Vlaamse vrienden,

Nagenoeg dag op dag 100 jaar geleden werd hier aan het front de eerste, en meest bekende,
'Open frontbrief' geschreven, gericht aan koning Albert 1.
Vlaamsgezinde soldaten aan het front voelden zich achtergesteld als Vlaming en besloten
een ‘open brief’ te schrijven aan de enige persoon die ze nog vertrouwden, koning Albert I.
Deze en de volgende open brieven waren een aanklacht tegen de taal- en sociale
wantoestanden in het leger en een noodkreet.
Geschreven door mensen die men tegenwoordig klokkenluiders noemt, vormden ze de basis
van het zgn. IJzertestament met z’n drieledige, ondeelbare boodschap van Zelfbestuur, NooitMeer-Oorlog en Godsvrede.
De machthebbers aan wie de brieven gericht waren bleven evenwel Oost-Indisch doof voor
de hartenkreet van de fronters. Méér nog: de vermetelen die meewerkten aan de
verspreiding ervan werden opgepakt, gebroodroofd, in strafkampen gestopt. De impliciete
boodschap die daarbij van hogerhand werd gegeven was dat de boodschap niet telde maar
dat de boodschapper op zijn tellen moest passen.
Een en ander zorgde voor verbittering in de rangen van de Vlaamse Beweging en deed
sommigen de extremistische toer opgaan. De democraten en pacifisten in de Vlaamse
Beweging kregen na de Groote Oorlog steeds meer moeite om zich staande te houden tegen
die verbitterden die later, opgezweept door valse profeten die handig inspeelden op de
economische malaise, zelfs bereid bleken om te gaan vechten in het Oosten, in dienst van het
‘kalifaat’ van de Nieuwe Orde.
Met veel, niet enkel figuurlijk, bloed, zweet en tranen, met veel vallen en opstaan is de
democratische Vlaamse Beweging er de voorbije decennia uiteindelijk toch in geslaagd de
institutionele droom van de klokkenluiders van toen grotendeels waar te maken: we hebben
inmiddels een eigen soeverein Vlaams parlement en een eigen Vlaamse regering – als
resultante van democratische verkiezingen, niet van de Flamenpolitik van een of andere
bezetter.
Er is voor ons dus reden genoeg om vandaag te feesten, de wereld heeft aan één klaagmuur
genoeg. Maar het feit dat het spreekwoordelijke glas voor ons niet halfleeg is maar halfvol,
of méér dan halfvol, mag ons niet beletten kritisch te zijn.
Het is goed, en meer dan terecht, dat we vandaag, 100 jaar na datum, stilstaan bij de rol die
de Frontbrieven gespeeld hebben in de ontvoogding van Vlaanderen. Dat mogen, dat
moeten we doen in dankbare herinnering, maar tegelijkertijd ook in het besef dat we er nog
niet helemaal zijn, of misschien zelfs nog helemaal niet zijn.
Het is bijvoorbeeld niet omdat er in alle talen – zelfs het Antwerps – over gezwegen wordt dat
de heilloze transfers waar enkel het grijpgrage Waals-Brusselse establishment beter van
wordt en niet ‘Jean avec la casquette’, dat die verdwenen zijn – onrecht verdwijnt niet door
het dood te zwijgen of niet te willen zien…
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Als ik zeg dat we er nog niet helemaal zijn slaat dat niet alleen, en zelfs niet in de eerste
plaats, op de omvang van onze autonomie dan wel op wat wij er mee doen, op hoe wij,
Vlamingen, die autonomie invullen.
De Fronters kwamen inderdaad op voor zelfbestuur, maar ze deden dat uit onvrede tegen het
sociale onrecht waar zij als Vlaamse soldaten het eerste slachtoffer van waren maar dat ook
de Waalse piotten trof waarmee ze schouder aan schouder in de loopgraven stonden.
Een eigen warm nest met gelijke rechten voor iedereen, zonder discriminatie op basis van
taal, godsdienst of huidskleur, een open maatschappij waarin mensen voor hun mening
zouden mogen uitkomen en wantoestanden zouden mogen aankaarten zonder het risico te
lopen gebroodroofd of gevangen gezet te worden, een sociaal-rechtvaardige maatschappij
waarin niemand het zich nog in z’n hoofd zou halen geweld te gebruiken of zich, godbetert,
in een of andere al dan niet heilige oorlog te storten: ik weet het, het gevaar van
‘Hineininterpretierung’ loert altijd om de hoek, maar als we eerlijk kijken naar de ‘mindset’
van de briefschrijvers toen is dàt het Vlaanderen waar de meesten onder hen nu van zouden
dromen.
Het is in elk geval het Vlaanderen dat de democratische Vlaamse Beweging steeds voor ogen
had, het Vlaanderen waar wij Aan de IJzer voor ijveren maar dat nog steeds in de steigers
staat, nog steeds niet helemaal of nog helemaal niet gerealiseerd is. Zoals men de
boodschappers 100 jaar geleden het zwijgen trachtte op te leggen, zo probeert ook het ‘vrije’
Vlaanderen anno 2017 bijvoorbeeld kritische ambtenaren of onderzoeksjournalisten
monddood te maken.
Ik zou het ook kunnen hebben over het feit dat er bij ons tegenwoordig geen plaats is voor
economische vluchtelingen maar wel voor fiscale, dat de strijd tegen sociale fraude wordt
opgevoerd en die tegen fiscale fraude gevoerd wordt met de handrem op, dat de rijken
steeds rijker en de armen steeds armer worden enz., maar ik wil het vandaag hier bij laten –
ik zei het al: één klaagmuur volstaat.
Enkel dit nog: zoals één klaagmuur volstaat, zo hebben we in Vlaanderen ook absoluut geen
nood aan een nieuwe Berlijnse Muur tussen “wij” en “zij”. Bruggen slaan moeten we doen,
geen muren bouwen!
Vlaamse vrienden, ik denk dan ook dat we de auteurs van de Frontbrieven op de vooravond
van onze nationale feestdag geen mooiere eer konden bewijzen dan door 100 jaar na datum
samen met Amnesty International West-Vlaanderen ook naar de pen en ander schrijfgerief te
grijpen.
Onrechtvaardigheid en discriminatie zijn immers nog lang de wereld niet uit, ook niet in
Vlaanderen.
Vanuit dezelfde optiek delen we trouwens ook dit jaar opnieuw op diverse plaatsen in
Vlaanderen zonnebloemen uit met de boodschap dat in ONS Vlaanderen iedereen meetelt!
Daarnaast onthullen we vandaag ook een nieuw drieluik rond identiteit. Er hangen er zo al 7
in het museum met de bedoeling de bezoekers te doen nadenken over hun identiteit en de
gelaagdheid ervan.
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Dit nieuwe drieluik is uitgewerkt rond de open frontbrieven en de figuur van koning Albert
(toen gewoon Albert, nu Albert 1).
Die was héél populair bij de soldaten, de vluchtelingen en de bevolking in bezet België,
omdat hij bij de soldaten bleef en halsstarrig weigerde hen in te zetten in zinloze offensieven,
maar anderzijds bleef hij, uit schrik voor de Walen die met separatisme dreigden, OostIndisch doof toen de Fronters hem om gelijkberechtiging vroegen, waardoor hij de kiemen
legde voor een later steeds dieper wordende kloof tussen Vlaanderen en België.

Paul De Belder
algemeen voorzitter
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