
wat te verdelen.
Opmerkelijk was het wederzijds respect. De manier waarop
de actieve militairen omgingen met de reservisten. De manier
waarop officieren, onderofficieren en beroepsvrijwilligers
hartelijk en menselijk met elkaar omgingen. De manier
waarop geneesheren omgingen met hun verpleegkundigen,
ambulanciers, de wandelaars… De manier waarop militairen
omgingen met de burgers, de wandelaars. De dankbaarheid
die de wandelaars betuigden over de professionele,
hartelijke, respectvolle en menselijke zorg door de militairen.

Opnieuw viel op te merken dat de vier hulpposten onder
bevel stonden van een reservist. De besparingen lieten zich
dus ook hier merken. De voorgaande jaren waren de
hulpposten bemand met 10 militairen, maar dit jaar bestond
elke hulppost uit 8 militairen : geneesheren, verpleegkundigen, verzorgenden, ambulanciers… Maar nieuw was dat
onze rangen versterkt werden met 6 kandidaat-artsen van de
Koninklijke militaire School. Gelukkig waren de temperaturen
minder tropisch dan tijdens de editie van 2016.
Het sleutelwoord dit jaar was met verve “Zorg met wederzijds
respect”. Het begon al bij aankomst in Lombardsijde met de
hartelijke ontvangst door de commandant 1EMI, Luitenantkolonel Van den Broeck . Samen met RSM Filip Devriendt en
haar S3 Adjudant Nancy Lambrecht, betuigden zij hun
waardering en dankbaarheid voor onze inzet, zonder dewelke
het een schier onmogelijke taak zou zijn om de medische
steun te leveren tijdens deze Vierdaagse. Tijdens de briefing
werden onze rechten en plichten duidelijk gemaakt. De
kennismaking met de officieren, onderofficieren en
beroepsvrijwilligers van het actief kader verliep in opperbeste
sfeer. Na de briefing volgde de les voetverzorging door
Adjudant-chef (Res) Didier Vanhoecke, docent departement
gezondheidszorg-verpleegkunde aan de hogeschool VIVES.

Zelf had ik de eer om als mentor te fungeren voor onze
kandidaat-artsen van de Koninklijke militaire School. Het zijn
voor hen en voor mij boeiende en leerrijke dagen geweest.
Het is misschien wat overdreven om deze zorg en deze inzet
van onze militairen tijdens de Vierdaagse “elitair” te noemen.
Maar ik durf te stellen dat wij allen samen een uitstekend
uitgangsbord waren voor Defensie, zijn Medische Component
en 1EMI. Ook een voorbeeld van hoe zorg heden ten dage
moet zijn : “Zorg met wederzijds respect”.

De luitenant-kolonels Christophe Onraet en Brigitte Van den Broeck
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Comopsair goes MS
Mont Ventoux – 30 september 2017
Stefaan Vergaerde, Kapitein-commandant in de reserve

“Proud to serve, strong in teamwork”
Na een helse tocht, met regen en wind tijdens de laatste
kilometers op het moeilijkste stuk, bereikten 50 personen
met MS, begeleid door militairen van ComOpsAir op zaterdag
30 september 2017 om 17.15 uur de top van de MontVentoux. Het was voor de meesten een emotioneel moment,
een overwinning voor henzelf en voor hun lichaam. Een
fantastische presentatie. Mijn diepste respect voor de
personen met MS en de militairen van ComOpsAir.
“Doorzettingsvermogen, graag zien, nederigheid en humor
waren de 4 sleutelwoorden om samen de top van deze
magische berg te bereiken.” Dit waren de woorden van een
ontroerde baron Charles van der Straten Waillet, nationaal

voorzitter van de MS-Liga. Generaal-majoor Vlieger Frederik
Vansina, Commandant van de LuchtComponent, benadrukte
nogmaals het belang van dit evenement: het Joint-Event met
de LuchtComponent en de MS-Liga. De LuchtComponent is
méér dan een deel van de gewapende arm van de regering,
want menselijke dienstbaarheid met een groot hart zijn ook
sleutelwoorden voor deze militairen. Ontroerd betuig ik mijn
diepste respect en dankbaarheid dat ik als verpleegkundige
bioj de Medische Component Defensie, 1EMI en het AZ SintJan Brugge-Oostende AV, getuige mocht zijn van dit
lovenswaardig initiatief. “Proud to serve, strong in
teamwork”.
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Nationale Dag Mars & Mercurius
Gèsves – 21 oktober 2017
Jan De Vos, Voorzitter

De nationale dag werd dit jaar georganiseerd door Club Namen. De academische lezing, die werd verzorgd door Prof
Dr Etienne de Callataÿ stond in het teken van de financieel-economische uitdagingen voor Europa. Het dagprogramma
ademde met de keuze voor het pittoreske Domaine de Béronsart in Gèsves, het streekgerechtenbuffet, de toeristische
rondrit doorheen de Condroz en het bezoek aan de Abdij van Maredsous een ware regionale sfeer uit. Namens de
29 deelnemers van Club Brugge welgemeende dank en felicitaties aan Club Namen.

