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Editoriaal : De verenigingen staan garant voor de samenhang van het NEFOSV
Beste vriendinnen,

Karmelietenstraat, 20
1000 Brussel

Beste vrienden,

Tel: 02/501 23 25

Het NEFOSV tracht alle leden van
de gemeenschap der Oud-strijders
en Veteranen in haar breedste zin
te vergaren rond een gemeenschappelijk project. Dit projet,
geïnspireerd door het voorbeeld
van allen die zich ingespannen
hebben om, zelfs ten koste van
hun leven, onze vrijheden te vrijwaren, bestaat erin om een verantwoorde burgerzin te promoten
bij alle leden van deze gemeenschap en zodoende van de maatschappij tot welke zij behoort.

Fax: 02/501 23 35
Mail: info@nefosv.be
www.nefosv.be
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Een
verantwoorde
burgerzin
maakt van een mens een persoon
die deel uitmaakt van een gemeenschap in tegenstelling tot een enkeling die, als onafhankelijke, in
zichzelf gekeerd is. De vrijheid,
bedoeld als mogelijkheid om alles
te kunnen doen, blijkt een lokmiddel te zijn. Zij leidt tot de onderwerping aan ingebouwde impulsen
evenals aan de druk van de omgeving bij de enkeling, zowel sociaalcultureel als materieel. Zo kan
men geneigd zijn te stellen dat de
enkeling enkel zijn rechten erkent
en opeist.

Daartegenover beschouwt een
persoon zich hoofdzakelijk als een
sociale entiteit, solidair met de
medeburgers zowel dichtbij als
verder op afstand en erkent zijn
taken ten opzichte van de maatschappij waarin hij zijn bakens
vindt. Zijn vrijheid wordt uitgevoerd binnen het kader van ethische regels en die zijn meestal
tegenstrijdig met de impulsen van
de enkeling en de druk van de
omgeving. De uitoefening van deze
vorm van vrijheid staat haaks tegenover een onderwerping.
Dit ietwat manicheïstische onderscheid tussen persoon en enkeling
heeft haar tegenhanger binnen een
groep. De noodzaak aan eigenheid,
dat inherent is in elkeen, kan zich
manifesteren door de solidariteit
met de leden van de groep waartoe hij behoort, maar kan zich
evengoed manifesteren door in
zichzelf te keren, een verdedigende houding te nemen of door het
verwerpen van vreemden aan de
groep. Het is een evenwicht, geschapen door de wil tussen beide
tendensen, die zorgt voor een
maatschappij waarin alle leden hun
voldoening kunnen vinden. Een
overdreven terugplooing op zichzelf zorgt voor spanningen binnen
de groep. Daartegenover leidt een
gebrek aan loyaliteit aan de waarden van de groep tot de teloor-

gang van de bakens en tot anarchie.
Zo gezien kunnen de verenigingen, die deel uitmaken van het
NEFOSV, evenals hun landelijke
of locale afdelingen, de samenhang hechtenis door het NEFOSV moeten uitdrukken aan de
groep bevorderen en zo enerzijds het antagonisme of gans het
tegenovergestelde, namelijk de
banden en de samenwerking
tussen de groepen bevorderen
om zo een eerbiedvol beeld te
verschaffen aan de beweging.
Het NEFOSV heeft helemaal niet
de bedoeling de identiteit van
haar aangesloten leden te verdringen, maar integendeel hen
meer weerklank en faam te bezorgen, meer bepaald door bekendheid te geven aan hun talrijke opbouwende initiatieven. Als
tegenpartij en in hun voordeel
zouden de Verenigingen duidelijk
zichtbaar hun toetreding tot de
gemeenschap der Oud-strijders
en Veteranen vertegenwoordigd
door het NEFOSV. Het is enkel
zo dat ze haar invloed kan uitbreiden en haar doelstellingen
promoten.
Generaal-majoor o.r. Baron
Emmanuel Greindl
Voorzitter NEFOSV
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Geachte leden, geachte sympathisanten,
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Reeds nu nodig ik U uit om de avond van donderdag 10 november 2011 vrij te houden. Het
NEFOSV nodigt U uit vanaf 19 uur op een concert dat gehouden zal worden in het Koninklijk
Conservatorium te Brussel. Tijdens dit concert zal de Koninklijke Muziekkapel der Gidsen U
een zeer aanlokkelijk programma aanbieden. Meer informaties kunnen verkregen worden bij
de organisator van dit gebeuren, onze Event Coordinator, Herbart Beyers, in de juni editie van
Patria. Tot dan!

