Gemeente Zedelgem is vaderlandslievend, zet sterk in op erfgoed & archief door
vaderlandslievende activiteiten en "We Will Remember Them".
De gemeente Zedelgem is een vaderlandslievende gemeente. De gemeente en haar bestuur
begrijpen ten volle de bijzondere gevoeligheid bij oud-strijders en hun nabestaanden voor alles
wat te maken heeft met de wereldoorlogen, en terecht: daarom wil het gemeentebestuur van
Zedelgem er geen enkele twijfel laten over bestaan dat Zedelgem de gruwelijke oorlogsdaden
onder Duits bewind van de Nazi’s verafschuwt. U zal dan ook begrijpen dat het ons bijzonder treft
en bedroeft waar er gesteld wordt dat onze gemeente de praktijken en leden van de Waffen SS
zou lauweren en/of hen een hommage zou willen brengen met dit kunstwerk waarnaar
gerefereerd wordt.
Gemeente Zedelgem koestert integendeel een heel
bijzondere aandacht voor de voorbije wereld- en andere
oorlogen in Europa. Wij zijn bijzonder trots om in de
voorbije jaren een prachtige en unieke werking te hebben
kunnen uitbouwen met onze lokale vaderlandslievende en oudstrijdersverenigingen, waarbij telkenjare heel
unieke en succesvolle activiteiten gerealiseerd worden,
waarbij scholengemeenschappen worden betrokken,
unieke publicaties worden gedrukt, familieleden en
nabestaanden van oud- strijders persoonlijk worden
uitgenodigd voor de viering, … het zijn prachtige
momenten samen vol respect, dankbaarheid en eerbied.

Monument Canadese piloten

Monument Britse gesneuvelde piloten

Het gemeentebestuur biedt daarom ter ondersteuning graag volgende tekst en uitleg:
Monument ter herinnering van vrijheid
De gemeente Zedelgem is reeds lange tijd i.s.m. het ANB (Agentschap Natuur en Bos), de VLM
(Vlaamse Landmaatschappij) en buurgemeente Jabbeke, de rijke geschiedenis van Vloethemveld
en het onderdeel krijgsgevangenkamp verder aan het ontwikkelen om dit als erfgoed maximaal te
ontsluiten voor het grote publiek. Momenteel is het domein Vloethemveld enkel opengesteld als
natuur- en erfgoedsite, maar in de nabije toekomst wordt hier ook een bezoekerscentrum
opgericht die de geschiedenis van het kamp zal vertellen.
Het Vloethemveld is een uniek natuurgebied van ongeveer 330 hectare, gelegen in het
grensgebied van Jabbeke en Zedelgem. Tijdens de 20ste eeuw kreeg het Vloethemveld ook een
militaire bestemming, met o.a. een munitiedepot van het Belgisch leger (1924-1994) en een Brits
krijgsgevangenenkamp (1944-1946), waar wellicht meer dan 100.000 krijgsgevangen soldaten van
verschillende nationaliteiten opeengepakt zaten.
In het kader van de langdurige gevangenschap van de vele krijgsgevangenen in het kamp
Vloethemveld, werd in 2018 in de gemeente Zedelgem een monument opgericht. Dit monument
verwijst in al haar aspecten naar “vrijheid”: het algemeen grote verlangen naar vrijheid gedurende
de gevangenschap, maar tevens de herwonnen vrijheid die de vele krijgsgevangenen mochten
ervaren bij hun bevrijding.
De gemeente benadrukt dat het kunstwerk opgetrokken is ter herinnering aan de universele
vrijheid van ons allemaal en niet geplaatst is ter ere of herdenking van een of andere groep of
sectie van krijgsgevangenen. Het kunstwerk bevindt zich dan ook op een Zedelgems plein
genoemd naar Vrijheid. In een verwijzing naar het monument dat in november 1918 in het
krijgsgevangenenkamp zelf werd gebouwd en als onlosmakelijke link met dus ook deze
geschiedenis, kreeg dit plein de naam “Brivibaplein”.
Vaderlandslievende gemeente
De gemeente Zedelgem kent in de regio een goed uitgebouwde dienst erfgoed en archief precies
door het belang dat het gemeentebestuur hecht aan het bewaren en doorgeven van het lokale
erfgoed. Het bestuur investeert dan ook heel sterk in het ondersteunen van haar oud-strijders en
vaderlandslievende verenigingen en in het organiseren van vaderlandslievende plechtigheden
teneinde zo de herinnering levendig te houden bij een breed publiek en de brug te maken naar de
volgende generatie (zie ook foto’s in bijlage):
-

jaarlijkse opmaak van een 11-november brochure waarbij telkens een centrale
personaliteit / oudstrijder vereeuwigd wordt in een mooie verzorgde publicatie met
bijhorende plechtigheid, waarbij de familie wordt uitgenodigd. Op heden zakten reeds
bezoekers af uit Canada, Engeland,.. en zelfs Australië;

-

De jaarlijkse V-dag vieringen in deelgemeente Aartrijke hebben een bovenlokale uitstraling
in aanwezigheid van een optocht voorgereden door jeeps;
- investering in de opmaak van verschillende publicaties met als meest
recente;verwezenlijking het boek: Aartrijke, Loppem, Veldegem en Zedelgem tijdens de
Grote Oorlog (2019);
- Ontwikkeling van een herdenkingsprogramma in het kader van 100 jaar Eerste
Wereldoorlog met oa. diverse lezingen en tentoonstellingen, filmavonden, een fietsroute,
muziek, toneel en een historische stoet ter herdenking van de bevrijding met overnachting
in het Kasteel van Loppem ;
- Jaarlijks bijzondere herdenking van gesneuvelde britse piloten (James Frederick Donlon,
Vivian Charles Gifford en Patrick Ranby Richardson) begraven op het Zedelgemse kerkhof,
tijdens de 11-novemberviering met neerlegging poppy-krans en brengen van Britse
volkslied. Ook de twee gesneuvelde Canadese militairen (sergeant Eric Holton en trooper
Eric Foster) worden jaarlijks bijzonder herdacht tijdens het bevrijdingsfeest in Loppem, in
hun eer werd in 2002 in het park van het Kasteel van Loppem een gedenksteen geplaatst;
- restauratie van het oorlogsmonument aan de Sint-Martinuskerk in Loppem met
bijhorende brochure over de restauratie en historische achtergrond van de gesneuvelden
(2018);
- jaarlijks budget voor de herwaardering van alle ereperken voor gesneuvelden op de
verschillende gemeentelijke begraafplaatsen. In 2018 werd het ereperk voor gesneuvelden
in Aartrijke i.s.m. NSB Aartrijke volledig heraangelegd;
- ontsluiting van de gemeentelijke erfgoedcollectie (met onder andere oorlogsaffiches uit
de Eerste Wereldoorlog) via het digitale platform Erfgoed in zicht;
- jaarlijkse uitstap van burgemeester Annick Vermeulen naar Flanders Fields samen met
basisschool de Fonkel in Aartrijke.
- ...
Hierbij worden volgende doelstellingen duidelijk nagestreefd:
- de herinnering levendig houden;
- de brug maken met de jeugd en de volgende generaties;
- het respect voor het vaderlandslievend karakter en te volgen protocol;
- bovenlokale uitstraling nastreven;
- het brede publiek te betrekken en de activiteiten maximaal toegankelijk te maken.
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