ASBL

Coupole nationale des associations belges
d’anciens combattants, prisonniers politiques, résistants, victimes de guerre, vétérans et associations patriotiques affiliées.

S

SERVIO VZW
Nationale koepel van de Belgische oud-strijders, politieke gevangenen, verzetsstrijders, oorlogsslachtoffers, veteranen en aangesloten vaderlandslievende
verenigingen.

ERVIO, un organisme-coupole qui fédère les associations belges nationales représentatives,

d’anciens combattants, résistants, prisonniers politiques, victimes militaires et civiles, des guerres dans
lesquelles des Belges ont été engagés; de vétérans, militaires et assimilés, ayant participé à des opérations militaires et/ou humanitaires de maintien et/ou de rétablissement de la paix; de patriotes et de citoyens.
Ces associations ont toutes pour but fondamental de maintenir vivante la mémoire des Anciens et de
transmettre aux jeunes générations leurs idéaux de paix, de défense des libertés démocratiques,
d’attachement au Roi, à la Belgique et aux institutions.
Elles conviennent de la nécessité d’intensifier et d’approfondir les liens existants par la mise en œuvre
d’une stratégie de la transmission de la mémoire; la définition, en commun, d’un plan d’actions pour garantir efficacité et efficience du travail de mémoire ; une communication concertée et développée en collaboration avec le War Heritage Institute.
SERVIO veut maintenir vivante l’histoire de la Belgique et permettre la transmission et l’appropriation de
celle-ci par les citoyens. Grâce aux témoignages, au respect envers les personnes, dont la mémoire est
honorée, et envers les lieux de mémoire, les associations veulent valoriser un patrimoine commun.
Leurs actions servent à établir la connexion entre le passé, le présent et l’avenir, dans une perspective
éducative. Le travail de mémoire vise à favoriser le dialogue intergénérationnel.

L

e 11 novembre 2018, le Roi s’est adressé aux anciens et aux jeunes, présents devant la Tombe du

Soldat inconnu, à l’occasion du centenaire de l’armistice.
Les paroles du Roi ont résonné aux oreilles des anciens, vétérans et membres des nombreuses associations patriotiques rassemblées pour cette commémoration particulière. Nous en avons retenu, en citant respectueusement le Roi : « Le jour viendra où nous ne pourrons plus compter sur la présence chaleureuse d’anciens combattants qui ont défendu notre territoire. Je m’engage de garder vivantes, avec
vous, la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour nous et les valeurs pour lesquelles ils se sont battus ».
Pour répondre à l’appel du Roi, les associations patriotiques se sont regroupées et ont rédigé une charte
à publier lors d’une cérémonie des 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La pandémie du COVID 19 n’a pas encore permis de le faire cette année 2020.
C’est donc aujourd’hui, en ce 21 juillet 2020, jour de Fête nationale pour la Belgique, que 3 anciens
combattants de la Seconde Guerre mondiale remettent un exemplaire hors-série de la charte intergénérationnelle à 3 jeunes gens. Quelques anciens sont encore toujours bien vivants parmi nous mais ils
sont prêts à passer le flambeau.
Ils demandent aux plus jeunes de continuer le travail de mémoire, celui qui les a tenus debout jusqu’à
aujourd’hui. La liberté a un prix. La paix demande de l’engagement !

ASBL

«

SERVIO VZW

I

k vraag jullie de herinnering levend te houden aan wie voor onze vrijheid zijn leven heeft
gegeven, en de gedenkplaatsen die voor hen zijn ingericht, in ere te houden. »

Monsieur Thierry Coppieters ‘t Wallant

«

Je vous demande de maintenir vivant le lien entre le passé, le présent et l’avenir, par le
dialogue entre les générations. »

Comte Henri d’Oultremont

«

Ich bitte Sie, die Geschichte unseres Landes lebend zu halten. »

