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Edito: «Geen heil voor een maatschappij zonder ethiek »
Graag beschuldigt men de machtigen en
de rijken dat ze verantwoordelijk zijn
voor al wat fout gaat in de wereld.
Weliswaar is hun individuele invloed op
de maatschappij groter dan deze van de
modale burger, toch rust de
verantwoordelijkheid voor de situatie
gedeeltelijk bij iedereen.
Maar zo gaat het ook met een goed
functionerende wereld. Inderdaad moet
men de machtigen en de rijken
erkentelijk zijn voor wat goed gaat in de
wereld, zelfs al is de waarneming
daarvan nu minder, omdat de media
zuinig omgaan met dergelijke
informatie .
Ook hier zijn de
verantwoordelijkheden gedeeld, de
machtigen en de rijken alleen zouden niet
in staat zijn om de maatschappij
leefbaarder te maken zonder de
medewerking van een groot gedeelte van
de samenleving.
De schandaalpers dankt slechts haar
succes, en haar reden van bestaan, aan de
interesse die zij opwekt bij de lezers. De
enkeling draagt een deel van de
verantwoordelijkheid in de economische
crisissen die het gevolg zijn van een
ongebreidelde speculatie.
De
aantrekkingskracht van het gemakkelijk
verdiend geld zorgt voor het ontstaan van
systemen waarbij particulieren worden
uitgenodigd om, tegen een kleine
investering, een toenemend aantal
nieuwe leden te ronselen en waarvan de
investeringen dienen om de ronselaars
dik te verlonen.
Zoals iedereen weet is de bevolking niet
oneindig, waardoor het systeem
onvermijdelijk een einde zal kennen .
Vooraleer deze limiet bereikt wordt
hebben de deelnemers enerzijds hun
aantrekkelijkheid voor het gemakkelijk
verdiend geld getoond en, anderzijds,
hun onverschillig schuldgevoel voor de
laatst aangeworven leden die,
onvermijdelijk, de dupe zullen worden.

Het is in feite een soort van uitgestelde
diefstal, waarbij de verantwoordelijkheid
van de dief wordt vervaagd. Het is ook
dit gebrek aan ethiek dat enigszins het
verantwoordelijkheidsgevoel van de dief
in een supermarkt vermindert omdat de
identiteit van de bestolen partij vaag is.
Het is ook te wijten aan de ongebreidelde
speculatie waarbij men zich kan
verrijken zonder rijkdom te produceren
en bijgevolg ten koste van een deel van
de medeburgers. Het is uiteindelijk ook
het feit van de verantwoordelijke politici
die liever het geweld aanwenden boven
de diplomatieke benadering bij het
oplossen van conflicten tussen de landen.
Het is in de overtuiging dat enkel een
wijdverspreide verantwoorde burgerzin
bij de bevolking in staat is om de
maatschappij leefbaarder te maken dat
SERVIO het promoten van dit concept
via alle gepaste middelen als doelstelling
in haar statuten heeft opgenomen. De
vereniging baseert zich op het voorbeeld
van al diegenen die, door zelfopoffering
en zelfverloochening, deze waarden hoog
in hun vaandel hebben gedragen ten bate
van de gemeenschap. Dit is wat de
plechtige herdenking van de Eerste
Wereldoorlog, voorzien in 2014, moet
inspireren in plaats van een recuperatie
ten voordele van partij- of commerciële
belangen.
De leden en sympathisanten van
SERVIO zullen, door hun medewerking
en met de hulp van de provinciale
vertegenwoordigers van de vereniging,
hun bijdrage aan de door de federale
regering georganiseerde herdenking
verlenen.

