
21 juli 2021 

 

Ook dit jaar wordt 21 juli niet gevierd zoals voorheen, vanwege de COVID pandemie. 

 

Even ter herinnering: in 2020 werd het nationale Te Deum gezongen in de St-Michiels en St-

Goedelekathedraal van Brussel, in aanwezigheid van de Koninklijke Familie en voor een beperkt 

publiek van autoriteiten en diplomaten. 

Het militaire defilé werd gewoon afgeschaft. 

Slechts 3 Oud-strijders werden door  Defensie geëerd op het Paleizenplein in Brussel. Ze mochten er 

het solidariteitscharter van SERVIO overhandigen aan 3 jongeren, in het bijzijn van Zijne Majesteit de 

Koning. Zo markeerden ze symbolisch de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, 

dat in 2020 niet herdacht kon worden. De 3 anciens en de 3 jongeren wisselden er de belofte uit, in de 

3 landstalen, om niets te “vergeten”. 

 

Ook dit jaar nog wordt 21 juli gevierd met enige beperkingen in verband met de gezondheidssituatie in 

het land. 

Net als vorig jaar wordt er weer een Te Deum gezongen voor een beperkt publiek van uitgenodigde 

autoriteiten en diplomaten. Dit jaar echter zal de SERVIO-vlag midden in de kathedraal staan, 

symbolisch om alle vaderlandslievende verenigingen te vertegenwoordigen. 

 

Het militaire defilé op het Paleizenplein, dit jaar vervroegd naar 14.00 uur, zal een "mengeling van 

traditie en moderniteit" zijn en zal korter zijn. Er is geen publiek aanwezig, enkel uitgenodigden. 

Naar jaarlijkse traditie wordt het militaire defilé in prelude door de Veteranen geopend. Eerst passeren 

er 28 Koreaanse oorlogsveteranen voor Zijne Majesteit de Koning in vintage jeeps. Daarna stapt de 

Koninklijke Muziekkapel van de Marine vooraan een detachement van 50 veteranen met hun vlaggen. 

Het “nieuwe formaat” van de verkleinde militaire parade vindt u in de paradebrochure op 

www.2107.be  (N) 

Prinses Elisabeth marcheert mee met de detachementen van de Koninklijke Militaire School. 

 

Het vernieuwde burgerdefilé komt vervolgens aan bod en daar zijn ook alle elementen ervan  terug te 

vinden op www.2107.be  (N) 

 

Het feest in het Park in Brussel en het traditionele vuurwerk op het Paleizenplein zijn dit jaar opnieuw 

afgelast. 

 

Wij wensen u een fijne 21 juli en nodigen u van harte uit om de Nationale Feestdag met de Belgische 

vlag te vieren. 

 

Lang leve de koning, leve België! 
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