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1/  Lettre transmise par le Président SERVIO à S.E. Mme l’Ambassadrice de France 
suite aux attentats odieux perpétrés le vendredi 13 novembre 2015 à Paris: 

 

 

Siège social: Maatschappelijke zetel: 

Club Prince Albert Prins Albert Club 

rue des Petits Carmes 20 Karmelietenstraat 20 

1000 BRUXELLES 1000 BRUSSEL 

v.z.w. SERVIO a.s.b.l. 

Ondernemingsnummer (BS) - 409 655 744 - Numéroentreprised’(MB) 
Nationale koepel van de Belgische oud-strijders, politieke gevangenen, verzetstrijders, oorlogsslachtoffers, veteranen en aange-sloten vaderlandslievende verenigingen. 

Coupole nationale des associations belges d’anciensrans co et associations patriotiques affiliées 

Tel.: 0479-56.00.74 - Fax: 02 501 23 35  
e-mail:  servio.be@gmail.com  

Internet:  www.servio-vzw-asbl.be  
IBAN: BE64 000097946152 - BIC BPOTBEB1 

Bruxelles, le 16 novembre 2015 
 
A S.E. madame Claude-France ARNOULD  

Ambassadeur de la République française en Belgique 
 

Madame l’Ambassadeur, 

 

Dès les dramatiques attentats de la nuit du 13 au 14 novembre, nous avons été choqués par la 
succession de nouvelles qui nous parvenaient par différents moyens de communication de Paris.  Samedi 
matin, il était clair qu’un carnage odieux avait eu lieu en différents endroits de votre capitale. 

Au nom des membres du conseil d'administration et des membres de l'association SERVIO de Belgique, 
j'ai l'honneur de transmettre nos condoléances émues et nos sentiments de compassion pour les nom-
breuses familles éprouvées par les attaques meurtrières à Paris. Nous sommes de tout cœur avec tous les 
Français, injustement accablés par la violence aveugle qui les touche. 

Hier, lors de la Fête du Roi, nous avons marqué une minute de silence.  Les différentes associations et 
mouvements patriotiques, regroupés dans notre coupole ou indépendantes de celle-ci, ont fait de même. 

Nous soutenons fermement les Français dans l'épreuve et nous leur témoignons volontiers, une fois de 
plus, notre sincère amitié.  Nous espérons que nos services combinés pourront traquer, trouver et juger les 
responsables et réagir de la façon qui s’impose. 

Veuillez croire, Madame l’Ambassadeur, en l’expression de m distingués, 

 

 

 

 
Jacques ROSIERS, Ir 

Amiral de division e.r. 
Aide de Camp honoraire du Roi 

Président de SERVIO 

mailto:servio.be@gmail.com
http://www.servio-vzw-asbl.be/
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Le Concert Servio 2015 

Poursuivant la tradition instaurée par feu le Général 
M. Greindl depuis 5 ans, une nouvelle équipe a orga-
nisé le cinquième Concert Servio le 11 novembre 2015 
dont le thème était la « Victoire 1945 ». 

Un très beau programme était présenté aux partici-
pants.  Il débuta par les Petits Chanteurs de Belgique 
dirigés par Anthony Vigneron et qui ont interprété du 
J.S. Bach, A. Vilvaldi, M. Henric et du Verdi. 

Après un entracte durant lequel les participants pou-
vaient profiter de boisons et d’une petites restaura-
tion et admirer les œuvres de Linda Van der Meeren 
sur la Seconde guerre, le concert se poursuivi par une 
Brabançonne chantée par Louis Couturiaux entouré 
des Petits Chanteurs de Belgique. 

La Musique Royale de la Marine Belge dirigée par le 
Maître-Principal chef Bjorn Verschoore a ensuite joué 
des airs de circonstances des compositeurs A. Co-
pland, G. Gerschwin, D. Ellington, G. Goodwin, C. 
Chaplin, Rodgers/Hammerstein, S. Letot et G. Miller.  
Un véritable festival de Jazz ! 

 
Le concert s’est terminé par la Marche des Vétérans 
belges. 

Innovation cette anné : la diffusion d’informations sur 
l’asbl Pinocchio, association prenant à cœur les inté-
rêts et le bien-être des enfants ou adolescents vic-
times de brûlures.  Un chèque d’un montant de 400€ 
lui a été remis. 

Quelque 200 personnes ont participé aux frais 
d’organisation en assistant au spectacle ou en effec-
tuant un don. 

