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1/Bruxelles(Conservatoire Royal) – mercredi 09 NOV : Sixième Concert SERVIO  

Brussel(Konklijk Conservatoriuml) – woensdag 09 NOV: Zesde Concert SERVIO 

 

RESERVATIE via overschrijving van 25 € / kaart op rekening nummer BE64 0000 9794 6152 t. b.v. SERVIO, 

Karmelietenstraat 20 te 1000 BRUSSEL met vermelding "naam + aantal kaarten Concert SERVIO 2016" 

RESERVATION en virant 25 € -par carte au numéro de compte BE64 0000 9794 6152  au nom de SERVIO, Rue 

des Petits Carmes 20 à 1000 BRUXELLES en mentionnant "Nom + nombre de cartes CONCERT 2016". 
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2/ Nieuwpoort -  07 AUG 2016: NSB  Toespraak aan het IJzergedenkteken  

Nieuport - 07 Août 2016:  FNC  Discours au Monument de l’Yser  

Geachte Heer Burgemeester,  

Geachte genodigden, 

Geachte afgevaardigden van het stadsbestuur 

Geachte  Vaandeldragers 

Chers Porte –drapeaux, 

Geachte oud-strijders en sympathisanten, 

Chers combattants et sympathisants, 

Geachte Dames en Heren, 

Messieurs et Mesdames, 

Augustus  is traditioneel de mand waarin we onze Ko-
ning Ridder Albert I en onze dierbarre overledenen 
hier in Nieuwpoort eren. 

Le mois d’août est traditionnellement le mois de la 
Commémoration de notre Roi Albert Ier et de nos 
morts. 

Onze gedachten gaan vandaag in het bijzonder uit 
naar hen die eens voor onze vrijheid streden, naar hen 
die op zeer jonge leeftijd gesneuveld zijn en waarvoor 
dit monument eervol werd opgericht. 

Aujourd’hui nos pensées vont spécialement à ceux qui 
se sont battus pour notre liberté et qui ont trouvé la 
mort dans les batailles.  Ce monument a été construit 
en leur honneur. 

Het is ter ere van die jonge soldaten dat de fakkel – die 
hier nu voor ons staat opgesteld en hier met vrome 
eerbied is geplaatst – moet beschouwd worden als 
een vurig symbool van onze diepe eerbied en gene-
genheid  tegenover de overleden strijdmakkers. 

C’est en l’honneur de ces jeunes soldats que le flam-
beau – posé ici devant nous avec tous les honneurs – 
doit être considéré comme le symbole de la mémoire 
et de notre profond respect pour nos camarades décé-
dés.  

Moge deze vlam voor eeuwig getuige zijn van onze 
dankbaarheid en erkentelijkheid en tegelijk de broe-
derlijke groet brengen van de levenden aan de doden. 

Que cette flamme soit l’éternel témoin de notre grati-
tude et de notre reconnaissance des vivants envers les 
morts. 

Moge deze vlam van de herinnering – deze toorts – 
ons antwoord  zijn aan de oproep van de doden zoals 

beschreven in het gedicht “In Flanders Fields” van de  
Canadese luitenant-kolonel geneesheer John McCrae:  

Et que cette flamme de la mémoire soit notre réponse 
à l’appel des morts, comme le docteur canadien John 
McCrae l’a décrit dans son poème : 

Take up our quarrel with the foe: 

To you from failing hands e throw 

The torch; be yours to hold it high. 

If ye break faith with us who die 

We shall not sleep, though poppies grow 

In Flanders fields. 

John McCrae 

In naam van de NSB/FNC dank aan alle vaandeldragers 
en leden van de vele vaderlandslievende verenigingen 
om hier vandaag niet alleen aanwezig te zijn met hun 
vaandel maar ook met hun hart. 

Au nom de la FNC / NSB un grand merci à tous les 
porte-drapeaux et les membres de nombreuses asso-
ciations patriotiques présents ce jour non pas unique-
ment avec les drapeaux mais aussi avec leur cœur. 

Tot volgend jaar – A l’année prochaine 

Leon De Turck, 

1ste Nationale Ondervoorzitter NSB –  

1er Vice-Président National FNC. 
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3/ Oostende: 21 AUG Herdenking van de oprichting van de Royal Navy/Section Belge 1941-2016 

Redevoering van ere FKP baron de Vleeschauwer, voor-
zitter van de Koninklijke Verbroedering der Oud-Strij-
ders RN/SB, uitgesproken te Oostende op 21 augustus 
2016. 