Aldo ALU
Redacteur Patria

« Nooit meer oorlog » : de N.S.B.

07 april: dag der Veteranen
De datum van 7 april werd door de regering in 1998 gekozen ter herdenking van de
10 para’s die in 1994 in Kigali (Rwanda)
werden vermoord. Sinds 1945 zijn er in
totaal 230 Belgische militairen omgekomen
tijdens vredesoperaties.

Gesticht vlak na de Eerste Wereldoorlog is de
N.S.B. (Nationale Strijdersbond van België) één
van de oudste verenigingen van de
Oud-strijders van het land. Laat ons samen
eens haar oorsprong en haar doelstellingen
ontdekken.

De Nationale Strijdersbond van België, de
belangrijkste bond van oud-strijders werd
officieel opgericht in februari 1919 in de
"ROSE BLANCHE" - Grote Markt te
Brussel, door de strijders van 1914-1918.
In juni 1919 werd besloten tot het uitgeven
van
de
weekbladen
“Journal
des
combattants” en “Het Strijdersblad”.
Het succes was buitengewoon.

Deze veteranen, mannen en vrouwen, hebben in vaak zware opdrachten, overal ter
wereld, hun leven geriskeerd. Ze hielpen
mensen in nood en vertegenwoordigden
daarbij steeds ons land met trots. Ze staan
symbool voor de kennis en de ervaring van
onze strijdkrachten in buitenlandse opdrachten. (bron: www.mil.be)
Het NEFOSV legde die dag namens de gemeenschap van oud-strijders en veteranen
een bloemenkrans neer.
Hierbij wordt ons tevens de gelegenheid geboden om hulde te brengen aan onze militairen
die ingezet worden in de verschillende operatiegebieden, waaronder Libië.

afdeling tot afdeling, naar Brussel overgebracht worden om uiteindelijk, bij het vallen
van de avond, op 11 november, voor de
zerk van de Onbekende Soldaat, gedoofd te
worden. Van toen af werd jaarlijks de Fakkelloop georganiseerd.
Tijdens het Nationaal Congres van 1945
werden de officieel erkende strijders 4045 opgenomen als leden. In 1950 telde
de Bond 190.000 leden.
Onze Federatie werd op 28 oktober 1969,
bij brief van het Koninklijk Paleis, erkend als
"Koninklijke Vereniging". Op 17 mei 2009
werd op de Grote Markt te Brussel de 90ste
verjaardag van N.S.B. gevierd. Nu nog zijn
ong. 19.000 leden (oud-strijders, weduwen
en sympathisanten) aangesloten. Ze is daarmee de belangrijkste nog bestaande representatieve vereniging. 90 jaar na zijn stichting, streeft de N.S.B. nog altijd, en meer
dan ooit, zijn aanvankelijke doelen na.
« Nooit meer oorlog », zo luidt de leuze van het NSB.

Op het congres van 15 augustus 1921
telde de N.S.B. 198.000 aangesloten leden.
De N.S.B. werd een V.Z.W.
In 1928 nam het N.S.B. het besluit de wapenstilstand te herdenken door een nationale hulde aan de Grote Anonieme Wapenbroeder. Fakkels, aangestoken door de
leiders van de afdelingen aan de uiterste
punten van onze landgrenzen, gedragen
door oud-strijders, zouden nachten en
dagen doorheen dorpen en steden, van

05 mei 2011: Bevrijdingsdéfilé in Wageningen (Nederland)
**********************************************************

Contact:
Kogelstraat, 27 – 1000 Brussel
Tel: 02/512 85 00
Fax: 02/511 17 29
E-mail: nsb-fnc@skynet.be
Web: www.nsb-fnc.be

Brochure van het NEFOSV

Op 5 mei 1945 werd te Wageningen bij Arnhem de overgave getekend
van de Duitse strijdkrachten in Nederland. Traditiegetrouw wordt dit
evenement elk jaar herdacht door een Bevrijdingsdéfilé, waar een
3.000-tal oud-strijders, veteranen en vaderlandslievende verenigingen
voor 100 000 toeschouwers defileren. Sinds een tiental jaren heeft het
Belgisch Nationaal Herdenkingscomité de eer de Belgische Delegatie
in te richten. Neem deel anan deze belangrijke gebeurtenis !

