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Editor: «Het geloof in de toekomst ...»
Twee tegenstrijdige meningen duiken
regelmatig in de media op.
Er zijn er die wanhopen dat er ooit een
tijdperk van vrede en vooruitgang zal
komen. Ze zijn onder de indruk van de
conflicten die zowat overal in de wereld
losbarsten, door de verloedering van het
leefmilieu, veroorzaakt door menselijke
veronachtzaming, door de schijnbare
ontrafeling van waarden en verloedering
van de zeden, door het dieper worden
van de kloof tussen welgestelden en
minder bedeelden.

de verantwoordelijkheidszin onder de
jongeren promoten. Het heeft een ploeg
samengesteld van oud-strijders en
veteranen die bereid zijn om met de
jongeren in gesprek te gaan om hen hun
wedervaren te vertellen en hen te
begeleiden
bij
bezoeken
aan
herdenkingsplaatsen. Het is door het
voorbeeld te stellen dat ze de
vastberadenheid van de enen kunnen
bevestigen
en
anderen
kunnen
overtuigen van de noodzaak en de
waarde van een persoonlijke ethiek.

En toch ziet men stilaan de universele
erkenning der waarden van de
verklaring van de rechten van de mens
toenemen. De inspanningen van de
Volkerenbond tijdens het interbellum
waren een stap in een proces dat
ondanks aanvankelijke tegenslagen
uiteindelijk toch tot iets geleid heeft.Bij
de internationale onderhandelingen in de
nasleep van de Tweede Wereldoorlog
werden
gelukkigerwijze
lessen
getrokken uit de vergissingen die na de
Eerste Wereldoorlog werden gemaakt.
Welke kritiek men ook moge uiten over
het Tribunaal van Nüremberg, na de
Tweede Wereldoorlog, toch luidde het
onder andere een periode in van
vreedzame
samenleving
zonder
voorgaande in de westelijke wereld
sinds het menselijk ras er zich
ontwikkelde. Onder de bescherming van
de
Verenigde
Naties,
werden
internationale gerechtshoven opgericht
die heden ten dage staatshoofden
vervolgen die verantwoordelijk zijn
voor misdaden tegen de menselijkheid.
De blinde gehoorzaamheid aan bevelen
is in Westerse legers niet langer van
toepassing.Het
verantwoord
burgerschap dat het NEFOSV zich
voorneemt te promoten door acties,
vooral bij de jongeren, wordt nog lang
niet door allen gedeeld, maar het belang
ervan wordt meer en meer erkend.
NEFOSV wenst zijn medewerking te
verlenen aan plaatselijke initiatieven die

De beschikbaarheid en de competentie
van de vrijwilligers op wie beroep wordt
gedaan om een ploeg van getuigen
samen te stellen zijn eigen aan deze
mensen. Hoe talrijker ze zijn hoe
gemakkelijker het zal zijn om gunstig
gevolg te geven aan de aanvragen ter
ondersteuning. De kandidaturen worden
met vreugde verwacht op het
secretariaat van het NEFOSVop het
adres info@funacv.be of langs de web
site van de vereniging www.funacv.be.
Het welslagen van deze onderneming
zou het imago van de gemeenschap der
oud-strijders ten goede komen

Dag van de vaandeldragers op 8 september te Perwez
Met 582 ingeschreven deelnemers was de Dag der
Vaandeldragers van 8 september 2012 te Perwez de
grootste samenkomst in haar genre sinds tientallen
jaren.
Maar ze is voorbeeldig in meerdere opzichten.
Begenadigd door het schitterend weer, waarover de
organisatoren zich alleen maar gelukkig kunnen
achten, getuigt het succes ervan vooral van een
nauwe
samenwerking
tussen
verscheidene
instanties die hun belangen en hun inspanningen
hebben kunnen bundelen in plaats van als rivalen
tegenover elkaar te staan zoals het te vaak gebeurt.
Een gemeentebestuur dat erop uit was om de
voornaamste data uit haar geschiedenis te
herdenken, data die nog steeds in het collectief
geheugen gegrift staan zoals de schade.
aangebracht aan het dorp in de XVIIle eeuw door
de Franse troepen, de bijdrage die het stadje
leverde aan de gevechten van 1830 die uiteindelijk
hebben geleid naar de onafhankelijkheid van ons
land, haar deel in de smarten tijdens de Eerste
Wereldoorlog, haar weerstand tegen de Nazi
agressie in 1940, toende Ardense Jagers zich er
onderscheidden en er 17 kameraden verloren, de
herinnering aan de bevrijding op het einde van de
Tweede Wereldoorlog. Ook de aanwezigheid der
vertegenwoordigers van de plaatselijke oudstrijders bonden, de lokale vooraanstaanden en de
talrijke vrijwilliger waren evenveel factoren voor
het succes van deze manifestatie.

