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KONINKLIJK VERBOND VAN VADERLANDSMINNENDE KRINGEN VAN 

ANTWERPEN                  
 (aangesloten bij Servio) 

Nr. 4  april 2023 

 

   Dinsdag 9 mei  2023 -  Dag van Europa 

 

     9 mei is de Dag van Europa. Op deze dag in 1950 pleitte de toenmalige 

Franse Minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman in een 

belangrijke rede voor een organisatie die de Franse en Duitse productie van 

kolen en staal onder gezamenlijk beheer zou plaatsen. Kolen en staal zijn 

belangrijke grondstoffen voor de oorlogsvoering. 

     Op deze manier zou de vrede op het Europese continent bewaakt worden. Het eerste 

samenwerkingsverband dat in 1950 werd opgericht en de naam 'Europese Gemeenschap voor 

Kolen en Staal' kreeg, is een belangrijke voorloper van de hedendaagse Europese Unie. 

     In 1985 werd 9 mei uitgeroepen tot 'Dag van Europa'. Het idee achter deze dag was burgers 

ervan bewust te maken dat de EU de manier is om alle burgers in de EU een goede 

levensstandaard te kunnen garanderen. En nu nog steeds wordt gestreefd naar een Europa waarin 

de vrijheid en identiteit van het hele Europese volk gerespecteerd wordt en waarin 

de samenwerking van verschillende volkeren wordt bevorderd. Daarom worden 

jaarlijks op de Dag van Europa verschillende evenementen georganiseerd. 

Wat gebeurde er op 9 mei 1950? 

     Op 9 mei 1950, minder dan vijf jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, 

werd de pers in Parijs bijeengeroepen voor een 'mededeling van het hoogste 

belang'. Op deze persbijeenkomst las de toenmalige Franse Minister van 

Buitenlandse Zaken Robert Schuman de eerste regels van een verklaring aan de 

pers voor. In zijn verklaring pleitte Schuman voor een organisatie die de Franse en Duitse 

productie van kolen en staal - belangrijke grondstoffen voor de oorlogsvoering - onder 

gezamenlijk beheer zou plaatsen. Op die manier zou de vrede op het Europese continent bewaakt 

worden. 

In de Verklaring van 9 mei 1950 staat: 

'De wereldvrede kan alleen worden beschermd door een krachtsontplooiing die evenredig is aan 

de gevaren die haar bedreigen.' 'Door de gezamenlijke productie van de oorlogsindustrieën 

onder gezag te plaatsen van een nieuwe Hoge Autoriteit, wier beslissingen bindend zijn voor 

Frankrijk, Duitsland en de andere landen die zich aansluiten, legt dit voorstel de eerste concrete 

fundamenten voor een Europese federatie, die onontbeerlijk is voor het handhaven van de vrede.' 

     De Fransman Jean Monnet had deze verklaring geschreven. Jean Monnet zou vervolgens 

voorzitter worden van het eerste samenwerkingsverband, dat de naam 'Europese 

Gemeenschap voor Kolen en Staal' kreeg en één van de voorlopers is van de 

hedendaagse Europese Unie. 

     Deze supranationale Europese organisatie ging de productie van grondstoffen, 

die op dat moment de basis van alle militaire macht vormden, beheren: kolen en 

staal. Dat was bijzonder, want de twee landen die nu hun nationale zeggenschap 

over de 'zenuw van de oorlog' moesten opgeven, hadden elkaar enkele jaren daarvoor nog op 

leven en dood bevochten in een gruwelijk conflict dat niet alleen grote materiële, maar vooral 

ook enorme geestelijke schade -  haatgevoelens, wrok en vooroordelen - had nagelaten. 

 

R. Schuman 

 

J. Monnet 

https://www.europa-nu.nl/id/vhc81amu6sr6/r_robert_schuman
https://www.europa-nu.nl/id/vga3f6qac7zn/europese_gemeenschap_voor_kolen_en_staal
https://www.europa-nu.nl/id/vga3f6qac7zn/europese_gemeenschap_voor_kolen_en_staal
https://www.europa-nu.nl/id/vg8wpxh23yz5/europese_unie_eu
https://www.europa-nu.nl/id/vg8wpxh23yz5/europese_unie_eu
https://www.europa-nu.nl/id/vhc81amu6sr6/r_robert_schuman
https://www.europa-nu.nl/id/vhc81amu6zuy/j_o_m_g_jean_monnet
https://www.europa-nu.nl/id/vga3f6qac7zn/europese_gemeenschap_voor_kolen_en_staal
https://www.europa-nu.nl/id/vga3f6qac7zn/europese_gemeenschap_voor_kolen_en_staal
https://www.europa-nu.nl/id/vg8wpxh23yz5/europese_unie_eu
https://www.europa-nu.nl/id/vh7doug02yzw/supranationaal
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KALENDER 

 

K.V.V.K. 

 

Do 27 april 2023: Voordracht– “Vergeten Oorlogskinderen” – om nooit te vergeten door 

Regina Barones Sluzsny. 

 

Plaats: Salons van het MCPA (Militair Commando Provincie Antwerpen). 

Aanvang 14u00 – einde 15u30. 

                Daarop aansluitend ‘Drink der Vriendschap’ (laatste donderdag). 

Gelieve uw deelname te melden aan het secretariaat.  

 

Ma 29 mei 2023: Pinkstermaandag – Herdenking Willemstad (NL) i.s.m. de 

Vaderlandslievende Vereniging Groot-Kortenaken.  Eigen vervoer. 

Progamma: 

- 10u45: verzamelen aan het Arsenaal  

- 10u50: vertrek naar monument 

- 11u00: opstellen vaandels 

- 11u05: toespraak – voorzitter K.V.V.K. 

- 11u20: bezinningsmoment – secr. Kortenaken 

            Gebed – Bruno Hazenbosch (Pastor) 

- 11u30: bloemenhulde 

- 11u40: Last Post, Wilhelmus, Brabançonne 

- 11u50: afmarcheren vaandels 

Za 29 juli 2023:’ (dus niet op 22 juli 2023, zoals eerder gemeld) -  21- juli event in de Club 

Bistro VVW- Beatrijslaan 27 te 2050 Antwerpen  Linker Oever. Aanvang – 14u00. 

Najaar 2023: voordracht door dhr. Koen Palinckx – historicus en voorzitter War Heritage 

Instute (Salons MCPA) 

Vr 19 januari 2024: Nieuwjaarsreceptie – (MCPA)  

Za 27 juli 2024: Event n.a.v. 21 juli. 
 

Secretariaat – Koninklijk Verbond van Vaderlandsminnende Kringen (K.V.V.K.) – p/a Ronald   

De Vré, Rommersheide F 17 – 2960 Brecht. GSM: 0471 114 512. Mail: 

kvvk.secretariaat@gmail.com 

 

Militair Commando Provincie Antwerpen 

  De maandelijkse “Drink van de Vriendschap” die doorgaat in de salons van het 

Militair Commando Provincie Antwerpen, Belgiëlei 117, gaat door op de laatste 

donderdag van de maand.  Vanaf 16u00 is iedereen welkom.  De bel ‘last call’ wordt 

geluid om 19u30. Eerstkomende drink – do 27 april 2023.(Na de voordracht van 

Regina Barones Sluzsny) 

Wegens werken aan de infrastructuur zal er geen Drink van de Vriendschap zijn in mei 2023. 
 

V.O.V. (Vriendenkring van de Officieren van de Veldtochten) 

Wo 17 mei 2023: Brunch – vanaf 12u00 – Feestzaal Capenberg, Boechout. Inschrijven vóór 05 

mei 2023. Tijdens receptie – diavoorstelling aangaande feest ‘100 jarig bestaan VOV’ 

Wo 21 juni 2023: Bezoek bij het 11BnGn met lunch – vanaf 10u00 – rondleiding in museum 

11Genie. Inschrijven vóór 09 juni 2023. 

