
Het is kort na de 
middag als we het 
militair terrein in 
Peutie oprijden. Of we 
even onze identiteits-
kaart willen afgeven 

aan het onthaal en een toelating 
voor onze wagen kunnen 
regelen. Natuurlijk.  
Je krijgt niet elke dag zoveel 
militair vertoon van zo dichtbij 
te zien. Adjudant-chef Inge 
Cantryn is Public Affairs Officers 
bij de dienst Strategische 
Communicatie. Ze neemt ons 
samen met een ploeg van de 
RTBF en Het Nieuwsblad op 
sleeptouw. “Vandaag doen de 
grondtroepen een volledige 
doorloop van het defilé, 
weliswaar zonder de minister en 
de koninklijke familie. Eenheden 
uit het hele land zijn aanwezig. 
Er lopen ook veteranen en 
reservisten mee en een eenheid 
van Eurocorps.” Die laatste is 
een internationaal korps met 
militairen uit België, Luxemburg, 
Frankrijk, Duitsland, Spanje  
en Polen. 

“Een deel van de Belgische 
militairen draagt al het nieuwe 
uniform. Tijdens het defilé stellen 
we de uniformen voor aan het 
grote publiek. Tegen eind dit jaar 
zul je ze meer en meer zien. We 
stellen ook nieuwe voertuigen 
voor. Tijdens het defilé leggen 
we dit jaar ook de nadruk op de 
internationale samenwerkingen, 
de jeugd die ook meemarcheert 
en de muziekkapellen.” Op de 
nationale feestdag zelf waren er 
uiteindelijk zo’n 2000 militairen 
aanwezig, inclusief die van de 
gemotoriseerde colonne en de 
militairen die het Feest in het 
Park verzorgen. 

De schouwing van de troepen 
gebeurt op 21 juli traditiegetrouw 
door de koning, vandaag neemt 
luitenant Stéphane, Officier 
Protocol, de honneurs waar. Als 
coördinator leidt hij vandaag 
voor de tweede keer de militaire 
optocht in goede banen, dit jaar 
opnieuw zonder coronamaat- 
regelen. “Vandaag heb ik een 
hele goede prestatie gezien en 

dat maakt me wel fier.  
De voorbereidingen begonnen  
al in december vorig jaar.  
De doorloop vandaag is het 
ideale moment om nog extra 
aanwijzingen te geven aan de 
militairen die nu voor de  
eerste keer meelopen.” 

Langs het parcours komen de 
militairen verschillende markers 
tegen, aangeduid met  
genummerde vlaggen. “Dan 
weten ze waar ze bijvoorbeeld 
het hoofd naar links moeten 
draaien of waar de koning wordt 
gegroet. Het is cruciaal dat 
die groet correct en op het 
juiste moment gebeurt”, geeft 
Stéphane nog mee.  NT
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Elke maand trekken we door Vlaanderen, op zoek naar  
opvallende verhalen bij de openbare diensten.

VANDAAG: De generale repetitie van het Nationaal Defilé in het  
Militair Kwartier Majoor Housiau in Peutie.
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“Het is belangrijk 
dat de groet naar de 
Koning op het juiste 

moment gebeurt.”
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