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Dames en heren, 

 

Frankrijk, Rethondes, een plaatsje in het bos van Compiègne, op de naamdag van Sint-

Maarten 1918. Het is 11 uur en de kerkklokken beginnen te luiden. Voor de eerste maal in 

vier lange en verschrikkelijke jaren zijn het geen doodsklokken… Het gebeier wordt 

overgenomen door de kerken in de naburige dorpen en steden, zelfs over de grenzen, en 

dan dringt het eindelijk door: de oorlog is voorbij. 

 

Het is die dag, 11 november 1918, die wij vandaag vieren. Al is er in de negenennegentig 

jaar die op die eerste elfde november zijn gevolgd nooit sprake geweest van een feest. Het 

was de herinnering aan de drama's, de bloedbaden, de ongerijmdheden van de 'Groote 

Oorlog' die altijd overheerste, in naam van het noodzakelijke in stand houden van de 

nagedachtenis, uit eerbied voor de miljoenen slachtoffers van deze wereldwijde slachtpartij 

en niet te vergeten ook voor alle slachtoffers van alle conflicten die er later in de 20ste eeuw 

zijn geweest, want de menselijke oorlogszucht was na 1918 nog niet beteugeld. 

 

Of het nu gaat over '14-'18, '40-'45, de bevrijding van de kampen (in '45), de 

Vietnamoorlog (van '54 tot '70), de moord op John Kennedy (in '65), de staatsgreep in Chili 

(in '70) of de aanslagen op het World Trade Center (in 2001), in onze ijver om ze te 

herdenken gaan wij voorbij aan een reflectie over de gebeurtenissen zelf. 

Desondanks zullen de herinneringen aan het verre of nabije verleden nog lange tijd in onze 

dagelijkse omgeving aanwezig blijven. Ons land telt, verspreid over alle gemeenten, meer 

dan 2.000 oorlogsmonumenten en ongetwijfeld ook even zovele straatnamen ter 

nagedachtenis van een door de bewoners vergeten plaatselijke frontstrijder. Wij worden ook 

aan de oorlog herinnerd telkens als in het nieuws wordt gemeld dat de ontmijningsdienst 

van het leger een op een bouwterrein gevonden obus heeft moeten neutraliseren. De 

levende getuigen zijn echter allemaal verdwenen en de oorlogen die worden herdacht, leven 

alleen nog voort in het collectieve geheugen, de geschiedenisboeken en musea en zijn 

abstracte begrippen geworden. 

 

Het herdenken is een gewoonte geworden: het sust ons geweten en het streelt sommige 

ego's. 

Omdat het zo hoort, houden wij een officiële herdenking met toeschouwers die min of meer 

verplicht zijn aan een burgerlijk of militair of godsdienstig ritueel – of aan alle drie – deel te 

nemen. Wij vervallen in de herhaling en in het statische. Maar stellen wij ons nog wel de 

juiste vragen? Zullen wij ons de juiste vragen stellen in de loop van de komende vier jaar, 

als de media overvloedig zullen berichten over '14-'18-herdenkingen, als op onze scholen 



bijzondere aandacht zal worden besteed aan de moord op de Oostenrijkse aartshertog in 

Sarajevo, de loopgraven, Albert I en de Slag om de IJzer? 

 

Zullen we durven zeggen dat er, na het mosterdgas van 14/18, nog Zyklon B werd gebruikt 

in de nazi-uitroeiingskampen, Agent Orange in Vietnam en onlangs ik weet niet welke 

chemische stof in Syrië? Zullen we durven beweren dat we er lering uit hebben getrokken? 

 

Eeuw na eeuw werd overal de aarde in bloed gedrenkt om grenslijnen te verdedigen of te 

verschuiven. Tot blinde gehoorzaamheid opgeleide mannen zijn bij duizenden gevallen voor 

een stippellijn op een kaart. 

 

Dictators, keizers, generaals en pausen hebben ter rechtvaardiging de vereenzelviging met 

de natie en de heilige opdracht aangevoerd. Zijn die duizenden andere doden gestorven 

vóór hun land of dóór hun land? Voor iemands ambitie, of voor een onwaarschijnlijke god? 

Voor de vrijheid, of voor iemands gekrenkte eerzucht? Zullen we ooit beslissen de 

oorlogsvoering te objectiveren, zullen we ooit toegeven dat we naar het kwaad neigen? 

 

Wordt het geen tijd om niet alleen respect te betuigen aan de nagedachtenis van de 

slachtoffers, maar ook de oorlogen en hun diepere oorzaken te begrijpen, wordt het geen 

tijd dat men ook naast het litteraire en filosofische toneel nadenkt over de oorsprong van 

het kwaad dat eigen is aan de mensheid, en dat we ons afvragen of de waarden waar bij elk 

conflict naar wordt verwezen, het wel waard zijn ervoor te sterven? Wordt het geen tijd dat 

elk voor zich die vragen beantwoordt…? 

