Kom op zondag 9 juli, samen met vrienden en kennissen,
naar Diksmuide en feest én schrijf met ons mee !

Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag herdenken wij 100 jaar frontbrieven met een nieuwe
schrijfactie. Schrijf met ons mee op zondag 9 juli, samen met de kerncel van Amnestie
International West-Vlaanderen en tal van prominenten uit de politieke en academische wereld
(meer info hieronder).
Zin om er meteen een ontspannend weekendje Westhoek van te maken? Dan bieden wij u graag
een volledig weekendprogramma aan.
Tot 9 juli!
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100 jaar frontbrieven 1917 – geactualiseerd naar 2017
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er heel wat protest en
ongenoegen tegen de oorlog. Protest kon men toen nog niet uiten
via de sociale media. Kranten werden beheerst door de
machthebbers. Die bepaalden wat er al dan niet mocht verschijnen.
Dit noemt men censuur. Men zocht dus andere manieren om
opinies te verspreiden. Een veelgebruikte manier om ongenoegen
bekend te maken was het gebruik van 'open brieven'. Heel wat
brieven handelden over de abominabele omstandigheden waarin
de soldaten in het Belgische leger moesten zien te overleven. De
verzuchtingen gingen niet alleen over de lichamelijke
ongemakken van de stellingenoorlog, maar vooral over de
onrechtvaardige behandeling van de “sociaal lagere klassen”. Deze frontbrieven
werden later gebruikt als basis voor het testament van de fronters, namelijk de ondeelbare
boodschap van Nooit-meer-oorlog, Godsvrede en Zelfbestuur. Termen die in de jaren '90 werden
geactualiseerd naar Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid.
De honderdste verjaardag van deze frontbrieven herdenken wij met een nieuwe schrijfactie.
Schrijven tegen onrechtvaardigheid is nog steeds nodig. Nog steeds worden mensen vervolgd
omwille van ras, ideologie, religie of gewoon omdat ze tot een minderheid behoren.

Het Vlaanderen dat wij willen is een beter Vlaanderen,
de wereld die wij willen is een betere wereld.
Kom met ons schrijven in/aan de IJzertoren, Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding én Vrede,
samen met de kerncel van Amnestie International West-Vlaanderen en tal van gewezen en
nieuwe prominenten uit de politieke en academische wereld.
Kom de prachtige ‘Krijt-Kunst’ bewonderen op de Via Dolorosa (toegangsweg van de oude naar de
nieuwe Toren). Streetart-artiesten, politieke vluchtelingen en jongeren uit een OKAN-school
schreven, tekenden en kleurden er hùn ‘frontbrieven anno 2017’ samen tot een uniek kunstwerk
in krijt.
We starten de schrijfactie op zondag 9 juli vanaf 10 u. en sluiten af met een persmoment om 12
u. Voor wie liever in de namiddag wil komen, geen probleem ... we schrijven verder van 14 tot
16 u. (deelnemers aan de schrijfactie: gratis inkom). Ook vrienden en kennissen zijn uiteraard
welkom!
Gelieve het aantal aanwezigen door te geven via info@aandeijzer.be