Vertrek 1: 08u30: Congreskolom in Brussel
Vertrek 2: 09u00: Stationsplein - St-Agatha-Berchem (parking gratis Carrefour)
Vertrek 3: 09u30: Mechelen: Rode Kruisplein
Vertrek 4: 09u00: Antwerpen: Vogelzanglaan (Antwerp Expo)

Prijs : 6 Euro (verzendingskosten inbegrepen)
(te storten op de rekening IBAN: BE64 000-097946152 - EBIC: BPOTBEB1 - Gelieve uw naam, voornaam
en het aantal gewenste exemplaren en leveringsadres
te vermelden)

Vertrek 5: 09u10: Antwerpen: Naast het station
Maaltijd mogelijk tijdens de dag (20 Euro ten laatste op 22 april rekeningsnummer IBAN BE30 0014 4410 8011 - BIC: GEBABEB)
(souvenir.herdenking@gmail.com)

Inlichtingen en bestellingen: Aldo ALU – Beheerder
NEFOSV - 0479/818 956 - aldo.alu@skynet.be

Een woordje geschiedenis : de Congreskolom
Op 24 september 1830, terwijl de gevechten in
Brussel nog volop aan de gang waren, installeert een voorlopige regering zich in het Stadhuis. Dit verkondigt aan de bevolking dat enkele burgers de leiding van de nationale Belgische
beweging, tegen de Hollandse indringer, op zich
nemen. Enkele dagen later verordent de Voorlopige Regering dat:
- de Belgische provincies, door de macht gescheiden van Holland, een onafhankelijke Staat
vormen;
- een centraal Comité zal een project van
Grondwet opstellen;
- een nationaal Congres zal samenkomen om
dit te bespreken, er eventueel veranderingen
aan brengen en het te laten goedkeuren door
de ganse bevolking.

Vijftien jaar later kwam men op de gedachte
om een monument op te richten ter nagedachtenis van het Nationaal Congres. Een
Koninklijk Besluit van 24 september 1849
besloot tot de constructie van een Kolom.
Hiervoor werd een nationale wedstrijd uitgeschreven en, tussen de 53 projecten, is het
dat van een jonge architect, Joseph Poelaert,
dat weerhouden werd. Op 25 september
1850 had, op de Plaats van de Panorama’s, de
eerste steenlegging plaats. Na een bouwperiode van 9 jaar werd het ingehuldigd door de
Hertog van Brabant.

Niettemin negeerden de twee Kamers de
Koninklijke wil, gezien de buitengewone
diensten, bewezen door de Vorst, die zoveel
energie had gestoken in de consolidatie van
de nationale onafhankelijkheid. Om tot aan
het platform te geraken moet men 193 trappen klimmen, maar op heden is de toegang
verboden.

Op 10 november komt het Nationaal Congres
voor de eerste maal samen en kondigt 3 grote
maatregelen af:
- de onafhankelijkheidsverklaring van het Belgisch volk;
- de adoptie van een representatieve Monarchie
onder een erfelijk hoofd;
- de instelling van 2 Kamers.
De Grondwet werd in februari 1831 goedgekeurd en baron Erasme Surlet de Chockier,
voorzitter van het Congres, werd tot Regent
van het Koninkrijk benoemd, in afwachting van
de inhuldiging van Koning Leopold I op 21 juli.

Aan de voet van de Kolom tronen twee
majestueuze leeuwen in brons, van de hand
van Eugène Simonis. Op de Kolom, ter hoogte van de beelden, staan de wapenschilden
van het land en de blazoenen van de 9 provincies van toen uitgebeeld. Op de top van
de kolom staat een fleuron van de Koninklijke kanonnengieterij, gerealiseerd door Guillaume Geefs: een beeld in brons van 4,70m
met een gewicht van 2.500 kg, dat Koning
Leopold I voorstelt. Deze laatste vernam dat
zijn beeld op de kolom zou geplaatst worden; hij weigerde krachtig deze eer van de
Natie en huldigde dus het monument niet in.

De Dorische constructie van de Kolom beschrijft de geschiedenis van België vanaf september 1830 tot juli 1831. Vier beelden van
3,50 meter die de fundamentele vrijheden
voorstellen, versieren de vier hoeken van het
voetstuk (onderwijs, vereniging, godsdienstvrijheid, mening).

