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In andere omstandigheden zou een brief op 1 april nogal verdacht lijken. Vandaag richt ik mij tot u vanuit mijn 

woonplaats, de thuisbasis waar ik mij teruggetrokken heb, om de begrenzing opgelegd door de nationale overheid in 

het kader van de strijd tegen COVID-19 op te volgen. Bij het begin van de 3
de

 week als kluizenaar hoop ik jullie 

gezond en veilig te mogen weten in de plaats waar u zich ingesloten heeft en dat dit ook kan gelden voor de uwen. Wij 

denken bijzonder aan de zieken, de overledenen, hun families en diegenen die hen helpen. 

Vandaag is de inzet van al onze capaciteiten en middelen noodzakelijk om de epidemie die ons Land, Europa en de 

wereld treft, te bestrijden. Wij zijn ervan overtuigd dat het behoud van een eensgezinde beslissing in de strijd de beste 

manier is om de uitdaging aan te gaan. Het is op basis van deskundige adviezen van experts dat de prioriteiten 

vastgelegd worden. Daarna is het in functie van deze prioriteiten dat al onze preventieve en verzorgingsinspanningen 

gecoördineerd worden, alsook de operationele, logistieke, financiële acties, en dat de acties opgevolgd of 

gedecentraliseerd worden, daar waar het nodig is of werkt. Ons menselijk kapitaal, onze discipline, onze toewijding en 

ons moreel zullen ons in staat stellen het vooropgestelde einddoel te bereiken: de pandemie te verslaan en het Land 

weer recht te trekken. 

Dit moet pijnlijke herinneringen oproepen bij de Ouderen onder ons. 75 jaar geleden namen ze deel en beleefden ze 

als overwinnaars het einde van de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding van de kampen, een meer dan vijf jaar 

lange strijd om een einde te stellen aan het naziregime. Nazi Duitsland, de verklaarde vijand van onze democratieën, 

wilde Europa aan haar ideologie onderwerpen. Ze heeft echt niet geaarzeld om Staatsgeweld te gebruiken alsook 

menselijke wreedheid. Dit was geïnstitutionaliseerd geweld, op een nog ooit eerder geziene schaal, om hen die niet in 

het gelid liepen of die het niet waard waren om te leven volgens hun verwerpelijke ideologie, van kant te maken. 

Met deze droevige herinneringen uit de Geschiedenis in ons achterhoofd begrijpen wij maar al te goed de gekozen 

tactiek om het onzichtbare virus te overwinnen: iedereen die van het virus beschermd moet worden insluiten terwijl 

iedereen die het Coronavirus kan bestrijden inzetten. Meer nog, wij steunen deze met lijf en ziel. De dag van de 

overwinning zal er komen en dan zullen wij alle actoren, uit de eerste lijn en in de ondersteuning, met “een bijzondere 

DANK U” toejuichen! Zoals 75 jaar geleden zal er werk van gemaakt worden om België weer op te bouwen, ons 

Land dat nu de bui over zich moet laten gedijen. 

Ondertussen hebben wij, één voor één, alle vaderlandslievende plechtigheden en de 75jarige herdenkingen van de 

kalender van het 1
ste

 semester  van 2020 moeten schrappen. De afzondering verhindert ons om bijeen te komen tijdens 

deze momenten van herinnering, zij het voor een monument, voor een gedenksteen of op een andere bijzondere plaats. 

Wij zien niet meer onze vaandels noch de bloemenkransen. Wij missen onze kameraden alsook de jongeren die ons 

steunen. Dit jaar zullen onze herinneringsdagen niet op dag D plaatsvinden. 

Gedurende de laatste drie weken hebben we hiervan opeenvolgend acte van genomen en wij begrijpen het maar best. 

Laat ons desondanks wensen dat wij tijdens het 2
de

 semester van 2020 een inhaalbeweging kunnen maken om een 

groot herinneringsmoment, vandaag van ons door de Coronavirus gestolen, te markeren. Wij zullen dan even pauzeren 

om een terugblik te brengen aan de vergeten helden van 75 jaar geleden en wij zullen ook diegenen eren die, in 

levenden lijve, nog in ons midden zijn. Het zal het officieel moment zijn om te getuigen maar vooral ook om ons te 

verbinden tot het doorgeven van onze waarden. Laat ons noemen: de inzet voor de vrijheid, de democratie, de 

menselijke waardigheid, het belang van de vriendschap en van de solidariteit, de burgerzin en de bereidheid om klaar 

te zijn om de veiligheid te verzekeren, in alle domeinen, voor het welzijn van ons Land en haar bevolking. Het kader 

van morgen zal het Europa zijn, in een alom verbonden wereld. Wij ondervinden het vandaag aan den lijve, ten koste 

van ons. Bij de Victorieviering zullen wij zeker de overwinnaars van het COVID-19 voegen. 
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