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Onze vereniging heeft iets
paradoxaal. Ze bestaat al ongeveer
een halve eeuw, echter zonder veel
concrete verwezenlijkingen op haar
actief, tenzij tijdens de laatste jaren,
en dit niettegenstaande de
inspanningen vanwege haar leiders.
En nochtans blijven haar leden haar
driemaandelijkse bijeenkomsten
getrouw, afgezien van enkele, soms
tijdelijke afvalligheden. Dit is
waarschijnlijk niet omwille van de
voordelen die haar leden menen
hieruit te trekken, vermits men
regelmatig van bepaalden onder hen
te horen krijgt: “Welk voordeel levert
ons dit op?” Er bestaat dus
klaarblijkelijk een verlangen of een
verwachting waarvan de betekenis
echter niet duidelijk is.
In feite is dit verlangen de uiting van
de gehechtheid aan bepaalde
waarden die onze leden nog
bezielen, maar echter niet tot op het
punt dat ze de bezorgdheid over hun
eigen belangen overschrijden.

Sta mij toe een vergelijking met een
autoconstructie onderneming te
De rubriek van de veteranen m a k e n . D e z e b e s t a a t u i t
verschillende gespecialiseerde
Call for witness 14-18
afdelingen voor het vervaardigen van
motoren, koetswerk, zetels,
elektrische en mechanische
onderdelen, maar waarvan de
producten allemaal op de
montageketen belanden. Op alle
niveaus van de onderneming is het
personeel zich degelijk bewust van
het einddoel van de onderneming,
Rekening
namelijk de productie van wagens.
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In het kader van onze vereniging
SERVIO zijn de leden verenigingen
te vergelijken met de afdelingen. Het
einddoel is in haar statuten

vastgelegd. Haar verwezenlijkingen
komen met de montageketen
overeen. Ze bestaan uit verscheidene
openbaringen, mededelingen, het
bepalen van gemeenschappelijke
standpunten, het nemen van
bepaalde initiatieven gericht op de
jeugd, die voldoening moeten geven,
voor de hoger vermelde diffuse
verwachting van haar leden.
To t n o g t o e h e b b e n d e z e
verwezenlijkingen echter voor haar
leden en voor een breed publiek
niet de zichtbaarheid en de
klaarblijkelijkheid die de
montageketen in het voorbeeld
van de autofabriek vertoont.
Dit is te wijden aan het feit dat onze
leden verenigingen doorgaans te veel
op hun eigen bestaan gefixeerd
blijven, het algemeen belang ten spijt,
en zodoende uit het oog verliezen dat
zij het product zijn van een tijdperk
waarin ondanks hun verscheidenheid
en hun specifiek karakter, haar leden
een gemeenschappelijk ideaal van
herovering van een verloren vrijheid
bezielde. Zij vertonen vandaag de
neiging om zich in zichzelf terug te
trekken, met een soort heimwee naar
het verleden, of met de wens meer
aanzien bij het publiek te verkrijgen of
om zichzelf te verheerlijken.
Wij moeten ons meer inspannen om
aan onze gemeenschap eenheid en
zichtbaarheid te bezorgen, hetgeen
ook doorslaggevend is voor het
openbaar welzijn, misschien zelfs
meer vandaag dan in de sombere en
ellendige dagen waaruit onze
verenigingen ontstaan zijn. SERVIO
moet toekomstgericht zijn en niet
nostalgisch. Haar verering voor de
herinnering moet een springplank en
geen cenotaaf worden.

