
 

6 april 2020 

Brief aan de veteranen en hun families 

 

 

Beste vriend veteraan, 

Beste families van de veteranen, 

 

 

Even ter herinnering: in de nacht van 6 op 7 april 1994 wordt de moord op 10 Belgische 

commando’s gepleegd. Op deze 7 april verneemt België met afschuw de dramatische gebeurtenissen 

in Rwanda. Ze kosten het leven aan 10 blauw helmen: korporaal Bruno Bassine, korporaal Alain 

Debatty, korporaal Christophe Dupont, korporaal Stéphane Lhoir, korporaal Bruno Meaux, korporaal 

Louis Plescia, korporaal Christophe Renwa, korporaal Marc Uyttebroeck, 1
ste

 sergeant Yannick Leroy 

et luitenant Thierry Lotin. 7 april blijft voortaan een moeilijke te herbeleven dag voor de families van 

deze militairen, gestorven voor de vrede. 

 

Sindsdien is 7 april een nationale militaire herdenking geworden, ter ere van alle Belgische veteranen 

die omgekomen zijn bij een bevolen militaire operatie in het buitenland. Dit zijn de talrijke operaties, 

de humanitaire of vredeshandhavingoperaties genoemd, die sinds het einde van de Tweede 

Wereldoorlog zijn uitgevoerd onder de auspiciën van de Verenigde Naties, de NAVO, de EU, elk 

andere internationale organisatie met een mandaat of onder Belgisch bevel. 

 

Zo worden elk jaar op 7 april de hoogste Belgische politieke en militaire autoriteiten, de militairen en 

hun families, uitgenodigd voor een nationale ceremonie te Brussel, voor het Graf van de Onbekende 

Soldaat en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Koning. De lange lijst met namen van 

alle militairen die sinds 1945 “te velde” zijn gevallen wordt afgelezen met een roerende stem. 

Bloemenkransen en eenvoudige boeketten worden aan de voet van het Graf neergelegd en de Vlam 

van de eeuwige herinnering wordt heropgeflakkerd. Andere ceremonies, discreter maar net zo 

ontroerend, vinden plaats elders in het Land en in de kazernes. 

 

Dit jaar swingt COVID-19 ons, terecht, om thuis ingeloten te blijven. Wij zullen deze dag echter niet 

zonder een gebaar voorbij laten gaan. Waarom zouden wij onze gevel niet bevlaggen met de Belgische 

vlag? Waarom het Belgisch Volkslied niet thuis samen zingen? Zodoende drukken wij ook onze 

gevoelens van medeleven voor de vele slachtoffers die het Coronavirus al heeft gemaakt. Het is een 

gebaar ter ondersteuning van alle zieken die kampen tegen COVID-19 en voor al diegenen die het 

virus bestrijden en die ons Land helpen recht staan. 

 

Zoals eerder al gezegd met de brief van 1 april laatstleden zal de grote vzw SERVIO asbl en haar 

vaderlandslievende vrienden dit eerste nationale en lokale eerbetoon, dat dit jaar 2020 niet openbaar 

kan worden gehouden, niet vergeten. 

 

Laten wij volhouden. Wij gaan winnen! 

 

Met warme, roerende en vriendelijke groeten, 

 

Voor de leden van de beheerraad van vzw SERVIO asbl 

 

Jacques ROSIERS, Ir 

Divisie admiraal b.d. 

Ere Vleugeladjudant van de Koning 

Voorzitter van SERVIO 

 


