
 

 
 
 
 
Beste vrienden oud-strijders, 
Beste Hoeselaren 
  
Vandaag staan we stil bij Wereldoorlog I en in het bijzonder de tweede Wereldoorlog. 
We herdenken dat de geallieerden, de Duitse bezetter uit de Lage Landen verdreven.  
De geallieerde strijdkrachten werden toen in 1945 als helden onthaald.  
Vele senioren, die toen nog jong waren, kunnen zich dit nog herinneren.  
Na vijf lange jaren van bezetting en ellende, konden de mensen eindelijk weer opgelucht ademhalen, 
het was één groot volksfeest.  
  
Het is dankzij de zware opofferingen van toen,dat mijn generatie in voorspoed is kunnen opgroeien.  
Dat wij nooit hebben moeten vluchten, nooit hebben moeten honger lijden, dat wij nooit de wapens 
hebben moeten opnemen.  
Dat hebben wij allemaal te danken aan de volharding van onze voorouders. Dat mogen we nooit 
vergeten. 
Ook al hebben we zeer lang op een nieuwe federale regering moeten wachten, we leven nu al bijna 
76 jaar, in een land van democratie en vrijheid, een welvarend land van melk en honing! 
We ervaren dit als gewoon, en vanzelfsprekend.  
Vooral daarom, dat dit herdenken en stilstaan bij het verleden, van grote betekenis is en blijft.   
Daarom dat plechtigheden zoals vandaag moeten blijven bestaan, zelfs al liggen beide 
wereldoorlogen, al jaren achter ons. 
  
Vandaag maken we in ons mooie landje een heel andere oorlog mee! 
Ieder land, de ganse wereld, werd in het begin van dit jaar, geconfronteerd met een nieuw en andere 
soort oorlog.  



Een oorlog met een onzichtbare vijand,… een vijand van iedere mens op aarde! 
Het coronavirus! Covid-19! 
Dit is een zeer dodelijke vijand, die men niet ziet aankomen, en in het bijzonder voor de bejaarden en 
al de zwakkeren in onze samenleving. 
Mijn aandacht gaat dan ook naar de duizenden slachtoffers in eigen land, en wereldwijd zelfs een 
paar miljoen doden. 
Dank, grote dank, aan een nieuw soort van soldaten die ons bijstaan, namelijk onze zorgsector in de 
breedte! 
Respect voor hun inzet dat zij reeds maanden leveren, om bijkomende besmettingen te 
voorkomen,… om mensenlevens te redden. 
  
Het afgelopen half jaar krijgen we van de media dagelijks verontrustende info! 
Al de getallen die we dagelijks voorgeschoteld krijgen zijn echte mensenlevens, ieder getal! 
Mensen die door toedoen van besmetting met het coronavirus, nu plotseling, vroeger zijn moeten 
sterven dan verwacht. 
Mensen die soms geen afscheid hebben kunnen nemen van hun dierbaren! 
Samen, en alleen samen, kunnen we een vuist maken, tegen de besmettingen van deze Covid-19, 
een echte mensendoder! 
We moeten dus waakzaam zijn, maar vooral voorzichtig zijn en blijven, en dit tot er een echt 
werkend vaccin bestaat.  
  
Laten we de herdenkingsplechtigheden van vandaag, in het licht zien, van alle oorlogen waarbij er 
slachtoffers vielen, ook deze huidige oorlog van een bijna onoverwinnelijk supervirus, tegen iedere 
mens.  
Laten we een voorbeeld aannemen aan allen die gestreden hebben voor onze vrijheid, aan gans onze 
zorgsector die al maanden lang strijden om mensenlevens te redden. 
Laat ons samen blijven ijveren voor een wereld zonder geweld, zonder pijn, zonder oorlog of 
dodelijke virussen. 
  
Als tastbaar bewijs van onze hulde aan al deze mensen willen wij eerbetoon brengen, en een krans 
van bloemen laten neerleggen.  
Het verheugt mij, als burgemeester van Hoeselt, om samen met u allen te mogen deelnemen aan dit 
eerbetoon.  
  
Ik hoop dan ook, om u allen hier volgend jaar terug te mogen zien. 
Laten we ons samen inzetten om besmettingen te voorkomen, en gaan voor een werkend vaccin, 
zodat we volgend jaar onze 11-novemberhuldiging terug kunnen afsluiten zoals het hoort, met een 
receptie op het gemeentehuis. 
  
Ik dank u allen, en zijt voorzichtig voor u en uw medemens. 
  
2020-11-11 
Werner Raskin 
Burgemeester 
  