De waardigheid van de vaandeldragers
De leden van de gemeenschap van Oud-strijders, Politieke gevangenen, Oorlogsslachtoffers en Veteranen zijn
geschokt door de amateuristische houding van bepaalde vaandeldragers. Ver van deze te willen berispen, zien zij
hierin een gebrek aan leiding vanwege de verenigingen tegenover hun vaandeldragers. Het gevolg hiervan is een
zekere afwijking van wat zou moeten zijn.
Bij gebrek aan richtlijnen of begeleiding nemen sommigen, ondanks de goede bedoelingen, té nonchalante of zelfs
verkeerde houdingen aan. Anderen zijn het slachtoffer van pressie vanwege instanties die manifestaties of
plechtigheden inrichten, opdat zij houdingen zouden aannemen die in strijd zijn met wat zou moeten zijn.
Met als doel aan deze toestand te verhelpen, heeft SERVIO, erkende vzw, die de verschillende nationale
verenigingen van oud-strijders, politieke gevangenen, oorlogsslachtoffers en veteranen verenigt, een aanbeveling
verspreidt waarin zij de gewenste houding verduidelijkt en die zij graag door de vaandeldragers van de verenigingen
wenst te zien aannemen, en dit vooral ter gelegenheid van de voornaamste nationale manifestaties.
Deze richtlijn is in navolging van de voorschriften die, bij de Militaire Strijdkrachten, van toepassing zijn voor hun
Standaarddragers. Vele vaandeldragers van de vaderlandslievende verenigingen kopiëren spontaan, met genoegen,
de houding van de militaire Standaarddragers.
Een bijzonder voorschrift van deze onderrichting heeft bij vele verenigingen emoties teweeggebracht. Ze heeft
betrekking op de aanbevolen houding tijdens de uitvoering van de nationale hymne.
De onderrichting bepaalt de omstandigheden waarbij het vaandel neigt, gezien het niet de persoon van de
vaandeldrager is die de eer betuigt, maar wel de natie die door het vaandel wordt vertegenwoordigd.
De omstandigheden die in de richtlijn gepreciseerd worden, maar die dus slechts verplichtend zijn voor de militaire
Standaarddagers, zijn als volgt:
1. Tijdens de troepenschouwing door Z.M. de Koning of een lid van de Koninklijke Familie
2. Tijdens de troepenschouwing door een buitenlands Staatshoofd
3. Wanneer twee militaire Emblemen zich kruisen
4. Wanneer zij voor de Onbekende Soldaat defileren
5. Wanneer zij voor Z.M. de Koning, leden van de Koninklijke Familie of een Staatshoofd defileren
NB: het is duidelijk dat deze omstandigheden dikwijls samengaan met de uitvoering van een sonnerie zoals het “Te
Velde” en/of een vertolking van een nationale hymne, maar het zijn niet de sonnerie, noch de hymne die begroet
worden, het zijn de personaliteit, het monument of nog meer het Embleem.
Door uitbreiding, is het perfect aanvaardbaar dat de vaandels van de vaderlandslievende verenigingen neigen vóór
een oorlogsmonument of tijdens religieuze plechtigheden, bij voorbeeld gedurende de consecratie ( idealiter
gedurende de heffing van de miskelk of wanneer de sonnerie “Te Velde” weerklinkt).
We noteren dat, volgens deze onderrichting, het vaandel niet neigt tijdens de uitvoering van de nationale hymne. Er is
hiervoor een goede reden: de nationale hymne en het vaandel zijn twee uitingen van één zelfde symbool, namelijk dit
van de natie, maar het ene in het auditief register, en het andere in het visuele register.
Het is dus perfect logisch en redelijk dat het vaandel rechtop blijft tijdens de uitvoering van de nationale hymne gezien
het, in zekere zin, de visuele tegenhanger van de uitgevoerde hymne is.
Het zijn daarentegen alle aanwezigen (de burgers die zichtbaar de rechtop houding aannemen, de militairen met
hoofddeksel en groetend) die de eer betuigen aan de natie, vertegenwoordigd door de symbolen, die de hymne en
het vaandel zijn.
Het is belangrijk om deze punten te benadrukken op een ogenblik dat er zich, in sommige gemoederen, een
verwarring vestigt tussen de persoon van de vaandeldragers en het symbool van het vaandel dat zij dragen. Dit is de
reden waarom de vaandeldragers dikwijls op een ongepast moment het vaandel neigen, omdat zij niet de draagwijdte
van deze handeling hebben begrepen.
Het zou tevens wenselijk zijn indien de vaandeldragers een standaard uniform zouden dragen, en vooral van een
koppelriem voorzien zijn, onontbeerlijk om tijdens de plechtigheden de juiste houding aan te nemen. Er is op dit
ogenblik een brede consensus betreffende het standaard uniform: zwarte schoenen, een grijze broek, een
marineblauwe blazer, een muts en witte handschoenen.
De grote (of de kleine) modellen van de officiële eretekens worden links (en hangend) gedragen. De decoraties van
de verenigingen worden, op dezelfde wijze, rechts gedragen.
De koppelriem wordt op de rechterschouder gedragen zodat de officiële eretekens niet gemaskeerd zouden zijn.
SERVIO zal niet nalaten om verdere inlichtingen te verschaffen zodat, geleidelijk, het geheel van vaandeldragers van
de verenigingen hun houding kunnen perfectioneren en hierdoor een achtenswaardig beeld van de gemeenschap,
waarvan zij zich ten diensten hebben gesteld, kunnen bevorderen.