 

Mijne heren Admiraals, vrienden van onze vereni-
ging, dames  en heren 

Vandaag zijn we hier samen, niet alleen om  LTZ Victor 
Billet te herdenken die op 19 augustus1942 sneuvelde 
in Dieppe maar ook om de oprichting van de RN/SB te 
herdenken, nu ¾ eeuw geleden met een bloemen-
hulde aan onze gedenkplaat.  Officieel begon ons be-
staan immers in 1941 met een Admiralty Fleet Order 
gedateerd 3 april 1941.  

 
We herdenken ook de oprichting van onze vereniging 
- de Koninklijke Verbroedering der Oud-Strijders van 
de Royal Navy/Section Belge - 70 jaar geleden hier in 
Oostende en van die gelegenheid maken we gebruik 
om met gepaste plechtigheid haar metamorfose aan 
te kondigen: van nu af aan zal ze onze Marinevetera-
nen samenbrengen onder de benaming van “Konin-
klijke Verbroedering der Oud-Strijders Royal Navy 
Section Belge en de Veteranen van de Marine”. 
(K.V.O.S RN/SB & BN Veterans). 

Vooreerst bedank ik voor hun aanwezigheid: Vice-Ad-
miraal Hofman, Divisie-Admiraal Heeren en Dhr 
Dielmans, hoofd Protocol van de Stad Oostende.   

 
Verder bedank ik meteen het Herdenkingscomité LTZ 
Victor Billet, de heer Georges Billet en de heren Eddy 
van Raemdonck en André Billiet, die deze plechtigheid 
organiseerden, alsook de heer Heugeu en de Marine-
club voor haar gastvrijheid.  Ik groet mijn ere-voorzit-
ter André Vantorre - die onze Verbroedering 30 jaar 
lang heeft geleid, met de hulp,in de laatste jaren, van 
Roland Geldhof, voorzitter van Hermis Sodales en van 
Timothy Beutelinck secretaris en trouwe vaandeldra-
ger - en van mevrouw Monique Tanghe, jarenlang 
onze penningmeester.  Dank zij hun toewijding, zijn wij 
niet geheel van het toneel, vooral dan het Oostends 
toneel, verdwenen.  Waarvoor mijn oprechte dank.  

Het is moeilijk de catastrofale toestand te beschrijven 
waarin ons land, en al zijn instellingen, verzeilden na 
de nederlaag van mei 1940.  Niemand ontsnapte eraan 
alhoewel de individuele reacties sterk uiteenliepen.  
Bij het natrekken van de feiten mogen we fier zijn over 
de reacties van onze zeelui, van onze vissers, van de 
koopvaardij, ook van de Staatsmarine en het slecht 
uitgeruste en pas opgerichte Marinekorps.  Algemeen 
gesproken waren dat allemaal  mensen die een hard 
leven kenden, vol gevaar en met magere verdienste.  
Nu namen ze het extra risico en de nieuwe opdrachten 
er gewoonweg,bij.  Ze beseften dat het oorlog was, 
een harde oorlog waar hen een zware rol te wachten 
stond.  En de RN/SB, allemaal vrijwilligers, kan met 
fierheid terugkijken op de bijdrage die ze toen leverde. 

Hier moet ik meteen verwijzen naar de rol van Victor 
Billet, als bijzondere verdienstelijke initiatiefnemer.  In 
dienst van de Staatsmarine die door het oorlogslot en 
zonder klare leiding in Southampton belandde toont 
hij zich onmiddellijk uitzonderlijk strijdvaardig.  Hij 
neemt het op zich, op zijn ééntje, vrijwilligers te ron-
selen om dienst te nemen in de RN.   

Hij slaagt erin om HMS Royal Arthur (Skegness – Eng-
land) te vervoegen op 10 okt 1940 met de eerste 30 
vrijwilligers, waarvan één overlevende hier aanwezig 
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is, ons lid Pieter Coussaert (die mocht rekenen op een 
stevig applaus).   

 
Ik spaar u de details van het moeilijk begin met een 
stuurloze Staatsmarine.  Eén enkel wettig lid van de re-
gering, met complete volmacht om Congo te besturen 
en te vertegenwoordigen, was in Londen vanaf 5 juli, 
maar zonder Administratie.  

Zijn eerste taak was zijn Eerste Minister te overtuigen 
Vichy te verlaten, poging die pas met vrucht bekroond 
werd einde oktober met de aankomst van de HH Pier-
lot & Spaak in Londen. 

Dan is er de bezorgdheid van die heren om een repre-
sentatief Belgisch militaire korps te organiseren met 
de hulp van alle mogelijke dienstvaardige jonge Belgen 
die ze konden vinden in Engeland.  Ten koste van het 
initiatief van LTZ Billet, natuurlijk.  Die vond zich zo be-
lemmerd dat hij ontslag nam uit  de Staatsmarine om 
in de Royal Navy te dienen en zal als Lt RNR dan ook 
sneuvelen juist 74 jaar geleden te Dieppe.   