Inschrijven door betaling van 39.00 € op rekening BE47-0689-0939-0080. Bij elke inschrijving 

voor een activiteit in het kwartier van het 11 BnGn te Burcht dient u de namen van alle inzittenden 

van uw voertuig en de nummerplaat van het voertuig te vermelden. Geen inschrijvingen voor de 

mailto:kvvk.secretariaat@gmail.com
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lunch meer mogelijk na datum van inschrijving. Deelnemen aan een voordracht zonder maaltijd 

is steeds mogelijk mits verwittigen per mail – luc.van.put@skynet.be . 

Inlichtingen: Jos Voet 0475-27 53 58. Jozefvoet07@gmail.com .  
 

N.V.V.S. (Nationale Vriendenkring Veteranen van de Strijdkrachten – afd. Antwerpen)  

Zo 23 april 2023: Algemene Vergadering . 13u30 – ontvangst. 14u00 – aanvang Algemene 

Vergadering. 16u00 –  gevarieerde koude schotel met frietjes. Deelname 10,00 € p/p. 

Za 07 oktober 2023: 30ste Jaarfeest N.V.V.S. verdere info, uitnodigingen met menu en kostprijs 

volgen. 

Zo 5 november 2023: Herdenking Graaf Frederic de Merode – Berchem. 

Info: Erik Vindevoghel – nvvs-vindevoghel@skynet.be . 03-644 15 14. 
 

Nationale Vereniging Miliciens en Beroepsmilitairen van België vzw (N.V.M.B.B.)  

Zo 30 april 2023: N.V.M.B.B. – regio Groot Antwerpen – Jaarfeest 2023 & Gewone Algemene  

Vergadering. Akerzaal – Ekershof – Groot Hagelkruis,6 Ekeren Centrum. Bijeen komst te 10u30 

aan de Sint-Lambertuskerk. 11u00 – bloemenhulde aan het Monument van de Gesneuvelden. 

13u15 -  vers belegde broodjes met koffie of thee – 5,00€ p/p. 13u30 – aanvang Gewone 

Algemene Ledenvergadering.  

Gelieve uw bijdrage over te schrijven op rekeningnummer BE50 9791 6961 5518  - Nationale 

Vereniging Miliciens en Beroepsmilitairen – vóór 21 april 2023. 

Vr 21 juli 2023: Nationale Feestdag België. N.V.M.B.B. – Groot Antwerpen – Te Deum in de 

Sint-Lambertus kerk te Ekeren. 

Zo 19 november 2023: N.V.M.B.B. – Groot Antwerpen “Viering 25-jarig Jubileum”. Akerzaal, 

Ekers Hof – Groot Hagelkruis, 6 Ekeren-Centrum. 12u00 – aperitief, 13u00 – jubileummaaltijd. 

Meer info volgt. 

Info:  Roland Reygaert – roland.reygaert@telenet.be - 0494-16.55.29 of Hendrik Van Eecke   

0476- 67 02 05  -  E-mail : hendrik.van.eecke@proximus.be  . 
 

Vuurkruisers en Oud-strijders '40/45 Berchem 

Vr 21 juli 2023 : nationale Feestdag - 11u00 bloemenhulde aan Monument Vuurkruisers te 

Berchem - gevolgd door drink 

Za 11 november 2023 : 10u00 H. Mis. Sint-Willibrorduskerk Berchem - daarna optocht met 

bloemenhulde aan monumenten te Berchem - gevolgd door drink en banket 

Meer info: Voorzitter Michel Wolters van der Wey – 0494-42.61.87 
 

FRALEF (Fraternelle des anciens de la Legion Etrangère) 

Iedere eerste vrijdag van de maand (opnieuw vanaf 2 september 2022), tussen 14u00 en 17u00, 

is een maandelijkse vergadering in het Dienstencentrum Romanza – Klaproosstraat 74 te 2610 

Wilrijk (achter Rizla).  

Za 29 april 2023: Camerone: 10u45 - Verzamelen op het Schoonselhof tegenover Carré 

Français.  

Vr 14 juli 2023: Franse Nationale Feestdag – Herdenking op Schoonselhof (info volgt later. 

Zo 01 oktober 2023: Herdenking Brigade Generaal Van Hecke – Edegem – maaltijd in hotel 

“De Basiliek”. 

Inlichtingen: Eddy Vanhamel – secretaris – 0493-066 345 - vanhamel@me.com 
 

VOZMA (Vereniging Oudgedienden Zeemacht Antwerpen)  

Do 01 juni  tot Zo 04 juni 2023: Oostende voor Anker. 

Er zijn dit jaar geen Vlootdagen van de Marine in de Basis  te Zeebrugge. 

Vr 30 juni tot Zo 2 juli 2023: Dag van de Marine in Oostende. 

Za 08 juli 2023: Jaarlijkse BBQ in combinatie met Huifkartocht – Roesthof te Arendonk. 

Samenkomst om 13.u30 aan de Roesthof, Polderstraat,6 – 2370 Arendonk. Vertrek met huifkar 

om 14u00. Een verfrissing wordt aangeboden. Terug aan de Roesthoeve rond 17u00 en aanvang 

BBQ.   Kosten: 35,00€ p/p all-in.  

mailto:luc.van.put@skynet.be
mailto:Jozefvoet07@gmail.com
mailto:nvvs-vindevoghel@skynet.be
mailto:roland.reygaert@telenet.be
mailto:hendrik.van.eecke@proximus.be
mailto:vanhamel@me.com
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Inschrijvingen uiterlijk op 1 juli 2023 bij Eddy Van Herck tel. 03-542.29.26  of 0477-38 198 73 

– e-mail ed.vanherck@skynet.vbe . Uw deelname is bevestigd na storting op rekening van 

VOZMA – BE11 7380 1681 2748. 

Vr 25 augustus tot Zo 27 augustus 2023: de “Bernise” komt naar Temse. Om haar 70ste 

verjaardag te vieren komt, op vraag van de vereniging “Opstapel”  en i.s.m. der Gemeente Temse 

en provincie Oost-Vlaanderen,  de “Bernise” - de ex MP924 SPA naar Temse. Voor zover bekend 

is dit het enige in Europa nog regelmatig varende schip van de MSC klasse mijnenvegers en 

gebouwd op de Boelwerf in 1953-54. 

Info: verhulst.ludo@telenet.be  03-234 25 69  
 

ERGOEDGIILDE 
 

Via hedendaagse communicatiemiddelen en door een gerichte deelname aan 

evenementen wil de vereniging Erfgoedgilde bijdragen tot de publieke kennis van 

bepaalde aspecten van het dagelijkse leven van de generaties die de 20e eeuw maakten.  

Zo 23 april 2023: Erfgoeddag Fort 8 Hoboken 

Zo 14 mei 2023: Herdenking WO-II Gierle 

Zo 21 mei 2023: Fortengordel Fort 8 Hoboken 

Vr 26 mei  t.e.m. zo 28 mei 2023: Railway to Liberty Eeklo 

Zo 11 juni 2023: Kasteelfeesten Hingene 

Vr 23 juni t.e.m. zo 25 juni 2023; Histori&a Mundi Gierle  

Vr 28 juli t.e.m. zo 30 juli 2023: Operation Bluecoat te Lichtaart 

?? augustus 2023: Peover Camp Fort 2 Wommelge Hoboken 

Zo 10 september 2023: Open Monumentendag Fort  

Za 21 oktober 2023: medewerking Polar Bears Wuustwezel 

Za 11 november 2023: Wapenstilstand Wiekevorst 

Zo 12 november 2023: Fortendag Fort 8 Hoboken 

Info: info@erfgoedgilde.be / willy.van.den.bulck2@telenet.be  (secretaris Erfgoedgilde). 
 

FoxNov – Militaire Vriendenkring vzw 

Zo 07 mei 2023: Rommelfeest Valaar-Wilrijk (Jeneverstand) 

Ma 08 mei 2023: Herdenking AVOG Hoboken 

Za 20 mei 2023:Dag van de Vrede – Deurne 

Za 24 – zo 25 juni 2023: Historia Mundi – Lille 

Vr/za/zo 28/29/30 juli 2023: Operatie bluecoat Lichtaart 

Za 05 augustus 2023 – zo 06 augustus 2023: PO Camp Fort II – Wommelgem 

Za 02 september 2023: Bevrijding Antwerpen 

Zo 03 september 2023: Plechtigheid Cromwell - tank (RBL) 

Info: Voorzitter Robert Bals – 0475 63 34.07  - robert.bals@telenet.be . 
 