La nouvelle équipe organisatrice satisfaite de cette 
première expérience s’est déjà réunie en vue d’une 
organisation d’un sixième concert en 2016 et en espé-
rant une participation encore plus nombreuse. 
(Texte E.Genot).  

Voir / zie: 

« Do ré mi » https://www.youtube.com/watch?v=KjQ7iGC_gKs 

« Brabançonne »  https://www.youtube.com/watch?v=KBKBgGr_M3M 

Het Servio Concert 2015 

De traditie, ingevoerd vijf jaren geleden door wijlen 
Generaal M. Greindl, werd door een nieuwe ploeg 
verdergezet en organiseerde het vijfde Concert Servio 
op 11 november 2015 met als thema «1945: De 
overwinning». 

Een zeer mooi programma werd aan de aanwezigen 
voorgesteld.  Eerst was er het “Knapenkoor van Bel-
gië”, onder leiding van Dhr. Anthony Vigneron, zon-
gen werken van J.S. Bach, A. Vilvaldi, M. Henric en 
Verdi. 

Na een pauze, waarbij de genodigden de gelegenheid 
hadden om een natje en een droogje te nuttigen tij-
dens het bewonderen van de doeken met als thema 
de Oorlogen en tentoongesteld door Mw. Linda Van 
der Meeren, werd het concert verdergezet met een 
Brabançonne gezongen door Dhr. Louis Couturiaux 
omringd door het Knapenkoor van België. 

 
De Koninklijke Muziek Kapel van de Belgische Marine, 
gedirigeerd door Oppermeester - chef Bjorn Ver-
schoore interpreteerde daarna gelegeheidsmuziek-
stukken van: A. Copland, G. Gerschwin, D. Ellington, 
G. Goodwin, C. Chaplin, Rodgers/Hammerstein, S. Le-
tot et G. Miller. Kortom een echt Jazz festival ! 

Het concert werd afgesloten met de Mars van de Bel-
gische Veteranen. 

Nieuw dit jaar was het verspreiden van informatie 
met betrekking tot de vzw Pinocchio, een vereniging 
dat zich inzet voor de opvang en het welzijn van de 
kinderen slachtoffer van brandwonden.  Na afloop 
werd hen een check van400€ overhandigd. 

Ongeveer 200 personen namen deel aan de organisa-
tiekosten door het bijwonen van het concert of door 
een gift te doen. 

De nieuwe ploeg, verantwoordelijk voor de organisa-
tie, was opgetogen met deze nieuwe ervaring en is 
reeds opnieuw bijeengekomen om een zesde te hou-
den in 2016, hopende op een nog grotere opkomst. 
(Tekst E.Genot). 

Meer foto’s op : 

http://www.lindavandermeeren.com/tentoonstelling-conservatorium-

brussel-111115.html    

https://www.youtube.com/watch?v=KjQ7iGC_gKs
https://www.youtube.com/watch?v=KBKBgGr_M3M
http://www.lindavandermeeren.com/tentoonstelling-conservatorium-brussel-111115.html
http://www.lindavandermeeren.com/tentoonstelling-conservatorium-brussel-111115.html
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Boekbespreking  - Voor U gelezen: 

‘Terechtgesteld: “Duitse executies in Oost-en West Vlaanderen 1941-1944” -T. De Craene 

(Letterkundige prijs 2012 Stichting Geheim Leger    -    Fondation Armée Secrète). 

Nadat Tim De Craene ons in 2009 zijn masterscriptie 
“Semper fidelis, de geschiedenis van de executie-
oorden van Rieme en Oostakker“ had voorgelegd ter 
beoordeling, biedt hij ons een nieuw boek aan met 
als titel: “Terechtgesteld.” Duitse executies in Oost-
en West Vlaanderen. 

Ook met dit boek benadert en onderzoekt hij het lot 
van verzetslieden die werden geëxecuteerd na uit-
spraak van het vonnis door de Duitse Oberfeldkom-
mandant ,die ook Gerichtsherr was in Gent.  

Voor minstens 96 personen betekende dit een exe-
cutie in Loppem, Rieme of Oostakker. 

De kracht van dit boek ligt in de confrontatie die de 
lezer aangaat met de ter dood veroordeelden.  Ze 
staan met foto gedrukt en betrekken de lezer zo 
nauwer met het lot dat de verzetslieden te beurt 
viel. 

