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1968-2008

 Veertig jaar bezig

Zou het een toeval zijn dat het 11 Juli-Komitee* van Brugge het 
levenslicht zag in het opmerkelijke jaar 1968 ? Dat was het bij-
na mythische jaar waarin er een protestgolf over Europa trok, 
even zelfs tot achter het IJzeren Gordijn. Historici discussiëren 
nog steeds over de ware betekenis van de gebeurtenissen 
toen. Maar in elk geval hadden deze een blijvende invloed op 
het maatschappelijke, politieke en sociale leven in het Westen.

Ook de Vlaamse emancipatie beleefde in ’68 een bijzonder jaar, 
met succesrijke betogingen voor “Leuven Vlaams” en de defi-
nitieve doorbraak van de federalistische gedachte. Onder druk 
van de brede Vlaamse Beweging gingen naderhand bijna alle 
partijen zich Vlaamser opstellen. Sommigen deden dat meteen, 
anderen volgden later. Maar uiteindelijk is dat unitaire konink-
rijk België toch maar op een vreedzame manier omgevormd 
tot een federale staat. Veel wijst erop dat we straks nieuwe 
stappen zullen zetten naar nog meer Vlaamse zelfstandigheid. 
Dat hopen we alvast.

Brugge speelde in dat lange verhaal van de Vlaamse ontvoogding 
wel vaker een voortrekkersrol. Uiteraard ten tijde van die ge-
denkwaardige Guldensporenslag, ruim zeven eeuwen geleden. 
Maar ook de afgelopen jaren lieten de Brugse flaminganten 
zich niet onbetuigd.

Zo slaagde het 11 Juli-Komitee er in de guldensporenvieringen 
in Brugge tot een voorbeeld te maken voor de Vlaamse fees-
telijkheden elders in het land. Met de blijvende steun van het 
Brugse stadsbestuur en de hulp van de vzw Vlaanderen-Europa 
wordt al jarenlang een meerdaags feest op het getouw gezet. 
Niet enkel voor de schare overtuigden. Maar ook voor iedereen 
die Vlaanderen en het regionalisme een warm hart toedraagt : 
senioren en iets jongeren, vrouwen en mannen, progressieve 
geesten en behoudsgezinde krachten, statige lieden en speelse 
types. 

Vandaag is het 11 julifeest in de Breydelstad een heus volksfeest. 
Zo hoort het ook. Het Brugse 11 Juli-Komitee koos ook altijd 
voor een vernieuwende en open aanpak, niet verkrampt en 
met respect voor alle filosofische overtuigingen.

Hoe dat eigenlijk allemaal is gelopen, vertelt historicus Rik 
Verlinde in dit prachtige boek. Hij gaat op zoek naar de verre 
voorlopers, ook uit een tijd dat het absoluut ‘not done’ was om 
Vlaamsgezind te zijn. Hij plaatst dat boeiende verhaal tegen 
de gevel van de Brugse geschiedenis en in een ruimer Vlaams 
kader, zonder af te wijken van de grote lijn en met oog voor 
fijne details.

* Bewust blijft het 11 Juli-Komitee voor de “progressieve” spelling Komitee kiezen. 
Als een knipoogje dat het verzet tegen Franse woorden illustreert.
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Graficus Marc Chielens maakt er visueel een mooi boek van : met 
het beschikbare fotomateriaal en door een unieke vormgeving 
ontwierp hij kunstige pagina’s. De comitéleden Denis Vermeire 
en Rudy Depouvre zorgden voor de archivering en de docu-
mentaire selectie.

Alle medewerkers van het Brugse 11 Juli-Komitee waren en zijn 
vrijwilligers. Die veel tijd en zelfs geld veil hebben voor de goe-
de “Vlaamse zaak”. Dat was trouwens altijd zo in de Vlaamse 
Beweging die door idealisten werd en wordt gedragen. Heel 
velen onder hen komen nooit in de krant of prijken niet op de 
eerste rijen. Laat deze publicatie tegelijk een eresaluut aan al 
die anonieme Vlaamse voorvechters zijn. In het bijzonder doe 
ik mijn spreekwoordelijke hoed af voor mijn twee voorgangers 
die decennialang het comité leidden : de betreurde Marc Boey 
en Jan Van Brugghe, die vorig jaar ontslag nam.

Ik mag ook hopen dat jongeren dit boek inkijken. En in de ban ge-
raken. Opdat ook zij het verhaal van Vlaanderen blijven kennen 
en doorvertellen. Immers, niemand komt van nergens.

 POL VAN DEN DRIESSCHE

 Voorzitter 11 Juli-Komitee Brugge vzw
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 Dankwoord

Ik wil hier vooreerst mijn vader Frans Verlinde bedanken voor 
de vele (taal)correcties die hij heeft aangebracht in de tekst. 
Hij las niet enkel nauwkeurig de teksten, maar was ook mijn 
eerste mondelinge bron. Ook mijn vrouw An Vanmaele en mijn 
kinderen Eline, Maia en Jeroen wil ik danken voor hun geduld 
tijdens de laatste elf maanden. 

Uiteraard bedank ik tevens het 11 Juli-Komitee voor de opdracht 
en de publicatie van dit boek. In het bijzonder wens ik hier Pol 
Van Den Driessche, Marc Chielens, Denis Vermeire en Rudy De-
pouvre te danken voor hun medewerking. Eveneens bedank ik 
allen die archiefmateriaal, foto’s en diverse documenten heb-
ben bezorgd.

Tenslotte gaat mijn dank uit naar het personeel van de leeszaal 
van de Brugse stadsbibliotheek, het stadsarchief en de provin-
ciale cultuurbibliotheek.

 RIK VERLINDE

 Auteur
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NEGENTIENDE EEUW
Reeds op het einde van de achttiende en in het begin van de negentiende eeuw 

schoven de rederijkers door een vernieuwde interesse voor historische werken 
de nationale helden op het voorplan : Breydel en De Coninck, Artevelde, 
Egmont en Hoorn. De Guldensporenslag werd vooral behandeld onder 
impuls van de Kortrijkse koopman en fabrikant Jacob Goethals-Vercruysse 
die de veldslag bestudeerde en er documenten en waardevol materiaal over 
verzamelde. Hendrik Conscience baseerde zich op deze documenten voor de 
publicatie van De Leeuw van Vlaanderen in 1838. Daarvoor hadden tijdens 
de Hollandse periode onder andere de dichters Pieter Jan Renier en Prudens 
Van Duyse de Guldensporenslag reeds in verzen bezongen. Ook het schilderij 
Slag der Gulden Sporen (1836) van Nicaise de Keyser ademde een romantische 
geest van heldendom en nationale fi erheid uit en had veel invloed.

In het kader van een romantische visie op het verleden ging men 1302 opvat-
ten als een episode vol verdrukking, vrijheidsdrang en heldenmoed. Door 
de vergelijking met de toenmalige afwisselende periodes van vreemde 
overheersing en vrijheidsstrijd verkreeg de Guldensporenslag een hoge 
symbolische waarde en werden Breydel en De Coninck als nationale hel-
den verheerlijkt. De gebeurtenissen rond 1302 veroverden een belangrijke 
plaats in het Vlaamse collectieve bewustzijn. Naarmate het karakter van 
de Vlaamse Beweging evolueerde, verschoof ook de betekenis die aan de 
Guldensporenslag werd toegekend. Hoewel ze aanvankelijk als een Bel-
gisch patriottisch verweer tegen Frankrijks imperialisme werd beschouwd, 
veranderde dit symbool steeds meer tot een breekijzer tegen de “verfranste” 
Belgische staat. 

De idee dat de herinnering aan 1302 een aansporing tot strijd impliceerde, 
bracht mee dat men deze herinnering niet alleen in boeken wilde bewaren, 
maar dat zij het voorwerp moest worden van een publieke herdenking en 
cultus. De verheerlijking van 1302 en zijn helden werd gepopulariseerd in 
voor een breed publiek toegankelijke vormen van historische verbeelding 
(romans, theater, historische optochten, standbeelden, schilderijen). In 
de benaming van tijdschriften, lokalen en verenigingen werd meermaals 
teruggegrepen naar deze periode. De guldensporencultus bereikte haar 
hoogtepunt toen in 1887, na tientallen jaren van voorbereiding door de 
Breydelcommissie, op de Brugse Markt het standbeeld van Breydel en De 
Coninck werd onthuld.

Reeds in 1844 wees de Gazette van Brugge op de noodzaak een standbeeld  op 
te richten voor Breydel en de Coninck. Pas in 1867 zou de Brugse vereniging 
“De Klauwaerts” de Breydelbeweging op gang brengen. De Breydelcom-
missie werd opgericht met als ere-voorzitter Hendrik 
Conscience. De commissie had een eigen maandblad 
en voerde oorspronkelijk een uitgesproken a-politieke 
koers. Om de nodige fi nanciële middelen in te zamelen 
werden jarenlang allerhande activiteiten georganiseerd. 
Opbrengsten van tentoonstellingen, zangavonden, bals, 
tombola’s, feestbanketten en toneelvoorstellingen spek-
ten de kas. Toch zou het twintig jaar duren vooraleer de 
nodige middelen waren verzameld voor het standbeeld. 
In 1877 was onder leiding van de liberale voorman
Julius Sabbe, de 575ste verjaardag van de Guldensporen-
slag gevierd. Voor de eerste maal werd een heuse 11 juli-
viering georganiseerd waaraan meer dan 90 verenigingen 
deelnamen. Daarna onstond een traditie om jaarlijks een 
Breydelstoet en een concert te organiseren.

Vanaf 1879 kwam de Breydelcommissie in liberaal vaar-
water terecht. De Breydelbeweging werd een duel tussen 
Vlaamsgezinde liberalen en de Franssprekende katho-
lieke burgerij. Dit leidde ertoe dat het standbeeld in 1887 
tweemaal werd onthuld. Op 11 juli 1887 organiseerde de 
Breydelcommissie een eerste feestelijke onthulling.

Negentiende eeuw

Brugse Feesten

Eerste Wereldoorlog

Interbellum

Tweede Wereldoorlog

1945-1950

1951-1967

1968196819vóór

Prentbriefkaart uit 1885 met
zicht op de Blinde Ezelstraat.
Op één van de affi ches aan de 
muur staat de oproep : 
“Vlamingen, viert den 11 Juli !”.
(uitgever Neurdein, Parijs –
collectie Stadsarchief, Brugge)



40 JAAR 11 JULI-KOMITEE BRUGGE2

Op 15 augustus 1887 organiseerde het katholieke stadsbestuur de officiële 
onthulling in aanwezigheid van koning Leopold II. Op 15 juli 1888 or-
ganiseerde de Breydelcommissie tenslotte een derde onthulling. Bij deze 
gelegenheid werden de bas-reliëfs van het monument onthuld.

In Brugge werd 11 juli een jaarlijks weerkerende feestdag. De Guldensporen-
slag werd her en der in Vlaanderen het voorwerp van herdenkingen. In 1893 
werd die dag op een algemene vergadering van het Nationaal Vlaamsch 
Verbond in Tienen tot nationale feestdag voor Vlaanderen uitgeroepen. 
Vooral onder impuls van het in 1895 opgerichte Algemeen Nederlands Ver-
bond vond – in navolging van de prille Brugse traditie – op vele plaatsen de 
gewoonte ingang om 11 juli te vieren. De met toneelopvoeringen, optoch-
ten en cantates gepaard gaande herdenkingen groeiden uit tot manifestaties 
waarop de Vlaamsgezinden hun politieke eisen presenteerden.

Plaatsing van het standbeeld 
van Breydel en De Coninck 
op de Markt in 1887.
(collectie Stadsarchief, Brugge)
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BRUGSE FEESTEN
Na de succesvolle onthullingen van het standbeeld van Pieter De Coninck en 

Jan Breydel in 1887 werd de vraag gesteld naar een jaarlijks guldensporen-
feest. De kring “de Vrije Vlamingen” en het Willemsfonds vroegen in 1889 
het stadsbestuur om 11 juli tot jaarlijkse feestdag ter nagedachtenis van de 
Guldensporenslag te verheffen. Tussen het stadsbestuur en de Breydelcom-
missie en allerhande medewerkers werd een briefwisseling gevoerd om vanaf 
1889 een jaarlijkse feestdag met publieke festiviteiten voor te bereiden en te 
organiseren. In de gemeenteraadszitting van 1 maart 1890 werd besloten 
het traditionele gemeentefeest te verschuiven van eind augustus en begin 
september naar begin juli en dit ter herdenking aan de Guldensporenslag.

Zoals in vele steden en gemeenten werden ook in Brugge in de 19de en 20ste 
eeuw gemeentefeesten georganiseerd. De Brugse feesten duurden oor-
spronkelijk acht dagen. Het programma van deze feesten en vermakelijk-
heden bevatte in 1891 prijskampen voor reisduiven en zangkanarievogels ; 
een tentoonstelling in de stadshalle door de Provinciale Maatschappij van 
Hofbouwkunde  ; iedere avond muziekfeesten op de Markt door de diverse 
muziekkorpsen ; prijskampen op de grote en de Brusselse biljart ; prijskam-
pen voor diverse bolspelen (pasbaan, gaaibol en wildebaan) ; prijskamp voor 
balpijp en balboogschutters ; prijskamp met het karabijn floret. Gedurende 
deze dagen konden ook de stedelijke kunstwerken gratis worden bezocht. 
Tevens werden een “grote panoramische en dioramische avondvertoning” 
georganiseerd en een kluchtspel gespeeld. Op zondag 12 juli werden op de 
Markt Vlaamse liederen uitgevoerd door de maatschappij “Cercle Instru-
mental” en door de kinderen van de gemeentescholen. 

Vanaf 1893 verzocht het stadsbestuur de Brugse bevolking om op 11 juli hun 
huizen te bevlaggen. In 1896 drukte het stadsbestuur folders met de liede-
ren die op 11 juli gezongen moesten worden. Door het stadsbestuur werd 
een kinderstoet naar het monument van Jan Breydel en Pieter de Coninck 
georganiseerd. Daar werden dan Vlaamse liederen gezongen om de Gul-
densporenslag te vieren.

In 1897 schilderde Albrecht De Vriendt de Zegevierende terugkomst van de 
Brugse strijders na de Slag van de Gulden Sporen, dat het grootste en populair-
ste tafereel van wandschilderijen in de Gotische bovenzaal van het Brugse 
Stadhuis vormt. Dit paste in de mode tijdens de tweede helft van de 19de 
eeuw om historische gebouwen met muurschilderijen te stofferen. Net zoals 
het standbeeld op de Markt werd op één van de belangrijkste plaatsen van 
de stad op romantisch-heroïsche wijze de vaderlandslievende helden uitge-
beeld. Het illustreert treffend de kunstopvatting van die tijd : theatraal en 
sentimenteel. Zij zijn doordrongen van een pseudohistorisch realisme. Het 
is eveneens kenschetsend voor het enorme symbolische belang dat Brugge 
de helden van 1302 toedichtte.

Tot jaren na de Tweede Wereldoorlog vormde de guldensporenviering in 
Brugge een onderdeel van de gemeentefeesten.

Programma van de
Brugse Feesten in 1891.
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EERSTE WERELDOORLOG
De Duitse bezetter besliste in 1916 om de scholen op 11 juli dicht te houden, 

terwijl op 21 juli de lessen gewoon doorgingen. Ook het volgende jaar was er 
opnieuw vrijaf op 11 juli. In 1918 werd de vrije dag van 11 juli niet alleen voor 
de scholen verplicht, maar ook voor alle staats- en provinciale instellingen.

Al voor de Eerste Wereldoorlog en tot jaren na de Tweede Wereldoorlog was 
er ieder jaar op de zondagvoormiddag na 11 juli in de Onze-Lieve-Vrou-
wekerk een eucharistieviering, met vaderlands sermoen, ter nagedachtenis 
van de helden van 1302. Op 13 juli 1918 verscheen een aankondiging in de 
Stadsbode dat op zondag 14 juli, om half twaalf, de jaarlijkse herdenkings-
mis van de Guldensporenslag met sermoen zou plaatsvinden in de Onze-
Lieve-Vrouwekerk “tot welzijn van ’t Vaderland en tot zielenrust van onze 
gesneuvelde soldaten”. Daardoor wilde de Vlaamsche Broederbond, die elk 
jaar deze kerkelijke plechtigheid organiseerde, tonen dat hij wel degelijk op 
het Belgische standpunt bleef en niet meedeed met het Activisme.

INTERBELLUM
Nadat er tijdens de Eerste Wereldoorlog in Brugge niet veel kon worden ge-

feest, werd in 1919 terug geprobeerd aan te knopen met de vooroorlogse 
traditie. De aloude Vlaamsche Broederbond was de eerste kring die weer 
teken van leven vertoonde. Hij was al opgericht in 1862 en zou “buiten 
alle invloed van staetspartijen, zijne werking beperken binnen het gebied 
der taelgrieven en der stoffelijke volksbelangen”. Met deze vereniging nam 
de Vlaamse Beweging in Brugge in feite een aanvang. Deze vereniging, 
die een verzamelplaats was van flaminganten over de levensbeschouwelijke 
scheidingslijnen heen, zou tijdens het Interbellum onder leiding van haar 
voorzitter Arthur De Wynter de sprekers uitnodigen voor de 11 julifeesten, 
een zaal en toestemming aan de stad vragen en de bevolking tot deelname 
oproepen. Ze deed dat in samenwerking met “Het verbond der Vlaemsche 
Maatschappijen der Stad Brugge”. Bij het Algemeen Vlaamsch Verbond 
sloten ook het Willemsfonds, het Davidsfonds, de Vlaamse Jonge Wacht en 
de Katholieke Werkliedenbond aan.