Wat hij, op zijn eentje, op gang bracht, groeit uit tot 
een merkwaardige gevechtseenheid die de beman-
ning zal leveren voor de twee korvetten - de HMS Go-
detia in februari 1942 en de HMS Buttercup in april 

1942 - en van de eerste van zes MMS’en van 118de Mi-
nesweeper Flotilla in mei 1942. 

 

De korvetten zullen ingezet worden in de Battle of the 
Atlantic tot in december1945.Bijna drie jaar zullen ze 
onafgebroken in eerste linie dienen. Behalve de Belgi-
sche Battle of Britain piloten, 29 in aantal, is er geen 
eenheid die zolang constant gevochten heeft op zo 
een belangrijk front.. 

De zes MMS’en zijn zonder onderbreking operatio-
neel,vanaf mei 1942, vanuit Harwich.  Vanaf einde ok-
tober 1944 opereren ze vanuit Oostende.  Onze in-
spanningen worden zeer geapprecieerd door de Britse 
overheid en wij, op onze beurt, kunnen alleen maar 
met dankbaarheid terugdenken aan het onthaal dat 
de Britse bevolking ons gunde.  “He is one of us” was 
het mooiste compliment dat we regelmatig te horen 
kregen.   

In november 1945 draagt de Admiraliteit, de facto, de 
MMS’en over aan ons – en er komen er zelfs twee bij!  
Ze zullen tot 1955 in dienst blijven. 

De 118de Minesweeper Flotilla is dus de kern van de 
nieuwe marine die Zeemacht gedoopt wordt.  Ze was 
eerst een gemilitariseerde afdeling van het Zeewezen 
en wordt pas in februari 1949 aan Defensie overgedra-
gen. 

De noodzaak het Belgisch vaarwater van mijnen te zui-
veren en de nieuwe taken die wij in NATO verband op-
nemen worden erkend als landsverdedigingstaken, 
toe te vertrouwen aan de Marine.  En het risico dat die 
Marine weggestemd wordt door het Parlement zoals 
in 1861 en 1926, verdwijnt. 

Ce qui suit est une histoire qui vous est connue, une 
histoire dans laquelle beaucoup d’entre vous ont joué 
un rôle important, un rôle apprécié, qui mérite félici-
tations et remerciements.  Zoals ik, zei wat daarop 
volgt is geschiedenis, een geschiedenis waarin velen 
onder U een voorname rol hebben gespeeld en nog 
spelen waarvoor ik u feliciteer en oprecht bedank. 

Moge de inspanningen en offers van de RN/SB beman-
ningen in WWII een blijvende inspiratie zijn voor onze 
Marine en herdacht worden door allen die belang 
hechten aan onze Defensie.  Want onze Defensie is de 
garantie en zekerheid van  onze onafhankelijkheid en 
van het soeverein bestaan van ons land. 

Op die plechtige noot neemt de Koninklijke Verbroe-
dering Royal Navy/Section Belge versie 1946 afscheid 
van haar 70 jaren bestaan.  Lang leve de Verbroede-
ring RN/SB in haar nieuwe versie met de Marine Vete-
ranen op kop. 

(Meer foto’s van de plechtigheid – plus de photos de la cérémonie) : 

 https://picasaweb.google.com/112926850100061663206 

 
 

https://picasaweb.google.com/112926850100061663206
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4/  Zaterdag 3 september 2016:  ANTWERPEN - Dag der Zeelieden  

Zoals elk jaar in september werden de zeelieden her-
dacht die sneuvelden in beide Wereldoorlogen.  De 
nieuwe tendens in de plechtigheid is het feit dat ver-
dienstelijke zeelieden worden gehuldigd.  Voor de 
Marine is er tevens een uitgebreid programma voor-
zien.  De Zeegoden Neptunus en Aegir zorgden voor 
het mooie weer.  Zeer aangenaam.  

De Stad Antwerpen had traditiegetrouw gezorgd 
voor een optimaal decor voor de plechtigheid.  Te-
vens was er gezorgd voor een zeer grondige beveili-
ging van de locatie.  De Heer Burgemeester was aan-
wezig, bijgestaan door zijn Schepenen de Heren Van 
Peel en Heylen.   

Stipt op tijd weerklonk het "te velde" bij aankomst 
van de Vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Ko-
ning Divisie-Admiraal Hofman.  Na het hijsen van de 
Belgische Driekleur het spelen van de Brabançonne 
en de "Last Post" door de muziekkapel van de Marine 
begon het officiële gedeelte.   