K.N.V.R.O – Kempen (Koninklijke Nationale Vereniging Reserve Officieren – Kempen)  

Do 27  april 2023: Bezoek aan Pools-Canadees  Museum te Maldegem met bus Reizen De Arend 

– middagmaal + bolderbaan (in voorbereiding) WO II – Bevrijding van de Kampen 

Zo 7 mei 2023: Viering Einde WO II – Bevrijding van de Kampen. (onder voorbehoud in 

voorbereiding) 

Info: Marc.nuyens@telenet.be – 014-72 30 24 – 0473-99 71 96 
 

K.K.R.O.A. (Koninklijke Kring Reserveofficieren Antwerpen) 

Za 13 mei 2023: “Het Belgische front in WO1”. Programma: museum Westfront Nieuwpoort 

Albert I monument, acties 6Li in en rond Ramskapelle, organisatie i.s.m. Lt.-kol (bd) Manu 

Cammaert. 

Za 02 september 2023: Internationaler Hürtgenwaldmarsch (onder voorbehoud) 

Za 25 november 2023: Korpsmaal K.K.R.O.A. 

Info: Paul De Ridder -  0472/25 23 14 – paul.deridder1@skynet.be . 

mailto:ed.vanherck@skynet.vbe
mailto:verhulst.ludo@telenet.be
mailto:info@erfgoedgilde.be
mailto:willy.van.den.bulck2@telenet.be
mailto:robert.bals@telenet.be
mailto:Marc.nuyens@telenet.be
mailto:paul.deridder1@skynet.be
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Polar Bears – 2nd Branch – n°1 Belgian Branch 

Za 21 oktober 2023: Herdenkingsplechtigheid te Wuustwezel om 14u00 aan het monument aan 

de Kruisweg. Inschrijven is verplicht tot en met maandag 20 maart bij evango@skynet.be . 

Samenkomst bij het museum -13u30. Prijs p/p 6,00€. 

Info: Eric Van Goethem – evango@slynet.be – tel: 03-633.26.52 – GSM 0479-842.980. 
 

O.V.S. (Oud-strijders Vriendenkring Schoten) 

Di 2 mei 2023: Vijfde Algemene Vergadering. De plaats van gebeuren gaat traditioneel door in 

het Rozenkransheem van de Sint-Cordula parochie in de Verbertstraat te Schoten, 

Programma:  

- 10u45: Bijeenkomst met koffie/thee als verwelkoming 

- 11u15: Start van de Algemene Vergadering. Openingswoord door voorzitter. L. Van Gastel – 

voorstelling bestuursleden – verslag van de voorbije activiteiten door secretaris J. Boex, alsook 

overzicht van de komende activiteiten 2023 – financieel verslag boekjaar 2022 door 

penningmeester D. De Bakker – verslag van de rekeningtoezichters …. 

- 11u45: Receptie 

- 12u15: Maaltijd (soep, koud buffet, warm buffet, minikaasplankje, dessert. Dranken worden 

verkocht aan democratische prijzen. Deelname in de kosten: leden 35,00€, niet leden 47,00€. 

Voor wie alleen deelneemt aan de Algemene Vergadering en receptie betaalt 10,00€. Gelieve uw 

bijdrage over ter schrijven op rekeningnummer  BE91 9733 6192 0976 vóór maandag 24 april 

2023.  

Ma 29 mei 2023: deelname Herdenking Willemstad (Nl), georganiseerd door K.V.V.K. en de 

Vaderlandslievende Vereniging Groot Kortenaken. 

Vrijdag 21 juli 2023: Te Deum -Schoten 

Info: Jef Boex – 03-658 04 68 of GSM 0496-53 10 53 – jedf.boex@skynet.be . 
 

N.S.B. - Afdeling Gierle en het Herdenkingscomité Gierle 

Zo 14 mei 2023: 14de editie van de Herdenkingsviering WO II. Tijdens deze viering zal er 

aandacht besteed worden aan het verzet in Gierle tijdens de Tweede Wereldoorlog in al zijn 

aspecten. De aanwezigheid van de vaandels wordt ten zeerste op prijs gesteld. 

Programma: 

- 12u-30: Receptie voor de vaandeldragers, bestuursleden en genodigden in zaal ‘Het Centrum’ 

- 13u30: Optocht in het centrum van Gierle (met vaandels) 

- Na optocht: Herdenking aan het monument. 

Info: Paul Mellaert, voorzitter N.S.B.-afdeling Gierle/lid van het Herdenkingscomité – 

paulmellaerts@hotmail.com of 0472-10 44 42 
 

N.S.B. – Afdeling Edegem 

Zo 23 juli 2023: Te Deum n.a.v. de Nationale feestdag om 09u30 in de Basiliekkerk in Edegem 

gevolgd door een receptie in Hotel ‘De Basiliek’, Tropoststraat 22 – Edegem.  
 

Koninklijke Verbroedering der Artillerie 2A-8A-RAL vzw 

Za 23 september 2023: Breughelfeest 

Zo 05 november 2023: Herfstfeest  

Info: Pirlet Raymond – verbarti@scarlet.be – 03-322.12.38 . 
 

Vaderlandslievende Vereniging –  Groot-Kortenaken  

Za 6 mei 2023: deze samenkomst vervangt deze van 8 mei 2023. 

Ma 29 mei 2023: Pinkstermaandag – Herdenking “Willemstad” - met eigen vervoer – i.s.m. 

K.V.V.K. Antwerpen. 

Info: Marijke Stiers – 0494-17 50 54  –  marijkestiers@skynet.be . 
 

mailto:evango@skynet.be
mailto:evango@slynet.be
mailto:jedf.boex@skynet.be
mailto:paulmellaerts@hotmail.com
mailto:verbarti@scarlet.be
mailto:marijkestiers@skynet.be
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Comité “Leie-Lys” ( Met de steun van stad Kortrijk, provincie West-Vlaanderen en Defensie) 

Zo 21 mei 2023: 83ste verjaardag van de Veldtocht van mei 1940. Plechtigheid aan het 

Nationaal Leiemonument. Aanvang plechtigheid 10u40 – einde 12u35. 

10u40 -  Einde van de opstelling 

11u00 – 5Aankomst v.d. Vertegenwoordiger van Z.M. de Koning 

11u05 – Reflectie – teksten en muziek 

11u20 – Toespraken door de Burgemeester de Voorzitter van het Leie Comité 

11u35 – Bloemenhulde door de Vertegenwoordiger van Z.M. de Koning 

11u40 – Bloemenhulde door de Voorzitter - Leie Comité, de autoriteiten en alle verenigingen 

12u05 – Opstelling voor het einddefilé  

12u15 – Einddefilé 

12u30 – Vertrek van de Vertegenwoordiger van Z.M. de Koning 

12u35 – Einde van de plechtigheid 

     Er zal geen optocht plaats vinden. De leden van de groeperingen van de oud-strijders & 

vaderlandslievende verenigingen verzamelen rechtstreeks aan het Nationaal Leiemonument, 

waar zij ten laatste om 10u30 zullen aanwezig zijn. 

     Verenigingen die bloemen wensen neer te leggen dienen dot te melden aan dhr.  André 

Vlieghe, Gravin Beatrijslaan 17, 8500 Kortrijk, tegen uiterst 5 mei a..s. 

(andrejr.vlieghe@skynet.be ).Bloemen dienen te worden afgegeven  bij de tribune tegen 10u00, 

voorzien van een kaartje met de naam van de vereniging.  

Torenvrienden van Hees  

Zo 07 mei 2023: Soldaten Herdenking.  

