De FBN van 1959 tot 2009
Oorsprong van het naturisme
in België
Het georganiseerde naturisme in België kent
haar oorsprong in de jaren ’30. Verschillende
kleine verenigingen worden opgericht zoals
“De Spar”, “Ligue pour la propagande”,
“Héliophile”, “Mieux Vivre”, “Lycurgus”,
“Cultura” en “Les Bleuets”. Meerdere van deze
verenigingen komen in aanraking met het gerecht waarna de meeste ophouden te bestaan.
de FBN niet om zeer actief verder te werken. In deze periode werd
tevens de basis gelegd voor een jarenlange internationale samenwerking met als hoogtepunten het organiseren van het congres en de
interfederale ontmoetingen.

1966
Van 12 tot 16 augustus 1966 organiseerde de FBN het 10de internationaal naturisten congres. Dit was voor het naturisme in België een echte
doorbraak. Afgevaardigden uit Amerika, uit Australië en uit de meeste
landen van Europa ontmoetten elkaar te Ossendrecht.

Enkel “De Spar”, met terrein te Zoersel, overleeft de wereldoorlog. Op dit terrein moeten
echter volwassenen en kinderen apart
naturistisch recreëren. Hiertoe was besloten na
een veroordeling van Kiené de Mongeot op 31
januari 1931 waarbij hij een foto publiceerde
van hemzelf en twee naakte kinderen.

De 50er jaren
In 1955 ziet “Soleil et Santé” het licht, vereniging die echter mede door tussenkomst
van de INF ontbonden wordt in 1960. In
1955 stichtten vier families de vereniging
Athena, dit uit ontevredenheid voor het
beleid van “De Spar”. In 1958 wordt dan
“Belvedère” opgericht en Jos Collard sticht
“Nature et Sport”.

1959
Op 5 april 1959 wordt te Antwerpen door
de heer Louis De Ridder, Arthur Dufresne,
Robert Lambrechts en Julien Mestrez, in naam
van de verenigingen Belvedère en Athena,
de Federatie van Belgische Naturisten, kortweg de FBN opgericht. Robert Lambrechts
wordt voorzitter.

De 60er jaren
De Belgische verenigingen stuitten op onenigheid over het doel en de beleving van het
naturisme en het komt zelfs zover dat er drie
federaties gevormd worden. Dit belet echter

Na de openingsceremonie van het congres, werden deze afgevaardigden officieel ontvangen op het stadhuis te Antwerpen. De delegatie
werd zelfs, zoals voor een staatsontvangst, begeleid door de Antwerpse
politie. In deze periode was dit een unicum, zelfs voor Europa. Vanaf
toen heeft de FBN een enorme waardering gekregen van de internationale organisatie. Dit werd
bekroond door de benoeming van Robert Lambrechts als PR-verantwoordelijke van de INF.

1974
Onder auspiciën van de FBN werd het eerste interfederaal treffen op 8 en 9 juni 1974 georganiseerd. Op het terrein te Ossendrecht kwamen de besturen van de federaties van Nederland,
Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en België bijeen om in een familiale sfeer de verdere ontwikkeling van het naturisme te bespreken.

De vernieuwde FBN
In 1974, gedurende het internationaal congres van Agde, werd beslist dat de drie toen bestaande federaties in België namelijk, FBN, FBNS en FNCB zich tot één enkele federatie dienden
te omvormen.
In 1975 werd besloten dat dit onder de mantel van de FBN zou gebeuren wat officieel vastgelegd
werd in de algemene vergadering van 6 mei 1977.
Er werden aangepaste statuten goedgekeurd en een vernieuwde start kon genomen worden. Vele
nieuwe verenigingen of onderafdelingen werden opgericht.