Het ochtengrijs was nog niet opengebroken door de zon als de orangerie van het
schitterende Domaine de Béronsart in Gèsves volliep met Mars & Mercurianen.
Na een hartelijke weerzien met koffie werd aangeschoven voor de academische
lezing door Prof Etienne de Callataÿ. Deze gerenommeerde economist kan niet
alleen een schitterd palmares voorleggen, maar straalt ook een charisma en een
enthousiasme uit, die zijn lezingen tot een boeiend betoog maken.
Etienne de Callataÿ is een naam die klinkt als een klok
in de vermogenswereld en de haute finance. Nadat hij
enkele jaren adjunct-kabinetschef was van CD&V
kopstuk Jean-Luc Dehaene, stapte hij in 1999 over naar
de grootste Belgische vermogensbeheerder Bank
Degroof. Hij werd er hoofdeconoom en nam mee de
leiding van de bank in handen. Na de fusie van Bank
Degroof en Petercam koos hij ervoor zijn eigen weg te
gaan en verankerde hij zich in Groothertogdom
Luxemburg waar hij de eigen vermogensbeheerder
EPFin oprichtte.
Onder de titel L’Europe, des erreurs au reenchantement” behandelde hij een
typisch Mercurius-onderwerp. Hij bood een uitgebreide analyse van de politieke,
economische, sociale en financiële toestand op wereld-, Europees en Belgisch
niveau, om daarna een aantal aanbevelingen te formuleren. Een omstandige
samenvatting van deze lezing zullen we opnemen in ons volgend nummer.
Het was een enthousiast publiek dat na de lezing van Prof de Callataÿ aanschoof
voor het aperitief en een verzorgd buffet van streekeigen producten, dat ons was
aangekondigd als le comptoir des saveurs de la région. Gezelligheid troef aan de
verschillende tafels, zodat zonder dat we het goed beseften, de tijd kwam om op
de bussen te stappen en richting Abdij van Mardesous te vertrekken. In deze
imposante abdij werden we rondgeleid door een viertal gidsen, waarbij de
geschiedenis van de abdij, van de streek en van de fabricatie van kaas en bier aan
bod kwamen. Met dit laatste maakten we kennis via een prachtige documentaire,
waar enkelen toch stiekem hoopten dit op een meer tastbare manier te kunnen
doen. Maar geen nood, na de rondleiding vonden de vier groepen elkaar terug in
het bezoekerscentrum voor een degistatie van bier en kaas, terwijl de dag werd
afgesloten en de vlag van de nationale dag letterlijk en figuurlijk werd
overgedragen aan Club Gent.
Welgemeende felicitaties aan Club Namen en bijzonder aan voorzitter Dirk
Vanbelle, die ons een boeiende en gevarieerde dag aanboden. Het is nu uitkijken
naar de nationale dag volgend jaar in Gent. Daar wordt alvast gekozen voor 10
november, datum waarop Gent honderd jaar geleden werd bevrijd van de Duitse
bezetter. De dag erop zwegen de wapens….
Aan onze lezers alvast één oproep: laat ons volgend jaar allen samen met een
grote West-Vlaamse delegatie deelnemen aan de nationale dag. Het is de beste
uitdrukking van onze loyauteit voor de nationale Kring.
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Het leven in onze club - Onze tachtigjarigen
Op 19 oktober 2017 mocht ons medelid Maurice Michielsen 80
kaarsjes uitblazen. Hij is in Brugge beter gekend als “de witten van
de reitjes” en vierde verleden jaar zijn diamanten jubileum als
bootjesman. Op zijn achttiende al vervoerde hij toeristen. Nu doet
hij dat enkel nog op aanvraag, voor hoge gasten.
In april 1956 kreeg Maurice zijn vergunning en mocht hij als 18jarige toeristen vervoeren op de Brugse reien. Dat gebeurde toen
nog in een houten bootje van zes meter lang. Er konden amper
dertien mensen in. Vandaag zijn de toeristenboten in polyester, zijn
ze acht meter lang en bieden ze plaats voor 34 passagiers.
In zijn carrière heeft Maurice duizenden mensen een fijne
herinnering aan Brugge bezorgd. Maar de mooiste souvenirs zijn de
gesprekken met vooraanstaanden die hij in zijn boot mocht
verwelkomen, waaronder alle leden van de koninklijke familie. Bij
zijn blijde intrede heeft hij ook Koning Filip en Koningin Mathilde
mogen begeleiden.
Het leverde Maurice, die ook de Zweedse koning, de Deense
koningin, mevrouw Poetin en verschillende admiraals heeft
vervoerd, de gouden medaille van het Huis Koning Albert II op. Hij
werd ook als ridder opgenomen in de Kroonorde. In zijn bedrijf
“Venetië van het Noorden” aan de Vismarkt staat nu zoon Jos aan
het roer en ook kleinzoon Michiel Michielsens is bootjesman.