De viering van 11 juli maakte weer deel uit van de Gemeentefeesten en greep 
altijd plaats de eerste zondag na 11 juli. Na de eucharistieviering werd in 
1919 nog maar schuchter gevierd. De aangekondigde spreker, de katholieke 
minister van staat Aloïs van de Vyvere, kwam immers niet opdagen. Het 
jaar daarop organiseerde hetzelfde Verbond opnieuw een volksvergadering, 
voorafgegaan door een optocht. Sprekers waren de socialistische volksver-
tegenwoordiger Camille Huysmans en Boudewijn Maes, volksvertegen-

Blijde Intrede van koningin 
Elisabeth en koning Albert I 
te paard na afloop van de
Eerste Wereldoorlog in 1918. 
(collectie Stadsarchief, Brugge)
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woordiger van de Frontpartij. De katholieken distantiëren zich van deze 
manifestatie wegens de keuze van de sprekers. Toch riepen verschillende 
katholieke groeperingen hun leden op om deel te nemen aan zowel de tradi-
tionele optocht ’s morgens als aan de gewraakte volksvergadering ’s namid-
dags. De Franstalige pers trok hard van leer tegen deze volksvergadering 
waar men het aandurfde luidop Vlaamse rechten op te eisen.

In 1921 bereikte de strijd tussen de Belgischgezinde N.S.B. (Nationale Strij-
dersbond) en het Vlaamsgezinde V.O.S. (Verbond van Vlaamse Oudstrijders) 
zijn hoogtepunt. De ene oud-strijdersbond (N.S.B.) maakte bezwaar tegen de 
subsidie van de stad voor de aankoop en de inwijding van de nieuwe vlag 
van de andere oud-strijdersbond (V.O.S.) op de Brugse guldensporenviering. 
De N.S.B. stelde dat het V.O.S. niet mocht worden gesteund omdat het anti-
vaderlands zou zijn. Deze vlag naar een ontwerp van Joe English was een 
Vlaamse Leeuw omrand met de driekleur. Vijftien Vlaamse maatschappijen 
van Brugge (van liberale, katholieke, Vlaams-nationalistische, socialisti-
sche en neutrale signatuur) steunden dit initiatief. Het was duidelijk dat 
men de Vlaamse oud-strijders wilde gelijkstellen met de helden van 1302. 
Vanuit heel Vlaanderen werden afgevaardigden van het V.O.S. verwacht. De 
gemeenteraad besloot uiteindelijk de aanvraag van het V.O.S. in te willigen. 
Bovendien kregen de schoolkinderen op 11 juli vrijaf.

Na eerst Edmond van Dieren en Julius Hoste gecontacteerd te hebben, traden 
op de volksvergadering op 11 juli de Antwerpse christen-democratische 
volksvertegenwoordiger Hendrik Marck en de heer Van Tichelen, de be-
waarder van het Antwerpse schoolwezen, als sprekers op. Door de Vlaamse 
padvinders werd ten voordele van de repressieslachtoffers het “martelaars-
bloempje” verkocht. Alles verliep er rustig in tegenstelling tot de gulden-
sporenviering op 17 juli. Het sermoen tijdens de jaarlijkse eucharistieviering 
riep op tot een kruistocht, om Vlaanderen van zijn juk te bevrijden. Bij het 
slot van de mis boog men de vlaggen in de kerk wel voor de opvoering van 
de Vlaamse Leeuw, doch niet voor de Brabançonne. Op de Markt verstoor-
den V.O.S.-sers, die vanuit heel Vlaanderen naar Brugge waren afgezakt, de 
uitvoering van de vaderlandse liederen en bestormden zelfs de kiosk. ’s Na-
middags bij de stoet van V.O.S. werd amnestie en de taalkundige scheiding 
van het leger geëist. 

Deining ontstond in 1922 opnieuw vanuit patriottische hoek omdat de leeu-
wenvlag (le drapeau bochifié) naast de Belgische driekleur (le glorieux dra-
peau belge) aan de gevel van het Stadhuis wapperde. Ook over de bevlagging 
van de Halletoren werd er in de gemeenteraad fel gediscussieerd. Tevens 
kon in 1922 de 11 juliviering van de Frontpartij in het “Vlaamsch Huis” niet 
doorgaan wegens de afwezigheid van de spreker, volksvertegenwoordiger 
Staf De Clercq.

Onder links:

Aankondiging van de 
guldensporenviering in 1922.

Rechts:

Feestzaal van de Gilde der 
Ambachten in de Oude Burg 
gebouwd in 1894 in
neogotische stijl. De zaal werd 
gemoderniseerd in 1952 en 
tenslotte gesloopt in 1978. 
In deze zaal werden vele 
11 julifeesten gevierd door de 
katholieke verenigingen.
(collectie Stadsarchief, Brugge)
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In 1923 organiseerde het Verbond der Vlaamsche Maatschappijen op 11 juli 
een fakkeltocht. Het jaar daarop werd een bloemenstoet georganiseerd, wat 
niet door iedereen werd aanvaard als een guldensporenviering. Vanaf 1925 
werd op de avond van de 11 juliviering de Halletoren verlicht, waaraan een 
reuzegrote leeuwenvlag werd bevestigd. Ook in 1926 verliep alles zeer rus-
tig. De belgicisten hechtten daarbij steeds belang aan het uitvoeren van de 
Brabançonne, het achterwege blijven van Vlaamsgezinde uitroepen en het 
minstens even uitbundig vieren van 21 juli. Wegens het weinig strijdend 
karakter van de guldensporenvieringen onthielden sommige Vlaams-na-
tionalisten zich van bepaalde vieringen.

Het gematigd Vlaamsgezinde katholieke stadsbestuur bleef in 1927 kritiek 
krijgen vanuit het (voornamelijk Franstalig) Belgischgezinde deel van de 
bevolking omdat er te veel medewerking werd verleend aan de guldenspo-
renviering en te weinig aan de viering van de nationale feestdag. Kwaad 
bloed zette bijvoorbeeld ook het feit dat de tentoonstelling van miniaturen 
op de vooravond van de guldensporenviering werd geopend. Naar aanleiding 
van het openluchtconcert met zangavond op zondag 10 juli, georganiseerd 
door het stadsbestuur in samenwerking met de Toneelkunstenaarsbond van 
Brugge ontstond een incident met de militaire overheid. 

Deze Toneelkunstenaarsbond die voor een groot gedeelte bestond uit solda-
ten die in Brugge gekazerneerd waren, kreeg van kolonel Torrekens niet 
tijdig de toestemming om deel te nemen aan de zangavond omdat op het 
einde de Vlaamse Leeuw zou gespeeld worden. De harmonie Sint-Cecilia 
trad op als vervanger en het stadsbestuur antwoordde de kolonel dat de 
Vlaamse Leeuw niet anti-patriottisch was en dat het stadsbestuur al lang 
voor de Eerste Wereldoorlog de 11 julivieringen ondersteunde. De Vlaams-
nationalisten van hun kant hielden ’s namiddags op het Memlingplein een 
openluchtmeeting ten voordele van amnestie en gingen nadien op bedevaart 
naar Onze-Lieve-Vrouw van Assebroek.

Op 11 juli  voert het Vlaamsch Volkstoneel op de binnenplaats van de Hallen het 
drama Jacob van Artevelde van Cyriel Verschaeve op, voor een talrijk publiek.

Vanwege het bezoek van het prinselijk paar op 15 juli 1928 werd de gulden-
sporenviering naar 8 juli verschoven, wat niet door iedereen aanvaard werd. 
Joris Van Severen greep deze blijde intrede van prinses Astrid en prins 
Leopold aan om de paraatheid van zijn troepen te testen. Hij veroorzaakte 
hierbij een reeks incidenten, ondanks de voorafgaande discrete tussenkomst 
van de burgemeester. Joris Van Severen besloot daarna tot het oprichten van 
zijn Verdinaso. De franskiljons namen aanstoot aan de rellen, evenals aan 
het sermoen van de kapucijnerpater op de guldensporenviering die opriep 
tot de strijd onder de gewraakte letters AVV-VVK. Het Vlaamsch Volkstoneel 
voerde op 11 juli Marieke van Nymegen op in de tuin van Gruuthuse.

De daaropvolgende guldensporenvieringen verliepen opnieuw veel rustiger. 
In 1929 kwam het Vlaamsch Volkstoneel opnieuw op 11 juli om Koning 
Oedipus op te voeren op de binnenplaats van de Hallen. Op 15 juli werd 
in de Gilde der Ambachten een volksvergadering georganiseerd door het 
Christen Werkersverbond, het Davidsfonds en het K.V.V., waarop de Gentse 
advocaat Jules Storme het woord voerde.

De guldensporenviering van 1930 stond volledig in het teken van de Guido 
Gezelle-hulde. Om de vijftigste verjaardag van het overlijden van Albrecht 
Rodenbach te herdenken voerde het Vlaamsch Volkstoneel Gudrun op.

De conflicten over de guldensporenvieringen tijdens de jaren ’20 van de vo-
rige eeuw hingen samen met de strijd tussen de conservatieve belgicisten 
en de progressieve Vlaamsgezinden. Hierbij mag niet worden vergeten 
dat omstreeks 1930 meer dan vijf procent van de bevolking van Brugge en 
de randgemeenten Franstalig was en dat er bijvoorbeeld drie Franstalige 
Brugse weekbladen werden uitgegeven. Er bestond een stevig georganiseerd 
Franstalig verenigingsleven. Dit uitte zich bijvoorbeeld in de strijd voor de 
bouw van een tweede oorlogsmonument of om de straatnamen terug twee-
talig te maken. De gematigde Vlaamsgezinden kregen de steun van het 
stadsbestuur. Door de nieuwe taalwetten begin van de jaren ’30 verloren de 
Franstaligen uiteindelijk hun strijd voor een tweetalig Vlaanderen. 
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In de jaren ’30 vernederlandste het verenigingsleven in Brugge. Dit gebeurde 
onder impuls van een nieuwe Nederlandstalige diploma-elite, waarbij ad-
vocaten, geneesheren en apothekers het initiatief namen. Vlaamsgezinde 
tennisclubs zoals “De Witte Beer” en “Azalea” werden opgericht, Club en 
Cercle Brugge vernederlandsten en het Nederlandstalige culturele leven 
bloeide open. De Brugsche Apothekersvereniging werd Nederlandstalig in 
1931 onder impuls van de apotheker-folklorist Karel Dewolf. Deze vereni-
ging was er in 1932 tevens als eerste bij om, in navolging van de openbare 
besturen, ook in het burgerlijk leven vrijaf te geven op 11 juli.

Ondertussen grepen ieder jaar de gemeentefeesten plaats. Deze Brugse fees-
ten waren uitgebreid tot drie weken en startten met een koloniale dag en 
eindigden met de viering van de nationale feestdag op 21 juli. Het delicate 
evenwicht tussen belgicisten en flaminganten wilde het stadsbestuur immers 
bewaren. Het Davidsfonds vroeg aan het stadsbestuur wel om het vuurwerk 
dat de gemeentefeesten op 21 juli afsloot en veel publiek trok, beurtelings 
op 11 en 21 juli te organiseren. De herdenking van de Guldensporenslag 
op zondag en op 11 juli bleef het centrale gegeven. De guldensporenviering 
in Brugge bleef overigens van nationale betekenis. Het Belgisch Nationaal 
Instituut voor Radio-Omroep zond bijvoorbeeld in 1938 de Brugse 11 ju-
liviering uit in “het gesproken dagblad”. Anderzijds werd in 1937 de kans 
verkeken om de vijftigste verjaardag van de onthulling van het standbeeld 
van Jan Breydel en Pieter De Coninck groots te vieren. Het socialistische 
raadslid Richard Declerck had nochtans tijdens de gemeenteraadszitting 
van 19 december 1936 het stadsbestuur gevraagd hiertoe initiatieven te 
nemen. Het officiële gedeelte met het klassieke programma werd dikwijls 
nog aangevuld met manifestaties van diverse verenigingen. Zo organiseer-
den in 1939 het Davidsfonds, het Katholiek Vlaams Verbond, het Christen 
Werkersverbond, het Christelijke Middenstandsverbond, het Jeugdfront, 
de Uilenspiegels (een oud-studentenvereniging), het Jong Volksche Front 
en Vrouwenadel een eigen viering. Uitnodiging van het Davidsfonds 

voor de guldensporenviering
van 1935.

11 juliviering op de Markt in 1936.
Tal van organisaties met hun 
vlaggen zijn aanwezig evenals 
verscheidene vooraanstaanden. 
Op de voorgrond staan o.a. 
provinciegouverneur
Hendrik Baels en burgemeester 
Victor Van Hoestenberghe.
(foto Vrielynck Hugo –  
collectie Stadsarchief, Brugge)
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In de naburige gemeenten werd 11 juli tussen de beide Wereldoorlogen 
eveneens op heel verschillende wijze gevierd. Zo organiseerde FC Sijsele, 
dat zoals de meeste voetbalploegen uit het Brugse aangesloten was bij de 
Vlaamse Voetbalbond, in 1937 11 julibekermatchen. In Dudzele was het 
de toneelkring “Herworden” die een 11 juliviering op touw zette. Ook de 
toneelgilde “Kunst Adelt” van Beernem was de initiatiefnemer voor de 
lokale guldensporenvieringen. In Sint-Kruis organiseerde het plaatselijke 
Davidsfonds met steun van de VTB een eigen viering. Andere plaatselijke 
afdelingen van Vlaamsgezinde verenigingen in de Brugse randgemeenten 
riepen hun leden op om deel te nemen aan de Brugse 11 juliviering. 

Een aparte plaats namen de 11 julivieringen van Steenbrugge in. In de Sint-
Pietersabdij vierde men ieder jaar plechtig 11 juli als feestdag van de Heilige 
Benedictus en als herdenking van de Guldensporenslag. Radicale Vlaams-
gezinde priesters zoals pater Desiderius Stracke en Cyriel Verschaeve hielden 
er voor deze gelegenheid een kanselrede. De Vlaamse Oudstrijders (V.O.S.) 
sloten zich bij deze herdenkingen aan. Met deze vereniging onderhield de 
Vlaamsgezinde abt dom Modest Van Assche, zoals overigens met vele ver-
enigingen en voormannen uit de Vlaamse Beweging, nauwe contacten. Hij 
verbond, net zoals de V.O.S.sers, de Vlaamse en de vredesactie met elkaar. 
Zo was hij actief als geestelijke leider van de Vlaamse Katholieke Jongeren 
Vredes Actie. Deze katholieke, pacifistische en Vlaamsgezinde actie van de 
abt kende haar hoogtepunt met de oprichting van een vredesmonument in de 
tuin van de abdij op 12 juli 1937. In het comité dat daarvoor werd opgericht 
zaten zowat alle katholieke Vlaamsgezinde voormannen uit het Brugse.

Tijdens de jaren ’30 was er in Brugge minder ophef tijdens de guldensporen-
vieringen. Aan de kust echter veroorzaakte het al dan niet vieren van 11 juli 
deining. Vele kustbewoners en badgasten reisden daarom naar de gulden-
sporenherdenking van Brugge af. De VTB-Knokke legde hiervoor zelfs een 
autobus in naar de 11 juliviering te Brugge. 

Links:

Brief van het Davidsfonds aan het 
Brugse stadsbestuur op 19 juli 
1939 over de guldensporenviering. 

Rechts:

Brief van het Belgisch Instituut 
voor Radio-Omroep aan het 
Brugse stadsbestuur op 8 juli 
1938 over de radio-uitzending
van de 11 juliviering.
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Bovendien rees er aan de kust veel verzet tegen de taalwet van 1932 over de 
bestuurstaal van de Vlaamse gemeenten. Tegen acties onder impuls van de 
Oostendse burgemeester Moreaux en van de Vereeniging voor de Tweeta-
ligheid der Kust werd door het Brugse stadsbestuur verzet aangetekend.

Aan de kust bestond er een afkeer van politieke manifestaties, omdat die de 
toeristische activiteit en dus de welstand van de kustgemeenten schade kon-
den berokkenen. Dit was het duidelijkst merkbaar wanneer sprake was van 
een 11 juliviering.

De weerzin was het sterkst in Knokke. Daar werden tijdens het Interbellum 
officieel geen guldensporenvieringen georganiseerd. In 1934 ondernam de 
stedelijke feestcommissie een poging in die richting. Het schepencollege 
verbrak echter een beslissing met als reden : de vrees voor mogelijke wan-
ordelijkheden. Dat leidde tot een fikse rel binnen de feestcommissie. De 
Vlaamsgezinden namen ontslag uit het feestcomité en herinnerden de bur-
gemeester eraan dat hij voor de gemeenteraadsverkiezing van 1932 beloofd 
had om op 11 juli de leeuwenvlag op het Stadhuis te hijsen. 