Op 17 augustus 1943 was Zuid-Limburg het strijdtoneel van de 

grootste luchtgevechten van WOII. Die dag bombardeerden de 

Amerikanen in Beieren. Terugkerend van de missie werd de formatie 

aangevallen door Duitse jagers. Een duel tussen 2 vijandige jagers eindigt met de crash van de 

Duitser te Hees.  

Programma: 

-13u45: Kinderen kunnen gratis meerijden met een militair voertuig. 

-Verzamelen op het kerkplein 

-14u30: In stoet naar het kerkhof 

-14ui40: Toespraak, bloemenhulde – slachtoffers van WOII 

-15u15: Videoreportage in de kerk – crash te Hees op 17 augustus 1943. 

-16u00: Koffietafel in het Heesterhof (6,00€ p/p) 

Begeleiding door muzikanten, vaandeldragers en militaire voertuigen 

Info via mail: soldaten.herdenking.hees@telenet.be . 

#StolenMemory  
     Horloges, sieraden, familiefoto's, intieme kleine spullen: het zijn de (vaak laatste) bezittingen 

van concentratiekampgevangenen die bij hun arrestatie door de nazi’s werden afgenomen. 

Arolsen Archives bewaart zo'n 2.500 van die 'effekten' en gaat op zoek naar de rechtmatige 

eigenaars. Zij reizen rond met de expo #StolenMemory. Die strijkt nu neer aan het MAS.   

 

MAS     

 vrijdag 5 mei 2023 tot zondag 21 mei 2023 

van 10:00 tot 17:00 

    De #Stolen Memory-container vertelt het 

aangrijpende verhaal van tien gedeporteerde gevangenen, hun afgenomen bezittingen en de 

onafgebroken zoektocht naar hun families. Een aantal van hun laatste bezittingen wordt nog 

steeds in de Arolsen Archives bewaard. Na een tour door verschillende Europese landen zoals 

Duitsland en Polen, heeft de expo zijn laatste stop aan het MAS. De tour is één van de manieren 

mailto:andrejr.vlieghe@skynet.be
mailto:soldaten.herdenking.hees@telenet.be
https://arolsen-archives.org/en/


7 

 

waarop Arolsen Archives blijvend op zoek gaat naar de eigenaars van die waardevolle 

persoonlijke stukken.   

     Sinds de start van #StolenMemory zijn er al zo’n 600 items teruggekeerd naar families over 

heel Europa, ook in België. Voor ons land blijven er nog een handvol ‘cold cases’ over in de 

collectie ‘persoonlijke effecten’. Toch gaat de speurtocht onverminderd voort.  

     Na een lange rondreis door België, met bezoeken aan historische locaties zoals Kazerne 

Dossin, het Egmontpaleis en het Fort van Breendonk, strijkt #StolenMemory neer in de schaduw 

van het MAS. De tentoonstelling is er gratis te bezoeken van 5 tot 22 mei 2023. Tegelijkertijd 

worden er, in primeur, in het Kijkdepot een  unieke collectie gerepatrieerde stukken van 

Belgische concentratiekampgevangenen tentoongesteld én ontheemde stukken die Arolson nog 

hoopt terug te geven aan Belgische families.  

 

Debat: Haatspraak, het vrije woord en wetgeving 

 

 

 

     In dit debat wordt  dieper ingegaan op de verankering en 

beperking van het vrije woord binnen het Belgische recht. 

Professor Koens Lemmens (KUL) en professor Liesbet 

Stevens (KUL) gaan met elkaar in debat over hoe wetgeving 

zoals de ‘antiracismewet’, ‘antidiscriminatiewet’ of de 

‘genderwet’ invloed hebben gehad op de vrije meningsuiting. 

Is dit een goede zaak? waar liggen de grenzen? En, de 

mogelijks nog belangrijker vraag, werkt het in de eerste plaats 

effectief om woorden en meningen voor de rechtbank te 

plaatsen? 

Praktisch: 

Waar: auditorium bibliotheek Permeke, de Coninckplein 25, 2060 Antwerpen 

Wanneer: donderdag 25 mei 2023.  Start - 19u30, deuren om 19u00. Einde -  21u00 

Prijs: 5,00 euro, gratis drankje achteraf 

Tickets: in de Antwerpse cultuurhuizen en openbare bibliotheken of aan de deur op de avond 

zelf. 

Info: Permeke, De Coninckplein 25-26, 2060 Antwerpen – 03-388.36.51 – 

vredescentrum@antwerpen.be  
 

 

Concert: Goggles | Wunderhorn 

 

           

     Op zondag 14 mei 2023 – 17u00 tot 18u00 - komt het jonge muzikale duo Goggles naar 

Kazerne Dossin. Goggles zijn percussionist Wim Pelgrims en 

zangeres Esther-Elisabeth Rispens. Ze verleggen voortdurend de 

grenzen in het hedendaagse muziek domein. Wie is eigenlijk de 

percussionist of de zanger? Zijn ze muzikanten of acteurs? 

Beïnvloed door deze vrijheid in hun uitvoeringen worden hun 

voorstellingen voor iedereen toegankelijk en geeft Goggles je 

ongetwijfeld een feel-good ervaring.  

     In Wunderhorn brengt Goggles haar unieke interpretatie van 

Des Knaben Wunderhorn. Deze titel is alom bekend door de 

liedcyclus van Gustav Mahler, en verwijst naar een ontzettend 

rijke verzameling van honderden Duitse volksteksten, 

samengesteld door de dichters Achim von Arnim en Clemens Brentano. Goethe schreef over 

deze bundel dat het voor elk huishouden en voor elk gemoed geschikt was, en hoopte dat de 

https://arolsen-archives.org/en/
mailto:vredescentrum@antwerpen.be
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teksten weer tot leven zouden komen in hun gekende melodieën of ‘zo god het wil’… in nieuwe. 

Op zondag 14 mei komt Goethe’s wens uit. Goggles belooft een bruisende voorstelling waarbij 

humor, ontroering en muzikale theatraliteit centraal staan.  

     In 2022 was Goggles winnaar van Supernova, een wedstrijd voor beloftevolle 

kamermuziekensembles van Klara en diverse klassieke partner 

     Cultuurcentrum Mechelen i.s.m. Kazerne Dossin en Vrienden van het Conservatorium. 

cultuurtickets@mechelen.be  015 29 40 00 

In 2022 was Goggles winnaar van Supernova, een wedstrijd voor beloftevolle 

kamermuziekensembles van Klara en diverse klassieke partner  

Inkom: 14, -26 jaar: €10, Uitpas met kansentarief: €3 

Meer info: info@kazernedossin.eu  – 015-29 06 60. 

 

 

Inhuldigingsplechtigheid 

herdenkingsmonument 

 

 

 

 

Martha Somers en Elisabeth Desoleil, beide oud-leerlingen van 

het Koninklijk Lyceum. 

U wordt verwacht op donderdag 27 april 2023 om 14u00 op het  

Busleyden Atheneum campus Caputsteen,  Caputsteenstraat, 

51  2800 Mechelen 

 

Sprekers:  

Edmond Eycken (Nationaal Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden)  

Michèle Corthals (Doctoraatstudente Geschiedenis Universiteit Antwerpen) 

Prof. Sven Biscop (Universiteit Gent & Egmont- Koninklijk Instituut)  

Roza Diba (Iraanse studente aan AP Hogeschool en stagiaire in GO! BA Stassart 

Katie Steemans (Directeur GO! BA Caputsteen) 

Intermezzo’s: leerlingen van GO!  Caputsteen 

Na de plechtigheid wordt u uitgenodigd voor een receptie in de refter van de school 

Met dank aan de NCPGR nationaal, Socialistisch Fonds Antoon Spinoy vzw, GO! 

Scholengroep 5, NCPGR – Mechelen-Lier, 8 Mei-Comité Mechelen, Humanistisch Verbond – 

afdeling Mechelen en Willemsfonds voor de schenkingen de samenwerking. 