De auteur beschrijft de activiteiten in het verzet van 
deze personen die aanleiding waren tot executie. 
Meestal ging het om sabotagedaden, zoals spoor-
wegsabotage, doorknippen van elektriciteitskabels, 
vernietiging van stoorzenders, brandstichting, aan-
slagen op leden van de Gestapo.  Deze daden waren 
de kerntaken van het verzet. 

De lezer verneemt ook dat niet zelden verklikking 
aan de basis van de terechtstelling ligt. 

De sporen van executies in Rieme en Oostakker 
werden door de bezetters zoveel mogelijk gewist.  
Onderzoek leidde tot de ontdekking dat dode licha-
men ver van de executieplaatsen, naar het geheim 
kerkhof van Hechtel in Limburg werden afgevoerd. 

Roerend wordt het wanneer men de laatste woor-
den aan de familie door de veroordeelde leest.  De 
auteur beschrijft ook de gesteldheid, de psycholo-
gische druk, die op de leden van een executiepelo-
ton rust. 

Verder in het boek beschrijft de auteur de executie-
oorden en de plechtigheden die er plaatsvinden ter 
nagedachtenis van de geëxecuteerden.   

Rieme is sinds 1998 opgegeven. Men spreekt nu van 
het geïntegreerde Executieoord Oostakker-Rieme.  
Het is een oord van bezinning. 

“Terechtgesteld “is een boek dat gebaseerd  is op 
een doorgedreven onderzoek.  De auteur consul-
teerde de archieven van het herdenkingscomité van 
de executieoorden van Rieme en Oostakker.  Het 
stadsarchief van de stad Gent diende eveneens als 

steun voor dit werk evenals de autopsieverslagen 
van de vakgroep gerechtelijke geneeskunde van de 
universiteit van Gent. 

De auteur verrichtte ook opzoekingen in het Soma 
(Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse 
maatschappij).  Werden verder geraadpleegd: het 
Belgisch staatsblad, persartikels, andere auteurs.  
Men kan spreken van een historisch uiterst be-
trouwbaar boek en het verdient een grondige lec-
tuur. 

In een verzorgde taal worden de gebeurtenissen 
voorgesteld.  Het woordgebruik richt zich op het es-
sentiële. De lezer wordt benaderd met foto’s en af-
drukken van documenten. Hierdoor kan hij meele-
ven op het ritme van de gebeurtenissen. 

Werken zoals dat van Tim De Craene dragen ertoe 
bij meer interesse voor het verleden op te brengen. 
Het is een boek dat de plicht van de herinnering on-
dersteunt; Het is conform aan de doelstellingen van 
de onze Stichting Geheim Leger 1940-1945. 

 

Het boek is rechtstreeks te bestellen bij de auteur 
via decraenetim@hotmail.com (Prijs = 19.95 €). 
Beoordeling opgemaakt door Yvan Lambrechts (Voorzitter Stichting Ge-

heim Leger).  
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8 november 2015:  Drama te Marke 

Nog voor de herdenking begon te Marke heeft een voertuig de Vaandeldragers en genodigden van het voet-
pad gemaaid.  Van één van de vaandeldragers werd volgende mail verstuurd: “Toen ik vertrok was de balans 
1 dode, 5 zwaargewonden, en meer dan 10 lichtgewonden.  Naar verluidt zou op dit ogenblik er al een twee-
de persoon zijn overleden.” 

Hierop verstuurde SERVIO volgende mail naar de West-Vlaamse vaandeldragers: 

Geachte vaderlandslievende vrienden en Vaandeldragers, 

Gelieve de getuigenis van mijn afschuw en medeleven te willen ontvangen bij het vernemen van 

het ongelukkig drama te Marke, 

Met oprechte vaderlandslievende groeten 

Hieronder een foto van beide Vaandeldragers 

R.I.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

              Eddy Verholle                            Achiel Van Loo 

Beiden waren Vaandrigs NVMBB en steeds trouw aanwezig op talrijke plechtigheden doorheen het Land.   

De zoon Filip (51 jaar) en de kleinzoon Seppe (11 jaar) van Achiel Van Loo zijn ook Vaandeldragers.    

Sinds kort oefenen de drie generaties samen hun hobby 'vaandeldragen' uit. 

“We hadden eerst maar twee vlaggen, maar nu heb ik ook een oudstrijdersverenigingsvlag uit het Ieperse, 
waardoor ik afgelopen zondag voor de tweede keer kon meegaan", gaat de man verder. 