Baron Ludo de Vleeschauwer

Fait à Bruxelles, le 21 juillet 2020, à l’occasion de la remise de la chartre intergénérationnelle, en trois
exemplaires, dont cet exemplaire est le premier.
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SERVIO VZW
Nationale koepel van de Belgische oud-strijders, politieke gevangenen, verzetsstrijders, oorlogsslachtoffers, veteranen en aangesloten vaderlandslievende
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ervio is een koepelorganisatie die de Belgische nationale verenigingen vertegenwoordigt bestaande

uit de oud-strijders, verzetsstrijders, politieke gevangenen, militaire en burgerslachtoffers van de oorlogen waarin Belgen werden ingezet; de veteranen, militairen en gelijkgestelde burgers, die hebben deelgenomen aan militaire en/of humanitaire opdrachten ter bewaring en herstelling van de vrede; alsook uit
vaderlandslievenden en burgers.
Al die verenigingen hebben als fundamentele doelstelling de herinnering aan de oudere generaties levendig te houden en aan de jongere generaties hun idealen van vrede, van het verdedigen van democratische vrijheden, van de gehechtheid aan de Koning, aan België en aan de instellingen over te brengen.
Ze zijn het erover eens dat het noodzakelijk is om de bestaande banden hechter en dieper te maken
door een strategie van de herinnering uit te werken; het gezamenlijk bepalen van een actieplan om de
doeltreffendheid en de efficiëntie van het herdenken te waarborgen; een gezamenlijke communicatie uit
te werken met het War Heritage Institute.
SERVIO wil de geschiedenis van België levend houden en verspreiding en toe-eigening ervan toelaten
door de burgers. Dankzij getuigenissen, met respect voor de personen waarvan we de herinnering eren,
en met respect voor de herdenkingsplaatsen, willen de verenigingen het gemeenschappelijk patrimonium opwaarderen. Hun acties, die plaatsvinden in een educatief kader, dienen als brug tussen het verleden, het heden en de toekomst. De herdenkingen zijn erop geënt de intergenerationele dialoog in de
hand te werken.

O

p 11 november 2018, ter gelegenheid van honderd jaar Wapenstilstand, heeft de Koning zich ge-

richt tot de ouderen en de jongeren die aanwezig waren voor het Graf van de Onbekende Soldaat. De
woorden van de Koning weerklonken in de geest van de oud-strijders, veteranen en de leden van de
verschillende vaderlandslievende verenigingen. Onder meer hebben we onthouden en citeren we de
Koning respectvol: “Er komt een dag dat we de warme aanwezigheid zullen moeten missen van oudstrijders die ons grondgebied hebben verdedigd. Ik verbind me ertoe, samen met jullie, de herinnering
levend te houden aan hen die zich voor ons hebben opgeofferd en mij te blijven inzetten voor de waarden waarvoor zij hebben gestreden”.
Om te antwoorden aan de oproep van de Koning, hebben de vaderlandslievende verenigingen zich verenigd en een charter opgesteld, te publiceren tijdens een ceremonie ter nagedachtenis van 75 jaar einde
van de Tweede Wereldoorlog in Europa. De pandemie COVID 19 heeft dit echter niet toegelaten.
Het is dus vandaag, 21 juli 2020, ter gelegenheid van de Nationale Feestdag van België, dat drie oudstrijders van de Tweede Wereldoorlog dit charter symbolisch overhandigen aan drie jongeren. Enkele
oud-strijders bevinden zich nog onder ons en zijn klaar om de fakkel door te geven.
Ze vragen aan de jongeren om de herdenking verder te zetten, dewelke hen heeft rechtgehouden tot op
de dag van vandaag. Vrijheid heeft een prijs. Vrede vereist inzet!

ASBL

«

SERVIO VZW

I

k vraag jullie de herinnering levend te houden aan wie voor onze vrijheid zijn leven heeft
gegeven, en de gedenkplaatsen die voor hen zijn ingericht, in ere te houden. »

Jonkheer Thierry Coppieters ‘t Wallant

«

Je vous demande de maintenir vivant le lien entre le passé, le présent et l’avenir, par le
dialogue entre les générations. »

Graaf Henri d’Oultremont

«

Ich bitte Sie, die Geschichte unseres Landes lebend zu halten.