Graag uw aanwezigheid asap bevestigen via 015-20 21 74 
 

In 1942 behaalde Martha Somers een diploma aan de rijksnormaalschool van Laken waarna ze 

ging lesgeven aan het Mechels Koninklijk Lyceum. Ze volgde haar familie in het verzet tegen de 

Duitse bezetter. Bij de groep Bayard / Lijn K hielp ze met inbrengen, verwerken en doorsturen 

van allerhande inlichtingen naar de Belgische staatsveiligheid. Op 31 maart 1944 werd ze 

aangehouden door de Gestapo vermoedelijk na verklikking, samen met 16 leden van de sectie 

Mies. Omwille van spionage werd ze samen met onder meer haar vriendin Elisabeth Desoleil 

gevangengezet in de Antwerpse Begijnenstraat, tot ze op 19 juli werden overgeplaatst naar Sint 

Gillis en op 19 augustus naar Duitsland (Gommern). Op 2 maart 1945 kwamen ze terecht in 

Ravensbrück, tot ze  op 7 maart 1945 werden tewerkgesteld in het Mauthausen/Kommando 

Amstetten om het gebombardeerde station te herstellen. Tijdens een volgend bombardement van 

die spoorweg op 20 maart 1945 vonden beide vriendinnen de dood.  

 

mailto:cultuurtickets@mechelen.be
mailto:info@kazernedossin.eu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Elisabeth_Desoleil&action=edit&redlink=1
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Zondag 7 mei 2023 

Het Gemeentebestuur Beveren 
 

                                          AXIS 

                         Vredesgenootschap Beveren 
 

Nodigen U uit tot het bijwonen van de plechtigheid 
 

‘Einde Wereldoorlog II’ 

‘Bevrijding der kampen’ 

‘Hulde aan de Poolse bevrijders 1944’ 

Programma 

10u45: Samenkomst op het Gravenplein voor de ingang van het gemeentehuis 

11u00: Plechtigheid aan de oorlogsmonumenten 

12u05: Academische zitting in de Raadzaal van het gemeentehuis. Erewijn. Gulden boek. 

14u00: Einde ontvangst. 
 

Deelnemende vaandeldragers ontvangen een prestatievergoeding. Zich wenden tot dhr. Roland 

Van Goethem – secretaris AXIS-Vredesgenootschap Beveren. 

Zij die – namens de familie, een vereniging, school enz. – bloemen wensen neer te leggen aan 

het grafmonument, gelieve vóór 1 mei 2023 het AXIS secretariaat te willen inlichten op: 

www.axis4peace.eu . 
 

Studiedag ‘Steeds Vereenigd?’ 

 

Georganiseerd door het CegeSoma/Rijksarchief samen met het FelixArchief van de stad Antwerpen en 

het Vredescentrum 

 

Woensdag 10 mei 2023, 9u30-16u30 (aansluitend receptie) 

FelixArchief, Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen 

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan per mail naar 

stadsarchief@antwerpen.be 

 

     Het verzet in Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog staat centraal tijdens een studiedag 

op woensdag 10 mei. Academici, archivarissen en andere experts buigen zich over het onderzoek 

naar dit boeiende thema. 

     Vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog weigert een klein deel van de Antwerpse 

bevolking zich bij de Duitse overheersing neer te leggen. Mannen en vrouwen, Franstalige 

bourgeoisie en communisten, Joden en katholieken, rechts en links: het verzet is even divers als 

de stad zelf. De bezetter en zijn collaborateurs slaan hard terug. Zo’n 10% van de naar schatting 

150.000 Belgische verzetsleden overleeft de oorlog niet. Dat is een zware tol. 

     Toch heeft het verzet in Vlaanderen en in Antwerpen nooit kunnen rekenen op veel aandacht. 

Daarin is de laatste jaren verandering gekomen. Deze studiedag – een organisatie van 

FelixArchief, CegeSoma/Rijksarchief en Vredescentrum – biedt een stand van zaken rond het 

onderzoek naar het verzet. 

     Nieuwe resultaten en inzichten worden aan het brede publiek gepresenteerd. Wees welkom! 

Programma 

09:00 – 09:30 Ontvangst 

09:30 – 09:40 Verwelkoming | Marie Juliette Marinus – FelixArchief 

09:40 – 10:15 Het verzet in Antwerpen: synthese en krachtlijnen |  Nico Wouters – 

CegeSoma/Rijksarchief 

10:15 – 10:45 Sessie 1: “Den onvergetelijken Fidelio”: Marcel Louette (1907-1978) als 

pionier in het verzet | Babette Weyns – UGent 

10:45 – 11:15 Koffie 

11:15 – 11:45 Sessie 2: “Voor vrede, brood en vrijheid”: straatprotest van  Antwerpse 

http://www.axis4peace.eu/
mailto:stadsarchief@antwerpen.be
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volksvrouwen tegen de bezetter (mei 1941) | Michèle Corthals – UAntwerpen 

11:45 – 12:30 Vragenronde 

12:30 – 13:30 Lunch 

13:30 – 14:00 Sessie 3: Het georganiseerd Joods verzet in Antwerpen: een stand van zaken 

| Janiv Stamberger – Vredescentrum; Dorien Styven – Kazerne Dossin 

14:00 – 14:30 Sessie 4: Collectieve herinnering versus oorlogsrealiteit: de politie van 

Deurne en het verzet, 1942-1944 | Herman Van Goethem – UAntwerpen 

14:30 – 15:05 Vragenronde 

15:05 – 15:30 Koffie 

15:30 – 16:30 Rondetafelgesprek en conclusies | Marnix Beyen - UAntwerpen,  Bruno De 

Wever – UGent en Nico Wouters – CegeSoma 

16:30 – Receptie 

 

Presentatie studiedag en sturing rondetafelgesprek 

Frank Seberechts – FelixArchief 

 

 

        

 

 

          
 

Woensdag 24 mei 2023 – 20u00 

         Stadsschouwburg Sint-Niklaas 
         (Paul Snoekstraat, 1 – 9100 Sint-Niklaas) 

                            Verjaardagsconcert 75 jaar 11 Bataljon Genie 

Door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen 
Met gastoptreden van pianist Yannick Van de Velde 

                         
Standaardticket: 25,00€ - steunticket 35,00€ (10,00€ extra steun voor goede doelen) 
VIP arrangement met drank, eten en premium plaatsen: 70.00€ (*) 

Kledij: stadskledij of tenue 2C 

 

     De stad Sint-Niklaas voert het peterschap over het 11 Bataljon Genie, een militaire eenheid 

gekazerneerd te Burcht. Dit bataljon werd opgericht in 1948 en viert dit jaar zijn 

75ste verjaardag. Omwille van deze gelegenheid organiseert de eenheid, in 

samenwerking met de stad Sint-Niklaas, een verjaardagsconcert dat uitgevoerd 

wordt door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen onder leiding van 

Commandant kapelmeester Yves Segers. De muziekkapel zal voor deze 

gelegenheid bijgestaan worden door toppianist Yannick Van de Velde, in een 

recent verleden nog cultureel ambassadeur van de stad Sint-Niklaas en halve finalist van de 

Koningin Elisabethwedstrijd.  

     Laat u meenemen op een muzikale reis doorheen de rijke geschiedenis van het 11 Bataljon 

Genie. De opbrengsten van dit verjaardagsconcert gaan volledig naar de vier instellingen 

waarvan het bataljon sinds vele jaren het peterschap heeft opgenomen. 

(*) Een VIP-ticket geeft recht op: Receptie van 18u00 – 19u45 (met drank, koude en warme 

hapjes, risotto met champignons, frietjes met stoofvleessaus en een mix van zoetigheden), 

Toegang tot het concert – premium zitplaatsen (rij 1-5). Gratis parkingticket (onder de Markt) en 

vestiaire. 