Nationale Strijders Bond. Deze laatste heeft de
verdienste gehad om alle leden van de
gemeenschap der Oud-strijders en Veteranen uit te
nodigen. Zij droeg zo bij tot het imago van de hele
oud-strijders gemeenschap en tot de fierheid van zij
die er deel van uitmaken.
De Vaandeldragers verdienen de nationale
erkenning die zij tijdens deze grote samenkomst
konden ervaren.
Moge dit initiatief een voorbeeld zijn en leiden tot
talrijke andere manifestaties, liefst in bijzijn van de
jeugd, voor wie deze herdenkingen een vorm van
onderwijs zijn.

De nauwe samenwerking tijdens een twee
jarenlange voorbereiding werd de sleutel van het
succes van deze onderneming, die patriottisme
uitstraalde en open stond voor vertegenwoordigers
uit het hele land. Was het in den beginne een lokaal
initiatief, snel kreeg de lokale afdeling van de NSB
de steun van de nationale raad van bestuur van de

Voor een gemeenschappelijk programma
Uw vereniging, het NEFOSV,. is op zoek naar
medewerkers voor de volgende werkzaamheden:
- updaten van onze Internetsite
- lid worden van een redactie comité
De kandidaten werken mee. op vrijwillige basis, in het
kader van de wetgeving op de vzw's. Ze worden
uitgenodigd om deel te nemen aan enkele jaarlijkse
coördinatie bijeenkomsten te Brussel. Ze zin liefst
tweetalig, vooral wat het bijhouden van onze
Internetsite betreft.

Het is ook onontbeerlijk dat zij over een computer
beschikken, met toegang tot het Internet. Deze
verschillende bedrijvigheden kunnen echter thuis
gebeuren, en betekenen eigenlijk maar een bescheiden
werklast. Er wordt de kandidaten gevraagd om zich
bekend te maken via onze website op het adres
<info@nefosv.be>

Concert NEFOSV van 11 november in het Koninklijk Conservatorium te Brussel
Het concert van het Nationaal Eenheidsfront
der Oud-Strijders en Veteranen: een
muzikaal avontuur!
Na het succes van het eerste concert van het NEFOSV
moest er een vervolg op dit succesverhaal komen. Het
wordt een nieuwe uitdaging met een vernieuwd
concept, een nieuw thema en een nieuwe muziekkapel.
Het vernieuwd concept.
Dit jaar maakt het concert integraal deel uit van de
herdenking van wapenstilstand en de hulde die op 11
november gebracht wordt aan diegenen die hun leven
gaven voor het vaderland. Traditioneel is er een
bloemenhulde aan het graf van de onbekende soldaat
om 11 uur in aanwezigheid van een lid van de
Koninklijke familie. Om 12 uur is er een samenkomst
van oud-strijders en veteranen, samen met jongeren, in
het Parlement. Om 16 uur start het concert.
Een nieuw thema.
Elk jaar willen we muzikaal hulde brengen aan een
bepaalde groep van oud-strijders en veteranen. Dit jaar
staan diegenen in de schijnwerper die zich hebben
ingezet op het Afrikaanse continent. Denken we maar
aan de militairen die deel hebben uitgemaakt van de
Force Publique, de Afrikaanse militairen die broederlijk
hebben gestreden aan onze zijde tijdens de
wereldoorlogen, maar ook aan de militairen die hulp
hebben geboden tijdens evacuatie van landgenoten of
zijn ingezet tijdens vredesoperaties. Uiteraard brengen
we ook hulde van diegenen die ver van huis hebben
bijgedragen tot de militaire samenwerking.

Onze Belgische defensie beschikt over drie militaire
muziekkapellen, elk met hun specifieke eigenschappen.
Vorig jaar gingen we de klassieke toer op, het
handelsmerk van de Koninklijke Muziekkapel van de
Gidsen. Dit jaar kiezen we voor de Koninklijke
Muziekkapel van de Marine. Zij kunnen als geen ander
de dynamische en swingende klanken van Afrika
vertolken met hun Big Band, en bovendien hebben we
nog enkele verassingen op het programma staan! Het
thema zal niet alleen muzikaal, maar ook visueel, tot
uiting komen! Het beloofd alvast een spetterende
namiddag te worden!
First in, first served…
Alle ingrediënten zijn alvast voorzien: Het Koninklijk
Conservatorium
in
Brussel,
de
Koninklijke
Muziekkapel met verrassingen, een swingende
presentatie, een pauze met zijn aangeboden receptie, en
600 plaatsen waarvan 56 gereserveerd voor
vaandeldragers… De formule: heel eenvoudig! First
in, first served! Wees er dus tijdig bij en stort vandaag
nog 35,00 ! per persoon indien u een plaats wens te
hebben in de parterre of de loges 1e verdiep, 25,00 ! per
persoon voor de loges 2e verdiep of 35,00 ! voor twee
personen (waarvan één vaandeldrager met vaandel)
voor twee plaatsen in de loges op de 3e verdieping
(beperkt tot 56 vaandels). Storten kan op rekening van
het NEFOSV, Karmelietenstraat, 20 te 1000
BRUSSEL.
Ik heet jullie alvast van harte welkom!
Herbart BEYERS Events Coordinator

Een nieuwe muziekkapel.