 
De viering begon met de verwelkoming van de Ver-
tegenwoordiger van de Koning, de Heer Burgemees-
ter de Militaire Commandant Provincie Antwerpen, 
Kol SBH Ir Haccunia., alle Excellenties en verder alle 
aanwezigen, onder wie de voorzitter SERVIO.  

 

Kapitein Pels dankte tevens de Stadsdiensten, de 
Muziekkapel van de Marine, het gewapend detache-
ment, het Rode Kruis en alle aanwezigen.  De voor-
zitter onderstreepte het belang van onze nationale 
waarden, nu, en in de toekomst.  Met genoegen zag 
de voorzitter de opkomst van jonge zeelui in het pu-
bliek.  

 
De toespraak van Kapitein Pels was, zoals steeds in 
perfecte tweetaligheid, een eigenschap die we van 
hem reeds kennen uit het verleden.  De hommages 
aan Officier- HWTK Van Der Stichelen, Erevoorzitter 
Commandant Smet en wijlen Dhr. Frans Vanderwal 
voor de-Marine (hij was de enige marconist van het 
Korvet K226 GODETIA tijdens WO II), belichtten deze 
persoonlijkheden in hun volle waarde.   

 
Kapitein R. SMET 

Na Kapitein Pels nam Burgemeester De Wever het 
woord.  Hij legde vooral de nadruk op het belang van 
de Haven op economisch gebied en gaf een blik op 
de toekomst.  Tot slot eerde hij in eigen bewoordin-
gen de moed van onze zeelieden gedurende beide 
Wereldoorlogen en verwees naar de vele offers die 
werden gebracht.  
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Als laatste nam Officier HWTK G. Bogaert het woord. 
De Heer Bogaert is tevens lid van het bestuur van de 
Dag der Zeelieden en van het Koninklijk Verbond van 
Vaderland Minnende Kringen (KVVK).   

 
“Mijnheer de vertegenwoordiger van Zijne Majesteit 
de Koning, Excellenties en Hoogwaardigheidsbekle-
ders, Dames en Heren.  

De zeelieden brengen zoals steeds de broedergroet 
aan alle Vaderlandslievende Verenigingen, de Mili-
taire Componenten en Sympathisanten.  Het voor-
naamste doel van de viering is hulde brengen aan de 
gevallenen uit beide Wereldoorlogen, zij die omkwa-
men op zee, maar tevens aan alle militaire en Burger-
lijke slachtoffers.   

De tijd heelt vele wonden, maar - als we rondom ons 
kijken - zien we dat de wonden niet helen.  De inter-
nationale conflicten zijn tot op heden blijven door-
gaan.  De conflicten hebben een andere dimensie ge-
kregen.  We zouden kunnen stellen dat Wereldoorlo-
gen vervangen worden door Wereldterrorisme.  Dit 
jaar hebben we af te rekenen gehad met het tragi-
sche gebeuren te Brussel, in maart laatstleden.  Als 
we terugblikken op de tragiek te Brussel, dan zien we 
hoe onze overheid en de bevolking zich gedroegen als 
de nood het hoogst is.  De regering, het leger en po-
litie, brandweer en vele andere diensten stonden al-
len paraat en lieten onze leuze, "Eendracht Maakt 
Macht" weer tot zijn recht komen. België heeft zich 
vanaf zijn ontstaan als een kleine maar moedige na-
tie gedragen in de vaart der volkeren.  Dit alles is te 

danken aan onze grondwettelijke instellingen, De 
Wetgevende, Rechterlijke en Uitvoerende Macht. 
Zijne Majesteit de Koning heeft bij zijn grondwette-
lijke eed de bescherming van het grondgebied en zijn 
grenzen gezworen. Hierin blijven we hem trouw.  

De vaderlandslievende Kringen, die duizenden leden 
tellen, hebben allen de eenheid van België en trouw 
aan de monarchie in hun statuten opgenomen.  Het 
is dus evident dat deze beginselen nauwlettend wor-
den opgevolgd en geëvalueerd.  De verenigingen 
werken meer en meer samen om de slagkracht te 
vergroten. Op initiatief van de erevoorzitter Barones 
Pêcher en de raad van bestuur van het Koninklijk Ver-
bond van Vaderlandslievende Kringen, is men over-
gegaan tot het opmaken van een convenant die 
reeds door talrijke groeperingen is geratificeerd.  