De 80er jaren
Na de oprichting van de vernieuwde FBN wou iedereen natuurlijk direct aan de slag gaan om de
federatie nog meer glans te geven. Meerdere clubs boden zich aan om nationale en internationale
manifestaties te organiseren. Jaarlijks werden op Belgisch niveau, sportwedstrijden en jeugdweekends gepland. Maar vooral internationaal ging de FBN steeds meer een leidinggevende rol
spelen. Interfederale ontmoetingen werden door “Phoebus”, “Natuurleven”, “Athena” en “Helios”
georganiseerd.
Ook de internationale jeugd werd niet vergeten. “Phoebus” beet de spits af met het eerste internationaal jeugdtreffen in België maar bij Athena was het een voltreffer met 242 jongeren uit Italië,
Denemarken, Zwitserland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland en natuurlijk België.
Voor het opzetten van de zwemwedstrijden en petanquetornooien, dé naturistische topsporten

bij uitstek, werden natuurlijk genoeg kandidaten gevonden. Voor het internationaal
zwemmen, kon er gerekend worden op de
medewerking van de stadsbesturen van
Seraing en Antwerpen, waarbij zelfs het olympische dok, “Wezenberg”ter beschikking
werd gesteld.
In 1982 overleed Robert Lambrechts, stichter
en tot dan voorzitter van de FBN. Een korte
periode later nam Robert Daelmans het voorzitterschap op. Hij zette een nieuwe koers uit
en richtte zich rechtstreeks tot het grote publiek. Voor het eerst wordt er deelgenomen
aan het internationaal vakantiesalon te Brussel.
In samenwerking met alle clubs en verschillende commerciële terreinen wordt een stand
opgericht.
Ook wordt er een kunsttentoonstelling georganiseerd. Meerdere naturistische kunstenaars
nemen deel en getuigen hierbij dat naturisten
niet alleen maar “blootlopers” zijn.
De tachtiger jaren beleefde de organisatie een
werkelijke “boom”. Het aantal aangeslotenen
verdubbelde op korte tijd, dit, mede door een
intensieve samenwerking binnen de internationale beweging en natuurlijk ook door de
positieve benadering van de pers. Hierbij wordt
er, vooral door de televisiereportages een flinke
bijdrage geleverd.

De 90er jaren
Het beleid werd verder gezet zowel op nationaal als op internationaal gebied. Hierbij één

uitschieter: de FBN mocht het 25ste jubileumcongres van de INF organiseren. De “bijna” voltallige pers was aan-wezig bij de opening en zoals
30 jaar eerder werden we weer onder politiebegeleiding ontvangen door Mieke Vogels op
het stadhuis van Antwerpen.
Ondertussen hadden Paul Lambrechts en Arlette
Debbaut het voorzitterschap van de federatie aanvaard. Zij hielden zich voornamelijk bezig met
de besprekingen voor het verwerven van een
naaktstrand. Maar de mooiste verwezenlijking was
misschien wel dat Oceade de poorten opendeed
voor de naturisten.
Op 10 september 1990 kreeg de FBN de bekroning van haar jarenlange ijver: Oceade rekende
op zo’n 400 bezoekers maar niet minder dan 998
bezoekers meldden zich aan. Een prachtige oplossing voor naturisten in de winter.

De 21ste eeuw
Op 30 juni 2001 was het dé gloriedag voor
Arlette Debbaut. Jarenlang had ze zich ingezet
voor een naaktstrand aan de Belgische kust.
Die dag mocht ze samen met burgemeester
Willy Vanhooren en schepen Jacques Deroo
het naaktstrand van Bredene inhuldigen. Dat
België één van de laatste landen
in Europa was om een naaktstrand officieel te erkennen is helaas de realiteit.
Maar men moet wel rekening
houden met onze, intensief
volgebouwde kust, en natuurlijk
ook met de politieke achtergrond. Veel burgervaders vinden
een naaktstrand prima… echter
bij de buren. Gelukkig was er
dan toch Bredene die de stap
durfde zetten.

En de boer, hij ploegde voort…
Zo ook de FBN. De laatste jaren
met wat minder “schwung”, bekend in het verenigingsleven,
maar wie weet brengt deze 50 ste
verjaardag nieuwe inzichten!

