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Edito : Herdenking 14-18

- NEFOSV Met het naderen van de honderdste verjaardag van de aanvang van
de Eerste Wereldoorlog ziet men
overal dat er initiatieven worden
ondernomen om dit evenement te
herdenken.

Karmelietenstraat
1000 Brussel
Tel: 02/501 23 25
Fax: 02/501 23 35

Het is noodzakelijk om alles in het
werk te stellen opdat deze herdenking op alle niveaus zo zinvol
mogelijk wordt et te beletten dat
het commercieel gerecupereerd
wordt, zeker op politiek gebied.
Historisch gezien mag er gesteld
worden dat beide wereldoorlogen
twee stappen waren van eenzelfde conflict.

Mail: info@nefosv.be
www.nefosv.be

Nu er een tijdsspanne is en, rekening houdend met de lessen geleerd uit haar stap 1914 – 1918,
heeft de stap 1940 – 1945, minstens in Europa, gezorgd voor de
basis van een grondige herziening
van de betrekkingen tussen de
Naties om zo te komen tot de
oprichting van de Europese Unie.
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Patria, het tijdschrift van de verengingen
Patria is eerst en vooral het tijdschrift van het geheel van de verenigingen die deel uitmaken van
het NEFOSV. Ze heeft tot doel het op waarde schatten van zowel de nationale acties als de locale
initiatieven ondernomen door de aangesloten verenigingen. Dit vormt voor ons een eretaak om
hun jaarlijkse inspanningen hierdoor in de verf te zetten.
Dus, indien U het wenst, stuur ons dan het programma van te toekomstige activiteiten of laat ons
een klein verslagje toekomen van de al ondernomen gebeurtenissen. Twijfel niet en stuur ons uw
artikels evenals uw foto’s. Met plezier zullen we ze inlassen in de volgende edities. Patria wordt
verdeeld aan ongeveer 1500 contacten, dus vormt ze zo het ideale draagvlak om uw acties
bekend te maken.
Aldo ALU
Redacteur Patria

Brief van een veteraan

100 jaar geleden: de laatste strijder van 1830

Wij hebben het genoegen een brief, opgesteld door
een veteraan, U hieronder over te maken. Hij verteld al zijn wapenfeiten in een boek dat U zou kunnen interesseren. Laat ons allen zijn werk steunen.

Philippe-Joseph Demoulin werd geboren te Arquennes, kanton Seneffe, departement Jemappes, op 28/12/1809. Zijn ouders waren François
-Joseph Demoulin en Marie-Catherine Piron, landbouwers.

De kans wordt ons opnieuw geboden om het werk en de opofferingen gemaakt door onze veteranen, die optreden in alle
windstreken, te huldigen.
Aldo ALU
Tijdens de laatste 18 jaren heb ik de gelegenheid gehad om
deel te nemen aan 5 operationele opdrachten ene zendingen in de Balkan en in het Nabije Oosten om tenslotte te
eindigen met vier jaren in West-Afrika met het Internationaal Comité van het Rode Kruis.
Telkens bleef in contact met mijn familie en mijn vrienden
door middel van een collectief schrijven. Blijkbaar beviel
hen mijn live ervaringen over de evenementen alsook de
manier waarop ze opgesteld werden.
Deze bundel wordt nu te koop aangeboden bij de uitgeverij
met als titel "Brieven van een Soldaat in dienst van de
vrede en het humanitaire". Het boek omvat zes hoofdstukken, elk ervan behandelt één van de doorgemaakte perioden:
Hoofdstuk 1 : "Moving Star" (Bosnië Herzegovina)
Oktober 1992 - April 1993
Hoofdstuk 2 : "Bosnian News" (Bosnië Herzegovina)
Juni - November 1998
Hoofdstuk 3: "Bosnische scholen" (Bosnië-Herzegovina)
September 1999 - Februari 2000
Hoofdstuk 4: "Naklanken uit de Balkans" (Montenegro)
Februari 2001 - Februari 2002
Hoofdstuk 5: "Abraham's News" (Nabije - Oosten)
Oktober 2003 - Oktober 2005
Hoofdstuk 6: "De omzwerving" (West - Afrika)
Maart 2006 - April 2010
De laatste lettergreep van mijn familienaam "Vandeputte"
verwekt een grimlach in de Franstalige landen en daarom
heb ik de schuilnaam "Dupuits" gebruikt, wat de Franstalige vertaling ervan is.
Bent U geïnteresseerd door het boek en is het mogelijk om
het op uw website te verdelen?
Met hartelijke groeten,
Pierre Vandeputte, Majoor buiten dienst
Kerspelstraat 13 (302), 3001 Heverlee (Leuven), Belgium
Cell phone: +32 476/451 738
Wij wensen hierbij de Vereniging «Nationaal Monument
aan de Weerstand» hartelijk te feliciteren voor het behalen van een Koninklijk Brevet op datum van 25 november
2011 tijdens een ceremoniële plechtigheid die plaatsvond
in het Prinsbischoppelijk paleis te Luik.