In Heist was een officiële guldensporenviering aanvankelijk ook uit den boze. 
In 1930 kreeg het onafhankelijke muziekkorps “Willen is kunnen” geen 
toestemming van het gemeentebestuur om op 11 juli een taptoe te houden 
en dit omwille van de goede orde. “Willen is kunnen” stapte ter gelegenheid 
van de Guldensporenslag toch door de straten van de badplaats zodat de 
politie optrad. Het Brugsch Handelsblad kon echter niet begrijpen dat in een 
Vlaamse gemeente de viering van 11 juli werd verboden. Drie jaar later in 
1933 was er voor het eerst iets te merken van een guldensporenviering : de 
leeuwenvlag wapperde die dag aan het gemeentehuis en de gemeentebe-
dienden kregen vrijaf. In 1938 schreef het Brugsch Handelsblad :
 “Wij betreuren des te meer dat men zich van officiële zijde tevreden stelt met het uithangen 
van een Leeuwenvlag op het Stadhuis, om aan onze innige Vlaamsche gevoelens uiting 
te geven ! De tijd is al lang voorbij toen het cliché nog als gangbare munt aanvaard werd, 
dat het vieren van het feest aller Vlamingen, aanstoot kon geven aan enkele Fransche, of 
liever franskiljonsche, badgasten ! Als 14 juli, het Fransche feest, hier met groot vertoon de 
Marseillaisen gevierd wordt, heeft men nog nooit gevraagd of zulks geen aanstoot aan de 
Vlamingen gaf ! Het Gemeentebestuur is in gebreke gebleven.”

Dat viel blijkbaar niet in dovemansoren want twee weken later sprak het libe-
rale gemeenteraadslid Hector Goetinck de hoop uit dat in het volgend jaar 
prachtige 11 julifeesten zouden worden georganiseerd. Van een eventuele 
officiële guldensporenviering in 1939, toen Hector Goetinck schepen was 
geworden, is echter geen spoor terug te vinden.

In Blankenberge tenslotte vroegen in 1934 enkele katholieke gemeenteraads-
leden aan de liberale burgemeester hoe ver het stond met de viering van de 
Vlaamse hoogdag. De burgemeester verklaarde daarop dat aan de bedien-
den van het Stadhuis op die dag vrijaf werd gegeven, evenals aan de school-
kinderen. Bovendien zou net zoals het vorige jaar de nieuwe Leeuwenvlag 
naast de Belgische driekleur aan het Stadhuis wapperen. Van een feest was 
er echter toen nog geen sprake. Ook in Blankenberge bleek in 1938 de orga-
nisatie van een guldensporenherdenking een verkiezingsbelofte. De Kristen 
Volksbond gaf ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van 1938 
een manifest uit waarin werd verklaard dat “11 juli het voorwerp moet zijn 
van een bijzondere Vlaamse viering”. In 1939, nadat de katholieke-Vlaams-
nationalistische Concentratielijst de meerderheid had veroverd, werd er 
inderdaad een guldensporenviering met medewerking van het stadsbestuur 
georganiseerd.
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TWEEDE WERELDOORLOG
De guldensporenviering ging in 1940 bijna onopgemerkt voorbij. De acht-

tiendaagse veldtocht was nog maar pas voorbij. Veel vluchtelingen waren 
nog niet of nog maar pas terug thuis vanuit Frankrijk. Nogal wat Vlaamse 
soldaten zaten nog krijgsgevangen en de politieke toestand was heel chao-
tisch. Bij de Vlaamsgezinden bestond er grote verwarring door de aanhou-
dingen in de meidagen op bevel van het Belgisch gerecht onder leiding van 
de Bruggeling Walter Ganshof Van der Meersch. Toch hadden de scholen 
traditioneel vrij, doch de huizen bleven onbevlagd. ’s Namiddags vond een 
beiaardconcert plaats, dat echter constant gestoord werd door het aanhou-
dende verkeer. ’s Avonds had in het Vlaamsch Huis een vergadering plaats 
die druk bijgewoond werd en waar VNV-volksvertegenwoordiger Reimond 
Tollenaere het woord voerde. In de Onze-Lieve-Vrouwekerk werd op zon-
dag 14 juli een mis gecelebreerd voor het welzijn van Vlaanderen en voor 
de vrede.

In 1941 greep het VNV de macht en vanaf dan stond 11 juli in het teken van de 
Eenheidsbeweging die door deze partij werd geleid. In de feestzaal van het 
Vlaamsch Huis werd een herdenkingsvergadering gehouden met volksdans, 
zang en toneel op het programma. Jeroom Leuridan, de gouwleider van het 
VNV, sprak er. De daaropvolgende 21 juli mocht echter niet gevierd worden. 
Er was verbod de gebouwen te bevlaggen, concerten te geven, kerkklokken 
te luiden, het uitgangsuur te vervroegen of vrijaf te geven. Het plechtige 
Te Deum mocht wel gehouden worden en de scholen kregen vakantie. De 
Duitse bezetter zou zich dit echter beklagen, want na deze plechtigheid 
vormde de menigte een stoet die zich naar het stadscentrum begaf, alwaar 
er rellen uitbraken rondom de Markt.

In 1942 werd een grote guldensporenviering gepland op de binnenplaats van 
de Hallen, doch deze greep uiteindelijk plaats in de Stadsschouwburg. Deze 
viering had als onderwerp Van Rodenbach tot Tollenaere Kamp en werd een 
hulde aan de gesneuvelde Oostfrontstrijder Tollenaere. De muziekkapel van 
de Vlaamse Wacht luisterde de viering op en dichter Ferdinand Vercnocke 
hield er een korte feestrede. Hij stelde dat :
“… thans een nieuwe strijd wordt gestreden, de romantische Vlaamse Beweging is niet 
meer, zij is geworden een volkse strijd, die ons in het nieuwe Europa de plaats zal brengen 
die ons toekomt, en ons verleden toont ons dat we geen andere plaats opeisen dan een 
herenplaats.”.

Een tweede herdenking van de Guldensporenslag werd de maandagmiddag 
daarop door de leerlingen van de stadsscholen georganiseerd op de speel-
plaats van de school in de Ganzenstraat in aanwezigheid van het VNV-stads-
bestuur.

De Passieve Luchtbescherming 
was tijdens de Tweede 
Wereldoorlog opgericht door het 
stadsbestuur van Groot-Brugge. 
Dit korps bestond uit 200 
manschappen en stond onder de 
bekwame en toegewijde leiding 
van Joris Verstraete (midden).
Hoewel dit korps een  overwegend 
Vlaams-nationalistische inslag 
had, maakten ook overtuigde 
Belgischgezinden er deel van uit. 
Bij de bombardementen op onder 
andere de Cokesfabriek in 
Zwankendamme, La Brugeoise, 
het Fort Lapin en de dorpskern 
van Sint-Michiels verleenden ze 
hulp aan de slachtoffers.
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Een hulde aan het standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Coninck kon niet 
meer plaatsgrijpen, want dit monument was in juni 1942 geheel ingemetseld 
en zou tot na de bevrijding aan het oog onttrokken blijven.

In 1943 werd de Guldensporenslag zowel door de Eenheidsbeweging VNV als 
door haar concurrent de DE VLAG herdacht. In een opbod voor de gunst van 
de Duitse bezetter werden de toespraken een opbod in radicalisme. 

De DE VLAG vergaderde in haar lokalen die ze had ingericht in het in beslag 
genomen gebouw van de vrijmetselaarsloge La Flandre. Een weermacht-
kapel verleende haar medewerking. De gewestleider Jan Leys hield er een 
herdenkingsrede waarin hij stelde dat in 1302 onze voorouders vochten ter 
bescherming van het Germanendom tegen de Fransen. De voortzetting van 
deze strijd werd in zijn ogen voortgevochten aan het Oostfront. 

De Eenheidsbeweging VNV hield haar herdenkingsplechtigheid in de Stads-
schouwburg. Deze was tot de nok gevuld en de plechtigheid kreeg opnieuw 
de medewerking van de muziekkapel van de Vlaamse Wacht en de Dietse 
Meisjesscharen. De herdenkingsrede werd gehouden door de heer De Cool. 
Hij verwierp de vooroorlogse guldensporenvieringen wegens het te Belgi-
sche karakter. Hij stelde dat België kapot was en dat alleen de Eenheidsbe-
weging het recht had te spreken namens het ganse volk van de Zuidelijke 
Nederlanden. Hij pleitte voor de eenheid van de Nederlanden. Daarenbo-
ven haalde hij fel uit tegen het Bolsjewisme, Engeland en de Belgische bis-
schoppen.

In 1944 waren de rollen omgekeerd. De oorlogskansen waren gekeerd en het 
VNV zag de bui hangen. De partij stelde dat zij gezien de oorlogsomstandig-
heden haar 11 juliviering niet meer het grootse karakter kon geven van de 
voorgaande jaren. Toch ging er nog een plechtigheid door in de feestzaal in 
het Vlaamsch Huis met de arrondissementsleider Frans Gevaert als spreker. 
De DE VLAG overvleugelde haar concurrent en blies op 16 juli verzamelen in 
de Stadsschouwburg ter herdenking van de Guldensporenslag. Haar leider 
Jef Van de Wiele sprak er het publiek toe en de muziekkapel van de Vlaamse 
Wacht en de Hitler-Jugend verleenden hun medewerking. Verwijzend naar 
de oorlog in Normandië en die tegen Sovjet-Rusland riep de spreker op om 
toe te treden tot de SS-Stormbanbrigade Langemark.

Al op 30 september 1944, tijdens de eerste zitting van de gemeenteraad na 
de bevrijding, werd gevraagd de beschutting rond het standbeeld van Jan 
Breydel en Pieter de Coninck weg te nemen. De aan de schuttingen aange-
brachte propaganda voor de “Waffen SS Sturmbrigade Langemarck” moest 
immers dringend worden verwijderd. De Canadezen en de Engelse Town-
Major verlangden echter dat de beschutting nog een tijdje bleef staan, want 
het front was tot in november maar een paar kilometer ten noorden van de 
stad verwijderd.

Op de Markt was na de bevrijding 
in september 1944 veel volk 
samengestroomd voor een 
religieuze plechtigheid.
Het standbeeld van Breydel en
De Coninck was ingekokerd om 
bescherming te bieden tegen 
vliegende bommen.
(foto Brussele A. –  
collectie Stadsarchief, Brugge)
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1945-1950
In 1945 viel er op 11 juli niet veel te merken van een guldensporenherden-

king. Enkel de bevlagging van de stadsgebouwen en een beiaardconcert met 
Vlaamse liederen herinnerden aan de Guldensporenslag. Vele Vlaamsge-
zinden zaten vast in het kamp van Sint-Kruis op beschuldiging van col-
laboratie en de andere flaminganten hielden zich gedeisd. Toch organi-
seerde het Davidsfonds een plechtige dankmis met vaderlands sermoen in 
de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Deze vereniging stelde dat van een gewone 
feestviering “ondanks de wondere bewaring en bevrijding van de Stad door 
de verbondenen, door de omstandigheden, waaronder de nog bestaande be-
schutting en ommuring van de standbeelden van Breydel en De Coninck, 
alsook de huidige geestesverwarring” dit jaar nog niet kon doorgaan. Ze 
wees er tevens op dat de jaarlijkse vieringen door de Brugse verenigingen en 
schoolkinderen, evenals de traditionele dankmis in 1914-1918 en 1940-1944 
door de Duitse censuur verboden waren.

In 1946 vroeg het Davidsfonds aan het stadsbestuur om opnieuw een gul-
densporenviering te organiseren. Daarop besliste het stadsbestuur dat het 
stedelijk feestprogramma drie vieringen bevatte : de 11 juliviering, het 
21 juli-feest en de bevrijdingsfeesten in september. Voor de organisatie van 
de guldensporenviering kon echter geen beroep meer worden gedaan op 
de Vlaamsche Broederbond. Zijn voorzitter dokter De Wynter was gestor-
ven en met zijn dood verdween tevens de oudste Brugse Vlaamsgezinde 
vereniging. Hij had voor de oorlog steeds de eucharistieviering met sermoen Programma van de 11 juli-  

en 21 julivieringen in 1946.
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in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, evenals de optocht naar het standbeeld van 
Jan Breydel en Pieter de Coninck georganiseerd. De organisatie kwam nu 
in handen van het stadsbestuur dat daarvoor een beroep deed op de diverse 
Brugse verenigingen. De afgevaardigden van de Vlaamsche Maatschappij-
en, de heren Ducheyne, J. Leys, Vanheulenbrouck, Laloo, Beyne, Grymon-
prez en Sabbe, vergaderden daarom samen met het berek van feesten, de 
gemeenteraadscommissie die de organisatie van de subsidies en stadsfeesten 
besprak, op 7 juni.

Hierbij moesten ze rekening houden met de omzendbrief van de minister van 
Binnenlandse Zaken van 17 juni 1946. Deze rondzendbrief stelde dat :
“… de openbare plechtigheden een gelegenheid moeten zijn om de vaderlandslievende 
gedachte te verheerlijken en een prikkel om de landstrouw bij al onze landgenoten te 
bevorderen.(…) alle burgers dienen bij de plechtigheid betrokken ; een uitgelezen plaats 
dient voorbehouden voor de kinderen en de jeugd en een ereplaats voor de invaliden, de 
oud-strijders, de politieke gevangenen, de leden van verzetsgroeperingen en de gezinnen 
van hen die hun leven voor het vaderland hebben geofferd. Elke vertegenwoordiger van 
die onderscheiden categorieën dient over een plaats te beschikken derwijze dat hij niet 
onder de voet gelopen of verdrongen wordt.” .

Schepen Neels ging daarom in op de vraag van de Vereeniging der Oor-
logsvrijwilligers om een huldebetoon aan de Oorlogsvrijwilligers in het 
feestprogramma op te nemen. Tevens traden heel wat Belgicistische ver-
enigingen toe tot de traditionele guldensporenstoet : de Nationale Strijders-
bond, het Nationaal Verbond der Oorlogsinvaliden, de Verbroedering 4/24 
Linie Regiment, de Vriendenkring der Officieren, de Nationale Unie der 
Moeders en Vrouwen der Terechtgestelden en overleden Politieke Gevan-
genen, de Vriendenkring der Onderofficieren van het Garnizoen Brugge, 

Programma van het 
guldensporenconcert in 1947.
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de Eendracht Oorlogsmoeders en Weduwen, Het Nationaal Verbond van 
Oud-Krijgsgevangenen en de Bond der Politieke Gevangenen der Beide 
Vlaanderen. Ze namen deel naast de KSA, de Esperantowerkgroep, het 
Christelijk Werkersverbond, de Middenstandsbond van Brugge en Om-
liggende, het Katholiek Vlaamsch Verbond, de Koninklijke Katholieke 
Turnkring “Vlug en Vroom” en het Davidsfonds, evenals de Brugse Mees-
ter Haarknipperskring, de Gezworen Koolwegers, de Brugse Smedenbond, 
de veloclub “Sint-Pieters-Voorwaarts” en de toneelafdeling “Zonder naam, 
niet zonder hart”.

Door de hachelijke financiële situatie van de stadskas moest de verlichting 
van het Belfort worden geschrapt en er werden ook geen bloembakken 
op de Markt voorzien. Zowel voor als na de uitvoering van de Vlaamse 
Leeuw moest de Brabançonne worden gespeeld. Overal werden Belgische 
driekleuren uitgehangen, maar het stadsbestuur durfde het aan om naast de 
Brugse en de Belgische vlag toch ook de “besmette” Vlaamse Leeuw aan het 
Stadhuis te laten wapperen.

Dat er al in 1946 door de stad Brugge een guldensporenviering werd georga-
niseerd, trok de aandacht buiten de stadsgrenzen. De Roeselaarse Davids-
fondsafdeling vroeg bijvoorbeeld inlichtingen over de programmering en de 
financiering van het 11 julifeest.

In 1947 werd een guldensporenconcert door het stadsbestuur aan de bevolking 
aangeboden. Dit concert werd geleid door broeder Ildefons van de broeders 
Xaverianen. Zoals voor andere concerten was de belangstelling voor dit be-
talende concert zeer gering. Toen bleek dat er slechts zeven kaarten verkocht 
waren, besliste het stadsbestuur om deze 11 juliviering gratis toegankelijk te 
maken voor het publiek.

In 1948 gooide de organisatie het over een andere boeg. Omdat de vieringen 
van zowel 11 juli als 21 juli in 1947 weinig om het lijf hadden en opdat ze 
in 1948 een betere bijval zouden genieten, werd naar Kortrijk gekeken waar 
ze een grootse guldensporenviering beoogden. Op vraag van Jan Verroken 
namens de Bond van de CVP-gemeenteraadsleden werd bovendien aan de 
plaatselijke besturen gevraagd de 11 julivieringen niet meer aan het privé-
initiatief over te laten. In de eerste naoorlogse jaren waren in de meeste 
gemeenten geen guldensporenvieringen meer georganiseerd. De repressie 
liet zich nog steeds voelen. Brugge en Antwerpen vormden daarop een uit-
zondering. Verroken stelde dat :
 “… op 11 juli wij het feest van Vlaanderen in België vieren ; in dat België, waar al de 
gronden van de rechtmatige Vlaamse grieven zullen ophouden te bestaan, den dag dat bij 
de Vlamingen zelf een scherp besef is gerijpt en van eigenwaarde en van hun numerieke 
meerderheid in een democratisch georganiseerde staat.”.

