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SERVIO werd geboren uit een
verzameling van een aantal nationale
verenigingen, opgericht na de twee grote
wereldconflicten die de twintigste eeuw
markeerden, door specifieke groepen
van burgers die, gemeenschappelijk,
actief hadden deelgenomen aan de
verdediging van het land, in de meest
uiteenlopende omstandigheden en
strijdtonelen, of de kwellingen van de
bezetting hebben ondergaan, niet in
lijdzaamheid maar in waardigheid en
door weerstand.
Deze verenigingen hadden voor het
merendeel in hun statuten opgenomen:
hun gehechtheid aan het land en aan de
waarden die hun leden gedurende de
t w e e g r o t e c o n fl i c t e n h a d d e n
geïnspireerd. Tijdens de periode die op
de tweede Wereldoorlog volgde hebben
andere landgenoten eer gebracht aan de
tradities door hun deelname aan de
verdediging van onze vrijheden in het
internationaal kader. Vooreerst tijdens de
oorlog van Korea, die meerdere landen
betrokken bij een ideologisch conflict
tussen het communisme en de westerse
opvatting van democratie, en later door
het behoud en herstel van de vrede van
een weldra nationaal kader, in het
bijzonder in Afrika, en vooral
internationaal, onder de bescherming
van de NAVO en de Verenigde Naties, in
Afrika, in het Midden-Oosten, in de
Balkan en in Azië, en dit tot op heden.

SERVIO heeft de draagwijdte van haar
statuten verbreedt door de inschrijving
Lijst van de provinciale
van de doelstelling om, bij haar leden en
vertegenwoordigers van
de samenleving in haar geheel, een
SERVIO (update)
“verantwoord burgerschap” te promoten,
m.a.w. een ethiek gebaseerd namelijk op
Adverteren in het
de declaratie van de rechten van de
programma van het concert mens en eveneens op het wederzijds
openstaan van iedereen voor iedereen.
Rekening
Tegelijk heeft SERVIO zich toegankelijk
BE64 0000 9794 6152
verklaard, ten titel van toegetreden
BPOTBEB1
lidmaatschap, voor een aantal
vaderlandslievende verenigingen die de
doelstellingen van onze vereniging
delen.

De vereniging kan een mooie toekomst
tegemoet gaan, voor zover haar leden,
en in het bijzonder de jonge generatie,
vertegenwoordigd in het militaire milieu
door de veteranen, in actie treed door
haar doelstellingen te concretiseren.
De activiteiten van de vereniging zijn
momenteel hoofdzakelijk georiënteerd
op de hergroepering van haar leden en
op het bevorderen van de meest brede
samenwerking van dezen in het kader
van activiteiten, eigen aan de vereniging,
zoals aan haar leden of aan de
plaatselijke gemeenschappen.
De bedoelde activiteiten zijn deze die in
de lijn liggen van de doelstellingen van
SERVIO, en die zich vooral in het
bijzonder op de jeugd richt. Als
voorbeeld moeten de bezoeken met
commentaar vermeldt worden die
speciaal tijdens de volgende jaren zullen
gewijd worden aan de twee grote
Wereldoorlogen, die ons land niet
gespaard hebben en er menig spoor en
vele begraafplaatsen heeft nagelaten.
De vereniging heeft op heden een eigen
secretariaat, bemand door vrijwilligers,
een sociale zetel, een Internet Site, een
tweemaandelijks elektronisch bulletin,
een
ploeg
provinciale
vertegenwoordigers, belast, in de mate
van het mogelijke, met het bijstaan van
de provinciale autoriteiten bij het
organiseren van vaderlandslievende
manifestaties en de bezoeken aan de
herdenkingsplaatsen die, zoals
verwacht, menigvuldig zullen zijn tijdens
de komende dagen en maanden.
SERVIO organiseert, tot slot, een
concert op 11 november te Brussel, in
het kader van de nationale
plechtigheden op die dag. Dit jaar is het
de 60ste verjaring van de wapenstilstand
van de Koreaanse oorlog, thema
waarrond het concert georkestreerd
wordt en waarop een talrijke
aanwezigheid verwacht wordt.

