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Viering Koningsdag  

15 november 2022 

Kolonel Rykebosch, 

Dames en heren consuls en ereconsuls 

Dames en heren Eremandatarissen,  

Hoogwaardigheidsbekleders, 

Geachte aanwezigen, 

 

Een logisch begin van deze toespraak zou een zekere 

vreugde en blijdschap moeten zijn, omdat we 

vandaag eindelijk weer samen een toast kunnen 

uitbrengen op onze Vorst.  

 

En of dat inderdaad deugd doet na een veel te lange 

periode van afstand houden, van beperkte vrijheden 

en contacten… 

 

Helaas is er nog niet al te veel ruimte voor vreugde 

en blijdschap.  
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In Oekraïne woedt nu al bijna 9 maand een oorlog die 

levens, steden en dorpen verwoest, die mensen op de 

vlucht jaagt en onnoemelijk diepe wonden slaat.  

 

Die oorlog treft ons allen: in de eerste plaats het 

tragische lot van burgers en soldaten die niet alleen 

voor hun, maar ook voor onze vrijheid strijden. Het lot 

van mensen op zoek naar opvang: meer dan 60.000 

van hen vonden in ons land een onderkomen. Het lot 

van de meest kwetsbaren die meer nog dan anderen 

worden getroffen door stijgende voedsel- en 

energieprijzen.  

 

In eigen land verloor Thomas Monjoie, een jonge 

politie-officier, in tragische omstandigheden, tijdens zijn 

dienst in Brussel het leven.  

Hij werd er doodgestoken door een geradicaliseerde 

man die geen geheim maakte van zijn haat tegen de 

politie.  

 

Zijn jonge collega-politie-officier raakte ernstig 

gewond. 
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Alvorens een woord van dank te richten tot allen die de 

voorbije crises meer dan het verschil maakten, verzoek 

ik u om een moment van stilte.  

Een moment van ingetogen stilte ter nagedachtenis 

van agent Monjoie en van allen die, in dienst van de 

vrijheid en veiligheid van ons allen, het leven lieten of 

ernstig gewond raakten. 

(stilte) 

Ik dank u. 

 

Dames en heren, 

 

De drie jaren die sinds onze laatste bijeenkomst 

passeerden, waren lastig en uitdagend.  

Door zijn onvoorspelbaarheid, omvang, en impact, 

en steeds weer opduikende nieuwe onzekerheden, 

was de coronacrisis -althans voor onze generatie- 

zonder voorgaande.   

 

De pandemie stelde ons als individu en als 

maatschappij zwaar op de proef.  
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Weersextremen door de klimaatverstoring, de oorlog, 

een vluchtelingen –en asielcrisis, zorgen in de zorg, 

stijgende energie- en voedingskosten, 

roesmiddelengebruik en drugsgeweld… mede door een 

haast ‘chronische noodtoestand’ zullen de gevolgen en 

de weerslag van de pandemie allicht pas geleidelijk in 

hun volle omvang en impact zichtbaar worden.  

 

Tegelijk en godzijdank zijn en waren de volgehouden 

inzet, toewijding en professionele inzet van onze 

zorgverleners en vele vrijwilligers ronduit 

indrukwekkend.  

 

Elk van hen en allen samen maakten ze het verschil 

om zoveel mogelijk mensen te redden en het virus te 

bedwingen. Ze deden dat bovendien vaak in uiterst 

moeilijke en onzekere omstandigheden.   

Nooit eerder voelden we de onmisbaarheid van al onze 

hulpdiensten zo scherp. 

Voor hun, voor uw inzet, in weerwil van persoonlijke 

risico’s of gevaar, zijn en blijven we hen en u grenzeloos 

dankbaar.   
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Dames en heren, 

 

‘In nood leert men z’n vrienden pas echt kennen’, zo 

luidt het gezegde.   

 

‘In nood leerden we vele vrienden en partners inderdaad 

snel en goed kennen’.  

Dat was m.n. het geval toen Kolonel Rudy Rykebosch 

in september 2020 Kolonel Paul Haccuria opvolgde als 

Provinciaal Militair Commandant.  

In volle Covid-crisis verrichtte Defensie waanzinnig veel 

en uitmuntend werk achter de schermen in het raam 

van haar “Hulp aan de Natie”. 

Het leger bood logistieke ondersteuning bij de 

verdeling van Persoonlijke BeschermingsMiddelen: 

mondmaskers, schorten, gels…, en verleende vele uren 

bijstand in o.m. Woonzorgcentra waar en wanneer de 

personeelsuitval zo groot was dat de zorg niet meer 

verzekerd was.  