Provinciaal SERVIO
De leiding van SERVIO (ex-NEFOSV) wenst dichter bij haar
leden aan te leunen en in éénzelfde beweging de rangen te
sluiten. De verenigingen die deel uitmaken van SERVIO
tellen nog veel leden in hun rangen, waarbij ook talrijke
sympathisanten. De vereniging wordt niet met uitsterven
bedreigd want, indien enkele verenigingen over hun top zijn
omwille van de hoge leeftijd van hun leden, toch zorgt de
activiteit van onze strijdkrachten in de buitenlandse
operatiegebieden voor een verdere inbreng van veteranen
binnen onze gemeenschap. Maar deze is nog te verdeeld en
oefent daardoor niet de invloed die ze zou kunnen en moeten
uitoefenen.
In de mate waarin de leden van SERVIO hun solidariteit
zullen betuigen en de waarden blijven uitstralen, zoals
opoffering en toewijding, die ze hoog in hun vaandel droegen
en een groot deel onder hen nog steeds dragen, zal het
verbond een referentiepunt worden voor allen die zich één
voelen met het vaderland en, daarboven, met de Europese
solidariteit en de ganse mensheid.
De provinciale vertegenwoordiging van SERVIO heeft niet
tot doel om de plaats in te nemen van de verenigingen die er
deel van uitmaken, maar wel om de functie van tussenschakel
te vervullen op gebied van communicatie, verbinding,
coördinatie en raadgeving bij hen en voor hen ten bate van de
autoriteiten en de ganse gemeenschap.
De herdenking van de Eerste Wereldoorlog, die in 2014 door
de federale regering georganiseerd wordt, biedt aan onze
vereniging een uitzonderlijke gelegenheid om haar
doelstellingen in feiten om te zetten.
Nu reeds hebben plaatselijke of regionale instanties talrijke
initiatieven op touw gezet binnen het kader van deze
herdenking. Het is aannemelijk dat het land veel vreemde
bezoekers zal ontvangen, die zich zullen aansluiten aan de
herdenkingen op één van de operatiegebieden waar velen,
destijds, dierbaren verloren hebben.
Het land was, niet enkel in 1914 - 1918, maar ook vroeger in
het verleden en ook tijdens 1940 - 1945, het slagveld waarbij
veel landen betrokken werden. Het is dan ook van algemeen
belang om bij deze gelegenheid een waardig en voorbeeldig
imago van ons land te geven, dat respectvol haar
geschiedenis eert en niet uitbuit omwille van
handelspraktijken of individuele belangen.
Het succes van onze provinciale vertegenwoordigers in hun
taak bij de lokale gezagvoerders binnen het kader van de
herdenkingen van de oorlog 1914 – 1918 zal afhangen van de
naambekendheid en de herkenning van onze vereniging als
drager van een boodschap van hoop en burgerzin.
De naambekendheid van onze vereniging bij de provinciale
en administratieve autoriteiten zal afhangen van de, in deze
omstandigheden, verwezenlijkte relaties.

Provinciale SERVIO
vertegenwoordigers
Militair Commando Provincie WestVlaanderen
Kolonel Vlieger Rudy THEYS
Kwartier Kuiperskaai
Kuiperstraat 21
8000 BRUGGE
050/36.62.11

Vertegenwoordiger SERVIO Christian
DELGOFFE
Vosseslag 69
8420 De Haan
0479/56 00 74
mailto:christian.delgoffe@gmail.com