Wij laten de gruwel onze hoop niet verpletteren ...
Ik heb dit jaar tijdens mijn verlof iets gerealiseerd
dat mij sinds lang nauw aan het hart lag, ook al
ging het hier zeker niet om een ontspanning, te
weten een bezoek aan het concentratiekamp van
Struthof-Natzweiler.
Zich op deze plaats te bevinden, wetende dat
mensen hier gestorven zijn, onder gruwelijke pijn,
na jarenlang de meest onmenselijke en
vernederende behandelingen die men zich kan
inbeelden te hebben ondergaan, is nog
indrukwekkender dan alles wat men hierover heeft
kunnen lezen of in menige reportage over deze
genocide heeft gezien.
Ik beken dat ik, als oorlogswees, nog sterker
gevoeld heb wat onze vaders (mijn vader) hebben
moeten doorstaan in dit vervloekte oord.
Ergerlijk is het feit dat, op gelijk welke plaats men
zich ook bevindt, wanneer men de ogen sluit, men
het gevoel heeft alsof het leed en de dood uit de
muren komt en het onbegrip gedurende het bezoek
toeneemt, want dit oord omsluit datgene wat de
mensheid als het meest gemene en verachtelijke
heeft uitgedacht en toont tegelijk tot wat een deel
van de menselijke aard in staat is, gedekt door een
pseudo-ideologie van superioriteit.
Tussen de punten die mij getroffen hebben is er, bij
voorbeeld, het verslag van een Duitse dokter die de
gedetineerden als proefkonijnen beschouwde en
die haarfijn de proefnemingen die hij uitvoerde
beschreef met als besluit: “dat het proefkonijn
gestorven was met verschrikkelijke pijnen”.
Het is eveneens schokkend te lezen dat een Duitse
dokter, van uit het kamp van Auschwitz, 86
vergaste joden had laten overbrengen om hierop
“onderzoekwerken op skeletten” uit te voeren en
van “dokter HIRT” die een studieprogramma had
opgesteld over het “rassen onderzoek”.
Dit lokaal geeft de indruk een zeer bijzondere
atmosfeer uit te wasemen en men voelt de
aanwezigheid van deze arme mensen die
gestorven zijn in een onbeschrijfelijke terreur om de
theorieën te dienen van waanzinnigen die,
ongelukkigerwijze, de macht bezaten.
Nog een ander punt is het lokaal van de
verbrandingsoven waar men, met de ogen
gesloten, niet kan verhelpen de angsten en de
doorstane pijnen te voelen van de personen die
koudbloedig werden neergeschoten met een kogel
in de nek vooraleer te worden verbrand.

Een ander surrealistisch aspect bestond in de
verzameling voor het appel van de gedetineerden
dat meermaals per dag werd uitgevoerd. De
gedetineerden werden verplicht om rechtop te
staan, daarbij de gekwetsten en zelfs de doden te
ondersteunen, dit bij ijskoude weersomstandigheden of bij zware regenval, soms uren
lang, om nadien de waanzinnige uitlatingen van de
kampverantwoordelijke, Josef KRAMER, te moeten
aanhoren.
Ik ga niet het volledig bezoek van dit kamp
beschrijven want té veel dwaasheden zijn te
vermelden.
Het vertonen van de fotoʼs van de naziʼs die bij de
bevrijding opgehangen zijn is, wat mij betreft, hen
nog té veel eer betonen en hen een belang toe te
kennen dat ze in geen geval verdienen.
Dit alles heeft mijn overtuiging gesterkt dat de
toekomstige generaties absoluut moeten ingelicht
worden over wat in het verleden is gebeurd en dat
gelijkaardige ideologieën opnieuw de kop opsteken.
Mijn echtgenote en ik zijn nog steeds onder de
indruk van het onbegrip tegenover deze
barbaarsheid en ik zou ten zeerste graag bijdragen
tot de verspreiding van dit bericht.
Joseph JACQUEMOTTE