We danken vooreerst de Vertegenwoordiger van 
Zijne Majesteit de Koning voor zijn zeer gewaar-
deerde aanwezigheid.  We danken de heer Burge-
meester De Wever en zijn Schepenen, voor de daad-
werkelijke steun die zij verlenen om de Dag der Zee-
lieden luisterrijk te laten verlopen. Vele dank aan de 
muziekkapel en het gewapend detachement van 
onze Marine voor hun jaarlijkse aanwezigheid.  Dank 
aan de vaandeldragers, scouts, kadetten en het Rode 
Kruis. Onze bijzondere dank gaat naar Kapitein Ter 
Lange Omvaart Roger Smet, die jarenlang de Dag der 
Zeelieden organiseerde en dit met groeiend succes, 
en nu zijn taak heeft overgedragen aan de alom be-
kende Kapitein Alain Pels. We wensen de nieuwe 
voorzitter het allerbeste.  

We danken U voor uw aandacht . Leve België !!! Leve 
de Koning !!!! “  

Na de bloemenhulde konden de aanwezigen zich 
naar het Stadhuis begeven voor de receptie aange-
boden door het stadsbestuur.  

 
Het aansluitend evenement van de Dag der Zeelie-

den vond plaats in de Sint-Pauluskerk op zondag 25 

september 2016 met een plechtige Eucharistievie-

ring en receptie in de crypte van de kerk.



Patria 31 P.8 

 

 

Fort Breendonk.21 SEP 2016 14.30 uur: 

72ste Jaarlijkse bedevaart – 72è Pèlerinage annuel  

www.vriendenfortbreendonk.be  

Op woensdag 21 september 2016 vond de jaarlijkse 
bedevaart plaats, in aanwezigheid van verschillende 
persoonlijkheden uit de politiek (Minister van De-
fensie, Mr. Steven Vandeput; Waals Minister van 
Budget, Mr. André Flahaut…), de diplomatie (de am-
bassadeurs van Duitsland, dhr. Rudiger Lüdeking en 
van Groot-Brittannië, mevr. Alison Rose…) en uit de 
militaire wereld (hoofd van de Generale Staf, gene-
raal Marc Compernol, Generaal Militair Gebiedsbe-
velhebber voor het Vlaams Gewest, generaal-ma-
joor Karel van der Auwera en nog vele anderen), als-
ook verschillende honderden personen.  Daaronder 
bevonden zich talrijke kinderen en kleinkinderen 
van politieke gevangenen, gedeporteerden en oud-
strijders.  

Onder een stralende zon legden leerlingen van Ne-
derlandstalige (VIBSO Waregem en het Atheneum 
van Anderlecht) en Franstalige (Sacré-Coeur van 
Ganshoren) scholen individueel een bloem neer ter 
herinnering van de tragedie die zich in het Fort van 
Breendonk ongeveer 75 jaar geleden afspeelde.  

 
Voordien hadden zij het Nationaal Gedenkteken 
met een gids bezocht en een getuige ontmoet: de 
heren Louis Boeckmans (oud-gevangene van Breen-
donk) en Paul Sobol (naar Auschwitz gedeporteerde 
Jood) konden zo hun ervaringen met de jongeren 
delen   

De voorzitter SERVIO legde er bloemen neer in 
naam van al de bij SERVIO aangesloten verenigin-
gen.   

La commémoration annuelle eut traditionnellement 
lieu le mercredi 21 septembre en présence de nom-
breuses autorités tant politiques (Le ministre de la 
Défense M. Steven Vandeput ; le ministre wallon du 
budget M. André Flahaut  ..) que diplomatiques (SE 
l’Ambassadeur d’Allemagen, M. Rudiger Lüde-
king  et Se l’Ambassadrice des états-Unis, Mme Alli-
son Rose) et militaires (le Chef de la Défense; le Gé-
néral Marc Compernol, le Commandant militiaire de 
la région flamande, le Général -major Karel van der 
Auwera et de nombreux autres) ainsi que de plu-
sieurs centaines de personnes dont de nombreux 
descendants des prisonniers politiques, déportés, 
anciens combattants et vétérans. 

Sous un ciel radieux les élèves des écoles néerlando-
phones (VIBOS Waregem); de la région Bruxelloise 
(Athenée d’Anderlecht et del’école du Sacré Cœur de 
Ganshoren) individuellement une fleur en souvenir 
de la tragédie qui se déroula dans ce Fort de Breen-
donk il y a quasiment 75 ans.  

Ils eurent, avant la cérémonie, l’opportunité de visi-
ter le Mémorial National avec comme guide M Louis 
Boeckmans et y rencontrèrent un rescapé, M. Paul 
Sobol (un Juif Belge qui fut déporté vers Auschwitz) 
qui eut ainsi l’occasion de partager leurs expériences 
et témoignages avec les jeunes. 