Kolonel Rykenbosch, medewerkers van Defensie heel 

veel dank voor al die inzet en grenzeloos veel 

engagement.  



6 
 

Wat geldt voor Defensie, dames en heren, geldt 

evenzeer voor de Brandweer, de medische 

discipline, de politie, de civiele bescherming, onze 

diensten Noodplanning, burgemeesters en heel veel 

vrijwilligers. Ook hen breng ik graag hulde en dank ik 

namens u allen. 

En wat geldt voor de Corona-pandemie geldt 

onverminderd voor de crises die erop volgden: de 

waterbom die in het bijzonder de Vesdervallei 

midscheeps trof, de hitte en droogte, de opvang van 

ontheemden. Zo’n 12.000 in provincie Antwerpen 

alleen. 

Beste dames en heren,  

 

Ook de hele bevolking, ook u allen ben ik dankbaar 

en erkentelijk: dank voor de grote 

vaccinatiebereidheid, dank voor zoveel omzichtig en 

spaarzaam gedrag.  

 

Voor het eerste leidde een droge, hete zomer niet tot 

lastig grote piekverbruiken van leidingwater. 

Buitensporig drinkwaterverbruik bleef uit. Er waren zelfs 

geen overheidsmaatregelen voor nodig. 
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Enigermate ‘geholpen’ door een milde herfst, en hoge 

energieprijzen, drukten we met zijn allen ons gas- en 

energieverbruik. Zo versterken we de koopkracht, 

verminderen we de uitstoot én onze energie-

afhankelijkheid.  

Dames en heren, dat we leven in uiterst complexe 

tijden van transitie, is een open deur. 

  

Ook de arbeidsmarkt ontsnapt er niet aan. De ‘search 

for talent’ treft zowat alle sectoren: onderwijs, zorg, 

kinderopvang en niet in het minst ook onze hulp –en 

defensiediensten. 

 

Talent aantrekken voor defensie, brandweer, zorg 

en politie én een sterk retentiebeleid betekent meer 

dan ooit– in woord en daad- investeren in imago, 

reputatie, respect en vertrouwen.  

 

Dat vraagt veel van alle medewerkers.   

 

Het begint bij de rekrutering, opleiding, training  

en kent zijn vervolg in de loopbaanontwikkeling en 

werkorganisatie.  
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Kortom, werken voor en bij defensie, brandweer, zorg 

en politie moet vooral aantrekkelijk zijn en blijven.  

 

Wie werkt voor defensie, brandweer, zorg en politie 

moet zich –niettegenstaande de intrinsieke risico’s  

en gevaren- bovendien veilig of minstens correct 

beschermd weten. 

 

Enkel zo kunnen enthousiaste talenten geworven 

worden en behouden blijven.   

 

Onze mogelijkheden zijn eerder beperkt, maar niettemin 

en met uw steun hoop en reken ik erop dat we 

 – ondanks of mede dankzij de waaier aan complexe 

uitdagingen- voldoende, vooral jonge mensen, 

kunnen blijven overtuigen om onze defensie, zorg- , 

politie en brandweerrangen te versterken.  

 

In de overtuiging dat ze in het bijzonder in tijden van  

een gezondheids- of andere crisis maar vooral ook los 

daarvan, op min of meer ‘gewone’ dagen, 

buitengewoon waardevol en gewaardeerd werk 

verrichten.   
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Dames en heren, 

 

Ook onze Vorst en Hare Majesteit zetten zich tijdens de 

corona-pandemie en de crises die de wereld treffen 

empathisch en warm in om onze bevolking steeds 

opnieuw een hart onder de riem te steken, en zo hoop 

te bieden.  

Talrijk waren de bezoeken aan zorginstellingen, 

farmabedrijven die vaccins ontwikkelen en produceren, 

test –en vaccinatiecentra. Talrijk waren de online-

gesprekken met lokale besturen en velen die het nóg 

lastiger dan anderen hadden tijdens de pandemie.   

 

Hij toonde en toont zich een Vorst voor en tussen het 

volk. 

Uw aanwezigheid vandaag toont aan dat u Koning 

Filip een warm hart toedraagt en waardering hebt 

voor de wijze waarop Hij en Zijn gezin Hun rol en taken 

vervullen.   

Ik stel dan ook voor dat we samen het glas heffen op 

Koning Filip I. 

Leve de Koning! 


