
Gelegenheidswoord: 11 november 1922 – 11 november 2022 

 

Sire 

  

Het is een eer om op deze bijzondere 11 november hier als woordvoerder te staan van allen die vóór de 

Koning verzameld zijn. Precies 100 jaar geleden verwelkomde een generatie dappere strijders van de 

Grote Oorlog Zijne Majesteit koning Albert, de overgrootvader van de Koning, hier bij dit belangrijke 

nationale herdenkingsmonument. 

Vandaag de dag omringen 4 generaties het nationale monument. De laatste oud-strijders van de 2
e
 

Wereldoorlog zijn aanwezig, alsook de veteranen van Korea en van de Koude Oorlog, de veteranen en 

militairen van na de Koude Oorlog en de jonge aangeworven vrijwilligers, van alle rangen, die ervoor 

gekozen hebben om te dienen bij de Belgische Krijgsmacht. Deze morgen buigen wij ons allen nederig 

voor de Onbekende Soldaat. Wij verzekeren de Koning dat de inzet van onze voorgangers om België, 

haar vrijheid en haar waarden te verdedigen, ook de onze is, vandaag en morgen. 

 

Dames en heren, politieke, diplomatieke en militaire autoriteiten, beste gasten en 

vaderlandslievende vrienden, 

 

Op 11 november 1922 werd een onbekende soldaat plechtig begraven aan de voet van de 

Congreskolom, het symboolmonument van onze onafhankelijkheid. Wij weten helemaal niets over 

deze soldaat. Hij marcheerde af en hij kwam niet meer terug. Hij kon niet worden herkend, noch door 

zijn familieleden, noch door zijn kameraden. 

En deze soldaat werd DE onbekende soldaat: 

- Hij die er niet meer was, is nu al 100 jaar onder ons aanwezig, en de Eeuwige Vlam zorgt ervoor dat 

hij voor altijd hier is. 

- Hij die voor België stierf, schreef geen geschiedenis maar de geschiedenis heeft hem erkend. 

- Hij die ons voorging, is nu het levende symbool van onze inzet voor de vrede. 

 

Alles heeft een prijs, ook de vrede. Voor de ouderen kwam deze ten koste van veel leed en de 4 hier 

aanwezige generaties weten dat. 

Van generatie op generatie hebben wij beloofd dat wij daarvoor bereid zijn. 

In onze steden en dorpen, waar onze kameraden verzameld staan voor de lokale monumenten, doen zij 

dat ook. 

En om onze belofte na te komen, koesteren wij onze families en vrienden, die ons steunen. 

 

Als wij vandaag voor de Onbekende Soldaat staan, dan is dat niet om erkend te worden. 

Wij vragen wel uw steun omdat onze opdracht ver van voleindigd is. 

Overal ter wereld heerst er oorlog, ook aan de grenzen van Europa. 

Wij hoeven dus allen ervoor te zorgen dat de herinnering overgedragen wordt: wij kunnen de jongeren 

bijstaan om het verleden te begrijpen en richtinggevend hen de toekomst laten inzien. 

Dit monument en de geschiedenis zijn richtinggevende. Naast de tekens en de bakens die zij ons nalaat 

zijn er ook de voorbeeldige mensen.  

Daarom rekenen wij op u om garant te staan voor het goede behoud van deze belangrijke plaats van de 

nationale herinnering. 

 

Dear allies and friends of Belgium, 

 

On behalf of the veterans and the younger military in front of you, let me express our deepest 

appreciation for your presence today to this special 11
th

 of November commemoration. 

Belgium is said to be in the heart of Europe. Through history we have also been a battlefield in 

Europe. Belgians know the value of peace and the price of war. 

We are grateful to our allies and friends, especially to those who rest in peace in our numerous 

cemeteries. 

 

Leve de Koning, leve België – Vive le Roi, vive la Belgique. 