 
Le Président SERVIO y déposa une couronne de fleurs 
au nom de toutes les Associations Patriotiques 
membres de SERVIO 

http://www.vriendenfortbreendonk.be/
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UITNODIGING – INVITATION MINI-SYMPOSIUM DUTCH-PARIS 

10 NOVEMBER 2016 - 13.30-17.00 - HILTON AMSTERDAM 

Op 10 november 2016 verschijnt bij Uitgeverij Boom het boek Gewone Helden – De Dutch-Paris 
ontsnappingslijn 1942-1945, geschreven door Dr. Megan Koreman. 

Ter gelegenheid hiervan nodigen wij u die middag van harte uit voor het mini-symposium  

GEWONE HELDEN – ORDINARY HEROES: THE MAKING OF DUTCH-PARIS  

Programma: 

13.30: deuren open 

14.00: mini-symposium, met medewerking van: 

 Megan Koreman, historicus en auteur van het boek;  

 Hans Blom, voormalig directeur van het NIOD;  

 Ad van Liempt, auteur, journalist en tv-programmamaker;  

 Onno Sinke, historicus en beleidsadviseur Arq Psychotrauma Expert Groep;  

 Max van Weezel, politicoloog, journalist en radiomaker.  

 Het symposium wordt gevolgd door uitreiking van het eerste exemplaar van Gewone 
Helden. 

16.00-17.00: receptie 

De voertaal bij het symposium zal Engels zijn. 

Locatie: Hilton Amsterdam, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam. 

Aanmelding: vanwege het beperkte aantal plaatsen vragen wij u zich, bij voorkeur per omgaande 
maar uiterlijk op 20 oktober, aan te melden door te klikken op de volgende link: http://dutchparis-
blog.com/symposium-registration/ <http://dutchparisblog.com/symposium-registration/> . U 
komt dan op de webpagina van het Dutch-Paris Blog waar u zich kunt aanmelden. 

Verzoek: indien u andere geïnteresseerden kent, wilt u deze uitnodiging dan doorsturen met de 
vraag om bij eventuele interesse zo snel mogelijk te reageren? 

Andere informatie: 

 Uitzending ‘Andere Tijden’ op 5 november op NPO2 rond 21.10 uur: de VPRO-NTR zendt in 
haar reeks ‘Andere Tijden’ de aflevering ‘Ontsnappingsroute in de oorlog’ uit, die gewijd zal 
zijn aan Dutch-Paris.  

 U kunt na afloop in het Hilton Amsterdam blijven overnachten tegen het speciale tarief van 
€219 per kamer (prijs bij bezetting door 1 persoon, €239 bij bezetting door twee personen) inclusief 
ontbijt en Wi-Fi, exclusief 5% city tax. Deze aanbieding is geldig op basis van beschikbaarheid. U 
kunt reserveren via deze boekingslink <http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/A/AMS-
HITW-GDUTA-20161109/index.jhtml> . 

Indien u meer informatie wilt of vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen via onderstaand e-mail-
adres. Wij hopen u op 10 november aanstaande te mogen begroeten! 

Namens Megan Koreman, de Weidner Foundation en Uitgeverij Boom, 

Maarten Eliasar 

Van Eeghenstraat 137 

1071 GA Amsterdam 

symposium@dutchparis.com <mailto:symposium@dutchparis.com>  

Het symposium wordt mogelijk gemaakt door Hilton Amsterdam en onze andere sponsors. 

 

http://dutchparisblog.com/symposium-registration/
http://dutchparisblog.com/symposium-registration/
http://dutchparisblog.com/symposium-registration/
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/A/AMSHITW-GDUTA-20161109/index.jhtml
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/A/AMSHITW-GDUTA-20161109/index.jhtml
http://symposium@dutchparis.com
mailto:symposium@dutchparis.com
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MAUTHAUSEN 

AMICALE DES PRISONNIERS POLITIQUES ET AYANTS DROIT DU CAMP D’EXTERMINATION DE MAUTHAUSEN 

VRIENDENKRING VAN POLITIEKE GEVANGENEN EN RECHTHEBBENDEN VAN HET UITROEIINGSKAMP VAN MAUTHAUSEN 

LA RESISTANCE AU FEMININ  (Woluwe St Lambert  - 9 mai 2016)  

WEERSTAND IN HET VROUWELIJK   (Sint-Lambrechts-Woluwe = 9 mei 2016) 

Chaque année, le 8 mai (cette année le 9) une 
cérémonie s'est déroulée dans le Parc Georges 
Henri - square Meudon à la statue commémora-
tive dédiée aux femmes résistantes et à leurs en-
fants morts dans les bagnes allemands pendant 
la guerre 1940 – 1945. 

A l'initiative du Bourgmestre Olivier Maingain, 
avec le Conseil Communal et enseignants moti-
vés, une centaine de jeunes des écoles assis-
taient à cette cérémonie annuelle. 

