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Coupole nationale des associations belges 
d’anciens combattants, prisonniers politiques, 
résistants, victimes de guerre, vétérans et asso-
ciations patriotiques affiliées. 

Nationale koepel van de Belgische oud-
strijders, politieke gevangenen, verzetsstrijders, 
oorlogsslachtoffers, veteranen en aangesloten 
vaderlandslievende verenigingen. 

 

Brussel, 15 november 2021 
 

 
 
Open brief 
 
 
 
Tijdens het bijwonen deze morgen van het Te Deum, gezongen ter ere van Koningsdag in de Sint-Michiels-en-
Goedelekathedraal in Brussel, voor onze vlag en een beperkt publiek vanwege COVID, was ik bijzonder geschokt 
door het onthaal gegeven door luidruchtige demonstranten aan Zijne Majesteit koning Albert II, toen Hij uit de au-
to stapte, vergezeld van koningin Paola en prins Laurent. 
 
De verschillende groepen demonstranten, verzameld vooraan de trappen naar de kathedraal, fluitend, schreeu-
wend en met luid vuurwerk aan het gooien, bleken een bonte en kleurrijke groep politieagenten te zijn, met vak-
bondsvlaggen erbij, die door hun houding de aankomst en het plechtige onthaal van de Koninklijke gasten om 
10 uur verstoorden. 
 
Deze beledigende en ongepaste houding tijdens een officiële nationale ceremonie heeft ons geschokt. We zijn 
het aan onszelf verplicht om het te schrijven en te zeggen, namens de oud-strijders, veteranen en leden van de 
vaderlandslievende verenigingen aangesloten bij de SERVIO nationale koepel. Terwijl alle militairen vandaag hun 
boodschap van trouw en gehechtheid aan de Koning sturen ter gelegenheid van Zijn feest via hun hiërarchische 
ketens, terwijl we Hem dit mondeling op 11 november konden herhalen, voor het Graf van de Onbekende Sol-
daat, onderscheidt de politie zich door deze respectloze houding. We zijn hiervoor boos. 
 
Hoe kan men nog de Koning dienen als dergelijke houdingen getolereerd worden? Namens alle SERVIO-leden 
ben ik de woordvoerder om deze belediging van de Koning te hekelen. De leden van de vaderlandslievende ver-
enigingen verzameld bij SERVIO roepen op tot respect voor de persoon van de Koning, die borg staat voor de 
waarden waarvoor wij bereid zijn om ons in te zetten. We kunnen dergelijke respectloze excessen niet aanvaar-
den in naam van de syndicale vrijheid. In andere omstandigheden en op andere plaatsen werden bepaalde acties 
op de openbare weg verboden. We doen een beroep op de waardigheid van de politieagent die gerespecteerd 
moet worden. 
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