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Dames en heren met uw titels en in uw hoedanigheden,
Ik wil u bedanken voor uw aanwezigheid vandaag in het federale Parlement naar
aanleiding van de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa.
Door de coronacrisis konden we deze herdenkingsdag tot op heden niet organiseren
zoals we dat de jaren voordien hebben gedaan.
Laten we stilstaan bij de geschiedenis:
Op 7 mei 1945 om 2.41 uur werd de akte van de Duitse overgave ondertekend in
Reims. De gevechten moesten op 8 mei om 3.01 uur gestaakt worden. Het nieuws
werd officieel bekendgemaakt op 8 mei om 15 uur.
Die terugkeer naar vrede en vrijheid betekende het einde van een lange donkere
periode van onderdrukking en leed onder het juk van de nazi’s. Heel de
bezettingsperiode lang moesten de inwoners van de bezette landen de meest
gruwelijke uitwassen van de dictatuur en de tirannie ondergaan.
Nu de oorlog in Oekraïne nog steeds voortwoedt, is het nuttig dat wij onszelf eraan
herinneren wat een wereldoorlog betekent: een wereldbrand waarin de gruwel
extreme proporties aanneemt, 50 miljoen doden maar ook miljoenen gewonden,
miljoenen vermisten, verwoeste steden, een platgeslagen economie en bedrijven
die te gronde gericht worden, een gemuilkorfde pers, verslagenheid, ontbering, de
vernietiging van alles wat tot het Leven behoort.
Hoewel de Tweede Wereldoorlog in Europa officieel beëindigd werd op 8 mei 1945,
trokken de bevrijdingstroepen op 2 september 1944 ons land binnen, na een
bliksemsnelle doorbraak bij de slag om Normandië. Niets kon de geallieerde
rupsvoertuigen nog tegenhouden, het Duitse leger blies de aftocht en sloeg te
midden van de chaos op de vlucht met alle voertuigen waar het de hand kon op
leggen.

1

In de Wetstraat, waar we ons vandaag bevinden, weerklonken de laatste schoten van
Duitsers die zich in het Warandepark verschanst hadden.
Toen de geallieerden door de straten trokken gaf dat aanleiding tot uitzinnige
vreugdetaferelen. Het Brusselse Welcome hield dagen- en nachtenlang aan en was
uitbundiger dan het onthaal dat de bevrijders te beurt was gevallen sinds de landing
in Normandië. De acteur David Niven, destijds majoor in het Britse leger, beschreef
het enthousiasme waarmee de troepen van Hare Majesteit begroet werden als volgt:
“De reactie van de Parijzenaars op hun bevrijding lijkt wel een lijkbidderscongres
vergeleken met het gedrag van de Belgen.”
Op dinsdag 19 september 1944, amper zestien dagen na de bevrijding van Brussel,
kwam het Parlement opnieuw bijeen en vergaderde het op deze plek voor het eerst
sinds mei 1940.
Het halfrond was versierd met Belgische vlaggen, die wapperden naast de Engelse,
Amerikaanse, Franse, Nederlandse, Poolse en Luxemburgse vlag. Op de tribunes, die
opgetuigd waren met borduurwerk van donkerrood fluweel, zaten de chefs van de
Belgische en geallieerde militaire missies, de vertegenwoordigers van de
verschillende Belgische verzetsbewegingen, de vertegenwoordigers van de
verenigingen van oud-strijders van 1940 en van de oorlog 1914-1918. De
vertegenwoordigers van de geallieerde naties, die in Brussel waren, hadden
plaatsgenomen in de diplomatieke tribune.
Na de toespraken van de voorzitters van Kamer en Senaat, de heer Van Cauwelaert
en de heer Gillon, bracht eerste minister Pierlot uitgebreid verslag uit van het
regeringsbeleid tijdens de oorlog.
Een pijnlijke bladzijde uit onze geschiedenis werd stilaan omgedraaid. Nu was het
zaak zich toe te leggen op de heropbouw en de oprichting van structuren die onze
samenlevingen op weg zouden helpen naar een toekomst zonder de nachtmerries
die het eerste deel van de 20ste eeuw aldoor geteisterd hadden.
Deze oorlog ligt steeds verder achter ons en velen die hem gevoerd en meegemaakt
hebben, zijn er niet meer. Niettemin blijft het cruciaal om de herinnering aan ons
verleden levend te houden zodat we kunnen bouwen aan een betere toekomst en
een betere wereld.
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