Herdenking 14-18 in de provincies
2014 zal een vruchtbaar jaar zijn met
manifestaties en herinneringsplechtigheden
over de oorlog ʼ14-ʼ18. België was, samen met
andere naties, hiervan het schouwtoneel. Ze
draagt er nog steeds de littekens van en
herbergt vele begraafplaatsen, waar men zich
kan verwachten aan een toestroming vanuit
het buitenland door familieleden van hen die
aldaar aan de aarde zijn toevertrouwd.
SERVIO, die de gemeenschap van oudstrijders, politieke gevangenen,
oorlogsslachtoffers, veteranen en
sympathisanten vertegenwoordigt, wenst bij te
dragen aan de organisatie van de
manifestaties die vanaf 2014 over het ganse
land voorzien zijn.
Deze bijdrage bestaat
hoofdzakelijk door het vergemakkelijken van
de coördinatie met de autoriteiten betreffende
de verschillende manifestaties, waaraan de
verenigingen die zij groepeert zullen gevraagd
worden om, met hun plaatselijke
vertegenwoordigers, deel te nemen op
nationaal, regionaal, provinciaal en lokaal vlak.
SERVIO heeft hiervoor, met de steun van de
openbare dienst van Binnenlandse Zaken, het
ministerie van de nationale Defensie en de
verschillende departementen van het
onderwijs, een vertegenwoordiger per
provincie aangeduid, die als taak heeft contact
te nemen met de provinciale autoriteiten
teneinde de hiervoor vermelde doelstelling te
concretiseren.
Men kan vanaf heden, op het internet , een
ruim aanbod aan informatie vinden m.b.t. de
manifestaties die in het ganse land verwacht
worden. Het is daarom van belang om, onder
andere, volgende sites te raadplegen:
Op federaal niveau: http://www.be14-18.be/fr
Democratie of barbaarsheid – Raad voor het
bevorderen van de herinnering:
http://www.democratieoubarbarie.cfwb.be
Instituut van de Veteranen-Nationaal Instituut
van de oorlogsinvaliden, Oud-strijders en
o o r l o g s s l a c h t o f f e r s ( I V- I N I G ) : h t t p : / /
warveterans.be//accueil

Vlaanderen: http://www.vlaanderen.be/int/100jaar-groote-oorlog-2014-18
West-Vlaanderen: http://www.
100jaargrooteoorlog.be
h t t p : / / w w w. v l a a n d e r e n . b e / i n t / s i t e s /
iv.devlh.vlaanderen.be.int/files/documenten/Le
%20Grand%20Centenaire%20%en
%20Flandre.pd
Brussel: http://visitbrussels.be/bitc/BE_fr/minisite/18804/2014-18-a-bruxelles.do
Algemeen Secretariaat-Horizon 14-18: http://
horizon14-18.eu/le-vif-l-expr.html
Wallonië-Brussel: http://
www.commemorer14-18.be/index.php?
id=9332
Provincie Luik: http://www.rtc.be/infos-flash/
263-general/1456710-commemorations-1ereguerre-mondiale-la-province-de-liegecommemorera-la-guerre-aquot14-18aquot-enaout-2014
Als voorbeeld voor wat de provinciale
vertegenwoordigers van SERVIO kunnen
doen, leze men met belangstelling het verslag
van een vergadering die in de Provincie Luik
over dit onderwerp gehouden werd. Deze
provincie zal, zoals men weet, als eerste aan
de beurt zijn bij de herdenkingen van ʼ14-ʼ18.
Ziehier de link betreffende het verslag:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/
2 6 0 5 8 6 8 6 / r e u n i o n 2 0 1 3 0 9 11 % 2 0 %20copie.docx
Hoe meer de provinciale vertegenwoordigers
zich nuttig maken als tussenpersoon tussen de
organiserende autoriteiten en de elementen
van de verenigingen die lid zijn van SERVIO,
des te sterker het imago van de vereniging bij
de autoriteiten en het publiek zal overkomen.
Vanaf dat ogenblik zal de ganse
gemeenschap, die door SERVIO
vertegenwoordigd wordt, hierbij baat vinden, in
zoverre dat de leden tonen dat ze er deel van
uitmaken en hun solidariteit onder alle
omstandigheden manifesteren.