Op 25 mei 1828 wordt hij ingelijfd voor de duur van 5 jaar bij de 2de
infanterie divisie met als stamnummer 3927. In 1830 voert hij strijd in
het park van Brussel en verjaagt de Hollanders uit de hoofdstad. Op
datum van 1 oktober 1830 prijkt zijn naam op de lijst van het Belgisch
Leger. Op 21 maart 1836 gaat hij over naar de 12de reserve Regiment
en wordt op 28 februari met onbepaald verlof gestuurd.
Terug aangekomen te Arquennes trouwt hij met Joachime Wauthmy ,
krijgt elf kinderen en baat er een kroeg uit, de actuele café du Stade.
Koning Albert I bezoekt hem op 15 januari 1912, want hij is op dat
ogenblik de laatste overlevende strijder uit 1830. De oude soldaat
wacht op de koning op de dorpel van zijn huis. Demoulin onthult hem
in het Waals dat hij nooit had gedacht dat hij drie koningen zou ontmoeten. Want inderdaad, hij werd ook voorgesteld aan de koningen
Leopold I en Leopold II. Binnenin genieten de kinderen van de
heildronk met champagne in het gezelschap van de Koning en de officiëlen. Demoulin sterft op 14 februari 1912, hij was 102 jaren oud. Minder dan een maand na het Koninklijk bezoek...

- AGENDA De volgende Raad van Bestuur van het NEFOSV zal plaatsvinden
op woensdag 22 februari in het Prins Albertclub, om 14u30.

Eerste concert van het NEFOSV: een bemoedigend resultaat !
Op 10 november 2011, daags voor de huldiging van het einde
van de gevechten van de Eerste Wereldoorlog waren er niet
minder 200 personen aanwezig op de oproep van het NEFOSV.
Tijdens het overlopen van zowel de muzikale genres als de tijdperken heet de Koninklijke Muziekkapel der Gidsen een uitmuntende prestatie geleverd voor een enthousiast publiek.
Ter gelegenheid van het galaconcert dat bijgewoond werd, o.a.
door de Chod en het Hoofd van het Koninklijk Huis, werd voor
de allereerste keer de Mars der Oud-strijders en Veteranen
gespeeld. Dit stuk, geschreven door de Hoofd van het Muziekkapel, Luitenant Yves Segers, zal vanaf nu het hymne van gans
de gemeenschap der anciens en der veteranen.
De Voorzitter en de leden van het Bestuurraad van het NEFOSV drukken hierbij hun hartelijke dank aan de vrijwilligers die
ervoor zorgden dat dit evenement kon plaatshebben. Meer in
het bijzonder wensen zij Adjudant Herbart Beyers, Event Coordinator van het NEFOSV, hartelijk te feliciteren voor de leiding
van deze prachtige avond dat eindigde op een zeer gemoedelijke en feestelijke geest in de Club Prins Albert.
Nu reeds maken wij een afspraak met u voor de volgende editie
(al in voorbereiding) van het Concert van het NEFOSV !
Aldo ALU
Redacteur Patria