Hij riep ook op opdat het feest op 21 juli geen gelegenheid tot het uitstallen 
van goedkoop hoera-patriottisme zou zijn. De herdenking van de Belgische 

Groepsfoto van de toneelgroep 
van de Brugse Esperanto-
beweging tijdens een congres 
in 1948. In het midden herkennen 
we Fernand Roose.
(collectie Stadsarchief, Brugge)
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nationale feestdag mocht nooit meer het monopolie vormen van dat soort 
cocarde-helden die de zaak van de staat menen gediend te hebben met wat 
kortzichtige laster tegen Vlaanderen. Hij riep op om bij de beide feesten ook 
de socialisten en de liberalen te betrekken.

In Brugge werden daarom ’s avonds vanuit diverse poorten naar de Markt 
verschilllende wandelconcerten en fakkeltochten gehouden, waaraan zowel 
de muziekgroepen van het Christelijk Werkersverbond als van het Socia-
listische Werkerswelzijn hun medewerking verleenden. De bloemenhulde 
werd opgeluisterd door de paramilitaire provinciale Harmonie der Oud-
strijders. De guldensporenviering werd weer twee dagen gevierd. Ook was 
er opnieuw een plechtige dienst in de Onze-Lieve-Vrouwekerk met een 
aangepaste preek en een kooruitvoering in de Stadsschouwburg georgani-
seerd door de heer Deroo, de directeur van het Muziekconservatorium, en 
met musici uit het hele land. Daarna was er nog een volksbal op de feestelijk 
versierde Markt.

Ook in 1949 werd de herdenking van de Guldensporenslag gedurende twee 
dagen gevierd. Ze werd gekoppeld aan de vijftigste verjaardag van het over-
lijden van Guido Gezelle. In de Gotische Zaal van het Stadhuis werd een 
academische zitting gehouden en ’s avonds ontstak men een vuurwerk in 
het Gezellekwartier. De keuze van de predikant, pater Norbert Wildiers, 
werd voor het eerst aan het stadsbestuur overgelaten en de Scoutsharmonie 
mocht het concert op de Markt verzorgen. Tevens was er een volkszangfeest 
op de binnenplaats van de Hallen georganiseerd door de studentenbond 
“Breydelstede”. De bindteksten moesten door het schepencollege worden 
goedgekeurd en de toespraak werd geschrapt. Zangfeesten waren bij de 
Vlaamsgezinden onder impuls van het Algemeen Nederlands Zangverbond 
(ANZ) erg populair na de oorlog. In de zangverenigingen zoals het Vere-
manskoor probeerden de Vlaams-nationalisten zich terug te organiseren na 
de repressie. Rudolf Van Moerkerke, de latere oprichter en baas van Sunair, 
nam hierbij in West-Vlaanderen het initiatief. De zangverenigingen werden 
hierbij, net zoals de guldensporenvieringen in het oog gehouden door de 
BOB (de Bijzondere Opsporingsbrigade van de Rijkswacht). 

In 1950 hadden de feestelijkheden plaats op 11 juli en op zondag 16 juli. 
Het schepencollege besliste dat tijdens het concert de Brabançonne na de 
Vlaamse Leeuw moest worden uitgevoerd en weigerde, vanwege het te grote 
werk, voor één dag de grote leeuwenvlag van het Heilig Bloedspel aan de 
Halletoren te laten hijsen. Wel wapperde de leeuwenvlag met driekleurige 
wimpel op het balkon van de Halle en werden de belangrijkste reien en 
monumenten van de stad belicht. Tevens werd het verhoogd gedeelte van 
de Markt bebloemd en met banken bezet en werden duizend programma’s 
gedrukt en uitgedeeld aan het publiek. Het concert werd gegeven door de 
muziekafdeling “Kunst Veredelt” van de Gistfabriek. Alle zes harmonieën 
van de stad werden uitgenodigd om aan de stoet deel te nemen, zijnde de 
provinciale Harmonie der Oud-strijders, de Scoutsharmonie, de socialis-
tische Harmonie van het Werkerswelzijn, Sint-Cecilia van het Christelijk 
Werkersverbond, de liberale Harmonie van het Van Gheluwe’s Genoot-
schap en Kunst Veredelt.
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1951-1967

Een voorlopig 11 julicomité
De organisatie van het 11 julifeest in 1951 liep niet van een leien dakje. De 

KSA-gewestwerking Brugge had van het stadsbestuur de toestemming ge-
kregen om een guldensporenherdenking in te richten. Algemeen dienst-
overste Roger De Pourcq moest echter aan het stadsbestuur schrijven dat de 
KSA moest afzien van de organisatie van het zangfeest. Betreurenswaardige 
inmenging van buitenuit enerzijds en onvoorziene omstandigheden ander-
zijds dwongen hen deze houding aan te nemen. Gelukkig stonden andere 
mensen klaar, om het werk dat de KSA begonnen was, over te nemen. Het 
programma en de medewerkers bleven dezelfde personen. Aan de Vlaamse 
Volksbond werd gevraagd een 11 julicomité samen te stellen om de her-
denking te leiden. De KSA vroeg aan het stadsbestuur opdat de vergunning 
en de toegezegde subsidie aan dat 11 julicomité te willen overdragen. Ze 
deelde tevens mee dat dit comité werd samengesteld met de medewerking 
van talrijke verenigingen en dat de artistieke leiding aan Jules Boucquet 
werd opgedragen. Medewerking werd toegezegd door de dansgroep VKAJ, 
het Sint-Lutgardiskoor, de Xaveriusspeelschaar, KSA Breydelstede, het Sint-
Lutgardiskoor, De Bloeiende Kastanjeboom en het Veremanskoor.

Het stadsbestuur ging hiermee akkoord indien de solo’s zouden worden ge-
geven aan de laureaten van het Conservatorium. Het schepencollege be-
sliste op 3 juli tevens dat tijdens de kransneerlegging de uitvoering van de 
Vlaamse Leeuw en de Brabançonne moest worden gespeeld en het feest 
moest eindigen met het nationaal lied. Tenslotte stelde het bestuur ook de 
stoelen op het balkon op de binnenplaats van de Hallen voor te behouden 
voor de uitgenodigde overheidspersonen en dat het feest kosteloos toegan-
kelijk moest zijn.

Dokter E. Verhaeghe leidde dit voorlopig comité van de Vlaamse Volksbond 
en Marc Boey was verantwoordelijk voor de financiën. Door de snelle sa-
menstelling van dit comité werden niet alle geïnteresseerde verenigingen 
aangesproken. Het plaatselijke Davidsfonds werd in elk geval over het 
hoofd gezien. De Brugse Davidsfondsafdeling schreef aan het stadsbestuur 
op 13 juli :
“Het bestuur is ten zeerste verwonderd dat de gebruikelijke Dankmis in de O.L.Vrouwe-
kerk, de zondag 11 juli, en de optocht naar het gedenkteken van Breydel en de Coninck, 
niet werden behouden. Telkenjare werd door het Davidsfonds gezorgd voor de Dankmis, 
tot in 1947 uw bestuur de volledige organisatie van het 11 julifeest op zich nam en deze 
Mis en optocht in het feestprogramma inschakelde. Thans wordt met deze gewoonte gebro-
ken zonder dat ook maar iemand werd verwittigd. Om nog iets van de traditie te redden 
zal het Davidsfonds op zondag 15 juli te 11u30 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, toch een 
plechtige Dankmis laten opdragen. Het bestuur van het Davidsfonds-Brugge is zo vrij 
hierbij te suggereren dat in het vervolg, voor het opstellen van het feestprogramma, een 
bijeenkomst van de plaatselijke verenigingen zou worden belegd.”.

Nochtans was al op 25 mei in het berek van feesten beslist dat er op 15 juli in 
de Onze-Lieve-Vrouwekerk een plechtige dienst met gelegenheidssermoen 
ter herdenking van de Guldensporenslag zou worden gehouden. Van de ge-
bruikelijke stoet van de kerk naar het standbeeld werd afgezien omdat deze 
de gewenste bijval niet meer had.

Eveneens werd niet ingegaan op de vraag van de Koninklijke Nederlandse 
Schouwburg te Antwerpen omtrent de opvoering van ofwel de getemde feeks 
of De Leeuw van Vlaanderen gelet op gestelde voorwaarden. Ook het voor-
stel voor de opvoering van de Rubenscantate door Veremans en dat van de 
Verstandhouding der Brugse Toneelkringen tot opvoering van het Meilief 
werden niet aanvaard, zodat enkel het voorstel van een volksdansfeest door 
de KSA overbleef.
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650ste verjaardag Guldensporenslag 
in de schaduw van het Heilig Bloedspel

Ter gelegenheid van de 650ste verjaardag van de Guldensporenslag werd 
11 juli 1952 op vele plaatsen in Vlaanderen gevierd. In Brussel werd een 
Nationaal guldensporencomité opgericht om dit te promoten. In West-
Vlaanderen schreef de gouverneur, Ridder Pierre van Outryve d’ Ydewalle 
aan de gemeentebesturen op 19 mei 1952 :
“Over het hele Vlaamse land zal dit jaar de 650ste herdenking van de Guldensporenslag 
gevierd worden. Vlaanderen zal juichen, ook het ganse land. De betekenis van het wa-
penfeit op de Groeningekouter straalt uit de geschiedenis van ons eigen land : die gulden-
sporenzege is bij uitstek een brok geschiedenis voor de Vlaamse gemeenschap. Doch 1302 
is ook het gulden jaar waarin het lot van het latere België op het schaakbord werd gezet. 
Daarom is het guldensporenfeest geworden : een nationaal feest. Was het in het verleden 
een wezenlijke plicht de hoogdag van 11 juli de feeststemming te geven waarop hij zeker 
recht had, dit jaar past het dat geen enkel plaatselijk bestuur in het Vlaamse land die her-
denkingsdag zonder enige plechtigheid of enig uiterlijk vertoon zou laten voorbijgaan. Ik 
durf u dan te verzoeken dat u niet alleen op deze dag in uw gemeente zou laten vlaggen, 
maar dat u in de mate van het mogelijke een feestprogramma zou ontwerpen en luister-
rijk uitvoeren ten einde in alle lagen van de bevolking te laten gevoelen dat 11 juli innig 
verbonden is met het volk en zijn geschiedenis en voor ons allen blijft : de herinnering 
aan echte heldenmoed en grootmenselijk offer ; ook het symbool van vaderlandsliefde en 
eendrachtigheid.”.

Een immense Vlaamse Leeuw 
siert de Halletoren tijdens het 
Heilig Bloedspel. Dit evenement 
dat uitgevoerd werd in de jaren 
1938, 1939, 1947, 1952, 1957 en 
1962 lokte telkens een massa 
toeschouwers.
(foto Brussele A. –  
collectie Stadsarchief, Brugge)
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Verschillende voorstellen waren ondertussen aan het stadsbestuur voorgelegd. 
Zo schreef André Dequae, minister van koloniën, aan het stadsbestuur van 
5 februari 1952 :
“Mag ik zo vrij zijn Uw welwillende aandacht te vragen voor wat volgt : gezien in 1952 
de 650ste verjaardag van de Slag der Gulden Sporen plechtig herdacht wordt, ware het 
een uitstekende gelegenheid het Oratorium “De Sporenzege” van E. Broeder Idelfons der 
Broeders Xaverianen (tekst van Willem Putman) te laten uitvoeren in Uw stad. Het 
zou mij en mijn waarde College Z.E. Minister Albert Coppé, als oud-leerlingen der 
E. Broeders Xaverianen, aangenaam zijn kon U op deze wens ingaan…”.

Het voorstel werd door het schepencollege in zitting van 22 april echter afge-
wezen en het stadsbestuur antwoordde op 28 april 1952 :
“… wij moeten U, tot onze spijt mededelen dat het om practische en financiële redenen, dit  
jaar niet mogelijk is gebleken, de uitvoering van het oratorium “De Sporenzege” te ver-
wezenlijken. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de 650ste verjaardag van de Slag 
van de Gulden Sporen in 1952, tijdens de 11 Juliperiode, op grootse wijze te Kortrijk zal 
worden herdacht. Anderzijds hebben wij hier te Brugge in ’t begin van de maand Augus-
tus de uitvoering van het grootse “H. Bloedspel”, waarvoor om zo te zeggen alle Brugse 
toonkunstenaars en al het feestmaterieel in beslag zal worden genomen. De herhalingen 
van het H. Bloedspel vangen reeds aan in de maand Juni a.s.. Dit alles in acht genomen 
hebben wij geoordeeld de uitvoering van “ De Sporenzege” dit jaar te moeten verzaken”.

Ook van de Verstandhouding van de Brugse Toneelkringen kwam op 6 maart 
een voorstel voor een openluchtvoorstelling van het historisch spel De 
Leeuw van Vlaanderen. Hiertoe was er een onderhoud met schepen Neels op 
21 maart. De heren Grymonprez, Bourdon en Laloo kregen hierbij echter te 
horen dat alle materialen zouden gebruikt worden voor het Heilig Bloedspel 
en dat in geen geval op materieel van de stad gerekend kon worden. De 
inrichters zouden zelf voor alles moeten instaan (podium, geluidsverster-
king, verlichting) wat veel geld zou kosten. Geoordeeld werd misschien 
wel 75.000 frank. Gelet op al die moeilijkheden en de zaak op zijn geheel 
beschouwd rees de vraag of het niet beter ware De Leeuw van Vlaanderen 
toekomend jaar op te voeren.

In zitting van 22 april besliste het schepencollege af te zien van de opvoering 
van De Leeuw van Vlaanderen. 

Daarom achtte de Verstandhouding van de Brugse Toneelkringen het zeer 
gelegen onderstaande mededeling in de plaatselijke pers te publiceren :
“Naar aanleiding van de jobstijdingen omtrent ongunstig verlopen onderhandelingen 
met het stadsbestuur, met het oog op de uitvoering van het openluchtspel “De Leeuw 
van Vlaanderen” achten wij het nuttig te verklaren dat wij het voorstel van de Stad 
van de hand hebben gewezen, niet uit oorzaak van gemis aan leiding of spelers, of uit 
hoofde van de ontstentenis van het essentiële materiaal, thans volledig ten dienste van het 
H. Bloedspel gesteld, maar hoofdzakelijk ten overstaan van de grootse plannen en be-
nijdenswaardige inspanningen van het Kortrijkse Volk en het voorbereidingswerk van 
het H. Bloedspel. Noch een noch ander wensen wij afbreuk te doen of in de weg te staan. 
Gunnen wij, dees jaar, de prioriteit van de prima guldensporenviering aan Kortrijk ; 
toekomend jaar is het de beurt aan Brugge met “De Leeuw van Vlaanderen” waarvan de 
opvoering ons door het Stadsbestuur reeds is toegezegd, en waartoe wij onze beste krachten 
terdege en eensgezind zullen spitsen.”.

Ook het voorstel van de groep Herman Bruggen om een toneelstuk (Uilen-
spiegel, De Rode Kaproen of Pieter de Coninck) op te voeren naar aanleiding 
van de guldensporenviering werd niet aanvaard, omdat de toneelkringen al 
te veel in beslag waren genomen door het Heilig Bloedspel.

Het stadsbestuur gaf duidelijk de voorkeur aan het Heilig Bloedspel boven 
een grootse guldensporenviering. Die eer liet ze aan Kortrijk. In Kortrijk 
werden immers grote feesten tussen 6 en 13 juli gehouden met een stoet en 
een guldensporenspel. Het Brugse stadsbestuur voerde hieromtrent begin  
1952 een briefwisseling met zijn Kortrijkse collega’s.

Toch werd ook te Brugge de 650ste verjaardag van de Guldensporenslag ge-
vierd. In het berek van feesten van 15 februari werd de vraag gesteld wat er 
in Brugge als 11 juliviering kon gedaan worden. Er werd voorgesteld een 
tentoonstelling van archiefstukken over de strijd van 1302 te houden. De 
scholen zouden tijdig moeten worden uitgenodigd en meteen zou aange-
drongen worden opdat leerlingen die tentoonstelling zouden bezoeken. 
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Op het berek van feesten van 18 april werden de diverse voorstellingen om 
praktische en financiële redenen afgewezen. De tentoonstelling 1302 in de 
Proosdij van 14 juni tot 3 augustus werd definitief aanvaard. Contact werd 
opgenomen met rijksarchivaris De Smet en een catalogus met enkele foto’s 
zou worden gedrukt. Merkwaardige archiefstukken uit Gent en Brugge 
zouden eveneens geëxposeerd worden. De stadsarchivaris werd opgedragen 
enige artikelen in lokale nieuwsbladen te laten inlassen ter inleiding en in-
lichting van de tentoonstelling.