Militair Commando Provincie OostVertegenwoordiger SERVIO Jacques
Vlaanderen
MERTENS
Kolonel SBH Eric DE DURPEL Ir.
Warande 35
Kwartier Leopoldskazerne
9890 Gavere
Casper de Craeyerstraat 2
09/282.66.23 (phone-fax)
9000 GENT
09/267.37.05
Militair Commando Provincie Antwerpen Vertegenwoordiger SERVIO Antoinette
Kolonel SBH Dirk VERHAEGEN
PECHER
Kwartier Belgiëlei
Tolhuisstraat 11
Belgiëlei 117
2040 Lillo-Antwerpen
2018 ANTWERPEN
03/569 04 05
03/285.74.10
mailto:antoinettepecher@skynet.be
Militair Commando Provincie Limburg Vertegenwoordiger SERVIO Raymond
Kolonel Vlieger Johan STEYAERT
JORIS
Kwartier Guffenslaan
Lisbloemstraat 2
Guffenslaan 26
3500 Hasselt
3500 HASSELT
011/21 16 48
011/45.74.11
Militair Commando Provincie Vlaams Vertegenwoordiger SERVIO Roger
Brabant
THIELEMANS
Luitenant-kolonel SBH Antoine VAN
Kerkhofstraat 29
GENECHTEN, Ir.
3110 ROTSELAAR
Kwartier Bondgenotenlaan
016/58.10.52
Bondgenotenlaan 120
0475/92.04.62
3000 LEUVEN
on1bth@skynet.be
016/70.10.11
Militair Commando van het Brussels
Vertegenwoordiger – Délégué SERVIO
Hoofdstedelijk gewest – Commandement Léon DE TURCK
Militaire de la Région Bruxelles Capitale 27 rue du Boulet
Luitenant kolonel Vlieger Militair
1000 Bruxelles
Administrateur – Lieutenant-colonel
0495/76 78 75
Aviateur Administrateur Militaire Michel mailto:leondeturck@telenet.be
GALANT
Kwartier Prins Albert – Quartier Prince
Albert
Karmelietenstraat 24/12 Rue des Petits
Carmes
BRUSSEL 1000 BRUXELLES
02/515.46.04
Commandement Militaire Province
Délégué SERVIO Jean-Luc LENGELÉ
Brabant Wallon
rue de la Cayenne, 78
Colonel Aviateur BEM Olivier
1360 PERWEZ
COLMANT, Ir
081/65 52 71
Quartier Lt Col Charles ROMAN
0477/43 82 79
Place de la Bruyère 20
gapepjll@yahoo.fr
1320 BEAUVECHAIN
010/68.25.57
Commandement Militaire Province Liège Délégué SERVIO Julien DELBOVIER
Colonel BEM Jean-Louis CRUCIFIX
Rue Robiet 25
Quartier Saint-Laurent
4100 BONCELLES (SERAING)
Rue Saint-Laurent 79
04/336.25.95
4000 LIEGE
0476/24.65.23
04/220.83.78
delborebiet@yahoo.fr
Commandement Militaire Province
Délégué SERVIO Jean-Marie MOTTET
Luxembourg
Tier Saint-Antoine 14
Lieutenant-colonel Arnold DE BEIR
6940 BARVAUX
Quartier Général BASTIN
086/21.22.35
Route de Bouillon 88
0475/57.26.53
6700 STOCKEM (ARLON)
jean-marie.mottet@skynet.be
063/24.74.90
Commandement Militaire Province
Délégué SERVIO Michel LEENAERS
Namur
Rue Antoine Nelis 147
Colonel BEM Dominique
5001 BELGRADE
VINDEVOGEL
081/73.48.08
Quartier Plaine de Belgrade
0497/68.01.95
Chemin de la Plaine
leenaersm@hotmail.com
5000 NAMUR
081/72.84.45
Commandement Militaire Province
Délégué SERVIO Pierre DEPREZ
Hainaut
Rue Baijot 10
Colonel d’Aviation Administrateur
7603 BON SECOURS
Militaire Pierre BANCU
069/77.29.38
Quartier Léopold
0494/47.46.97
Rue des Passages 14
dpzp@ordi-web.eu
7000 MONS
065/40.61.05