Voor de drie generaties is het vaandeldragen een echte hobby. "We doen dat uit interesse en om respect te be-
tuigen. We nemen die hobby dan ook serieus, want we staan daar niet om te lachen natuurlijk. We blijven dit 
doen zolang mijn pa het kan", besluit Filip.  
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Rol van SERVIO vzw: 

Is de instantie die de nationale verenigingen van oud-
strijders, politieke gevangenen, slachtoffers van oor-
log, veteranen alsmede verschillende patriottische 
verenigingen, hergroeperen.  

De rol van SERVIO is aanvullend op die van IV-INIG, 
parastatale instantie, die belast is met de gevestigde 
belangen van de leden van SERVIO en ziet eveneens 
speciaal toe op het verderzetten van Herinnerings-
plicht.  

 
SERVIO baseert zijn actie op het voorbeeld van al zij 
die gediend hebben of die, zoals u, nog vandaag het 
land en de maatschappij door hun engagement en 
hun offer voor de verdediging van onze vrijheden 
dienen.   

De vereniging heeft zich als doel gesteld om een ver-
antwoordelijk burgerschap in het algemeen te bevor-
deren onder haar leden en in de samenleving.   

Daarom ondersteunt de vereniging de ontwikkelings-
projecten van de burgerzin en een democratische 
ethiek door middel van bezoeken op plaatsen van de 
Herinnering, initiatieven en educatieve reizen, her-
denkingen, het jaarlijks concert op 11 november, 
deelname aan de optocht op 21 juli, verschillende 
manifestaties enz….  

Hiervoor is ze op zoek naar gemotiveerde veteranen 
die zich bereid verklaren om samen te werken aan de 
uitvoering van deze projecten.  

De vereniging coördineert de vertegenwoordiging 
van zijn leden bij de nationale manifestaties van 7 
april (dag van de veteranen), 8 mei (eind van de 
tweede wereldoorlog in Europa), van de Cenotaaf 
van Londen in juli, van 21 juli (nationale feestdag), 11 
november (wapenstilstand van de eerste wereldoor-
log) en 15 november (feest van de Koning).  

Wenst U meer weten, raadpleeg dan onze website 
http://servio-vzw-asbl.be/. 

Wenst U onze projecten te ondersteunen?  Aarzel 
dan niet om contact op te nemen en/of om ons uw 
opmerkingen over te maken via het emailadres: ser-
vio.be@gmail.com 

Rôle de SERVIO asbl: 

L’ asbl SERVIO est l’organisme qui regroupe les associa-
tions nationales d’anciens combattants, prisonniers 
politiques, victimes de guerre, vétérans, ainsi que plu-
sieurs associations patriotiques. 

Le rôle de SERVIO est complémentaire à celui de l’IV-
INIG, organisme parastatal, qui est en charge des in-
térêts matériels des membres de SERVIO, et veille 
aussi tout spécialement à l’entretien de la mémoire. 

SERVIO fonde son action sur l’exemple de tous ceux 
qui ont servi ou, qui comme vous, servent encore au-
jourd’hui le pays et la société par leur engagement et 
leur sacrifice pour la défense de nos libertés. 

L’association s’est fixée pour but de promouvoir par-
mi ses membres et, dans la société en général, une ci-
toyenneté responsable.   

 
A cet effet, l’association soutient les projets de déve-
loppement du civisme et d’une éthique démocratique, 
tels que les visites à des lieux de mémoire, les initia-
tives et les voyages éducatifs, les commémorations, le 
concert annuel du 11 novembre, le défilé du 21 juillet, 
manifestations diverses etc….  

Elle est en quête à cet effet de vétérans motivés dis-
posés à collaborer à la mise en œuvre de ces projets. 

L’association coordonne la représentation de ses 
membres lors des manifestations nationales du 7 avril 
(journée des vétérans), du 8 mai (fin de la seconde 
guerre mondiale), du Cénotaphe de Londres en  juillet, 
du 21 juillet (fête nationale), du 11 novembre (armis-
tice de la première guerre mondiale) et du 15 no-
vembre (fête du Roi).  

Pour en savoir plus, consultez notre site internet  

http://servio-vzw-asbl.be/. 

Envie de soutenir nos projets ? N’hésitez pas à pren-
dre contact et/ou à nous faire part de vos observa-
tions, à l’adresse : servio.be@gmail.com 

mailto:servio.be@gmail.com
mailto:servio.be@gmail.com
http://servio-vzw-asbl.be/
mailto:servio.be@gmail.com