Ook het Gulden Sporencomité Brugge kreeg een positief antwoord op zijn 
vraag om het 11 julifeest opnieuw te organiseren. Drijvende kracht van dit 
comité was hun secretaris Juliaan Lievens ; het stond onder voorzitterschap 
van ir. Urbain Vanden Bussche. Dat comité schreef hiertoe op 16 april aan 
het stadsbestuur :
“Ter gelegenheid van de 650ste verjaardag van de Slag der Gulden Sporen te Kortrijk, 
waar onze roemrijke voorvaderen onze Vrijheid hebben bevochten, werd in de schoot van 
de Vlaams culturele Verenigingen van onze stad Brugge een guldensporencomité opge-
richt, met als enige taak een waardige 11 juliviering op touw te zetten. Het Davidsfonds, 
Afdeling Brugge, werd gelast met de practische uitwerking van het feestprogramma.  
Bewust, enerzijds van de onmogelijkheid op eigen krachten een ware volkse guldensporen-
herdenking in te richten, en anderzijds bewust van het Vlaams medevoelen en rechtmatige 
trots van het Stadsbestuur over het Brugse aandeel in de Slag der Gulden Sporen, nemen 
wij dan ook de eerbiedige vrijheid ons tot u (…) te richten om de toelating en de financiële 
hulp te verkrijgen om deze 11 juli 1952 op een waardige wijze te kunnen herdenken. Het 
guldensporencomité heeft alsdan ook een feestprogramma en verzoekt U beleefd hiertoe 
de bovenzalen van de Stadshallen ter beschikking te stellen (…) Voor het oprichten van 
het podium en versiering van de zalen zal naderhand met uw technische dienst contact 
genomen worden. Op het programma (..) is onder meer voorzien : optreden van Brugse 
zangkoren ; declamatie ; optreden van dansgroepen ; instrumentale muziek – koperensem-
ble ; samenzangen. Om dit groots opgevat plan volledig te kunnen afwerken en op een 
waardige wijze uit te voeren verzoeken wij U (..) aan ons Comité een toelage te verlenen 
van 25 000 frank om de kosten van dit feest – onze stad en land ter ere – te kunnen 
dekken. Wij verzoeken u tevens de toelating te verlenen, na het zangfeest in de Stadshal-
len rond 21u30 op de Markt enkele volksdansen door onze groepen te laten uitvoeren in 
samenwerking of in afwisseling met eventueel te geven beiaardconcert, en het luiden van 
de triomfklok.”.

De algemene leiding van het zangfeest werd toevertrouwd aan Jules Boucquet. 
Jos. Tourlamain (leiding van de bazuinen), Roger Deruwe (aan het klavier), 
M.-L. Deberdt (voordraagster) en Gaby Gyselen (opmaak bindteksten) 
werkten mee, evenals de koren : Breydelstede, De Bloeiende Kastanjeboom, 
Veremanskoor, Sint-Lutgardiskoor en de dansgroepen : V.K.S.J., ’t Beertje, 
V.B.J.B. en Die Scone.

Het stadsbestuur kreeg kritiek op de organisatie van het 11 julifeest. Zo diende 
het liberale gemeenteraadslid Victor Sabbe in de gemeenteraad van 6 sep-
tember 1952 een ordemotie in. Hij deelde mee dat hij een uitnodiging had 
ontvangen van het guldensporencomité uit Brugge voor de viering van het 
11 julifeest, dat met medewerking van het stadsbestuur dit jaar plaats had. 
Hij had nergens vernomen dat alle richtingen en meningen in dat comité 
waren vertegenwoordigd, wat zijns inziens redelijk zou geweest zijn, gelet 
op de medewerking van het stadsbestuur.

Schepen Neels gaf mededeling hoe het guldensporencomité 1952 tot stand 
was gekomen en bevestigde dat de heer Sabbe aanwezig was in de Commis-
sievergaderingen waar het guldensporencomité opdracht werd gegeven de 
11 julifeesten te verzorgen.

Victor Sabbe uitte vervolgens kritiek over het feit dat niet alle culturele kringen 
werden uitgenodigd om hun medewerking te verlenen. Dit was zeker niet 
het geval voor het Willemsfonds. Het guldensporencomité was in zijn ogen 
te eenzijdig samengesteld om in naam van alle Vlamingen op te treden.
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Ook het Algemeen Verbond der Brugsche Oudstrijders - Union Générale 
des Anciens Combattants Brugeois 1914-1918/1940-1944-1945 waren niet 
tevreden en schreven een brief aan de burgemeester op 28 juni 1952 :
“Door de algemene vergadering van ons Verbond van 25 dezer, de leden een zekere ver-
wondering hebben uitgedrukt nog niets te hebben vernomen aangaande de gebeurlijke 
inrichting van zekere feestelijkheden ter gelegenheid van de 11 juliviering ; dit niettegen-
staande het feit dat er destijds tussen het Stadsbestuur en onze vereniging een overeenkomst 
was bereikt steeds aan deze feestelijkheden deel te nemen, zijn wij zo vrij U te vragen, heer 
Burgemeester, ons te willen laten weten : 
1 of er dit jaar, ter gelegenheid van 11 juli, onder bescherming of minstens met de toe-

lating van het Stadsbestuur feestelijkheden zullen ingericht worden en gebeurlijk het 
programma ervan ;

2 wie de inrichters dezer gebeurlijke feestelijkheden zijn ;
3 desgevallend waarom Oudstrijders er niet werden uitgenodigd, zij die dan toch waar-

lijk de enigen zijn die, door de grootheid van hun verleden, en de diensten aan het 
Vaderland bewezen, door hun tegenwoordigheid, iedere feestelijkheid ter ere van Land 
en Volk ingericht, de gewenste luister bij te brengen…”.

Het College van Burgemeester en Schepenen antwoordde op 3 juli 1952 :
“… hierbij een exemplaar (…) van het feestprogramma 1952, waarop ook het programma 
voorkomt voor de viering van de Verjaardag van de Gulden Sporenzege op vrijdag 
11 Juli 1952. Het volledig feestprogramma werd met afzonderlijke plakkaten begin juni 
jl. aangekondigd en in de pers opgenomen. Gelieve op te merken dat de jaarlijkse 11 juli-
optocht van maatschappijen en schoolkinderen van de Onze-Lieve-Vrouwekerk naar de 
Markt, waartoe gebruikelijk alle oudstrijders- en vaderlandse verenigingen en andere 
maatschappijen werden uitgenodigd, dit jaar geen plaats zal hebben en dat derhalve geen 
uitnodigingen werden verstuurd.”.

Naar een verruimd comité
Al in het berek van feesten van 17 november 1952 wees de voorzitter, sche-

pen Neels, erop dat voor wat 11 juli 1953 betreft mogelijks De Leeuw van 
Vlaanderen zou kunnen opgevoerd worden door de Verstandhouding der 
Brugse Toneelkringen. Het berek onderzocht op vrijdag 8 mei 1953 het 
voorstel van de Verstandhouding van de Brugse Toneelkringen in verband 
met de opvoering van De Leeuw van Vlaanderen op 11 juli. Ze vroeg dat 
daarvoor een krediet van 75.000 frank ter beschikking zou gesteld worden 
en vervolgens  door de Stad voor een tweede of derde uitvoering zou worden 
besteed. Het berek oordeelde dat het om begrotingsmogelijkheden op dit 
voorstel niet kon ingaan.

Het schepencollege van 23 juni besliste de feesten aan het 11 julicomité toe 
te vertrouwen. Het voorgelegde programma werd door het schepencollege 
goedgekeurd, met uitzondering van de vooropgezette spreekbeurt op de 
Markt, waarvan moest worden afgezien, alsook van het optreden van een 
declamator tijdens de openluchtvertoning op de binnenplaats van de Halle. 
Het schepencollege drukte ook de wens uit dat de tekst zou worden voorge-
legd van de liederen die tussen de bedrijven van de openluchtvoorstelling in 
zullen gezongen worden. Deze voorwaarden waren gesuggereerd door het 
berek ten einde het feest in waardigheid te laten verlopen.

Aan deze beslissing van het stadsbestuur was er in het berek van feesten op 
vrijdag 12 juni een hele discussie voorafgegaan. De liberaal Victor Sabbe 
meende dat het niet redelijk was dat de stad zijn gezag afstond aan een 
privaat initiatief voor het op touw zetten van de 11 julifeesten, en dat 
daarvoor best een comité door de stad zelf in het leven zou geroepen wor-
den. Hij deelde nog mee dat zijn groepering op een vergadering voor het 
11 julicomité bijeengeroepen, uitgenodigd werd, doch hij van oordeel was 
daarop niet te moeten ingaan, omdat hij geen voldoende waarborg had over 
de samenstelling van het 11 julicomité. Verschillende leden van het berek 
kwamen tussenbeide tijdens de bespreking en ten slotte ging het berek er-
mee akkoord dat de organisatie van feestelijkheden ter gelegenheid van de 
11 juliviering aan het 11 julicomité mocht worden toevertrouwd ingevolge 
het voorgelegde programma.
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Het programma zag er als volgt uit :
8 uur  beiaardspel en gelui van de zegeklok ;
12 uur  beiaardspel door de stadsbeiaardier ;
18 uur  beiaardconcert uit te voeren door Staf Nees, 

stadsbeiaardier van Mechelen ;
19 uur  taptoe door de voornaamste straten van de stad, op-

geluisterd door drie muziekmaatschappijen (van de 
Xaverianen, de Brugeoise en de Gilde) met vertrek 
aan drie stadpoorten en ontbinding op de Markt ;

20 uur  openluchtvoorstelling op de binnenplaats van de Stadshalle ;
 bazuinen, tromgeroffel en vlaggezwaaien. 

opvoering van “Robrecht van Bethune”, guldensporenspel 
door het Vlaams Toneel onder leiding van Piet Savenberg ;

22 uur 15   fakkeltocht met vertrek van de halle langs de Oude Burg en 
begeleid door de Speelschaar SFX. Daarna neerlegging van een 
krans aan de voet van het Standbeeld van Breydel en de Coninck, 
door het stadsbestuur met uitvoering van De Vlaamse Leeuw ;

22 uur 30  volksdans op de Markt ;
23 uur   gelui van de zegeklok ;
 belichting van het standbeeld.

De onkosten van de feesten werden door Juliaan Lievens, die schreef namens 
het 11 julicomité, geraamd op ca. 25.000 frank. De stad moest zorgen voor 
het podium, de banken en de stoelen, de verlichting, de geluidsversterking, 
de versiering en de decors. 

Omdat de samenstelling van het comité kritiek kreeg, schreef het comité aan 
het stadsbestuur op 5 mei  :
“Nopens de samenstelling van het Elf Juli Comité kan nu reeds beklemtoond worden dat 
het tot stand gekomen is uit het initiatief van private personen, en dat alles in het werk 
zal worden gesteld opdat deze samenstelling zo ruim mogelijk zou beantwoorden aan de 
wensen van de Brugse bevolking.”. 

en op 11 juni schreef het nogmaals :
“Ingaande op uw wens hebben wij, zoals de vorige jaren, gepoogd ons comité uit te brei-
den. Daarom werd een vergadering belegd op vrijdag 29 mei in het Gasthof “ de Gouden 
Hoorn” , waarop uitgenodigd werden naast het comité, een afvaardiging van het Davids-
fonds, het Willemsfonds en het Vermeylenfonds. Wij betreuren dat slechts het Davidsfonds 
inging op onze uitnodiging. Ondertussen hebben wij onze activiteit niet verminderd en 
wij zouden het als een eer aanzien moesten wij zoals de vorige jaren opnieuw kunnen 
bogen op de medewerking van het Stadsbestuur voor de inrichting van het Vlaams feest bij 
uitstek. Wij drukken de wens uit dat in onze geliefde stad, ook dit jaar, een 11 juliviering 
moge doorgaan, Brugge waardig.”.

Toch bleek dat er verenigingen over het hoofd waren gezien. Zo reageerde 
Evarist Vanheulenbrouck, vertegenwoordiger van de Vlaamse Toeristen-
bond te Brugge in een brief op 29 juni :
“Het Comité van de Vlaamse Toeristenbond afdeling Brugge vernomen hebbende door de 
weekbladen dat door het Gemeentebestuur van Brugge een comité voor het vieren van het 
guldensporenfeest werd opgericht, betreurt ten zeerste dat de Vlaamse Toeristenbond als 
een van de grootste Vlaamse culturele verenigingen van de stad, met haar duizend leden, 
niet in dit comité werd vertegenwoordigd.”.

Stad Brugge antwoordde op 7 juli dat het guldensporenfeestcomité door het 
privaat initiatief was samengesteld en dat voor deelname eraan men zich 
moest wenden tot Juliaan Lievens, voorzitter van het 11 julicomité en als 
jurist werkzaam bij de Kredietbank.

Het 11 julicomité was ondertussen samengesteld uit de heren Marc Boey, le-
raar aan de Middelbare School, secretaris Fernand Bonneure, Fernand Van-
damme, E.H. François Vanden Berghe, advocaat Lamiroy, pleitbezorger 
Louf, Gaby Gyselen en Juliaan Lievens. De bedoeling was dit Comité nog 
aan te vullen met afgevaardigden uit de liberale en socialistische middens ; 
daarover werd onderhandeld.

Stadsbeiaardier Eugeen Uten 
(1949-1984) spelend op de
Brugse beiaard.
(collectie Stadsarchief, Brugge)
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Goedkoop feest 
Op het berek van feesten van 16 april 1954 werd gesteld dat :

“In acht nemend dat tot hiertoe nog geen enkel voorstel werd gedaan met het oog op de a.s. 
Elf Juli viering, aan het plaatselijk Elf Juli Comité, dat verleden jaar met het op touw zet-
ten van die feesten heeft belast, zou geschreven worden, indien het niet geneigd is dit jaar 
opnieuw zijn medewerking te verlenen. Aan de andere plaatselijke cultuurverenigingen of 
toneelmaatschappijen zou dezelfde vraag kunnen gesteld worden.”.

Daarna werd een bijeenkomst belegd op 7 mei in het Stadhuis onder voorzit-
terschap van schepen Neels ter vorming van een speciaal comité met het 
oog op het organiseren van dit feest. Van de dertig op de vergadering uitge-
nodigde maatschappijen waren afgevaardigden van volgende verenigingen 
aanwezig : Sint-Lutgardiskoor, We Willen, Verstandhouding Brugse To-
neelkringen, Christelijk Werkersverbond, Algemeen Nederlands Verbond, 
Nationaal Toneelverbond, Davidsfonds, Algemeen West-Vlaams Toneel-
verbond, VTB, Gidsenbond, Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd, 
Jeugd en Muziek, het Renaat Veremanskoor, Arti Vocali, Toneelgroep 
“Brugs Postpersoneel”, Toneelvereniging “Rederijkers der Vrije Kamer der 
Weerde 3 Santinnen”, Opbouwen, Kunst na Arbeid en Excelsior. 

De voorzitter zette het doel van de vergadering uiteen, namelijk het samenstellen 
van een Comité dat zou worden belast met het op touw zetten van de feesten 
ter gelegeheid van de a.s. 11 juliviering. Dit comité zou niet alleen de eerstko-
mende viering organiseren, maar die taak ook in de toekomst op zich nemen. 
De schepen stelde dat, mocht het gemeentebestuur voor de 11 juliviering 
niets doen, het aan kritiek zou blootgesteld zijn, en doet het wel iets, dan 
nog blijft de kritiek niet uit.

Het ligt in de bedoeling van de stad de traditie van voor de oorlog te hervat-
ten, waarbij de viering van het 11 julifeest zou worden toevertrouwd aan 
het privé-initiatief. In de voorbije jaren kon op de medewerking gerekend 
worden van enkele groeperingen, die onder auspiciën van de stad de 11 ju-
livieringen hebben op touw gezet. Er werd verlangd dat zij in de toekomst 
op eigen kracht zouden werken. Om het beoogde doel te bereiken stelde de 
schepen voor dat er zou worden overgegaan tot de aanstelling van een voor-
lopig comité. Met spijt werd door de vergadering de afwezigheid vastgesteld 
van de opgeroepen socialistische en liberale verenigingen

Na een gedachtewisseling waaraan verschillende afgevaardigden deelnamen 
werd geoordeeld dat de datum van 11 juli te kort bij was om een groots 
toneelwerk of de uitvoering van een cantate voor te bereiden. Er werd 
voorgesteld op de vooravond een feestzitting met redenaar en omlijsting te 
organiseren en op de dag zelf een toneelstuk te laten opvoeren, gevolgd door 
vuurwerk. Voor de toneelopvoering zou een beroep kunnen worden gedaan 
op de groep Herman Bruggen.

Er werd tevens overgegaan tot de samenstelling van een voorlopig comité en 
daarvan maakten deel uit : de heren Lievens (11 julicomité), Vanheulen-
brouck (VTB), Hillewaert (Davidsfonds), Jan De Groeve (Jeugd en Muziek), 
Bourdon (Nationaal Toneelverbond), Grymonprez (Verstandhouding 
Brugse Toneelverenigingen), Hinderyckx (Sint-Lutgardiskoor), Descamps 
(Veremanskoor), De Clercq (Algemeen West-Vlaams Toneelverbond), 
Boey (Algemeen Nederlands Verbond) en mejuffrouw Homblé (Vrouwe-
lijke Katholieke Studerende Jeugd).

Op 11 mei vergaderden de cultuur- en toneelverenigingen opnieuw in het 
Stadhuis onder leiding van schepen Neels om de 11 juliviering voor te 
bereiden. Na een lange en uitvoerige bespreking werd een voorlopig pro-
gramma vastgelegd. Aangezien de toneelgroep Herman Bruggen vrij was, 
werd afgezien van het project van het opvoeren van een openluchtspel op 
11 juli. De wens werd wel uitgedrukt dat de Halletoren op 11 juli feestelijk 
zou getooid worden met vlaggen die werden gebruikt tijdens de opvoering 
van het Heilig Bloedspel en de grote leeuwenvlag tegen de gevel van de 
Toren zou opgehangen worden. Door het schepencollege werd op 14 mei 
het ontwerp van programma vastgesteld tijdens een vergadering die met de 
plaatselijke culturele en toneelmaatschappijen plaatsgreep.
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Op zaterdag 10 juli was er een taptoe met de muziekgroep van de Xaveria-
nen, waarna een feestvergadering in de Stadsschouwburg plaatsgreep, met 
een spreekbeurt door Jozef Van Overstraeten, algemeen voorzitter van de 
VTB. Daarna was er de kransneerlegging, volksdans en vendelzwaaien op 
de Markt.