 

Zijn we er, met die eeuwige litanieën waarmee we onze herdenkingsplicht steeds weer 

belijden, in geslaagd de grote illusie van "Nooit meer oorlog" om te zetten in wereldvrede? 

Spijtig genoeg niet! Wederom zal klinken dat de doden niet tevergeefs zijn gestorven, dat 

ze de dood boven de schande verkozen, en dat ze niet zullen worden vergeten. 

 

Er worden nog altijd oorlogen gevoerd. De uitvluchten veranderen – of niet –, de 

wapenhandel floreert als nooit tevoren; her en der wordt het legerbudget wel ingekrompen 

en er worden er al eens wapens vernietigd, maar er zijn er nog altijd genoeg om de wereld 

te vernietigen en altijd staat er wel iemand klaar om het nut van wapens te rechtvaardigen. 

 

Vroeger werden de militairen herdacht. Bij de barbaarse aanslagen van tegenwoordig maalt 

men niet meer om het statuut van het gekozen doelwit. Daarom worden nu zowel burgers 

als militairen herdacht. 

 

Moet de herdenking van het pijnlijke verleden niet de gelegenheid bieden om die typisch 

menselijke hang naar zelfvernietiging te onderzoeken? We hoeven het kantiaanse begrip 

van het absolute kwaad niet te kennen, ons aan te sluiten bij Sint-Augustinus' standpunt 

dat de spanning tussen goed en kwaad de grondvoorwaarde is van onze vrijheid, of Hannah 

Arendt erop nalezen over de radicaliteit van het kwaad. 

 



Het 'zou volstaan' dat we onze eigen vrije wil, ons vermogen om nee te zeggen, de 

noodzaak van een collectieve opstand tegen het geweld, de absolute prioriteit van dialoog 

en assertiviteit onderzoeken. 

 

Als de Geschiedenis al een betekenis heeft, is dat dan niet precies dat men alles in het werk 

moet stellen om een herhaling van dergelijke gebeurtenissen te voorkomen door met name 

die vragen te durven stellen? 

 

Gelukkig mag dan sinds 1945 de vrede in Europa hersteld zijn, toch haalde Sarajevo in 

1998, tijdens de Kosovo-oorlog in het hart van Europa, opnieuw de krantenkoppen. Dat is 

minder dan 20 jaar geleden! Ondertussen maken de extreemrechtse bewegingen opgang...  

Anders Breivik in Noorwegen, Jörg Haider in Oostenrijk, de Jobbik-partij in Hongarije... en 

alle anderen die getuigen van ons vreselijke falen van vandaag. Laten we er geen doekjes 

om winden: de economische crisis en de beurskrach volstaan niet om die fenomenen te 

verklaren of te vergoelijken. Op het vlak van de bewustmaking en de verdraagzaamheid 

hebben we de strijd smadelijk verloren. 

 

De herdenkingen moeten het stadium van de herinnering overstijgen en een politieke 

dimensie - in de eerste betekenis van het woord - krijgen. Ze mogen geen steriele aliënatie 

zijn, waarbij we er ons vanaf maken met enkele momenten van emotie. De ware inzet is dat 

de burgers zich opnieuw hun Geschiedenis toe-eigenen, dat die vragen oproept en dat de 

burgers bereid worden gevonden hun geschiedenis te overstijgen en er te blijven aan 

voortbouwen… maar dan op een andere manier! Als we terugdenken aan het verleden, komt 

het er niet alleen op aan onszelf te vertellen wat we belangrijk vinden, maar ook, en 

misschien in de eerste plaats, te bepalen wat we belangrijk vinden voor de toekomst. 

 

Enkele maanden geleden is professor Christian De Duve, de Nobelprijswinnaar voor de 

geneeskunde, overleden. Enige tijd tevoren had een journalist hem gevraagd welk 

grafschrift hij zou kiezen. Het antwoord van de professor luidde: "Probeer beter te doen dan 

wij.". 

 

Die boodschap wil ik overbrengen aan de jongeren die ons vandaag vergezellen.  

 

Dames en heren, op deze feestdag heb ik een aantal sombere bespiegelingen gehouden. Ik 

zou kunnen zeggen dat ik dat betreur en me daarvoor kunnen verontschuldigen, maar ik 

heb gekozen voor transparantie en helderheid, boven de lyrische opwellingen die 

traditioneel met dergelijke gelegenheden gepaard gaan. 

 

Ik dank u voor uw geduld en luisterbereidheid en uw welwillende aanwezigheid in het Paleis 

der Natie.  