Concert SERVIO 2013 (herzien programma)

BOEKING
DhrMvw………………………………………………………………………
Zal aanwezig zijn op het concert SERVIO “A festival of Remembrance” op 11 november 2013 om 16u, in
het Koninklijk Conservatorium, 30 Regentschapstraat te 1000 Brussel, en reserveert volgende plaatsen:
……… x aan 35 € minimum (stadskledij) ; ……… x aan 25 € (stadskledij) ; ……… x 35 € (vaandeldrager
met begeleider)
en stort de som van ……… € op rekening IBAN BE64 0000 9794 6152 - BPOTBEB1 van SERVIO
De toegangskaarten mogen naar het volgende adres gestuurd worden :
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
A.A.U.B. voor 30 oktober 2013
SERVIO 20 Karmelietenstraat, 1000 Brussel - contact@servio-vzw-asbl.be

Een kom frisse lucht ...
De leden van onze vereniging mogen zich echt verheugen over het spektakel dat door enthousiaste en
ontspannen jongeren gebracht werd en dat stof leverde tot gesprek, met rondom hen een euforisch publiek,
waarvan het gedrag contrasteert met de sombere omstandigheden van eeuwigdurende communautaire
rivaliteiten die helemaal niet enthousiasmerend zijn.
Wij denken hierbij vooral aan de artist Stromae en de sportieve Vincent Kompany die, de laatste dagen, dé
nummer één in de pers en bij de media zijn.
Het bericht van samenwerken van Stromae, vóór een onstuimig publiek op de Grote Merkt van Brussel,
verwarmt het hart bij allen die het gezellig samen zijn en de verstandhouding in onze samenleving
verdedigen, een samenleving die in hun dromen gelukkig en ontspannen is.
Kompany van zijn kant brengt, door zijn nederige houding, niet alleen de voetbal supporters in vervoering,
maar het ganse Belgisch publiek door, overal in de wereld, onze driekleur alle eer aan te doen.
Deze jongeren, die trouwens niet alleen zijn, trekken een spoor waarvan vele landgenoten verwachten dat
het als een voorbeeld zou gevolgd worden door onze vroede politici.

Mededelingen van onze leden
Comité Leiemonument
Het Comité Leiemonument te Kortrijk verzoekt ons om mede te delen dat de jaarlijkse herdenking van de
slag aan de Leie op zondag 18 mei in 2014 is voorzien. Men wijst er eveneens op dat het de 60ste
verjaardag is van het leggen van de eerste steen van het monument door ZM Koning Boudewijn.

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

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 ½ bladzijde) of sympathiserend sponsor (400,00 € ¼
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>.