Op zondag 11 juli was er ’s morgens beiaardspel en gelui met de zegeklok en 
was er ’s avonds een concert door de harmonie Sint-Cecilia van het ACW op 
’t Zand, waarna men in stoet naar de Markt trok. Daar ging met mede-
werking van het Veremanskoor, de Harmonie het ACW en de beiaardier de 
opvoering De Brugse Halletoren zingt en speelt door. Dat feest werd afgeslo-
ten met het zingen van De Vlaamse Leeuw, de ontglooiing van de Halletoren 
met Bengaals vuurwerk en bijzondere verlichting door de Gasmaatschappij 
en het luiden met de Zegeklok.

In een brief van 18 augustus aan het stadsbestuur bedankte Juliaan Lievens als 
voorzitter van het inrichtend comité het stadsbestuur omdat :
“… U het ons mogelijk hebt gemaakt een waardige 11 juliviering op touw te zetten. Dank 
aan de heren schepenen voor hun aanwezigheid en ook aan uw verschillende stadsdiensten 
die zo welwillend met ons hebben meegewerkt : uw technische diensten en ook vooral de 
heer Commandant van de Brandweer en zijn mannen. Voor radiotechnieker voor aan-
brengen van luidsprekers en verbinding tussen beiaard en zangers. Met slechts 20.295 fr 
onkosten is dit stellig het goedkoopste feest op 11 juli geweest de laatste jaren.”. 

Het NIR had bovendien in een uitzending met de koren uit een stad uit alle 
vijf Vlaamse provincies de gezamelijke uitvoering van de Brugse koren het 
lied Groeninge, evenals beiaardmuziek en een korte toespraak van bestendig 
afgevaardigde Jozef Storme uitgezonden.

In het kader van het zomerfestival voor toneel, dans en muziek in het raam 
van de gemeentefeesten van 4 juli tot 23 augustus werd op 13 juli in de 
Stadsschouwburg, door de organisatie “Prisma” met de medewerking van 
het stadsbestuur Egmont van W. Goethe op muziek van L. van Beethoven, 
uitgevoerd door de KNS van Antwerpen ter gelegenheid van zijn Eeuwfeest-
viering en ter herdenking van de Guldensporenslag.

Binnen het budget
Al in 1954 besliste het schepencollege het 11 julifeest andermaal toe te vertrou-

wen, onder toezicht van het stadsbestuur, aan het plaatselijk 11 julicomité. 
Het comité werd onder leiding van schepen Neels 

bijeengeroepen waarbij voor de eerste bijeen-
komst zoveel mogelijk verenigingen werden 
uitgenodigd. Daarna werd een beperkt werkend 
comité samengesteld. De schepen verheugde er 
zich over op de voorbereidende vergadering van 
21 maart te mogen aanstippen dat het 11 julifeest 
van verleden jaar tot een waar succes was uitge-
groeid. Hij bedankte hierom de organisatoren 
ervan en stipte aan dat zelfs de buitenstaanders er 
lof over spraken en dat dit wel een bewijs was dat 
het feest zeer geslaagd was. Het comité, onder 
leiding van Juliaan Lievens, stemde er opnieuw 
mee in zijn medewerking te verlenen en legde 
een ontwerp van programma voor.

Het berek van feesten stelde op 28 maart 1955 
voor het voorlopig programma zoals door het 
11 julicomité werd opgemaakt goed te keuren, 
met dit voorbehoud dat de kosten ervan niet 
meer mochten bedragen dan verleden jaar. 

Op de vergadering van 4 april op het Stadhuis met 
de plaatselijke cultuurverenigingen en toneel-
maatschappijen was het voornaamste discus-
siepunt of de geplande toneeluitvoering moest 
worden toevertrouwd aan een plaatselijke of een 

Kaft van het programmaboekje 
van de guldensporenherdenking 
in 1955.
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vreemde toneelgroep. Er werd gekozen voor het Brugse “Als ic can”, indien 
de Verstandhouding der Brugse Toneelkringen hiermee kon instemmen. 
Tevens werd Hilmer Verdin van het Veremanskoor belast om samen met 
beiaardier Uten het programma van het zangfeest uit te werken. Evarist 
Vanheulenbrouck van de VTB-VAB vroeg opdat de toehoorders in het feest 
zouden worden betrokken en er massazang zou worden geprogrammeerd.

Het programma werd weer gespreid over twee dagen. Op zondag 10 juli was 
er de optocht met de SFX-speelschaar, de kransneerlegging en daarna een 
Groots Torenfeest met beiaardspel, zang, harmonie en thebaanse trompet-
ten, met medewerking van het Veremanskoor en de Harmonie Sint-Cecilia. 
De avond werd afgesloten met de uitvoering van De Vlaamse Leeuw, de ont-
gloeiing van de Halletoren en het gelui van de zegeklok. Op maandagavond 
11 juli gaf de harmonie van de Vriendenkring “La Brugeoise” een concert 
op ’t Zand. Daarna voerde het toneelgezelschap “Als ic can” in de Stads-
schouwburg het toneelstuk Als Roeland luidt op, een werk van Ferdinand 
Vercnocke ; dit stuk handelt over de strijd van de Vlaamse gemeenten ten 
tijde van Jacob van Artevelde. De festiviteiten werden besloten met een bei-
aardconcert en volksdansen op de Markt.

De kosten van het gratis feest bedroegen 26.960 frank, waarvan echter 1.140 
frank kon worden gerecupereerd door de verkoop van tekstboekjes, zodat 
het vooropgestelde budget van 25.000 frank niet werd overschreden.

Fernand Vandamme treedt op de voorgrond
Tijdens het berek van feesten van 31 januari 1956 werd aan het 11 julico-

mité gevraagd of het zich andermaal wilde belasten onder toezicht van het 
stadsbestuur, met de organisatie van het 11 julifeest en hierbij rekening te 
houden met het voorstel van het zangkoor “Cantores”. Dit zangkoor vroeg 
een zangrecital te mogen uitvoeren op dinsdag 11 juli met een volks en spe-
cifiek Vlaams karakter, op het programma zou de uitvoering van Brugge van 
Arthur Meulemans en Hymne aan Breidel en de Coninck van Reyns staan. 
Tijdens verscheidene bijeenkomsten met afgevaardigden van plaatselijke to-
neelkringen, zangkoren en culturele maatschappijen werd een programma 
opgemaakt. Op 11 juli werd dan ook een groot muziek- en zangfeest op 
de Markt gepland. Dit had moeten omvatten de uitvoering van een drietal 
werken van Vlaamse Meesters door een orkest, de uitvoering door de geza-
menlijke Brugse zangkoren van cantates, declamatie en samenzang. Door-
dat het orkest van het NIR, wegens een vroeger aangegane verbintenis deze 
opdracht niet kon aanvaarden, moest van dit opzet afgezien worden. Een 
samenkomst met de vijf koorleiders om toch de mogelijkheid van de uitvoe-
ring van het geplande feest met Brugse muzikanten te onderzoeken gaf geen 
resultaat en ten slotte moest definitief worden afgezien van het ontwerp. 

Schepen Neels vroeg het NIR te contacteren om na te gaan of het radio-orkest 
zijn medewerking zou kunnen verlenen aan de guldensporenviering van 
1957. Jan Boon, toenmalig directeur-generaal van het NIR, deelde echter 
mee dat het symfonie-orkest nooit op 11 juli beschikbaar kon zijn, vermits 
ieder jaar een groot guldensporenfeest plaatsgreep in het Paleis voor Schone 
Kunsten te Brussel, dat telkens het hoogtepunt was van het Vlaams artistiek 
leven in de hoofdstad. Bovendien stipte hij aan dat het orkest noch het koor 
van het NIR optraden in openlucht.

Ook de heren Juliaan Van Belle en Florent Machiels, als vertegenwoordigers 
van het nieuwe Komitee voor Initiatief van Brugge brachten geen voorstel-
len naar voor. Zij waren op vraag van de jonge advocaat Fernand Vandamme 
door de schepen uitgenodigd op de voorbereidende vergaderingen met de 
plaatselijke cultuurverenigingen en toneelmaatschappijen. De kersverse 
advocaat Fernand Vandamme, die de Vereniging voor Beschaafde Om-
gangstaal vertegenwoordigde op de voorbereidende vergaderingen, trad 
bijzonder actief op. Hij pleitte tevergeefs voor het hijsen van de grote leeu-
wenvlag aan het Belfort op 11 juli.

Uiteindelijk ging men akkoord met het voorstel van feestprogramma van het 
11 julicomité. Dit omvatte op 10 juli de opvoering in de Stadsschouwburg 
door de groep Herman Bruggen van het guldensporenwerk Rijd aan ! Ter 

Burgemeester Pierre Vandamme 
bedankt “Willen is Kunnen” voor 
hun medewerking bij zijn 
inhuldigingsstoet in 1956.
We bemerken uiterst links 
Fernand Vonck.
(foto Guido Vonck –  
collectie Stadsarchief, Brugge)
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Doest ! van Albert Van Rompaey, een historische schets van de gebeurtenis-
sen van 1302 rond de gestalte van broeder Willem van Saeftinge. Daarna 
volgde om half elf ’s avonds de kransneerlegging aan het standbeeld. Op 
11 juli werd volksdans en vendelzwaaien door de groep van het Sint-Rem-
bertscollege uit Torhout op de Markt geprogrammeerd, waarna er een op-
tocht was door de stad met vlaggen en muziek. De feesten werden besloten 
met een gevarieerd volkszangfeest onder leiding van Renaat Veremans en 
onder regie van Remi Van Duyn ; volksdans en kampvuur op de Markt. Met 
de vrijgekomen financiële middelen, door het afhaken van het radio-orkest, 
kon een professioneel koperensemble ingehuurd worden.

Ondertussen werd op vraag van de Davidsfondsafdeling van Zeebrugge het 
Feestcomité van Zeebrugge verplicht de plaatselijke 11 juliviering in haar 
feestprogramma op te nemen en een toelage te voorzien. Op de kiosk op de 
Marktplaats trad op 11 juli het Veremanskoor op.

11 julicomité niet overboord gooien
Al tijdens het berek van 7 december 1956 was er een eerste bespreking van 

het feestprogramma 1957. Het Komitee voor Initiatief van Brugge werd 
gevraagd suggesties te doen voor het op touw zetten van feesten ter ge-
legenheid van de 11 en 21 julivieringen, de bevrijdingsverjaardag en het 
havenjubileum. Het berek nam kennis van het voorstel van het Komitee 
voor Initiatief om op 11 juli op de Markt een zangfeest te houden en open-
luchttoneel te laten opvoeren door de Brugse toneelkringen. Hiervoor zou 
het podium van het Heilig Bloedspel gebruikt worden. Het berek was van 
oordeel dat er niets nieuws naar voor werd gebracht. Het voorstel om ge-
beurlijk die opvoering op het podium van het Heilig Bloedspel, dat zeker 
op 11 juli al op de Markt zal opgesteld zijn, te laten plaatsvinden, kon echter 
niet in overweging worden genomen, daar het podium veel te groot was en 
zich niet voor een gewone toneelvoorstelling zou lenen. Het berek was van 
mening dat indien de voorstelling in openlucht zou plaatsvinden daarvoor 
het binnenplein van de Stadshallen de voorkeur genoot, en dat in geen geval 
het zangfeest en de openluchtvoorstelling op één dag zouden plaatsgrijpen. 
Het berek drukte bovendien de wens uit dat het bestaande 11 julicomité onder 
voorzitterschap van de heer Juliaan Lievens, dat zich in de laatste jaren geheel 
verdienstelijk had gemaakt en zich terdege had ingespannen voor het op touw 
zetten van 11 julifeesten, nu niet in een handomdraai mocht overboord wor-
den gegooid. Dat comité zou, vooraleer een definitieve beslissing te treffen, 
eerst nog dienen te worden geraadpleegd. Daarom werd beslist een vergade-
ring met Juliaan Lievens, voorzitter van het 11 julicomité, enkele culturele 
verenigingen, de zangkoren en het Komitee voor Initiatief te beleggen.

Er had daarop een vergadering plaats in verband met het vaststellen van een 
programma voor de a.s. 11 juliviering waarop de heer Lievens, voorzitter van 
het 11 julicomité, een delegatie van het Komitee voor Initiatief en de heer 
J. Grymonprez, voorzitter van de Verstandhouding der Brugse Toneelkringen, 
vertegenwoordigd waren. Ze stelden een programma op met een kosteloze 
toneelopvoering in de Stadsschouwburg op 10 juli en op 11 juli op de Markt 
een bloemenhulde met daarna een groot volkszangfeest met medewerking 
van de Brugse koren, de beiaardier, een orkest, bazuinen en trommelaars.

Het berek van 30 januari besliste dat men voor de uitwerking van het 11 ju-
lifeest diende rekening te houden met de suggesties die door de beperkte 
vergadering naar voor werden gebracht. Aan de heer Lievens zal gevraagd 
worden of hij zich, in samenwerking met het Komitee voor Initiatief van 
Brugge, met de organisatie van het 11 julifeest wilde belasten, onder toezicht 
en met de financiële steun van het stadsbestuur. Ondertussen moest pater 
Boon ervan worden ingelicht dat het zangfeest op 11 juli zou plaatsvinden 
op het podium van het Heilig Bloedspel dat op dat ogenblik zeker al op de 
Markt zou opgetimmerd staan.

Het zangfeest onder regie van Remi Van Duyn had uiteindelijk plaats op 
11 juli in de Stadsschouwburg. Dit feest werd voorafgegaan door een op-
tocht en afgesloten met een fakkeltocht, telkens opgeluisterd door de jeugd-
kapel van de KSA. Het was de bedoeling om hiermee stemming in de stad 
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te brengen en het volk naar het gratis feest te lokken. Op 10 juli was er ook 
een optocht door de binnenstad opgeluisterd door de SFX-speelschaar en 
gevolgd door de kransneerlegging op de Markt. Daarna voerde het gezel-
schap “die Swaene” van de vriendenkring van het Brugs Postpersoneel het 
toneelstuk De Rode Kaproenen (een historisch spel over de gebeurtenissen in 
1302) op in de Stadsschouwburg.

Zeebrugge
Ondertussen werd ook te Zeebrugge een 11 julicomité opgericht. De afde-

ling van het Davidsfonds van Zeebrugge nam het initiatief om het gulden-
sporenfeest 1957 op waardige wijze te organiseren. Hiervoor werd beroep 
gedaan op de toneelgroep Herman Bruggen, die het stuk Rijd aan Ter Doest! 
zou opvoeren. Aan de stad werd om subsidies gevraagd en om de Stedelijke 
Vismijn te mogen gebruiken. Het schepencollege antwoordde op 3 maart 
dat dit verzoek maar zou kunnen onderzocht worden als te Zeebrugge tot 
de oprichting van een 11 julicomité werd overgegaan. Schepen Neels wees 
hierbij op de evolutie van de organisatie van het 11 julifeest te Brugge in de 
jongste jaren. Hij stelde dat vroeger uitgesproken Vlaamsgezinde vereni-
gingen daarmee belast waren, maar dat een 11 julicomité, met een eigen 
bestuur en met de medewerking van het stadsbestuur deze taak op zich 
had genomen. Daarom en met de bedoeling de bevolking in de breedste 
zin te betrekken in de viering, de organisatie en de bijval van het feest, 
werd overgegaan tot het vormen van een bijzonder comité te Zeebrugge. 
Dit werd samengesteld uit inwoners van de diverse wijken van Zeebrugge 
en uit vertegenwoordigers van nagenoeg alle Zeebrugse organisaties als Da-
vidsfonds, Rode Kruis, KSA, KAJ, BSP, Christelijke Middenstand, Vereniging 
voor Arbeidersopvoeding Germinal, Boerenbond, Kroostrijke Gezinnen, 
NSB, VTB-VAB en de scholen.

Eveneens werd er, volgens de richtlijnen in 1956 verstrekt door Eugène De 
Becker, voorzitter van het plaatselijk feestcomité, ook in 1957 zorg voor ge-
dragen dat de 11 juliviering geen uitgesproken politiek karakter zou krijgen 
en dat het op een publieke plaats zou plaatsvinden en toegankelijk zou zijn 
voor iedereen. Er was wel discussie over de verhouding tussen het feestco-
mité en het 11 julicomité. Bovendien moest er rekening worden gehouden 
met de viering van het vijftig jarig bestaan van de haven en mochten de 
verrichtingen in de Vismijn geen hinder ondervinden.

Onder voogdij van het Komitee voor Initiatief
Op 24 januari 1958 werd het Komitee voor Initiatief officieel boven de doop-

vont gehouden. Twee jaar eerder was het Komitee al officieus gestart met 
onder meer de inhuldigingsstoet van burgemeester Pierre Vandamme. Om-
dat van de traditie van stoeten, processies en andere evenementen van allure 
in Brugge weinig was overgebleven trachten enkele notoire Bruggelingen 
onder impuls van de Brugse persbond onder leiding van Roger Corty, de 
draad van de historische stoetentraditie weer op te nemen. De creatie van 
de eerste Gouden Boomstoet op 5 juli 1958, als Brugs pendant van de we-
reldtentoonstelling te Brussel, was hun eerste grote project. Bovendien werd 
het Komitee voor Initiatief belast met de gemeentefeesten, zijnde het feest 
op 11 juli, op 21 juli en de bevrijdingsfeesten in september. Het feestcomité 
van Zeebrugge werd belast met de organisatie van havenfeesten in het kader 
van de Wereldtentoonstelling, voor een bedrag van 200.000 frank. Het trok 
tevens 10.000 frank uit voor de organisatie van een guldensporenviering te 
Zeebrugge. 