De stortingen dienen gedaan te worden op rekening IBAN BE64 0000 9794 6152 –
BPOTBEBEB1 van het NEFOSV, Karmelietenstraat 20, te 1000 Brussel, met de vermelding van
het postadres voor de verzending van de bestelde toegangskaarten
Advertentieaanbod in het programma van het concert van 11 november 2012
We zouden het op prijs stellen, mocht uw firma ons willen steunen in de realisatie van deze grote
bijeenkomst om er een succes van te maken.
Zoals vorig jaar zal een brochure gemaakt worden voor deze activiteit, en we zouden met plezier uw
advertentie willen toevoegen. U heeft de keuze deel te nemen als hoofdsponsor (1 500,00 ! voor 1/1
bladzijde), steunend sponsor (800,00 ! voor " bladzijde) of sympathiserend sponsor (400,00 ! #
bladzijde).
De aanvragen, begeleid met het logo van de firma zijn per mail voor 1 oktober 2012 in te dienen op
volgend adres <info@nefosv.be>

We worden gesolliciteerd
Op uw zolder misschien ...
In de periode 1945-1946 is een Geallieerd
krijgsgevangenenkamp
geactiveerd
in
het
Vloethemveld in Zedelgem. Als voorlaatste
schoolcommandant
van
de
school
van
onderofficieren (2001 - 2004) heb ik heel wat
informatie verzameld over de school voor
onderofficieren
en
het
Munitiedepot. Het
Munitiedepot was gevestigd op de plaats van het
vroegere krijgsgevangenenkamp.
De wacht in het krijgsgevangenenkamp werd
uitgevoerd door vooral Britse eenheden maar ook
door Belgische Fuseliers Bataljons. Het 7de, 9de,
12de , 19de, 24ste, 29ste, en ???, zijn korte of
lange tijd tewerkgesteld geweest in het
Vloethemveld of omgeving.
In de archieven van deze eenheden (bij COH) is
informatie hierover te vinden maar geen
getuigenissen of beeldmateriaal. Ik ben vooral op
zoek naar foto's (of tekeningen) waarop gedeelten
van het krijgsgevangenenkamp te zien zijn of
getuigenissen van hoe het leven daar aan toe
ging.

NATIONALE DAG VOV
Op
12
september
organiseerde
de
Vriendenkring van de Officieren van de Veldtochten
(VOV) zijn jaarlijkse nationale dag in ANTWERPEN.
Het was het hoogtepunt van de viering van de 90ste
verjaardag van de Vriendenkring, en de gelegenheid
voor een laatste eerbetuiging aan de Ere Voorzitter,
wijlen de Ere Luitenant-kolonel Raymond VAN HOREN.
Ongeveer 130 leden kwamen samen in het
"Havenhuis" onder de leiding van Generaal Majoor
Claude PAELINCK, Nationale Voorzitter, en Ere
Luitenant-kolonel Frank PHILIPSEN, Voorzitter Sectie
ANTWERPEN; burger en militaire autoriteiten van de
stad en de haven waren aanwezig.
Na enkele toespraken, protocollaire activiteiten,
en een receptie, werd een krans aan het Monument der
Zeelieden neergelegd, en stegen de leden aan boord
van de "WILFORD" voor een tocht op de SCHELDE en
een heerlijk buffet.

Alle informatie over deze periode is dus welkom bij
Luitenant kolonel Ludo Meulebrouck - Bataljon
Hoofdkwartier Defensiestaf, Eversestraat 1 telefoon 02/701 4682 - GSM 0473/844062 ludo.meulebrouck@mil.beof thuis 050 / 82 7545 ludo.meulebrouck@skynet.be
De foto's of teksten mogen ingescand zijn of
elektronisch worden doorgestuurd met e-mail.
Indien opgestuurd met de Post worden ze op
erewoord nadien terug gestuurd.

Patria, het tijdschrift van de verenigingen
Patria is eerst en vooral het tijdschrift van het geheel van de verenigingen die deel uitmaken van het
NEFOSV. Het heeft tot doel het naar waarde schatten van zowel de nationale acties als de locale
initiatieven ondernomen door de aangesloten verenigingen. Dit vormt voor ons een eretaak om hun
jaarlijkse inspanningen hierdoor in de verf te zetten.
Dus, indien U het wenst, stuur ons dan het programma van uw toekomstige activiteiten of laat ons
een verslagje toekomen van de al ondernomen gebeurtenissen. Twijfel niet en stuur ons uw artikels
evenals uw fotoʼs. Met plezier zullen we ze in de volgende edities inlassen. Patria wordt aan
ongeveer 1500 contacten verstuurd, dus vormt het zo het ideale draagvlak om uw acties bekend te
maken. <info@nefosv.be>
De Redactie