De Congresplaats en haar kolom werden
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
geklasseerd in april 1998. De verontreiniging
had haar tol geëist en het monument werd
meerdere malen gereinigd en hersteld (1991,
1997 en 2001). De ter graflegging van de
Onbekende Soldaat, aan de voet van de zuil,
had plaats op 11 november 1922 in het bijzijn van Z.M. Koning Albert I.

Uit de verenigingswereld
Nationale Vriendenkring der Veteranen
van de Strijdkrachten - Afd. Oostende en Kust
Oostende - Herdenking van de tragedie
geleden door de Canadese 29ste Flottilla
MTB (14 februari 1945)
Op 14 februari 1945 tijdens de vooravond voltrok
zich te Oostende een vreselijke tragedie in de
haven van Oostende. Britse en Canadese motorboats (MTB) lagen aan de Visserskaai gemeerd
toen om een nog steeds onbekende reden een
benzinevlek, dat zich op de golven had verspreid,
vuur vatte waardoor de ganse flottilla in lichtelaaie
stond.

Hierdoor ontploften de brandstoftanks en de

ingescheepte munities, waardoor Vijf Canadese
en zeven Britse MTB vernietigd werden. De
bemanningen konden aan het inferno niet ontsnappen waardoor 26 Canadese en 35 Britse
zeelieden het leven lieten.
Dit jaar, op 14 februari, in Oostende, werden
bloemen neergelegd door de Burgemeester Jean
Van de Casteele, de plaatscommandant (CPF
Cornez Ph) tezamen met een Canadese Marineofficier. Verschiedene leden van de NVVS
waren ook aanwezig tijdens de plechtigheid
(zie foto).

Koninklijke Verbroedering - Geheim Leger Afdeling REKEM
Herdenking Razzia
Uitnodiging tot de herdenking van de « raid » die plaatsvond in Rekem, in de nacht van 23 op 24 juni 1944.

13u45: Samenkomst aan de kerk, Populierenlaan
(parking bij de kerk)
14u00: Herdenkingsmis opgeluisterd door het
Lentekoor.

Contact:
Adres: Blekerstraat 20 - 8500 Kortrijk
E-mail: info@nvvs.be
Web: www.nvvs.be

Gevolgd door een optocht naar het monument
1940-'45 (loopafstand: 750 m) en bloemenhulde.

BIj deze houden wij eraan hun voorzitter,
Dhr. Christian Delgoffe, te danken voor de
steun die hij geeft bij het vertalen van de
teksten van Patria. Een duidelijk bewijs dat
deze publicatie er is voor en door de leden !

Contacten:
Voorzitster: Marie-Jeanne Hoeven: GSM 0476/37
45 32 - hmj@telenet.be

Een maaltijd wordt voorzien. Gelieve Uw deelname tegen15 juni te melden (met het aantal vaandeldragers).

Secretaris : Jef Coox: 089/71 67 03: GSM
0473 /36 31 37 - jef.coox@telenet.be

Patria wordt tweemaandelijks (februari, april, juni, augustus, oktober, december) gepubliceerd. Indien U wenst uw activiteiten bekend te maken wordt U
vriendelijk gevraagd ons alle inlichtingen ten laatste voor de 20ste van elke maand voor de publicatie te willen toesturen. Twijfel niet om erover te praten !

AGENDA DER MANIFESTATIES
Dit agenda wenst een overzicht te bieden van alle manifestaties georganiseerd door de verenigingen die lid zijn van de NEFOSV. Overal komen, alle overkoepelingen bij
elkaar genomen, de verenigingen samen om herdenkingen en andere manifestaties te organiseren en die eerbewijzen zijn aan de waarden die verdedigd werden door hen
aan wie de gedachte erdoor levend wordt gehouden. Talrijke initiatieven worden ondernomen op lokaal vlak, zoals bezoeken ten voordele van de jeugd in herinneringsplaatsen, tentoonstellingen, verzamelingen, herdenkingsshows, conferenties en publicaties. Velen daarvan verdienen meer bekendheid.
Indien U wenst ons uw activiteiten over te maken, wordt U gevraagd om volgende inlichtingen te verstrekken (datum en uur, soort activiteit, plaats en praktische inlichtingen, inschrijving, te contacteren persoon…), op het volgende adres: NEFOSV: Karmelietenstraat 20 1000 Brussel - info@nefosv.be – Tel: 02/501 23 25 - Fax: 02/501 23 35
KVOO: Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren
26/04