      Info-reservatie: uitsluitend via 03-778.33.66  - www.ccsint-niklaas.be   

http://www.ccsint-niklaas.be/
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Defensiespecialist raadt Westen aan "koel" te reageren op Russische 

kernwapens in Wit-Rusland: "Heftige reactie speelt Poetin in de kaart" 

 

     De beslissing van Russisch president Vladimir Poetin om tactische kernwapens te stationeren 

in Wit-Rusland is "legaal, maar niet niet legitiem". Dat zegt defensiespecialist bij het 

Egmontinstituut Sven Biscops. Hij raadt Oekraïne en haar partners aan om "zo koel mogelijk" te 

reageren. "Elke heftige reactie speelt Poetin in de kaart", zegt hij op Radio 1. Het risico dat 

Rusland de wapens effectief zal inzetten, is er volgens Biscops altijd, "maar het blijft een enorm 

taboe".  
     Defensiespecialist raadt Westen aan "koel" te reageren op Russische kernwapens in Wit-

Rusland: "Heftige reactie speelt Poetin in de kaart" 

     Zaterdag kondigde de Russische president aan dat hij nucleaire wapens wil plaatsen op het 

grondgebied van Wit-Rusland. Het gaat om tactische kernwapens die een kleiner bereik hebben 

dan de strategische varianten, maar ook die blijven uiteraard enorm gevaarlijk.  

     "Een kernwapen blijft een kernwapen, tactisch of strategisch", duidt Sven Biscops, 

defensiespecialist bij het Egmontinstituut en professor aan de universiteit van Gent. "Tactische 

kernwapens hebben een kleiner bereik, dus je kan er de VS niet mee bereiken, maar vanuit Wit-

Rusland kan je wel buurlanden (zoals Oekraïne, red.) raken", zegt hij in "De ochtend" op Radio1. 

Mag Rusland dat zomaar doen? 

     Poetin ziet zelf geen erg in het plaatsen van nucleaire wapens op Wit-Russische bodem. "De 

Verenigde Staten doen dit al decennia", aldus de Russische president.  

     Biscops bevestigt dat: "Het Amerikaanse leger heeft onder meer kernwapens gestationeerd in 

België, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië. En hoewel onze luchtmachten 

zijn opgeleid om die in te zetten, blijven ze onder controle van de Verenigde Staten." 

     In principe doet Poetin dus niks verkeerds, oordeelt men in het Kremlin: als de VS het mag, 

dan Rusland ook. "Juridisch kan je dat inderdaad argumenteren, maar strategisch is dit wel 

degelijk een dreigement", vindt Biscops. "Het is legaal, maar niet legitiem." 

Hoe reageert het Westen? 

     Een nucleair dreigement dus, en zo beschouwt het Westen dat ook. De Europese Unie heeft al 

met sancties gedreigd als Rusland effectief kernwapens in Wit-Rusland zou plaatsen.  

     Biscops waarschuwt Oekraïne en haar partners wel om zich niet te laten vangen en tot 

oorlogsretoriek over te gaan. "De bedoeling van deze actie is om het Westen ongerust te maken, 

dus eigenlijk reageren we daar best zo koel mogelijk op. Elke heftige reactie speelt Poetin in de 

kaart." 

     Ook de NAVO is blijkbaar van mening dat oorlogstaal voorlopig geen goed idee is. "Ruslands 

nucleaire retoriek is gevaarlijk en onverantwoordelijk", luidt de verklaring van 

persverantwoordelijke Oana Lungescu. "De NAVO is waakzaam en we volgen de situatie op de 

voet op. Voorlopig hebben we geen veranderingen in de Russische nucleaire houding gezien die 

ons ertoe zouden aanzetten onze eigen houding aan te passen." 

Zal Rusland kernwapens inzetten? 

     "Een nul risico is er niet, maar het blijft een enorm taboe", zegt Biscops. De weinige partners 

die Rusland nog heeft, zoals China en India, hebben al duidelijk gemaakt dat een nucleaire 

escalatie het conflict een stap te ver zou leiden. "Hun steun kan Poetin dus vergeten als hij 

kernwapens inzet." 

     Biscops vindt het ook vreemd dat Rusland de beslissing aankondigde een paar dagen na het 

bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Moskou. Tijdens dat bezoek had Poetin nog 

gezegd dat het zogenaamde Chinese vredesplan - dat nucleaire dreiging ten strengste veroordeelt 

- kon dienen als basis voor een mogelijke onderhandelde oplossing in Oekraïne.  

     "In Peking zal men dus raar opgekeken hebben na de recente uitspraken van Poetin, die 

hiermee eigenlijk ook aantoont dat hij niet zomaar elke vingerwijzing van de Chinezen zal 

opvolgen", besluit Biscops. 
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Hoe moet het nu verder? 

     Biscops denkt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne stilaan een impasse heeft bereikt. 

"Dit soort acties toont aan dat Poetin of Rusland nog niet willen opgeven of een compromis 

zoeken. Ik vrees dat er dus nog minstens enkele maanden intens zal gevochten worden en dat er 

nog tienduizenden mensen zullen sterven en dat we dan nog steeds zullen staan waar we nu 

staan."  

     "Het front zal misschien nog wel wat opschuiven naar het oosten of het westen, maar ik vrees 

dat we in een patstelling zullen zitten. Hopelijk volgt er dan een momentum om een diplomatieke 

oplossing te vinden, want de kans bestaat dat de Russen op een gegeven moment vaststellen dat 

ze niet verder raken en zich ingraven om Oekraïne te blijven destabiliseren. Wat als ze dan nog 

niet willen praten?" 

 

(Nils Schillewaert -27 maart 2023 -VRT NWS) 

 

Mortsel gedenkt Amerikaans bombardement van 80 jaar geleden 
 

Zaterdag 1 april 2023 was er om 11u00 een herdenkingsplechtigheid op de begraafplaats  

Mortsel-dorp met muziek van het koperensemble AMWD, poëzie, toespraken en bloemenhulde.  

" 

Het duurt een seconde om een bom los te laten, maar die kan 80 jaar blijven vallen."  Met die 

zin sloot Pieter Serrien, voorzitter van vzw 5 april 1943, zijn toespraak af op de 

herdenkingsplechtigheid van het Amerikaanse 

bombardement op Mortsel, ondertussen 80 jaar geleden. 

Onder andere Vlaams minister-president Jan Jambon, 

minister Annelies Verlinden en de ambassadeur van de 

Verenigde Staten van Amerika, Michael M. Adler, 

woonden de plechtigheid bij. 

     Maar tussen al die bekende gezichten liepen ook mensen 

rond die het bombardement doorstaan hadden. "Ik was zes 

jaar oud", getuigt Lea Van Gerven. "Iedereen had wel 

geoefend om te schuilen onder je bank, maar toen het echt 

begon wilden we allemaal naar buiten vluchten. Gelukkig trok iemand ons onder een brede trap. 

We zaten precies in een achtbaan. Na de eerste golf bommen, strompelde mijn moeder de school 

binnen. Zij leidde ons over het puin van de ingestorte school. We waren nog maar net in de 

schuilkelder van m'n grootvader toen de tweede golf viel."  

Decennialang taboe  

     Hoewel de beelden op haar netvlies gebrand staan, praatte Lea er jarenlang met niemand over. 

"In het begin wil je dat niet, je wilt het gewoon wegduwen. 

Je bent maar een kind dus je laat het achter. Pas toen mijn 

dochter me erover aansprak, ben ik beginnen te vertellen." 

Ook Simonne Carvers, die ten tijde van het bombardement in 

Mortsel woonde, herkent dat taboe. "Er is 30 jaar wel niet 

over gesproken. Mijn man heeft er nooit over gepraat. Zijn 

vader was directeur van de jongensschool en heeft als eerste 

overledene zijn eigen zoon uit het puin gehaald. Ook met 

mijn schoonouders is nooit gepraat over 5 april. Na de oorlog 

werd er ook met geen woord gerept over het feit dat de 

bommen Amerikaans waren."  