Concert van 11 november 2013
We will remember them…
We zijn al volop bezig met de voorbereiding van
het derde concert 11 november.
Na de
overweldigende lofbetuigingen van vorig jaar
hebben we het volste vertrouwen dat het een
succes zal worden. Maar hoe kunnen we het
succes van vorig jaar evenaren? Dit leek ons bij
aanvang een moeilijke opgave! Maar na enig
denkwerk en creativiteit zijn we overtuigd dat het
weer een spetterde activiteit gaat worden!
Alles gaan we nog niet alles verklappen, maar een
deel van de sluier wordt hier alvast opgelicht.
Enkele ingrediënten blijven behouden en we
blijven trouw aan onze lange-termijn-planning. We
hebben immers beslist dat we hulde wilden
brengen aan al onze leden van onze vereniging.
Zo brachten we in 2011 hulde aan de strijders van
WO I, WO II en de buitenlandse operaties. Vorig
jaar stond de militaire inzet in het Afrikaanse
continent in de kijker. Dit jaar vieren we de 60e
verjaardag van de wapenstilstand van de
Koreaanse Oorlog, in 2014 herinneren we 100 jaar
geleden het begin van de Grote Oorlog om in 2015
de 70e verjaardag van de bevrijding van de
kampen te vieren. De locatie en de datum blijven
ook behouden: 11 november om 16 uur in het
Conservatorium van Brussel. En uiteraard een
militaire muziekkapel!
En toch zal het weer totaal anders zijn. Met de
Koninklijke muziekkapel van de Gidsen gingen we
voor klassiek en stijlvol.
Met de Koninklijke
muziekkapel van de Marine met het koor van de
Europese Gemeenschap en een Afrikaans koor
gingen we voor swing en dynamiek. En hoe gaan
we het thema van de Koreaanse oorlog in de kijker
zetten?
Met fierheid kondigen we aan dat we dit jaar de
eer en het genoegen hebben de “United States Air
Forces in Europe Band” te mogen verwelkomen.
En iedereen weet dat die jongens thuis zijn in het
beste van de Amerikaanse muziek die te horen

was op Broadway of de filmmuziek uit Hollywood
of de geluiden van een New Orleans Dixieland of
Big Band jazz. Maar ook lichte opera, ouvertures,
marsen en opmerkelijke vocale en instrumentale
solisten zorgen voor een onvergetelijk show.
Bovendien hebben we nog verassingen, maar die
moet u zelf komen ontdekken op 11 november!
Doe u en ons een plezier en schrijf VANDAAG al
in! Uitstel is afstel, zegt het spreekwoord, en we
wagen ons natuurlijk weer aan een financieel
avontuur… Maar we hebben er alle vertrouwen in
dat we weer op onze leden mogen rekenen! De
prijs is onveranderd gebleven: 35 € voor de
parterre, 25 € op de verdiepingen.
Alle
verenigingen kunnen ook het project steunen door
een gift te doen via dezelfde rekening met de
vermelding “gift”.

Concrete informatie:
Concert van de “United States Air Forces in
Europe Band” op 11 november om 16.00 uur.
Thema: 60e verjaardag van de wapenstilstand
van de Koreaanse Oorlog.
Locatie: Koninklijk conservatorium, 30
Regentschapstraat te 1000 Brussel.
Prijs parterres en loges 1e verdiep: 35,00 €
per persoon. Loges 2e verdiep 25,00 € per
persoon.
De inschrijvingen worden vanaf heden
geopend en kan enkel gebeuren door storing
van het betreffende bedrag op rekening IBAN /
BE64 000097946152 - BIC BPOTBEB1 van
SERVIO met referentie concert + naam en
adres of gift.
Ik hoop van harte jullie te mogen begroeten op
het 3e concert SERVIO!
Herbart BEYERS
Events Coordinator

Advertentieaanbod in het programma van het concert van 11 november 2013
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 (1500,00 ! 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 2013 in te dienen op
volgend adres <info@nefosv.be>.