Les drapeaux de l'Amicale de Ravensbrück et ce-
lui de Mauthausen rendaient hommage au cours 
de cette cérémonie. 

Lors de son allocution, le Bourgmestre a tout 
particulièrement rappelé les liens qui unissaient 
ces deux amicales et tout particulièrement les 
femmes transférées de Ravensbrück à Mauthau-
sen parce qu'elles étaient « Nacht und Nebel ». 

Des écoliers, fleur à la main, ont adressé 
quelques mots au cours de la cérémonie. 

Un orateur parla non pas du devoir de mémoire, 
mais bien de « l’honneur de la Mémoire ». 

Parmi les fleurs, Annette du Bois de Vroylande a 
déposé celles de la C.N.P.P.A.  

Le monument, sobre et poignant dédié aux 
femmes résistantes et leurs enfants morts dans 
les bagnes allemands est dû au talent de la 

sculptrice Thérèse Chotteau et à l'architecte 
Thierry Gonze. 

Sur un sol de terre boueuse, une femme adulte, 
la tête rejetée en arrière et le corps, incarne le 
refus de l'oppression. Elle entoure de son bras un 
enfant blotti contre elle. Il représente à la fois le 
souvenir douloureux d'une perte à jamais pré-
sente et la lutte pour la protection de la jeu-
nesse, avenir et espérance. Sur le lutrin, situé à 
droite du monument, un extrait d'une lettre de 
Marguerite Bervoets, jeune poète et ensei-
gnante décapitée le 8 août 1944 à Wolfenbuttel.  

 
A gauche, un parterre de roses, symbole des an-
ciennes prisonnières politiques et ayants droit 
du camp de Ravensbrück a été aménagé (in Bel-
memorial) 

Si ce monument a pu prendre jour, c'est grâce à 
la ténacité de quelques anciennes de Ra-
vensbrück et aussi à leur générosité.   Il fut inau-
guré en octobre 2000 en présence de la Reine 
Paola.  C'est – jusqu'à ce jour – en Belgique, le 
seul monument national dédié aux femmes ré-
sistantes et prisonnières politiques.    
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Ieder jaar, op 8 mei (dit jaar op 9 mei) vindt een 
plechtigheid plaats in het Parc Georges Henri - 
square Meudon bij het standbeeld gewijd aan de 
vrouwelijke verzetslieden en aan hun kinderen 
die zijn omgekomen in de Duitse strafinrichtingen 
tijdens de oorlog 1940 – 1945. 

Op initiatief van Burgemeester Olivier Maingain, 
met de gemeenteraad en gemotiveerde leer-
krachten, woonden een honderdtal schoolkin-
deren deze jaarlijkse ceremonie bij. 

Tijdens deze plechtigheid brachten de vlaggen 
van de Vriendenkring van Ravensbrück en die van 
Mauthausen hulde. 

In zijn toespraak herinnerde de Burgemeester 
speciaal aan de banden die beide vriendenkringen 
verenigden en meer bepaald de vrouwen die van 
Ravensbrück naar Mauthausen werden overge-
bracht omdat ze « Nacht und Nebel » waren. 

Met een bloem in de hand spraken schoolkin-
deren enkele woorden tijdens de plechtigheid. 

Een spreker had het niet over de plicht van herin-
nering maar over « de eer van de Herinnering ». 

Temidden van de bloemen bevindt zich die van de 
N.C.P.G.R. die was neergelegd door Annette du 
Bois de Vroylande.  

Het sobere en aangrijpende monument gewijd 
aan de vrouwelijke verzetslieden en hun kinderen 
die zijn omgekomen in de Duitse strafinrichtingen 
is van de hand van beeldhouwster Thérèse Chot-
teau en architect Thierry Gonze. 

 

Op een modderige bodem belichaamt een vol-
wassen vrouw, het hoofd achterwaarts gericht en 
het lichaam, de afwijzing van de onderdrukking. 
Met haar arm sluit ze een kind dicht tegen zich 
aan. Hij stelt tegelijk de pijnlijke herinnering aan 
een immer tegenwoordig verlies en de strijd voor 
de verdediging van de jeugd, toekomst en hoop. 
Op de lessenaar rechts van het monument, een 
uittreksel uit een brief van Marguerite Bervoets, 
jonge dichteres en leerkracht die op 8 augustus 
1944 is onthoofd in Wolfenbuttel.  

 
Links is een tapijt rozen ingericht (in Bel-memo-
rial), symbool van de ex-politieke gevangenen en 
rechthebbenden van het kamp van Ravensbrück. 