11u00

Herdenking

Brussel

Congreskolom

19/05

TBD

Bezoek van het kerkhof

Arlon

Infos: kvoo.sror@skynet.be

KNVI: Koninklijk Nationaal Verbond der Verminkte en Invalide Militairen van de Oorlog
30/04

TBD

Nationaal Congrès

Floreaal Blankenberge

Infos: Tel: 02/227 63 10 - inv.belg.ver@inig.fgov.be

Ville de Namur
03/05

18u00

Tentoonsteeling «partisan,
ami, entends-tu …»

Namen (tot 15/05)

Galerie du Beffroi - rue du Beffroi - Voorstelling van verschillenden
vaderlandslievende verenigingen (isabelle.delhalle@ville.namur.be

Belgisch Nationaal Herdenkingscomité v.z.w.
05/05

Dag

Herdenking

Wageningen (Nederland)

Meer info op pagina 2 en www.nchc.nl

NSB Boncelles
06/05

09u15

Herdenking

Jemeppe - Ougrée - Boncelles

17/05

14u00

Peterschap van graven

Boncelles

21/05

15u00

Herdenkingsdag

Sart-Tilman

Stadhuis Jemeppe - einde om 11u45
Peterschap van graven van het militair kerkhof door kinderen en leden van
de NSB Boncelles (rue N. Fossoul inBoncelles)

Herdenking van de Slag (rue dès Rodge-Cinse) - einde om 16u15

ANPCV: Amicale Nationale Para-commando Vriendenkring
07/05

11u00

08/05

09u45

Herdenking S.A.S.

Afspraak: Kerkhof Sint Jan Meensesteenweg
Info: Holvoet.Raymond@skynet.be - 0475/283 287

Kortrijk

NVVS: Nationale Vriendenkring der Veteranen van de Strijdkrachten
V-Day

Oostende

Samenkomst: 09u45 - feestmaaltijd om 13u - christian.delgoffe@gmail.com

MNR: Nationaal Monument van de Weerstand te Luik
09/05

10u30

Hulde

Luik

Nationaal Monument van de Weerstand (infos op 04/246 22 61)

KFMB: Koninklijke Federatie des Militairen in het Buitenland
14/05

01/10

14u00

09u15

Statutaire AV

Brussel

National Urneplechtigheid

Sint-Joost-ten-Node

Prins AlbertClub - Carmelietenstraat, 20
09u15: Afspraak Stadhuis in Sint-Joost
09u45: Bloemenhulde aan het Dodenmonument van St-Joost
10u00: Mis in de Sint-Joostkerk
11u10: Nationaal Monument - Gutenbergsquare
12u10: Verzameling Vrijheidsplein—Défilé

LVL III: Koninklijk Verbond der Veteranen van Koning Leopold III
22/05

10u00

Nationale Dag aan de Leie

71de verjaardag van de 18 dagen in 1940
10u00: Samenkomst Diksmuidekaai - Sint-Amand Collège

Kortrijk

NVROO - LuM: Nationale Vereniging van Reserve Onderofficieren en ex-Onderofficieren van de Luchtmacht
22/05
26/05

Uitstap (hotel 4-sterren)

Praag

Tot 21/04 - J. Verplancke - jverplan@brutele.be - 0495/263 759

De Kameraden van de Ommegang
25/05

10u30

Algemene Vergadering

10u30 - maaltijd mogelijk: inschrijving bij Gilbert DESMET,
Av. F. Roosevelt, 1a - B 1430 Ottignies (tegen 6 mei) - 40 Euro
IBAN BE17 3101 7279 9021 - BIC: BBRUBEBB

Brussel

SOMA: Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij
25/05

14u30

Conferentie

Anderlecht

Geschiedenis van de Intelligence Service (1909/1949) - Luchtvaartsquare, 29 (infos: 02/556 92 11)

SGL: Stichting Geheim Leger
23/06

13u45

Herdenking « Razzia»

Rekem

Meer informatie op pagina 3

Cenotaaf Comité
17/07

TBD

Plechtigheid Cenotaaf

Londen

Meer informatie in de Patria van juni