Dossier: het Documentatiecentrum van het Koninklijk Museum van heet Leger en de Krijgsgeschiedenis (bron: « le Héraut » - www.oghb.be)
Het Documentatiecentrum is één van de vier wetenschappelijk departementen van het Legermuseum. Het staat in voor alle verzamelingen op papier en soortgelijke ondersteuningsmiddelen (foto’s, daguerreotype, digitaal, …) en dient als referentiecentrum voor de verzamelingen van het Museum. Het beschikt over documenten met betrekking tot alle militaire gebeurtenissen die, van dichtbij tot ver, onze nationale geschiedenis zowel in vredestijd als in oorlogstijd (bvb Mexico, Portugal, Italië, Korea, …) hebben beïnvloed.

Het centrum beschikt over meer dan 300 000 boekwerken en 15 kilometers (!) archieven, waaronder:
• De persoonlijke dossiers van de militairen (zie hieronder);
• De Belgische militaire archieven, bekend als zijnde de archieven van Moskou, eindelijk gerepatrieerd in 2002 na langdurige
procedures. Het gaat hier om 18 000 dossiers die aangeslagen werd door de Duitse bezetters, beroofd te Berlijn en nadien overgebracht naar Moskou door het Sovjet leger;
• De cartotheek;
• Het prentenkabinet of de iconografische afdeling gaan de van de XVIde eeuw tot op heden: tekeningen, affiches, zeefdrukken, portretten, schilderijen en zelfs…obits;
• De fototheek: honderd duizenden opnames, waarvan identiteitsfoto’s van militairen in groot formaat.
De catalogi en een deel van de boekwerken zijn vrij beschikbaar. De bestellingen voor de andere boekwerken en de archieven
worden op vast moment geregeld. Talrijke documenten zijn beschikbaar in de leeszaal dankzij een geïnformatiseerde databank.
Het prentenkabinet en de cartotheek zijn enkel op afspraak beschikbaar na het specificeren van het onderzoeksobject.
Adres:

Documentatiecentrum Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
Jubelpark, 3 te 1000 Brussel (ingang via het Park, noordwest hoek van het Museum, achter de IRPA).
E-mail: cdoc.klm-mra@klm-mra.be
Uurrooster:
Van dinsdag tot vrijdag, van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur (Gesloten gedurende twee weken tijdens de maand
september)

***
Het persoonlijk dossier van een militair
De stamboekfiches weerspiegelen de loopbaan van een militair. Een persoonlijk dossier is slechts mededeelbaar 50 jaren te
tellen vanaf de datum van het laatst in het dossier toegevoegd document. Alle dossiers worden geklasseerd volgens geboortedatum van de betrokken militair.
1. Soldaten en Onderofficieren: 290 000 dossiers vanaf 1875 en – over het algemeen – redelijk beknopt. De helft van
deze dossiers worden voor het ogenblik ingecodeerd (van A tot F en van T tot Z).
- Soldaten en onderofficieren geboren voor 01.01.1889: consultatie ter plaatse van gans het dossier (minimale vereiste inlichtingen:
naam – voornaam en geboortedatum)
Soldaten en onderofficieren later geboren: de complete dossiers zijn te consulteren bij HRG te Evere (Departement Human Resources - Voormalige Nationale Dienst van het Stamboek)
2. Officieren: 30 000 dossiers, meestal meer gestoffeerd. Men treft er, in de beste gevallen, burger documenten zoals
huwelijksaanvragen, contracten, genealogische inlichtingen, …
NB: geen dossiers van voor 1785.
- Officieren geboren voor 1890: consultatie ter plaatse van gans het dossier (minimale vereiste inlichtingen: naam – voornaam
en geboortedatum)
- Officieren geboren na 01.01.1890: Enkel consultatie van het stamboekblad. Toegang tot het ganse dossier complet na voorafgaandelijk akkoord van het documentatiecentrum (1890-1899) of van SGR Archieven (Voormalig Centrum voor Historische
Documentatie te Evere - na 1899), volgens de actuele plaatsbepaling van deze dossiers.
NB: Het Centrum bewaart tevens de dossiers van de Duitse krijgsgevangenen uit 14-18.
Adres:
SGR Archieven en HRG/A-N te Evere
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1 te 1140 Evere
Contacten:
SGR:
Tlf: 02/701 43 34 en 02/701 43 31 - user394@qet.be
HGR: Tlf: 02/701 31 78
- xavier.vantilborg@mil.be
Uurrooster:
Van maandag tot vrijdag van 07.15 tot 15.00 uur, zonder onderbreking.
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