De rubriek van de veteranen
Sedert jaren nemen de Veteranen actief deel aan
de vaderlandslievende manifestaties. Het zijn
trouwens zij alleen die de eer hebben te mogen
opstappen in het defilé ter ere van onze Nationale
Feestdag op 21 juli. Het is een duidelijke teken dat
zij de opvolgers zijn van onze Oud-strijders
waarvan zij bovendien de natuurlijke erfgenamen
zijn.
Hun opdracht is het om aan de Natie te tonen
welke essentiële bijdrage zij op de internationale
scène geleverd hebben door zich in te zetten voor
de vrede, vaak ten koste van lijf en leden. Wij
mogen evenmin de
rol
vergeten die onze
Veteranen vervullen bij het in stand houden en
doorgeven van
de gebeurtenissen uit het
verleden.
Het komt ons inderdaad toe om aan onze
landgenoten en onze jeugd de herinnering aan
onze Oud-strijders van 14-18 en 40-45 en de
Koreaanse oorlog, levendig te houden. Wij zullen
daarvoor elke gelegenheid te baat nemen, zoals
bijvoorbeeld door het houden van voordrachten in
onze scholen .
Het is belangrijk om weten dat onze verengingen
van Veteranen niet enkel gepensioneerde onder

hun leden tellen. Ook de actieve militairen kunnen
onze rangen vervoegen. Wanneer zij aan één
buitenlandse missie deelgenomen hebben zijn ook
z i j Ve t e r a n e n e n
voldoen zij aan de
toetredingsvoorwaarden. Jammer genoeg zijn er
nog té weinig die de stap zetten, mogelijk door de
negatieve weerklank die het woord “Veteraan”
heeft. Voor velen nog is een Veteraan een ouder
wordende heer of dame die in het verleden “wat”
gedaan heeft binnen Defensie. Wij moeten onze
actieve militairen er van overtuigen om lid te
worden van een vereniging die niet alleen een
eretitel erkent, maar die een essentiële rol speelt
bij het in stand houden van de herinnering van
diegenen die ons zijn voorgegaan. Dit is een
opdracht die van groot belang kan zijn zowel voor
de toekomstige generaties als voor de Veteranen
zelf.
Veteranen actief , jong of minder jong, samen
zorgen wij voor de continuïteit en het in stand
houden van onze geschiedenis.
Tot genoegen
Bpb Gobin

Oproep tot getuigen 40-45
My name is Sasha Maslov, I'm a photographer from New York city working on a documentary project about
World War II veterans. This project concentrates on recording lives of the WWII veterans around the World
and I am trying to find people in Belgium.
I've been working on this project for about 3 years and covered more than a dozen countries around the
World. The series is on the final stretch and will be finished by the end of this year.
Few examples you can see here:
http://sashamaslov.com/galleries/veterans
http://flavorwire.com/316320/illuminating-portraits-of-world-war-ii-vets-around-the-world
I am hoping that you might be able to connect me with living veterans or people who took an active part or
have been deeply affected by the War - I am looking for anybody who had played a role in the course of
the war either they were soldiers of resistance, fought for any side of the conflict or they were prisoners,
collaborators, laborers, medics etc etc. Mainly I am looking to explore all sides of the conflict that has
shaped the history of our planet to such a great extend.
Any advice or contacts are greatly appreciated.
Thank you in advance!
Sincerely,
Sasha

Zalige Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar aan allen