»

Baron Ludo de Vleeschauwer

Gedaan te Brussel, op 21 juli 2020, ter gelegenheid van de overdracht van het intergenerationeel
charter, in drie exemplaren, waarvan dit het tweede exemplaar is.
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uit de oud-strijders, verzetsstrijders, politieke gevangenen, militaire en burgerslachtoffers van de oorlogen waarin Belgen werden ingezet; de veteranen, militairen en gelijkgestelde burgers, die hebben deelgenomen aan militaire en/of humanitaire opdrachten ter bewaring en herstelling van de vrede; alsook uit
vaderlandslievenden en burgers.
Al die verenigingen hebben als fundamentele doelstelling de herinnering aan de oudere generaties levendig te houden en aan de jongere generaties hun idealen van vrede, van het verdedigen van democratische vrijheden, van de gehechtheid aan de Koning, aan België en aan de instellingen over te brengen.
Ze zijn het erover eens dat het noodzakelijk is om de bestaande banden hechter en dieper te maken
door een strategie van de herinnering uit te werken; het gezamenlijk bepalen van een actieplan om de
doeltreffendheid en de efficiëntie van het herdenken te waarborgen; een gezamenlijke communicatie uit
te werken met het War Heritage Institute.
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door de burgers. Dankzij getuigenissen, met respect voor de personen waarvan we de herinnering eren,
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O

p 11 november 2018, ter gelegenheid van honderd jaar Wapenstilstand, heeft de Koning zich ge-

richt tot de ouderen en de jongeren die aanwezig waren voor het Graf van de Onbekende Soldaat. De
woorden van de Koning weerklonken in de geest van de oud-strijders, veteranen en de leden van de
verschillende vaderlandslievende verenigingen. Onder meer hebben we onthouden en citeren we de
Koning respectvol: “Er komt een dag dat we de warme aanwezigheid zullen moeten missen van oudstrijders die ons grondgebied hebben verdedigd. Ik verbind me ertoe, samen met jullie, de herinnering
levend te houden aan hen die zich voor ons hebben opgeofferd en mij te blijven inzetten voor de waarden waarvoor zij hebben gestreden”.
Om te antwoorden aan de oproep van de Koning, hebben de vaderlandslievende verenigingen zich verenigd en een charter opgesteld, te publiceren tijdens een ceremonie ter nagedachtenis van 75 jaar einde
van de Tweede Wereldoorlog in Europa. De pandemie COVID 19 heeft dit echter niet toegelaten.
Het is dus vandaag, 21 juli 2020, ter gelegenheid van de Nationale Feestdag van België, dat drie oudstrijders van de Tweede Wereldoorlog dit charter symbolisch overhandigen aan drie jongeren. Enkele
oud-strijders bevinden zich nog onder ons en zijn klaar om de fakkel door te geven.
Ze vragen aan de jongeren om de herdenking verder te zetten, dewelke hen heeft rechtgehouden tot op
de dag van vandaag. Vrijheid heeft een prijs. Vrede vereist inzet!
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k vraag jullie de herinnering levend te houden aan wie voor onze vrijheid zijn leven heeft
gegeven, en de gedenkplaatsen die voor hen zijn ingericht, in ere te houden. »

Jonkheer Thierry Coppieters ‘t Wallant

«

Je vous demande de maintenir vivant le lien entre le passé, le présent et l’avenir, par le
dialogue entre les générations. »

Graaf Henri d’Oultremont

«

Ich bitte Sie, die Geschichte unseres Landes lebend zu halten.

»

Baron Ludo de Vleeschauwer

Gedaan te Brussel, op 21 juli 2020, ter gelegenheid van de overdracht van het intergenerationeel
charter, in drie exemplaren, waarvan dit het derde exemplaar is.