Getuigenissen: Zestig jaar na de akkoorden van Pan Mun Jan
In

2013 is er de 60 ste verjaardag van het einde der
vijandelijkheden tussen Zuid-Korea en Noord-Korea na de
akkoorden van Pan Mun Jon in juni 1953.
Bij deze verjaardag willen we de herinnering ophalen van de
Geschiedenis van het glorieuze Vrijwilligerskorps voor Korea.
In 1955 wordt beslist dat de tradities (standaard, kenteken,
citaties…) ervan overgaan op het 3de Bataljon Para-Commando (1).
De veteranen hebben gedurende drie oorlogsjaren een motie van de
Veiligheidsraad verdedigd. Hierin werd de aanval van Noord-Korea
op Zuid-Korea beschouwd als een aanval op de Verenigde Naties.
Ze hebben actief deelgenomen aan de verdediging van het
grondgebied van dit land tegen de aanval van zijn noorderburen die
zeer vlug versterking uit China gekregen hebben.
In september 1950 is het bataljon samengesteld uit een 700-tal
vrijwilligers verdeeld over een HK, drie compagnies infanterie en
één compagnie zware wapens.. Door een kader van ParaCommando’s krijgen ze hun opleiding in Marche-les-Dames en in
Leopoldsburg. De standaard wordt op 8 november in
Leopoldsburg door de Koninklijke Prins aan de eerste bevelhebber
Luitenant-Kolonel SBH A.Crahay overhandigd. Op 18 december
1950 gaan ze in Antwerpen aan boord van de TNA Kamina en
komen ze eind januari in Pusan aan. Na zijn aankomst krijgt het
bataljon nog een maand training. Daarna neemt het bataljon deel
aan de bewegingsoorlog, in de voorlinie van de sector van de 13de
US Divisie ingezet.
Bij deze noordwaartse bewegingsoorlog, wordt het in de voorlinie
van de sector van de 3de US Divisie ingezet. Bij het bereiken van de
38ste breedtegraad wordt de eenheid ingedeeld bij de 29de Britse
Brigade. In eerste lijn neemt ze deel aan de gevechten om de
Imjin.
Om zijn gedrag tijdens de strijd verkreeg het BelgischLuxemburgse Vrijwilligerskorps voor Korea de Amerikaanse
“Distinguished Unit Citation” en de Koreaanse “Presidential Unit
Citation” en werd het vermeld op de dagorder van het Belgische
Leger om:
“Met de grootste moed gestreden te hebben tijdens de gevechten
op de Imjin, nabij Hangtangang in Korea, gedurende de periode
van 20 tot 26 april 1951. Gedurende deze gevechten sloeg het
Vrijwilligerskorps voor Korea, samengesteld uit Belgen en
Luxemburgers, de vijand terug en bracht hem verliezen toe door
het vuur en door koene tegenaanvallen met de bajonet.
Door zich op bevel terug te trekken heeft het Vrijwilligerskorps
voor Korea zijn wapens, zijn gekwetsten en zijn voertuigen gered:
op zijn verzoek terug ingezet, heeft het met welslagen
vertragingsgevechten geleverd die aan de naburige eenheden
toelieten zich te ontzetten.”
Deze vermelding gaat gepaard met een eerste opschrift “Imjin”, op
de standaard van het bataljon..
Vanaf 10 oktober installeert het bataljon zich op Heuvel 391,
“Broken Arrow” genoemd en neemt aan een nieuwe gevecht deel..
Na dit nieuwe wapenfeit wordt het bataljon door de President van
de Republiek Korea en als volgt op de dagorder van het Belgisch
Leger vermeld.
“Opgesteld in patrouillebasis, volledig afgezonderd op 3 kilometer
vóór de lijn der Verenigde Naties, op de heuvels bijgenaand
‘Broken Arrow’ te Haktang-Ni (Korea), gedurende de dagen van
11 tot 13 oktober 1951, heldhaftig weerstand geboden aan de
herhaalde stormlopen van een overmacht aan Chinezen troepen.
Ondanks zijn verminderd effectief, is erin geslaagd, na drie dagen
harde gevechten zijn stelling onaangetast te beschouwen, de
vijand ernstig verliezen toebrengend”.
Deze vermelding “Haktang-Ni” werd op de standaard van de
eenheid bijgevoegd.
Deze standaard wordt tevens vereerd met de nestel 1940 en de
kleuren van de Oorlogskruis 1940.