Het berek besliste dat de 11 juliviering op touw zou worden gezet door het 
11 julicomité in samenwerking met het Komitee voor Initiatief. Dit Ko-
mitee stelde in een brief van 16 oktober 1957 al een programma voor de 
guldensporenviering voor. Hierin werd voorzien : een optocht van jeugd-
groeperingen en jeugdmuziekkorpsen waarbij spandoeken werden gedra-
gen ; de neerlegging van bloemen aan het monument en het avondfeest dat 
zou worden georganiseerd door het 11 julicomité in samenwerking met het 
Komitee voor Initiatief van Brugge.
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Het 11 julicomité diende echter zelf een programma in dat in grote trekken 
hetzelfde was als het voorstel van het Komitee voor Initiatief : optocht door 
jeugd- en Vlaamse verenigingen om 20 uur ; gevolgd door de kransneer-
legging en het torenfeest op de Markt (een gevarieerd volkszangfeest met 
beiaard, bazuinen, orkest, volksdans en massazang), waarna werd besloten 
met de uitvoering van De Vlaamse Leeuw en het luiden van de zegeklok. 
Bovendien werd voorzien in een bijzondere belichting van de Halletoren en 
het standbeeld. De kosten werden geraamd op ongeveer 50.000 frank.

Het berek van feesten nam op 10 april kennis van dit voorstel en keurde in 
principe dit programma goed, maar drukte zijn verwondering uit over het 
feit dat het werd opgemaakt door het 11 julicomité, terwijl enkele maanden 
geleden er sprake was dat het feest zou worden op touw gezet door het 
11 julicomité in samenwerking met het Komitee voor Initiatief van Brugge. 
Er moest wel worden uitgemaakt of het voorstel van het 11 julicomité het 
akkoord kreeg van het Komitee voor Initiatief van Brugge. Ook moest wor-
den vastgesteld wie de organisatie van het feest op zich zou nemen. Verder 
meende het berek dat de kosten van het feest niet meer dan 45.000 frank 
mochten bedragen.

Het Komitee voor Initiatief van Brugge verklaarde zich bij monde van haar 
voorzitter Etienne Claeys, als antwoord op de vraag van het stadsbestuur 
van 17 mei, op 7 juni akkoord met het voorgestelde programma van het elf 
julifeest. Ook met het houden van de jeugdkampvuuravond tussen elf en 
twaalf uur op de Markt werd akkoord gegaan. Net zoals voor de Gouden 
Boomstoet werd beroep gedaan op Remi Van Duyn als regisseur. Verder 
verleenden ook het Renaat Veremanskoor, het Sint-Lutgardiskoor, de speel-
schaar van de Xaverianen, de ruiters van de BJB, de volksdansgroep “Die 
Scone” en het ANZ-koperensemble onder leiding van Renaat Veremans hun 
medewerking.

Vóór de feestelijkheden vond in het Stadhuis van Brugge de plechtigheid plaats 
met overhandiging van de wisselschaal gewonnen door de stad Brugge in het 
Tussenstedelijk Tornooi 1958 voor het Algemeen Beschaafd Nederlands.

In Zeebrugge kwam het tot een conflict tussen de afdeling van het Davids-
fonds en het feestcomité. Dat feestcomité betoonde immers geen interesse 
voor een 11 juliviering en besteedde het daarvoor bestemde geld aan an-
dere feestelijkheden. Het Davidsfonds organiseerde zelf een plechtigheid 
met een spreekbeurt en een zangavond en vroeg hiervoor de terugbetaling 
van de kosten (die 2.057 frank beliepen) aan het feestcomité. Dit comité 
weigerde echter. Het stadsbestuur wenste in dit conflict niet tussenbeide te 
komen en schreef aan het Davidsfondsbestuur :
“Het spijt ons op uwe vraag betreffende het guldensporenfeest 1958 niet te kunnen ingaan. 
Er bestond voor het jaar 1958 een feestcomité voor Zeebrugge aan wie het toekwam al de 
feestelijkheden tijdens het voorbije seizoen te coördineren, derhalve is het ons niet mogelijk 
tussen te komen voor feesten die buiten dit comité om zouden zijn op touw gezet.”.

Radicalisatie en Vlaams Jeugdkomitee
In Zeebrugge voorzag het nieuw samengestelde feestcomité in haar zomer-

programma van 1959 wel een guldensporenviering. Voor de uitzending van 
beiaardmuziek, het optreden van de blaaskapel Harry Cogghe en de volks-
dansgroep “De Bruycker” op het admiraal Keyesplein werd 6.000 frank 
uitgetrokken. Het conflict tussen het lokale Davidsfonds en het feestcomité 
was hierbij voorbij. 

Ook te Brugge werden het 11 julicomité en het Komitee voor Initiatief het 
eens over de guldensporenviering. Het Komitee voor Initiatief besliste op 
haar bestuursvergadering van 5 juni het toegezonden feestprogramma 
uitgewerkt door het 11 julicomité integraal te onderschrijven. In het berek 
van feesten werd de kostenberekening voor dit feest wel teruggebracht van 
de voorgestelde 60.000 frank naar 45.000 frank. Tevens werd ingegaan op 
het voorstel van de verenigde handelsgebuurtekringen om voortaan ieder 
jaar gedurende de Brugse Feesten alle kunstvaandels uit te gangen in de 
handelsgebuurten, en dit van 10 juli tot en met 21 juli. Het stadsbestuur 
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besliste dat de vlaggen door de brandweer geplaatst en weggenomen zouden 
worden en dat het beiaardconcert van 11 en 21 juli te 8 uur ’s morgens moest 
aanvangen met De Vlaamse Leeuw en het Belgische nationaal lied (in omge-
keerde volgorde op 21 juli).

Op 10 juli werd door de Brugse afdeling van het Vlaams Jeugdkomitee een 
muzikale boottocht met daarna kampvuur in het Astridpark georganiseerd. 
Ook op 11 juli was de inbreng van de diverse jeugdgroeperingen groot. In de 
vooravond was er een herautenstoet met medewerking van de scouts, de chiro 
en de KSA, waarna in de grote stoet drie jeugdmuziekkapellen (speelschaar 
Xaverianen, jeugdkapel Chiro en Blauwvoetvendels) door de binnenstad op-
stapten. In deze optocht werden tevens strijdspandoeken meegedragen. Het 
jeugdcomité bracht een nieuwe, radicale dynamiek. De meeste katholieke en 
Vlaams-nationalistische jeugdgroeperingen waren erin vertegenwoordigd, 
doch socialistische of liberale verenigingen bleven afwezig. Opvallend was 
ook dat in het jaar na het schoolpact dit Vlaams Jeugd Komitee vergaderde 
in de Concordia, het lokaal van de CVP. Bij dit Komitee waren aangesloten 
het Jong Davidsfonds, het Vlaams Jeugdcomité, ABN-actie Brugge-Stad, 
AVOHV (Algemeen Vlaams Oud-Hoogstudenten Verbond), ANZ (Algemeen 
Nederlands Zangverbond), Blauwvoetvendels, Vrije Volksdansgroep, Chi-
rojeugd, VKBMJ (Vrouwelijk Katholieke Burgers- en Middenstandsjeugd), 
VKSJ, Ic Dien, Veremanskoor, Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal, 
CVP-jongeren, KAJ, Jong-KAJ, Vlaamse Volksbeweging, Gudrun, Davids-
fonds, Als Ic Can, SFX-speelschaar, KSA Jong-Vlaanderen, Dit Is Leven, 
VVKS en de Jeugdgilde. Johan De Vlam was voorzitter van dit jeugdcomité, 
waarvan het bestuur verder bestond uit Leo De Vlam, Wim Dauwe, Hilde 
Boey, Jan Coucke, Mia Boey, Norbert Vandenbussche en Mia Logghe.

De Vlaamse Beweging begon na het jaar van de Wereldtentoonstelling en het 
einde van de Schoolstrijd terug op volle toeren te draaien. De jeugd werd 
volop betrokken en de toon werd radicaler. Het 11 julicomité speelde daarop 
in door haar voorzitter Juliaan Lievens op het torenfeest een boodschap te 
laten voorlezen. De tekst van die boodschap moest ter goedkeuring aan 
het schepencollege worden voorgelegd. Het schepencollege besliste of die 
boodschap integraal mocht worden afgelezen of indien nodig er passussen 
uit moesten worden geweerd. De tekst werd aangepast. De passages : “Voor 
rechtsherstel aan allen die wegens oorlogsomstandigheden hebben gefaald 
en thans 15 jaar na de oorlog nog geen genade hebben gevonden in dit land. 
Dat vrede en verzoening heerse over alle burgers” en “Tegen de gebieds-
roof door onbetrouwbare talentelling.” werden geschrapt en aangepast. De 
boodschap, die de belangrijkste eisen van de Vlaamse Beweging omvatte, 
luidde uiteindelijk :
“Volk van Brugge, hier geschaard voor Uw machtig Belfort, symbool van Brugge’s groots 
verleden, en bij het gedenkteken van uw leiders van 1302 Jan Breydel en Pieter de Co-
ninck die de slag der Gulden Sporen hebben bevochten – wij groeten U. 
Heden herdenken wij uw Brugse helden. – Zij waren de voorvechters op het Groeninge-
veld – strijders voor vrijheid en recht. Hun voorbeeld moet ons steeds levend blijven, en 
tevens een spoorslag zijn voor verdere strijd voor kulturele en ekonomische ontvoogding 
van het Vlaamse Volk.
Brugge – Uw groots verleden indachtig – aanhoor de Boodschap van Uw volk :
Brugge, wees steeds paraat voor de strijd, want de noden van Uw volk worden niet gele-
nigd door stille smekingen. U zult deze behoeften slechts kunnen bevredigen wanneer U de 
oplossing kunt opeisen – met sterkte en de macht van het getal – U Brugge en alle steden en 
dorpen van dit land. Alleen wanneer U eendrachtig zijt en sterk zult U aanhoord worden. 
Brugge, treed vooraan :
- Dat vijftien jaar na de oorlog vrede en verzoening heerse over alle burgers van dit 

land.
- Eis de afbakening van de taalgrens zoals die wetenschappelijk werd vastgesteld, opdat 

voortaan in dit land vrede zou kunnen heersen tussen de twee taalgemeenschappen.
- Voor kulturele autonomie – dat Vlaanderen voor zijn eigen taal – en kulturele proble-

men kan instaan.
- Voor het opeisen van gelijke kansen voor allen ; gelijkberechtiging voor Vlamingen in het 

leger en in de administratie.
- Voor de vervlaamsing van het bedrijfsleven. Dat ook de bedrijven in onze gewesten mo-

gen begrijpen dat het hun sociale plicht is de taal van hun werknemers te eerbiedigen.
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- Tegen de verbastering van ons volk door mensonwaardige mobiliteit. Geef Uw mensen 
werk in eigen streek. Bouw Brugge-haven en Zeebrugge uit tot een eerste klasse zeeha-
ven. Ga door zoals U begonnen zijt. Geef werk aan onze bedrijven, opdat ons volk en 
vooral onze jeugd niet doelloos langs de straten moet rondslenteren.

Brugge treedt vooraan opdat ons volk rechtmatig moge vertegenwoordigd worden in de 
Wetstraat, door de aanpassing van de zetelverdeling aan de huidige bevolkingscijfers. 
Brugge laat ook Brussel niet los. Dat ook in Brussel – de hoofdstad van dit tweetalig land 
onze taal – de taal van de meerderheid – de plaats moge innemen die haar toekomt.
Brugge – wees en blijft U zelf – Vlaams van wezen en aard – ook in uw uiterlijke verschij-
ning – in uw omgang. Bevorder de beschaafde omgangstaal – sieraad van een volk.
Brugge, laat deze guldensporenherdenking, U een spoorslag zijn tot navolging van Uw 
voorvaderen van 1302.
Brugge, U scone – wees Vlaams – fier en groots.”

Geen politieke toespraken gewenst
Het berek van feesten van 26 februari 1960 stelde voor het 11 julicomité te 

belasten met de organisatie van het guldensporenfeest, terwijl het Komitee 
voor Initiatief het nationaal feest op 21 juli zou organiseren. Voor de goed-
keuring van het programma van het 11 julifeest was de instemming van het 
Komitee voor Initiatief niet meer vereist. Het stadsbestuur schreef wel aan 
de voorzitter van het 11 julicomité dat hij als verantwoordelijke leider van 
de elfjulifeesten er de hand moest aan houden dat in de optocht van 11 juli 
slechts een beperkt aantal spandoeken met volgende opschriften mochten 
voorkomen : “geen gebiedsroof”, “geen talentelling”, “werk in eigen streek”, 
“Nederlands in onze grote bedrijven” en “vervlaamsing van onze steden”. 

Bovendien werd tijdens het berek van feesten op 2 juni voorzitter Juliaan 
Lievens aangesproken over de geplande spreekbeurten met als onderwerp 
“Geen gebiedsroof” en “Geen talentelling”. Hem werd duidelijk gemaakt dat 
spreekbeurten het programma zouden bezwaren en dat de belangstellenden 
voor het 11 julifeest, zelfs al is het kosteloos, niet komen om redevoeringen 
te horen uitspreken. Hem werd te verstaan gegeven dat het berek niet wenste 
dat van het 11 julifeest gebruik zou worden gemaakt om een auditorium 
te bekomen voor de verdediging van een zaak, hoe belangrijk ze ook was. 
Juliaan Lievens wenste de voorgestelde spreekbeurten op het programma te 
behouden. Hij stelde voor om het politiek evenwicht te respecteren zodat de 
gekozen onderwerpen zouden worden behandeld door een spreker met een 
“linkse” en een spreker met een “rechtse” opinie. Dit werden dan Marcel 
Deneckere uit Aalst en Antoon Roosens uit Schaarbeek, twee prominente 
progressieve flaminganten. Over het houden van spreekbeurten waren de 
meningen in het berek van feesten verdeeld : zes leden stemden voor en vier 
leden stemden tegen. Het berek was ook van oordeel dat aan de redenaars 
geen vergoeding mocht worden toegekend, maar dat ten hoogste hun ver-
plaatsingskosten per spoor mochten worden terugbetaald.

Het 11 julicomité wenste evenmin in te gaan op de suggestie van de Vrye Ca-
mere van der Rethorycken der Weerde Drie Santinnen om het toneelstuk 
Keizer Karel en Berchemse Boer op te nemen in het programma. Het opteerde 
voor een 11 julijeugdfeest in de Stadsschouwburg. Dit werd voorafgegaan 
door de optocht door de binnenstad. 

Problemen rezen er tevens door de rondgang van de Gouden Boomstoet op 
zondag 10 juli, waardoor de Markt niet beschikbaar was voor de kransneer-
legging en het torenfeest. Noodgedwongen werd de kransneerlegging, met 
toestemming van de provinciegouverneur, verschoven naar maandag 11 juli 
en greep de guldensporenherdenking onder regie van Remi Vanduyn ook 
plaats in de Stadsschouwburg.

Het Vlaams Jeugdkomitee Brugge richtte op 9 juli weer een muzikale boot-
tocht in gevolgd door een kampvuur. Probleem hierbij was dat de traditio-
nele plaats in het Astridpark werd ingenomen door een speeltuin.

Ook te Zeebrugge werd er opnieuw een guldensporenviering georganiseerd. 
De kosten ervan werden gedragen door het feestcomité (1.575 frank voor 
huur cinemazaal Rembrandt, 2.800 frank voor het Sint-Lutgardiskoor uit 
Brugge, 150 frank voor strooibriefjes en 100 frank voor het optreden van 
een voordrager).
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Beperkt aantal toegelaten spandoeken
Het berek van feesten van 3 februari 1961 besliste dat er van de medewer-

king van het 11 julicomité voor de inrichting van het guldensporenfeest 
zou worden afgezien. Was de radicalere toon die de Vlaamse Beweging 
aansloeg hiervan de oorzaak of werd hiermee ingegaan op de vraag van 
het stadsbestuur van Kortrijk omdat daar op 9, 10 en 11 juli een grootse 
nationale guldensporenviering werd georganiseerd ? 

Het berek van 23 december 1960 had ondertussen al voorgesteld om de to-
neelgroep Herman Bruggen te vragen op te treden te Brugge op 11 juli. De 
keuze van het berek viel op het guldensporenspel Jan Van Renesse. 

Het berek van 6 april stelde echter vast dat de aangeschreven toneelgroep niet 
vrij was en moest zich noodgedwongen toch wenden tot het 11 julicomité 
om terug onder regie van Remi Van Duyn een Torenfeest op de Markt te 
organiseren. Aan dit openluchtfeest, waarvan de kosten 46.600 frank be-
droegen, werkten organist Paul Rutger, het Brugse Madrigalenkoor, een 
Thebaans kwartet, de groep Thor en Dansa Ritmica mee.