Enkele dagen later, op 21 oktober 2017, was het de beurt aan ons
bestuurslid Rudolf Leplae. Rudolf werd in 2006 lid van Mars &
Mercurius Brugge/West-Vlaanderen en trad in 2007 toe tot de Raad van
Bestuur.
Van opleiding is Rudolf arbeidsanalist en tijdens zijn actieve loopbaan
was hij in dienst als commercieel directeur bij de firma Delvano N.V. in
Hulste. Hij is dus een typische Mercuriaan. Hij verder ook eregemeenteraadslid en gewezen schepen van de Stad Menen, alsook ereprovincieraadslid en gewezen ondervoorzitter van de provinciale
commissie Externe Betrekkingen.
Daarnaast was Rudolf ook actief als onbezoldigd bestuurder bij talrijke
sociale organisaties zoals de West-Vlaamse Beschutte Werkplaatsen
BW West; de Sociale Bouwmaatschappij Lauwe “Eigen Haard is Goud
Waard”; de Sociale Bouwmaatschappij Menen “Ons Dorp”;
Kinderdagverblijf Wieltjeshove vzw; de West-Vlaamse Intercommunale
Vliegveld Wevelgem-Bissegem en de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia
Menen.
Vandaag is Rudolf een nog even maatschappelijk geëngageerd man en
nam hij enkele jaren gelden het voorzitterschap van NSB Lauwe op zich.

We wensen beide jarigen nog een hartelijk proficiat en we hopen hen nog vele jaren als lid in ons midden te mogen hebben.
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Aandacht

Kandidaat bestuursleden gevraagd
Enkele bestuursleden hebben te kennen gegeven dat ze hun mandaat als lid van de Raad van
Bestuur niet meer verlengen bij de eerstvolgende algemene vergadering op zaterdag 21 april
2018 in het Kasteel van Moerkerke. De Raad van Bestuur van onze vereniging heeft daarom
dringend nieuw bloed, nieuwe ideeën en nieuwe initiatieven nodig om in de toekomst verder
succesvol te blijven.
Daarom vraagt de voorzitter dat de leden die zich geroepen voelen om bij te dragen tot de
leiding en tot de verdere uitbouw van onze vereniging en die zich enkele uren per week kunnen
vrijmaken, met hem hierover contact willen nemen. Aarzel niet.
E-mail: jan.r.devos@skynet.be

Voorstelling nieuwe leden
We mochten opnieuw drie nieuwe leden in ons midden verwelkomen, waarvan de kandidaturen op 5 oktober werden aanvaard
door de nationale Raad van Bestuur. We hopen hen regelmatig te mogen ontmoeten op onze activiteiten.
Onraedt Johan
° 1958
Woont in Izegem
Reserveofficier Kapitein-Commandant
Algemeen Directeur DAB Vloot te Oostende
Peter: Loncke Ivan

Praet Joris
° 1956
Woont in Zeebrugge
Kapitein ter Lange Omvaart – Licentiaat in de Nautische Wetenschappen
Havenkapitein bij MBZ Zeebrugge
Lid van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege KBZ
Peter: Demunter Philip

Van Renterghem Willy
° 1940
Woont in Sint-Michiels Brugge
Koninklijke Kadettenschool en Koninklijke Militaire School 114 Promotie Polytechniek
Ir Directeur O.W. Stad Brugge op rust
Lid van NEOS
Peter: Anthierens Eddy
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Ze gingen van ons heen
Raphaël Onraet
Op 17 september vernamen wij het overlijden van de heer Raphaël Onraet, vader van ons erelid
en provinciecommandant Luitenant-kolonel Christophe Onraet.
Raphaël Onraet was geboren in Wijtschaete op 24 juni 1933 en is rustig ingeslapen in het WZC
Huize Zonnelied in Ieper op de leeftijd van 84 jaar. Hij was de weduwnaar van mevrouw
Rorgette Laplace. Er werd afscheid genomen van Raphaël op zaterdag 23 september in de Sint
Pieterskerk te Ieper.
Wij bieden aan zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen onze oprechte deelneming
aan.

Regina Souvagie
25 september was de overlijdensdatum van Mevrouw Regina Souvagie. Zij was de echtgenote
van ons medelid Joël Jansseune. Regina werd geboren in Leffinge op 1 februari 1929 en overleed
te Middelkerke. De uitvaartplechtigheid vond plaats op zaterdag 30 september in de
parochiekerk van Don Bosco te Torhout.
Wij bieden aan haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen onze oprechte
deelneming aan.

Verkoop M&M attributen
Hiernavolgende attributen zijn te koop via onze penningmeester Ivan Loncke. Na een eenvoudig telefoontje of e-mail worden
de bestelde attributen volgens afspraak bezorgd via Tel. 0477 31 01 17 of e-mail ivan.loncke@skynet.be

Das bordeaux of marineblauw
€ 13,00

Kenteken M&M
€ 3,50
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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