uitmonden op een ondertekening van een wapenstilstand . Hierbij
wordt de grens tussen de twee Korea’s hersteld op de 38ste
Breedtegraad.
Nieuwe feiten zullen de goede faam van het Vrijwilligerskorps voor
Korea nog versterken, hetzij in het alledaagse leven aan het front in
Kojak-Kol, op de “White Horse Hill” of in meer spectaculaire
operaties zoals “Camelia”, “Moonlight” en ”Mariette”.
Het bataljon zal dan ook in 1953, tijdens de “55 nachten van
Chatkol”, een buitengewoon moordende periode beleven..
Het prachtige verweer van het bataljon levert voor de derde maal
een vermelding op:
“Te Chatkol (Korea) tijdens de maanden maart en april 1953,
heeft het Vrijwilligerskorps voor Korea, belast met de verdediging
van een bijzonder bedreigde sector onder een orkaan van vuur,
met een onwankelbare koelbloedigheid en kalmte, meer dan tien
door een fanatieke vijand uitgevoerd aanvallen afgeslagen. Heeft
bijzonder blijk gegeven van zijn wil kost wat kost de stelling die
hun was toevertrouwd geworden te behouden”.
Door deze citatie wordt de standaard aangevuld met de vermelding
“Chatkol”.
Na deze periode komen de “40 nachten van Hadong-Ni” tijdens
dewelke de raid “Leopold” tegen de Chinese stellingen uitgevoerd
wordt.
Op 15 juli 1955 knoopt Koning Boudewijn tijdens een laatste
ceremonie in het Jubelpark te Brussel, de nestel in de kleuren
van het lint aan de Leopoldsorde aan de standaard..
De deelneming aan de Koreaanse oorlog werd door het
Vrijwilligerskorps voor Korea duur betaald.
3587 manschappen waaronder 89 Luxemburgers, vochten in de
rangen van de Verenigde Naties, 199 officieren, 516
onderofficieren en 2872 korporaals en soldaten.
106 Belgische vrijwilligers lieten hun leven of werden als vermist
opgegeven, 350 werden gekwetst.
Op 15 januari 1954 was het Vrijwilligerskorps voor Korea een
vierde vermelding te beurt gevallen “Korea” voor het geheel van
de operaties van het bataljon.
“Tijdens de veldtocht in Korea van 31 januari 1951 tot de staking
van de vijandelijkheden, op 27 juli 1953, in door de natuur van
het land en een zeer streng klimaat uiterst bemoeilijkte
omstandigheden, tegenover een fanatieke vijand, heeft het
Vrijwilligerskorps zich aan de spits bevonden van de offensieve en
defensieve gevechten tijdens het grootste gedeelte van deze
veldtocht.
Tijdens een lange periode in lijn hebben zijn agressiviteit tijdens
de onophoudelijke gevechtspatrouilles in de vijandelijke lijnen,
zijn spoed in het hulp bieden aan de naburige eenheden, zijn
solidariteit in alle omstandigheden, de achting en het vertrouwen
verworven van de geallieerde eenheden.
In de schoot van de Verenigde Naties heeft het Vrijwilligerskorps
voor Korea gedurende deze periode het leger en het land tot eer
gestrekt”.
Deze vermelding gaat gepaard met het opschrift, “Veldtocht van
Korea 1951-1953” op de standaard.

Dank zij de militaire deelname van de Verenigde Naties hebben
de Zuid-Koreanen hun grenzen van 1950 kunnen behouden.
Het bloed en de offers van de vrijwilligers van het BelgischLuxemburgs bataljon zijn niet vergeefs geweest. Met de jaren
heeft Zuid-Korea, dankzij het dynamisme van haar staatslieden
en de moed van haar bevolking, een economische groei bereikt
die onder de hoogste ter wereld mag gerekend worden.
(1)

In de loop van het derde semester 1951 begonnen de
onderhandelingen over een wapenstilstand die, na meerdere
onderbrekingen, uiteindelijk op 27 juli 1953 in Pan Mun Jon zullen

3 Para-Commando zal in 1959 3de Bataljon Parachutisten worden.

Tekst: E.Genot

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>
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