     "Het feit dat de bommen Amerikaans waren, heeft het altijd moeilijk gemaakt om dit 

bombardement te herdenken", legt Pieter Serrien uit. "Het was een afgrijselijk drama en tegelijk 

het eerste grootschalige bombardement van de geallieerden op ons grondgebied. Meteen ook het 

ook het meest dodelijke. Ze hebben vanop grote hoogte toch hun bommen gedropt, hoewel ze 
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wisten dat ze uit koers waren geraakt. Het was onvermijdelijk dat er burgerslachtoffers zouden 

vallen."  
(vrtNWS – Cedric Van den Langenbergh - foto – Paul Van Landeghem – 1 april 2023) 

Zondag 2 april 2023 was er om 11u00 een 

Herdenkingsmis in de Heilig-Kruiskerk te Mortsel, met 

optreden van het jeugdkoor ‘Waelrant’. 

Woensdag 5 april 2023, exact 80 jaar geleden dat er 936  

doden vielen tijdens het zwaarste bombardement in de 

hele Benelux tijdens de oorlog. De stad Mortsel, de” 

vzw’5 april 1943’ en enkele verenigingen verzamelden  

936 vrijwilligers – voor elk slachtoffer één  - voor een 

groots herdenkingsmoment in de namiddag. Hierbij 

werden de 936 slachtoffers symbolisch zichtbaar 

gemaakt. 
 

België en Nederland bestellen vier nieuwe fregatten, aan hogere kostprijs 

     De Belgische en Nederlandse ministerraden hebben groen licht gegeven voor de 

gezamenlijke bestelling van vier nieuwe fregatten, twee voor elke zeemacht. De totale kostprijs 

ligt hoger dan aanvankelijk geschat, op meer dan 4 miljard euro. Volgens beide regeringen kan 

de Belgische industrie wel rekenen op enkele honderden miljoen euro aan economische return. 

     De aankoop is vrijdag goedgekeurd door de ministerraden van beide landen. De twee fregatten 

zullen België om en bij de 2 miljard euro kosten, een stuk 

duurder dan in 2018 was geraamd, meldt Defensie 

maandag. Een deel van die meerkosten is te wijten aan de 

inflatie. Daarnaast koos minister van Defensie Ludivine 

Dedonder ervoor om de fregatten volledig uit te rusten met 

bewapening en sensoren. 

     "Voor de vervanging van onze fregatten was te weinig 

budget voorzien om de schepen volledig uit te rusten", 

aldus Dedonder in een persbericht. "Er is inderdaad een 

aanzienlijke meerkost, maar ik kon als bevoegd minister niet toelaten dat onze marine over niet 

volledig uitgeruste fregatten zou beschikken." 

     Nederland laat identieke fregatten bouwen, om de gezamenlijke vloot vanaf 2029 te 

vervangen. De Nederlandse marine krijgt eind 2029 het eerste nieuwe fregat. Het eerste 

Belgische wordt verwacht in de tweede helft van 2030.  

     De nieuwe vaartuigen zullen gespecialiseerd zijn in duikbootbestrijding, onder de naam 'Anti-

Submarine Warfare Frigates' (ASWF). Ze zullen ook in staat zijn om bedreigingen in de lucht en 

op zee tegen te gaan. De nieuwe fregatten zullen een veertigtal jaar dienen, aldus een specialist 

in het dossier. 

     De nieuwe vaartuigen moeten de huidige M-fregatten vervangen. Die zijn in de jaren 1990 in 

dienst genomen. België kocht in december 2005 twee vaartuigen van Nederland, de Leopold I 

en de Louise-Marie, voor 230 miljoen euro. 
 

(Belga  03 april 23/ Foto Aangeboden door Belga) 

 

Wilt u nieuwe agendapunten, verslagen, foto’s van events of een relevant 

artikel publiceren in BE!, stuur een mail naar de redactie via 

rony.marechal@telenet.be 

(foto: Patrick De  Roo) 

mailto:rony.marechal@telenet.be
https://www.msn.com/nl-be/nieuws/other/belgi%C3%AB-en-nederland-bestellen-vier-nieuwe-fregatten-aan-hogere-kostprijs/ar-AA19qagc?ocid=msedgntp&cvid=077630ffced543018b8adf33a9bce941&ei=11&fullscreen=true#image=1
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Overlijdensberichten 

 

     Dinsdag 4 april 2023 overleed Dhr. Louis Herrygers op 87-jarige leeftijd te Brasschaat. Hij 

was  de voorzitter van NSB Wuustwezel en er ook lange tijd vaandeldrager. Hij 

was medeorganisator van vele herdenkingen en zette zich in voor 

vele families die hebben geleden door de gevolgen van de oorlog. 

Als voorzitter nam hij ook deel aan tal van herdenkingen door het 

hele land. Hij wilde dat de oorlog blijvend herinnerd zou worden 

opdat mensen zouden beseffen hoe kostbaar de vrijheid is. Louis 

verdiepte zich in het oorlogsverleden. Met hart en ziel zette hij zich in voor oud-

strijdersbewegingen. Ook was lid van de Polar Bears, bestuurslid van de 

vrienden van Dora en oud-lid van N.V.V.S. Omwille van zijn inzet voor het oorlogsverleden 

werd hij meermaals gelauwerd met medailles en diploma’s. 
      
     Vrijdag 10 maart 2023 overleed, op 85 jarige leeftijd dhr. Willy Vandenbrande. Hij was 

gewezen schepen in Mechelen en volksmens in hart en nieren. Zijn afscheid 

vond plaats in strikt intieme kring, zoals hij dat zelf wenste. 

Hij was een lid van het eerste uur van het 8 mei Comité – NCPGR regio 

Mechelen. Hij was de zoon van dhr. Frans Vandenbrande en  mevr. Rachel Pira, 

beiden Gewapende Weerstanders van het Partizanenleger. Twee maanden voor 

de bevrijding moesten de ouders hun zoontje in Averbode bij een boer in 

veiligheid brengen. Het mag dan ook niet verwonderen dat hij de strijdlust voor 

een, betere wereld van jongs af ingelepeld kreeg en dat hij al heel jong zijn 

plaats in de rangen van de BSP en later de SP innam. Een engagement dat een heel leven zou 

duren. 

     De voorzitter en de leden van de raad van bestuur – K.V.V.K. betuigen hun innige deelneming 

aan de getroffen familie en vriendenkring. 
 

De Belgische grondwet 

Totstandkoming 

     Op 6 oktober 1830, twee dagen na het uitroepen van de onafhankelijkheid, stelde het 

Voorlopig Bewind een grondwetscommissie in die een ontwerp moest uitwerken. Dat er vrij 

grote eensgezindheid bestond, bleek al op de eerste bijeenkomst op 12 oktober, waar met 8 tegen 

1 voor een monarchie gekozen werd. Jean-François Tielemans was de enige 

tegenstemmer. Op nauwelijks vijf dagen vergaderen waren alle grondlijnen 

uitgezet. Voor het uitschrijven van het uiteindelijke ontwerp hielden 

Nothomb en Devaux de pen vast. Het werd met enkele kleine wijzigingen 

goedgekeurd door de commissie en verscheen op 27 oktober. Vanaf 25 

november werd het ontwerp besproken in het Nationaal Congres. Van de 

alternatieve voorstellen die circuleerden zijn er een twintigtal bewaard 

gebleven. Het belangrijkste was een ontwerp van Joseph Forgeur, Jean 

Barbanson, Joseph-Stanislas Fleussu en Charles Liedts, dat meer nadruk 

legde op provinciale autonomie en democratie. Op 7 februari 1831 sloot 

het Nationaal Congres de debatten en stemde voor de Belgische 

Grondwet.  

     Het resultaat was een evenwichtige synthese van de Franse, Nederlandse en Britse 

constituties. Zo'n 90% van de artikelen was min of meer verbatim terug te voeren op deze 

voorbeelden: een 40% was behouden uit de Grondwet van 1815, een 35% was afkomstig uit het 

Franse charter van 1814 (licht gewijzigd in 1830), 10% uit de Franse grondwet van 1791 en 5% 

uit de Engelse traditie. De Britse invloed was diepgaander dan de beperkte letterlijke ontlening 

suggereert. Er is zelfs beweerd dat de Belgische Grondwet "heel dicht komt bij een schriftelijke 

reproductie van de Engelse constitutie". Het nieuwe materiaal, ongeveer een tiende deel, ging 

Nationale kokarde, zoals 
gedragen tijdens de 
grondwetgevender 

besprekingen 
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over zaken als de macht van de koning, de verhouding tussen kerk en staat, de vrijheid van 

vereniging en de verkiezing van senatoren.  