14/02

TBC

KROO: Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren
(Luxemburg)

Stockem
(Camp Bastin)

Conferentie van Marcel Etienne (astronomie)
Infos: Tel/Fax: 02/472 68 25 - kvoo.sror@skynet.be

NVVS: Nationale Vriendenkring der Veteranen
van de Strijkdkrachten

Oostende
(Visserskaai)

Herdenking aan het Canadees-Engels monument
Infos: Christian DELGOFFE - 0479/560 074
christian.delgoffe@gmail.com

Ganshoren

Hulde aan Z.M. de Koning Albert Iste en receptie
(Dodenmonument - kerkhoflaan)
Infos: Aldo ALU - 0479/818 956 - aldo.alu@skynet.be

Luik
(Helipoort)

78ste herdenking van de dood van Albert Iste
Infos: Michel CAILLET - 04/246 22 61

14/02

11u00

17/02

11u00

KOSK Ganshoren: Koninklijke Oud-strijderskring

17/02

13u30

VZW Koning Albert Iste

22/04

VVNCKG: De Verbroedering van de Vriendenkringen der Nazi
Concentratiekampen en
09u15
Gevangenissen
tot
& NCPGR: De Nationale
14u45
Confederatie van Politie-

Nationale Dag van de Politieke Gevangene

Brussel

ke Gevangenen en Recht-

09u15: Eerbetoon aan de Onbekende Soldaat
10u00: Eucharistieviering in de St Michiel en St Goedele
kathedraal
14u45: Oecumenische hulde aan de Gefusilleerden,
(Kol Bourgstraat te Schaarbeek - Oude Nationale
Schietbaan)

hebbenden van België

28/04

TBC

KNVI: Koninklijk Nationaal Verbond der Verminkte en Invalide Militaire van de Oorlog

Blankenberge
(Floréal)

Nationaal Congres van het KNVI
Infos: Tel: 02/227 63 10 - inv.belg.ver@inig.fgov.be
Herdenkingsplechtigheid voor de gesneuvelde Kortrijkse
Para-Commandos in humanitaire opdrachten

05/05

11u00

SAS - SOE
Paracommando

Kortrijk

11u00: Plechtigheid: Gedenksteen SAS-SOE Para-Cdo
12h00: Receptie in het historisch Stadhuis te Kortrijk
Raymond Holvoet Beverlaai 31- 8500 Kortrijk
GSM: 0475/283 287 - Holvoet.Raymond@skynet.be

20/05

TBC

15/06
tot
04/11
15/07

TBC

Kortrijk

Nationale herdenkingsdag aan de Leie

KLM: Koninklijk Legermuseum en de Krijgsgeschiedenis

Brussel

Tentoonstelling over de Juwelen van Zaïre/DCR, Rwanda
en Burundi tijdens de eerste 25 jaren van hun
onafhankelijkheid (1960-1985)

Comité Cenotaaf

Londen (GB)

Herdenking aan de Cenotaaf

Z.M. Albert Iste

Derde Koning der Belgen

08/IV/1875 - 17/II/1934

(1909 - 1934)