Dit monument is kunnen ontstaan dankzij de vol-
harding van enkele ex-gedetineerden van Ra-
vensbrück en ook dankzij hun vrijgevigheid.  

 
(Foto: Het “Frauenlager” – Kamp Ravensbrück) 

Het werd in oktober 2000 in aanwezigheid van Ko-
ningin Paola ingewijd.  

Tot op vandaag is dit in België het enige nationale 
monument dat gewijd is aan vrouwelijke weer-
standers en politieke gevangenen
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Rol van SERVIO vzw - Rôle de SERVIO asbl: 

Is de instantie die de nationale verenigingen van oud-
strijders, politieke gevangenen, slachtoffers van oor-
log, veteranen alsmede verschillende patriottische 
verenigingen, hergroeperen.  

De rol van SERVIO is aanvullend op die van IV-INIG, pa-
rastatale instantie die belast is met de gevestigde be-
langen van de leden van SERVIO en ziet eveneens spe-
ciaal toe op het verderzetten van Herinneringsplicht.  

 
SERVIO baseert zijn actie op het voorbeeld van al zij 
die gediend hebben of die - zoals u - nog vandaag het 
land en de maatschappij door hun engagement en hun 
offer voor de verdediging van onze vrijheden dienen.   

De vereniging heeft zich als doel gesteld om een ver-
antwoordelijk burgerschap in het algemeen te bevor-
deren onder haar leden en in de samenleving.   

Daarom ondersteunt de vereniging de ontwikkelings-
projecten van de burgerzin en een democratische 
ethiek door middel van bezoeken op plaatsen van de 
Herinnering, initiatieven en educatieve reizen, her-
denkingen, het jaarlijks concert op 11 november, deel-
name aan de optocht op 21 juli, verschillende manifes-
taties enz….  

Hiervoor is ze op zoek naar gemotiveerde veteranen 
die zich bereid verklaren om samen te werken aan de 
uitvoering van deze projecten.  

De vereniging coördineert de vertegenwoordiging van 
zijn leden bij de nationale manifestaties van 7 april 
(dag van de veteranen), 8 mei (eind van de tweede we-
reldoorlog in Europa), van de Cenotaaf van Londen in 
juli, van 21 juli (nationale feestdag), 11 november (wa-
penstilstand van de eerste wereldoorlog) en 15 no-
vember (feest van de Koning).  

Wenst U meer weten, raadpleeg dan onze website 
http://servio-vzw-asbl.be/. 

Wenst U onze projecten te ondersteunen?  Aarzel dan 
niet om contact op te nemen en/of om ons uw opmer-
kingen over te maken via het emailadres: ser-
vio.be@gmail.com 

L’ asbl SERVIO est l’organisme qui regroupe les asso-
ciations nationales d’anciens combattants, prisonniers 
politiques, victimes de guerre, vétérans, ainsi queplu-
sieurs associations patriotiques. 

Le rôle de SERVIO est complémentaire à celui de l’IV-
INIG, organisme parastatal, qui est en charge des inté-
rêts matériels des membres de SERVIO, et veille aussi 
tout spécialement à l’entretien de la mémoire. 

SERVIO fonde son action sur l’exemple de tous ceux qui 
ont servi ou, qui comme vous, servent encore au-
jourd’hui le pays et la société par leur engagement et 
leur sacrifice pour la défense de nos libertés. 

L’association s’est fixée pour but de promouvoir parmi 
ses membres et, dans la société en général, une ci-
toyenneté responsable.   

 
A cet effet, l’association soutient les projets de déve-
loppement du civisme et d’une éthique démocratique, 
tels que les visites à des lieux de mémoire, les initiatives 
et les voyages éducatifs, les commémorations, le con-
cert annuel du 11 novembre, le défilé du 21 juillet, ma-
nifestations diverses etc….  

Elle est en quête à cet effet de vétérans motivés dispo-
sés à collaborer à la mise en œuvre de ces projets. 

L’association coordonne la représentation de ses 
membres lors des manifestations nationales du 7 avril 
(journée des vétérans), du 8 mai (fin de la seconde 
guerre mondiale), du Cénotaphe de Londres en  juillet, 
du 21 juillet (fête nationale), du 11 novembre (armis-
tice de la première guerre mondiale) et du 15 no-
vembre (fête du Roi).  

Pour en savoir plus, consultez notre site internet  

http://servio-vzw-asbl.be/. 

Envie de soutenir nos projets ? N’hésitez pas à prendre 
contact et/ou à nous faire part de vos observations, à 
l’adresse : servio.be@gmail.com 

mailto:servio.be@gmail.com
mailto:servio.be@gmail.com
http://servio-vzw-asbl.be/
mailto:servio.be@gmail.com