     In de finale analyse was de tekst van 1831 geen juridisch amalgaam, maar een originele 

creatie. Liberaal-pluralistische staatsinstellingen van Engelse snit werden gecombineerd met een 

Franse visie op de volkssoevereiniteit en het (atomistische) kiezerskorps, onder weglating van 

het holistische natiebegrip uit de buitenlandse modellen. Het land was geen dynastiek bezit meer 

van een absoluut vorstenhuis,  en zelfs geen gematigde monarchie waar de koning een aantal 

rechten had afgestaan. Alle macht ging uit van de natie, terwijl de koning geen andere macht 

bezat dan wat hem uitdrukkelijk was toegekend. Dit constitutionele regime moest een 

'besluitenregering' zoals die van Willem I der Nederlanden onmogelijk maken. Tegelijk waren 

de grondwetgevers beducht voor een monolithische opvatting van de volkssoevereiniteit. Ze 

aanvaardden de burgers als bron van legitimiteit, maar hadden oog voor hun pluraliteit en 

wensten geen gestalte te geven aan een supra-individuele collectieve actor, zoals de algemene 

wil. Daarom bleef de notie soevereiniteit op de achtergrond en komt de term zelfs niet voor in de 

grondwet. De grondwetgever van 1831 schuwde abstracte en theoretische principes. Bekende 

concepten als de scheiding der machten, de rechtsstaat of de scheiding van kerk en staat zijn 

zeker aanwezig, maar worden niet in alle consequenties doorgetrokken.  

     Het originele exemplaar heeft verschillende branden overleefd en bevindt zich vandaag nog 

steeds in het Paleis der Natie in Brussel, waar de Kamer van volksvertegenwoordigers en de 

Senaat gevestigd zijn. Daar wordt het bewaard in een kluis van de archiefdienst. Tijdens speciale 

evenementen kunnen bepaalde stukken van de Grondwet tentoongesteld worden, maar dat is 

eerder uitzonderlijk.  

Kenmerken 

     De Grondwet markeerde een overgang van verlicht despotisme naar een constitutionele en 

parlementaire monarchie. De rol van de koning was constitutioneel omschreven en de ministers 

waren tegenover het parlement verantwoordelijk voor zijn daden. Dat parlement, door 

cijnskiesrecht voorbehouden aan de vermogende klasse, was georganiseerd in een 

tweekamerstelsel: de Kamer van volksvertegenwoordigers zou gedomineerd worden door de 

hoge burgerij en de Senaat door de hoge grondadel. Naar Zuid-Nederlandse traditie was er ruimte 

gemaakt voor een vrij grote provinciale autonomie, al gingen deze entiteiten terug op een door 

de Fransen ingevoerde hervorming. De uitgebreide catalogus van grondrechten kreeg een 

prominente plaats.  

Invloed 

     Overal in Europa waar een liberale monarchie werd opgericht, kende het Belgische model 

navolging. De Grondwet was niet alleen aantrekkelijk omwille van zijn inhoud, maar ook dankzij 

de beknopte en heldere formulering. De voornaamste imitaties werden aangenomen in Spanje 

(1837), Griekenland (1844 en 1864), Piëmont-Sardinië (1848), Luxemburg (1848), Bulgarije 

(1864) en Roemenië (1866). In Nederland (1848), Pruisen (1850) en Iran (1906) vormde hij een 

gewichtige inspiratiebron, en nog na de Eerste Wereldoorlog kende hij navolging in Polen, 

Hongarije en Tsjecho-Slowakije.  

     In het voorbeeld van Nederland ging het om een grondwetsherziening die het parlementarisme 

en de ministeriële verantwoordelijkheid invoerde, zoals bepleit door Thorbecke. Van de achttien 

nieuwe artikelen waren er tien letterlijk bij de zuiderburen geleend.  

Taal 

     De Grondwet was oorspronkelijk in het Frans opgesteld. De Nederlandse vertaling die in het 

Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique verscheen, bleef officieus. Een officiële 

vertaling werd in 1925 vastgesteld bij koninklijk besluit na voorbereidend werk van de Centrale 

Commissie voor de Nederlandse Rechtstaal en Bestuurstaal in België, zij het nog steeds zonder 

rechtskracht. De authentieke Nederlandstalige versie van de grondwet dateert van 1967. In 1991 

werd ook een Duitse versie officieel aangenomen. 
 

(Wikipedia) 
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Luister van de Vlaamse gouden eeuw 

 

     Het is tijdens het bewind van de Boergondische vorsten dat de “Boergondisch-Vlaamse luister 

zich verspreidt zoals tot uitdrukking gebracht in de schilderkunst, de sierkunsten, de gotische 

bouwkunde of die van het Godshuis van Beaune, het universitair onderwijs te Leuven, de 

literatuur, de edelsmeedkunst, de meubelkunst, de tapijten van Oudenaarde, de polyfonische 

zangkunst, de Antwerpse uitgaven van Christoffel Plantin en de anatomiewerken van Andreas 

Vesalius. Al die luister kreeg nog meer glans door mannen als Jeroen Bosch, Brueghel de Oude, 

Kwinten Metsys, Memling, Claus Suter, Van der Goes, Van der Weyden, Vermeer, de broeders 

Van Eyck, Van Ruysbroeck en later Erasmus, Jordaens, Mercator, Rubens, Joos Van Cleve, Van 

Dijck en Spinoza, die, onder zovele anderen, dit tijdperk hebben verrijkt met hun meesterwerken.  

Die genieën van het einde van de Middeleeuwen en van het begin van de Renaissance waren, in 

verschillende mate, encyclopedische geesten, grote kenners van de Bijbel, van de Italiaanse 

kunst, van het oude Rome, van de Acropolis en van Baalbek.  Sommige, zoals Jan Van Eyck of 

Rubens, werden belast met diplomatieke opdrachten.  Ze converseerden in het Latijn en wisten 

dat er méér dan één plaats is in het universele rijk van de cultuur en het vernuft.  

     Laten we nu eens kijken hoe de Boergondische Nederlanden eruit zagen in de ogen van de 

reiziger die er zich naartoe begaf in het tijdperk van de heerschappij van Filips De Goede (15de 

eeuw).  We hebben er een waardevol schriftelijk getuigenis van bewaard van de hand van Thomas 

Basin, bisschop van Lisieux.  Hij vertelt (vertaald in hedendaags Frans) “… we bevinden ons 

onder het Boergondische bewind: alles bloeit, schittert, rijst op : talrijk zijn de steden en de 

vestingen: de bevolking is talrijk, de huizen zijn afwisselend en zien er schitterend uit, vol fraaie 

meubelen; de velden zijn bewerkt, de afsluitingen in goede staat; de mensen zijn goed gekleed; 

ze hebben lachende gezichten … “ volgens de geschiedkundige Jean-Philippe Lecat, heeft de 

koning van Frankrijk Lodewijk XI het moeilijk met de rijkdom van de gronden van zijn oom van 

Boergondië die afsteekt bij het weinig flatterende uitzicht van zijn eigen vorstendom.  Na de 

oversteek van de rivier de Somme in de richting van Artesië en Vlaanderen, kwam men inderdaad 

in een andere wereld terecht.  De kroniekschrijver Commynes heeft de drie redenen voor die 

welvarendheid van de Boergondische Nederlanden goed gevat uitgedrukt: een langdurige 

binnenlandse vrede gepaard gaand met een wijs bestuur en de werklust van de bevolking.     
 

 

 

Triptiek gedateerd van 

1425-1428 die de 

Annunciatie afbeeldt, 

toegeschreven aan Robert 

Campin, genaamd de 

Meester van Flémalle, die 

toebehoorde aan de 

familie de Merode, thans 

eigendom van het 

Cloisters Museum te 

New-York. 

 
(Prins Adrien de Merode) 
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