Update van de lijst van de SERVIO provinciale vertegenwoordigers
Militair Commando Provincie West-Vlaanderen
Kolonel Vlieger Rudy THEYS - Kuiperstraat 21, 8000 BRUGGE - 050/36 62 11
Vertegenwoordiger SERVIO - De Heer Christian DELGOFFE -Vosseslag 69, 8420 DE HAAN
0479/56 00 74 - christian.delgoffe@gmail.com
Militair Commando Provincie Oost-Vlaanderen
Kolonel SBH Eric DE DURPEL Ir. - Kwartier Leopoldskazerne , Casper de Craeyerstraat 2,
9000 GENT - 09/267 37 05
Vertegenwoordiger SERVIO De Heer Jacques MERTENS - Warande 35, 9890 GAVERE
09/282 66 23 (phone-fax) - (michel.boskin@belgacom.net)
Militair Commando Provincie Antwerpen
Kolonel SBH Dirk VERHAEGEN - Kwartier Belgiëlei, Belgiëlei 117, 2018 ANTWERPEN
03/285 74 10
Vertegenwoordiger SERVIO -Bnes Antoinette PECHER - Tolhuisstraat 15, 2040 Lillo-Antwerpen - 03/569 04
05 - antoinettepecher@skynet.be
Militair Commando Provincie Limburg
Kolonel Vlieger Johan STEYAERT - Kwartier Guffenslaan, Guffenslaan 26, 3500 HASSELT - 011/45 74 11
Vertegenwoordiger SERVIO - Dhr Willem BOFFIN - Hasseltseteenweg 191, 3800 SINT-TRUIDEN - 0485/16
41 36 - mailto:willemboffin@yahoo.com
Militair Commando Provincie Vlaams Brabant
Luitenant-kolonel SBH Antoine VAN GENECHTEN, Ir. - Kwartier Bondgenotenlaan, Bondgenotenlaan 120,
3000 LEUVEN - 016/70 10 11
Vertegenwoordiger SERVIO - De Heer Roger THIELEMANS - Kerkhofstraat 29, 3110 ROTSELAAR - 016/58
10 52 - 0475/92 04 62 - mailto:on1bth@skynet.be
Militair Commando van het Brussels Hoofdstedelijk gewest – Commandement Militaire de la Région
Bruxelles Capitale
Luitenant kolonel Vlieger Militair Administrateur – Lieutenant-colonel Aviateur Administrateur Militaire Michel
GALANT - Kwartier Prins Albert – Quartier Prince Albert
Karmelietenstraat 24/12 Rue des Petits Carmes, BRUSSEL 1000 BRUXELLES- 02/515 46 04
Vertegenwoordiger – Délégué SERVIO - De Heer Léon DE TURCK - rue du Boulet 27,
1000 Bruxelles - 0495/76 78 75 - mailto:eondeturck@telenet.be
Commandement Militaire Province du Brabant Wallon
Colonel Aviateur BEM Olivier COLMANT, Ir - Quartier Lt Col Charles ROMAN, Place de la Bruyère 20, 1320
BEAUVECHAIN - 010/68 25 57
Représentant SERVIO - Mr. Jean-Luc LENGELÉ - rue de la Cayenne 78, 1360 PERWEZ 081/65 52 71 - 0477/43 82 79 - mailto:gapepjll@yahoo.fr
Commandement Militaire Province de Liège
Colonel BEM Jean-Louis CRUCIFIX - Quartier Saint-Laurent, Rue Saint-Laurent 79, 4000 LIEGE 04/220 83 78
Représentant SERVIO - Mr. Julien DELBOVIER - Rue Robiet 25, 4100 BONCELLES (SERAING) - 04/336
25 95 - 0476/24 65 23 - mailto:delborobiet@yahoo.fr
Commandement Militaire Province du Luxembourg
Lieutenant-colonel Arnold DE BEIR - Quartier Général BASTIN - Route de Bouillon 88,
6700 STOCKEM (ARLON) - 063/24 74 90
Représentant SERVIO - Mr. Jean-Marie MOTTET - Tier Saint-Antoine 14, 6940 BARVAUX - 086/21 22 35 0475/57 26 53 - mailto:jean-marie.mottet@skynet.be
Commandement Militaire Province de Namur
Colonel BEM Dominique VINDEVOGEL - Quartier Plaine de Belgrade, Chemin de la Plaine, 5000 NAMUR 081/72 84 45
Représentant SERVIO - Mr. Michel LEENAERS - Rue Antoine Nelis 147, 5001 BELGRADE - 081/73 48 08 0497/68 01 95 - mailto:leenaersm@hotmail.com
Commandement Militaire Province du Hainaut
Colonel dʼAviation Administrateur Militaire Pierre BANCU - Quartier Léopold, Rue des Passages 14, 7000
MONS - 065/40 61 05
Rerprésentant SERVIO - Mr. Pierre DEPREZ - Rue Baijot 10, 7603 BON SECOURS 069/77 29 38 - 0494/47 46 97 - mailto:dpzp@ordi-web.eu

