
Brussel, 6 juni 2019 

 

SERVIO vzw mededeling ter gelegenheid van de herdenkingen van 6 juni 1944 

 

Vandaag 6 juni 2019 hebben de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van SERVIO vzw, het 

overkoepelend orgaan van de Belgische verenigingen van oud-strijders, politieke gevangenen, 

weerstanders, oorlogsslachtoffers, veteranen en aangesloten vaderlandslievende verenigingen, het 

begin van hun vergadering geopend met een minuut stilte. Zij betuigen hun eerbied voor de moed en 

de opofferingsgeest van hun Anciens die 75 jaar geleden in de operaties “Neptunus” en “Overlord” 

werden ingezet om Europa te bevrijden van het juk van de Nazi’s. 

 

Vandaag vermindert meer en meer het aantal van de oudgedienden die het epos van de bevrijding 

hebben waargemaakt. Aan twee van onze leden, de baron Ludo de Vleeschauwer, oudgediende van de 

Royal Navy/ section belge, en de baron Roger Coekelbergs, oudgediende van de Belgische weerstand 

en lid van de inlichtings-en actiediensten, wordt bijzonder eer bewezen. Een van hen was aanwezig op 

de herdenkingen van 5 en 6 juni 1944, terwijl de andere in ons midden was. 

 

De zin voor engagement van onze voorgangers voor de vrijheid en de waarden die de basis zijn van 

een democratie, zonder compromis tot het ultieme offer, verdient een bijzondere aandacht op deze 6
de

 

juni 2019. Meer dan ooit verwachten onze Anciens dat deze houding van respect voor de menselijk 

waarden overgedragen wordt aan de jongeren van onze maatschappij. 

 

Mogen de herdenkingen van het einde van de Tweede Wereldoorlog ons aanzetten om de oproep van 

de Anciens te respecteren. Laten we onze wilskracht, en vaardigheden bundelen en ijveren voor 

datgene wat ons verenigt in één België, rijk aan verscheidenheid, en voor een sterk en vredevol 

Europa. 

 

Op deze verjaardag van de duurzaam herwonnen vrijheid doen wij een officiële en federerende oproep 

tot de politieke, economische en culturele autoriteiten, evenals tot de garanten van onze veiligheid en 

defensie. Moge deze oproep deel uitmaken van de lopende onderhandelingen op zowel het regionaal, 

communautair, federaal en internationaal niveau, teneinde de vrije wereld en een vredig België voor 

onze jongeren, zoals die ons overgedragen werd door onze Anciens, te garanderen. 

 

We vragen eveneens dat een federaal minister verantwoordelijk zou zijn voor alle aangelegenheden 

betreffende de Oud-strijders en jongere Veteranen, teneinde het werk en het vrijwillige engagement te 

vergemakkelijken van de leden van de vele patriottische verenigingen, die ijveren voor het 

vereeuwigen van de herinnering en de waarden van onze Anciens. 

 

Het versnelde verdwijnen van de nog in leven zijnde overleveraars van de herinnering zet ons aan om 

alle vaderlandslievende verenigingen aan te moedigen om na te denken over de mogelijke acties, met 

het oog op de bestendiging van de herinnering aan onze Anciens en de fundamentele waarden van 

onze democratie, en dat in het bijzonder bij de jongeren. 

 

Wij, SERVIO, koepel van de vaderlandslievende verenigingen van het Land, dringen nadrukkelijk aan 

bij onze politieke verantwoordelijken op alle overheidsniveaus om elk initiatief in die zin voorgesteld 

te willen ondersteunen. 

 

 

Jacques ROSIERS en de leden van de raad van bestuur van SERVIO vzw 


