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Protocol 

 
“Eén minuut stilte” een traditie geboren naar 
aanleiding van Wapenstilstand ’14 -’18  
 
Met 11 november voor de deur, geven we het woord aan Yassin Chourouhou, 
protocolchef van Binnenlandse Zaken. Zoals het een goede protocolchef 
betaamt, is Yassin een vat vol wetenswaardigheden over traditie, regels en 
procedures. 
Hij legt onder andere uit dat het gebruik van “één minuut” stilte door 
Frankrijk is ingevoerd tijdens de eerste herdenkingsceremonie van de 
Wapenstilstand ’14-’18. En hij vertelt dat 11 november in België zoveel meer 
betekent dan enkel de herdenking van die Wapenstilstand ondertekend op 11 
november 1918. 
 
11 november betekent voor de meeste mensen de herdenking van de Wapenstilstand 
uit de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. Yassin Chourouhou: “Maar eigenlijk 
herdenken we op 11 november elke vrouw en elke man die sinds de Eerste 
Wereldoorlog haar of zijn leven heeft gegeven in de strijd voor onze vrijheid. We 
doen dit door drie verschillende feiten of gebeurtenissen op te nemen in dit 
eerbetoon.” 
 
Para’s 
Op 11 november herdenken we de doden die gevallen zijn tijdens de eerste 
Wereldoorlog 1914-1918. De Wapenstilstand is op 11 november 1918 ondertekend en 
die datum is symbool geworden voor vrede en herdenking.  
Op 11 november herdenken we ook de doden die zijn gevallen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog 1940-1945. 
Yassin Chourouhou: “En op 11 november herdenken we ook alle militairen, vrouwen 
en mannen, die sinds 1945 gestorven zijn tijdens humanitaire missies of 
vredesoperaties. We doen dit sinds in 1994 onze tien Belgische para’s in Kigali in 
Rwanda zijn gedood. Toen is besloten dat alle Belgische militairen die sinds 1945 
omgekomen zijn tijdens een missie, elk jaar opnieuw zullen herdacht worden op 11 
november.” 
 
Éen minuut stilte 
Op 11 november 1919, tijdens de eerste herdenkingsceremonie van de 
Wapenstilstand van 11 november 1918, besloot Frankrijk  van één minuut stilte in te 
lassen als eerbetoon aan alle mensen overleden tijdens de vreselijke oorlog. 
Yassin Chourouhou: “Het idee maakte danig indruk gemaakt op alle aanwezigen dat 
het al gauw ook in andere landen werd ingevoerd. Tegenwoordig is de “minuut stilte” 
een traditie geworden die gebruikt wordt voor de herdenking van slachtoffers van 
oorlogen en ook voor de slachtoffers van rampen als grote branden of aardbevingen.” 
 
Onbekende soldaat 
Elk jaar opnieuw organiseert de protocolchef van Binnenlandse Zaken tegen 11 
november de herdenkingsplechtigheid in aanwezigheid van onze vorst aan het graf 
van de onbekende soldaat aan de Congreskolom in Brussel.  
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 Het idee dat een onbekende soldaat gestorven tijdens de eerste wereldoorlog 
symbool zou worden voor alle gestorven strijders komt eveneens uit Frankrijk. De 
Britten begroeven echter als eersten een onbekende soldaat in de Adbij van 
Westminster waar tot dan toe enkel koningen hun laatste rustplaats hadden 
gekregen. Veel andere landen hebben later dit voorbeeld gevolgd. 
Yassin Chourouhou: “In België zijn in 1922 de stoffelijke resten van vijf soldaten 
gesneuveld tijdens de eerste wereldoorlog opgegraven. De vijf kisten zijn in rij in een 
lokaal van het station van Brugge geplaatst.” 
“Op 10 november 1922 is aan een oorlogsblinde, ruiter Raymond Haesebroeck van 
het 3de

De volgende morgen heeft Koning Albert I hulde gebracht aan deze onbekende 
soldaat.” 

 Regiment Lansiers, gevraagd de kist aan te duiden van de overledene die 
symbool zou worden van zelfopoffering voor het vaderland en van al wie dit offer 
gebracht heeft. 

Er is gevraagd aan een oorlogblinde om de kist aan te duiden om het toeval helemaal 
zijn rol te laten spelen. 
 
Zoveel is duidelijk: 11 november is ook voor de protocolchef een zeer speciale dag. 
Yassin Chourouhou: “Wat ik zo bijzonder vind aan 11 november, is dat die dag jong 
en oud verbindt. In het defilé georganiseerd door Binnenlands Zaken stappen zowel 
militairen van nu, verenigingen van oud-strijders, grootverminkten en weduwen, als 
jongeren uit jeugdbeweging mee.” 
“Het is mooi om te zien dat deze jongeren nog waarde hechten aan traditie en dat zij 
respect hebben voor mensen die, hoe lang geleden ook, gevochten hebben opdat wij 
vandaag in vrijheid en rust zouden kunnen leven.” 
 
Op volgende link kunt u beelden bekijken van de 11-novemberviering in Brussel van 
2010: http://www.ibz.be/code/nl/interieur/video.shtml  
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