Niettegenstaande de stad de organisatie van de 11 julivieringen terug in ei-
gen handen wenste te nemen, werd op maandag 10 juli een stoet op touw  
gezet door de zorgen van het Vlaams Jeugdkomitee. De stoet trok voorbij 
het Guido Gezellemonument waar een krans werd neergelegd namens het 
stadsbestuur en kwam aan op de Markt, waar de traditionele bloemenhulde 
plaatsgreep. Het Jeugdcomité zag af van de organisatie van de volkszang-
avond, maar organiseerde wel de stoet “die in het teken staat van de huidige 
Vlaamse strijd”. De voorziene slagzinnen waren : “Federaal Vlaanderen”, 
“Federalisme”, “Eerherstel Servaes”, “Poort van Europa”, “Werk in eigen 
streek”, “Volwaardige uitbouw van onze Zeebrugse haven”, “Vernederland-
sing van het bedrijfsleven”. Tevens zouden negen schilden van de bedreigde 
randgemeenten rond Brussel worden meegedragen. Op 7 juli schreef het 
schepencollege echter dat deze spandoeken en schilden niet mochten worden 
meegedragen. Enkel volgende slagzinnen waren aanvaardbaar : “Wij eisen 
zelfbestuur”, “Werk in eigen streek”, “Volwaardige uitbouw van onze Zee-
brugse haven”, “Vernederlandsing van het bedrijfsleven” en “Afbakening van 
de taalgrens”. Ook het opstappen van vier jeugdkapellen was er één te veel 
voor het stadsbestuur. Enkel de jeugdkapel van de Chiro onder leiding van 
Baldewijn Priem, van de Blauwvoetvendels onder leiding van Joost Logghe 
en van de KSA mochten meestappen. De Scoutsharmonie werd geschrapt.

In Zeebrugge werd op 13 juli in de bioscoopzaal Rembrandt tevens een gul-
densporenviering met medewerking van het Kunstgezelschap “Die Scal-
mye” uit Brugge georganiseerd voor de totale kostprijs van 6.590 frank.

Exit 11 julicomité
Een jaar later dan gehoopt, moest geen beroep meer gedaan worden op het 

11 julicomité en nam het stadsbestuur zelf de organisatie van de gulden-
sporenviering in handen. Al in het berek van feesten van 12 december 1961 
werd voorgesteld de toneelgroep Herman Bruggen aan te schrijven om op 
11 juli te Brugge in de Stadsschouwburg op te treden. Tijdens het berek 
van 11 januari 1962 viel de keuze op het toneelwerk Ulenspieghel. Tevens 
werd beslist dat na de voorstelling de kransneerlegging op de Markt aan 
het standbeeld zou plaatsvinden en dat in het raam van de 11 juliviering op 
dezelfde dag eveneens een turnfeest in de Stadsschouwburg zou plaatsvin-
den. Dit turnfeest zou worden verzorgd door de Koninklijke Katholieke 
Turnkring “Vlug en Vroom”.

Een optocht werd niet meer voorzien. Discussies over slagzinnen en spreek-
beurten werden hierdoor vermeden. Uiteindelijk ging ook de klassieke 
kransneerlegging aan het standbeeld op de Markt niet door. Tengevolge 
van de opstelling van de tribune voor de opvoering van het Heilig Bloedspel 
waren de standbeelden van Jan Breydel en Pieter de Coninck op 11 juli al 
ingebouwd en niet meer te bereiken. Er bestond geen mogelijkheid daar 
bloemen neer te leggen. Daarom werden de bloemen neergelegd aan het 
standbeeld van Guido Gezelle.



40 JAAR 11 JULI-KOMITEE BRUGGE 31

De Brugse Culturele Raad had op 4 oktober 1961 nog vruchteloos getracht 
opdat de organisatie van het guldensporenfeest in zijn handen zou worden 
gegeven. Aangezien het 11 julifeest volgens deze raad een feest met culturele 
inslag was, stelde hij dat hij voor de organisatie moest instaan. Het schepen-
college kon echter niet ingaan op die vraag. Er was dan immers geen reden 
meer om de organisatie van al wat in het programma van de gemeentefeesten 
was voorzien en enigszins iets met cultuur te maken had, niet aan de Cultu-
rele Raad toe te vertrouwen. De rol van de Culturele Raad bestond er volgens 
het stadsbestuur in om suggesties naar voor te brengen in verband met de 
11 juliviering die daarna door het berek van feesten zouden worden onder-
zocht. De voorrechten van het berek moesten bewaard blijven.

Dat de Culturele Raad probeerde de organisatie van het 11 julifeest in handen 
te krijgen kwam er ongetwijfeld onder andere onder de impuls van haar 
voorzitter Marc Boey. Hij was op 22 oktober 1959 tijdens de eerste vergade-
ring van deze raad tot voorzitter verkozen door de aanwezige bestuursleden 
Jozef Arnou, Lisette Calebout, Joannes Cant, Charles De Weert, Camiel 
D’Hooghe, Gabriël Gyselen, Fernand Traen, Victor Mansaert, Herman 
Sabbe, Henri Scholiers, Gilbert Swimberghe, Edward Trips, E.H. Antoon 
Viaene en Lucien Wildemeersch. Marc Boey was al betrokken bij de orga-
nisatie van de 11 julivieringen in 1951 als penningmeester van de Vlaamse 
Volksbond en hij zou vanaf 1968 meer dan twintig jaar het 11 julicomité 
leiden.

In Zeebrugge ging de guldensporenviering opnieuw door in de bioscoopzaal 
Rembrandt met optreden van het Brugs Madrigalenkoor, het Strijkersen-
semble onder leiding van Hilmer Verdin en bariton Gaston Lemey en met 
als spreker de letterkundige André Demedts.

De Brugse Culturele Raad organiseert
Door het berek van feesten werd in het najaar van 1962 aan het stadsbestuur 

voorgesteld om de Culturele Raad te belasten met het ontwerp van pro-
gramma en de organisatie van de guldensporenviering in 1963. De Cul-
turele Raad riep daarom op 10 januari een vergadering bijeen om samen 
met de culturele, sociale en jeugdorganisaties een programma op te stellen. 
Jozef Arnou maakte op het berek van feesten op 14 februari bezwaar omdat 
het berek over het ontwerpprogramma niet onmiddellijk werd ingelicht 
en stelde dat er niet van het principe mocht worden afgeweken dat het 
stadsbestuur zelf voor de inrichting van het 11 julifeest moest instaan. Hij 
stelde dat het feest Vlaams moest blijven, maar geen extremistische strek-
king mocht aannemen. Daarop vergaderde de Culturele Raad opnieuw op 
6 maart met vertegenwoordigers van enkele Brugse culturele verenigingen 
en bracht hiervan verslag uit op het berek van feesten op 2 april. 

Groepsfoto VTB-VAB in 1963.
(collectie Stadsarchief, Brugge)
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Voorstel was om in de loop van de namiddag een speurtocht voor de jeugd 
te organiseren die verband hield met 11 juli. E.H. Antoon Viaene werd 
bereid gevonden deze uit te stippelen. Voor de technische uitwerking werd 
gesuggereerd beroep te doen op Jean-Luc Dehaene, Jozef Boey, Jan Coucke, 
Valeer Devlam, Wim Dauw en Rosa Deprêter. De leiding zou berusten bij 
Jozef Arnou, Edward Trips en Lucien Wildemeersch, leden van de Cultu-
rele Raad. Daarna zouden de vijf Brugse muziekmaatschappijen vanuit de 
verschillende stadspoorten optrekken naar de Markt. Slechts drie muziek-
korpsen konden zich echter hiervoor vrijmaken. Men stelde voor tijdens 
de kransneerlegging op de Markt een korte toespraak te houden. Astrid 
Mallet-Van de Capelle gaf namens het berek de reden waarom daar best 
zou worden van afgezien. Men ging wel akkoord om dit jaar op proef in 
het feestprogramma een toespraak op te nemen, mits de spreker binnen de 
perken bleef en hierbij niet aan politiek zou doen. Er werd voorgesteld de 
spreker te kiezen uit de katholieke Vlaamsgezinden Eduard Amter (Da-
vidsfonds), André Demedts (Radio Kortrijk) of Michiel Vandekerckhove 
(referendaris van de Kortijkse rechtbank van koophandel). Uiteindelijk werd 
de redevoering gehouden door Marcel Haasen, hoofd van de Culturele 
Dienst van de Middenstandsverenigingen. Tijdens het cultureel feest in de 
Stadsschouwburg voerden leden van de Verstandhouding der Brugse To-
neelverenigingen een eenakter op en traden het Renaat Veremanskoor en 
het Brugs Koperensemble op. De massazang werd gedirigeerd door Renaat 
Veremans en de regie was in handen van Lucien Wildemeersch. Ten slotte 
ging in de bovenzaal van de Stadshalle een volksfeest door. Dit dansfeest 
werd afgewisseld met attractienummers, zang, volksdans en declamatie uit-
gevoerd door plaatselijke verenigingen. De Brugse brouwerijen Aigle Bel-
gica en ’t Hamerken zorgden elk voor een tapinstallatie en voor het plaatsen 
van een dansvloer.

Onthulling gedenksteen Karel de Flou
In zijn vergadering van 20 november 1963 besliste het berek van feesten dat 

opnieuw aan de Brugse Culturele Raad zou worden gevraagd het program-
ma van de 11 juliviering uit te werken en de organisatie van het feest op zich 
te nemen. In deze raad was dit ondertussen al besproken. Daarop werd een 
algemene vergadering belegd met de leden van het berek, een afvaardiging 
van de Brugse Culturele Raad en vertegenwoordigers uit de culturele, soci-
ale-, sport- en jeugdverenigingen en de voorzitters van de gebuurtekringen. 
De kosten van het feest mochten oplopen tot maximaal 40.000 frank en de 
toegang moest gratis zijn.

Op 10 juli 1964 vertrokken na het luiden van de zegeklok om zeven uur 
’s avonds vanuit respectievelijk de Katelijnepoort, de Kruispoort, de Sme-
denpoort en de Gentpoort de Harmonie van de Vriendenkring van de 
Brugeoise, de Scoutsharmonie Sint-Leo, de SFX-Speelschaar en de Harmo-
nie Sint-Cecilia naar de Markt. Daar was er een muziekparade en de kran-
sneerlegging. Aansluitend greep er een volksfeest plaats op de binnenplaats 
van de Stadshallen, met medewerking van het Brugs Koperensemble, het 
Renaat Veremanskoor, het Brugs Madrigalenkoor, de Karel Mestdagh-
kring, het Sint-Lutgardiskoor en de dansgroep Hugo Persyn. Ten slotte 
was er tussen 22 en 3 uur een dansfeest in de bovenzaal van de Stadshalle 
met optreden van het orkest The Raindrops.

Op 11 juli werd in de Beenhouwersstraat de gedenksteen ter nagedachtenis 
van Karel de Flou (1953-1931), promotor van de Vlaamse naam- en plaats-
naamkunde, plechtig onthuld. Er waren spreekbeurten door burgemeester 
Pierre Vandamme, Z.E.P. Stefaan Axters, bestuurder van de Koninklijke 
Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde en professor Egied Strubbe, 
lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
Kunsten.

Kaft van het programmaboekje 
van de guldensporenviering
in 1964.
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Oog in oog met de Nederlandse poëzie
Volgens de voorstellen van de Brugse Culturele Raad werd ook in 1965 de 

guldensporenherdenking georganiseerd door het stadsbestuur. Het voorstel 
was om ofwel een toneelwerk uit de Nederlandse literatuur op te voeren 
(hierbij werd gedacht aan Beatrijs), ofwel een overzicht te brengen van de 
Nederlandse poëzie. Voor het voeren van de regie en het opstellen van de 
bindteksten werd gedacht aan Jan van der Hoeven, Remi Van Duyn of Ge-
rard Vermeersch. De bedoeling van het voorstel was een zekere standing 
te geven aan het 11 julifeest en tevens de belangstelling van het publiek 
voor het avondfeest te wekken. Alle leden van de Brugse cultuurverenigin-
gen werden uitgenodigd om geestdriftig te komen meezingen en genieten 
van het cultuur- en volksfeest. Na de traditionele kransneerlegging door 
overheidspersonen en cultuurkringen vond een cultuurfeest Oog in Oog met 
de Nederlandse Poëzie onder regie van Roger Dewilde plaats in de Stads-
schouwburg. Aan deze ode aan de Nederlandse Cultuur, waarbij gedurende 
anderhalf uur een reeks gedichten werden voorgedragen en uitgebeeld, om-
lijst door bindteksten en opgeluisterd door ballet, werkten Suzy Van Eygen, 
Hilda Van Roose, Denise Samson, Leentje Persyn, Mieke Deboevere, Rita 
Lommée, Jan De Bruyne, Freddy Van Eygen en Luc Tanghe mee. Daar-
naast stond nog samenzang en de toespraak van Marc Boey, voorzitter van 
de plaatselijke Cultuurraad, op het programma. Na deze voorstelling was 
er in de nacht van 10 op 11 juli weer een dansfeest met The Raindrops en 
animator Bob Delvi in de bovenzaal van de Stadshallen.

Een strijdvaardig en hoogstaand programma gewenst
Het stadsbestuur meende in 1966 dat de Vlaamse herdenkingsdag dat jaar 

meer dan ooit de aandacht moest krijgen, niet gewoon uit zin voor traditie, 
maar ook omdat de evolutie van de Vlaamse bewustwording problemen 
opriep die van groot belang waren. Daarom hechtte het stadsbestuur er 
op bijzondere wijze aan dat in de stad die de guldensporenzege behaalde, 
de herdenking van dat hoogstbelangrijke feit uit onze geschiedenis met 
medewerking van alle Vlamingen zou plaatsvinden. Een strijdvaardig pro-
gramma, door de stedelijke diensten onder leiding van schepen van cultuur 
Fernand Traen uitgewerkt, werd aan de samengeroepen vertegenwoordigers 
van de culturele, sociaal-culturele en jeugdverenigingen voorgelegd. Het 
werd door alle aanwezigen goedgekeurd. De algemene leiding werd toever-
trouwd aan regisseur Luc Wildemeersch.

Links:

Strijdgedicht van journalist 
Juliaan Van Belle. 

Rechts:

Uitnodiging voor het 
Guldensporenfeest van de 
Vlaamse Ontspanningsclub 
in 1966.

Betoging voor Leuven-Vlaams.
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De feestelijkheden startten traditioneel met een bloemenhulde op de Markt, 
opgeluisterd door de Harmonie van de Vriendenkring “La Brugeoise”. 
Daarna greep in de Stadsschouwburg een cultureel feest plaats. Behalve sa-
menzang onder leiding van Gerard Ackaert, koorleider van de Karel Mest-
daghkring, en de gelegenheidstoespraak door Marc Boey, stonden kunst-
dansnummers gebracht door het Reizend Danstoneel op het programma. 
Ten slotte werd er gedanst in de bovenzaal van de Stadshalle op de tonen 
van het kwintet Crescendo. 

11 juli-evocatie
In 1967, een jaar voor het 11 Juli-Komitee officieel van start ging, werd al op 

verzoek van verscheidene verenigingen een algemeen 11 julicomité opge-
richt. Het was de bedoeling medewerking te verkrijgen van een groot aantal 
verenigingen die zoveel mogelijk Bruggelingen vertegenwoordigden. Het 
stadsbestuur was erin vertegenwoordigd door de schepen van cultuur en twee 
gemeenteraadsleden. Binnen dit algemeen comité werd een beperkt comité 
aangesteld om het programma van de feesten uit te werken. Het kreeg hier-
bij de medewerking van het Brugs Koperensemble, het Veremanskoor, de 
choreografische groep van het Sint-Fransiscus-Xaveriusinstituut, de Blauw-
voetvendels, de Scoutsharmonie Sint-Leo, de Verbroedering der Brugse 
Toneelkringen, de Dietse Meisjesbond “Ic Dien” en de Volksdansgroep 
“’t Beertje” en van een aantal individuele personen. De diverse losse optre-
dens werden aan de hand van een bindtekst tot een moderne en treffende 
evocatie samengesmeed. Daarvoor werd een beroep gedaan op de regisseurs 
Herman Dauwe en Luc Wildemeersch, terwijl Marc Boey voor de teksten 
zorgde. Ook het Huis Scharminka van Guido Bernaert werd ingeschakeld 
voor de grime.

Met instemming van de burgemeester en de provinciegouverneur werd de 
bloemenhulde verschoven naar het einde van de feesten. De Scoutsharmo-
nie Sint-Leo startte met een taptoe, waarna de 11 juli-evocatie plaatsgreep 
in de Stadsschouwburg, gevolgd door een fakkeloptocht naar de Markt.

Links:

Protestbrief uit 1966 gericht aan 
de Brugse bisschop.

Rechts :

Goedgekeurde motie door diverse 
organisaties naar aanleiding van 
het guldensporenfeest 
op 9 juli 1966.



40 JAAR 11 JULI-KOMITEE BRUGGE 35

1968

Een autonoom 11 Juli-Komitee
Het stadsbestuur is tevreden over de 11 juliherdenking 1967 en vraagt het

11 Juli-Komitee de herdenking in 1968 eveneens op touw te zetten. Tot 1967 
is de Culturele Raad door het stadsbestuur belast met de organisatie van de 
viering. Het volledige ontwerp en de begroting moeten tot dan ter goed-
keuring aan het stadsbestuur worden voorgelegd. Op 5 februari 1968 wordt 
op initiatief van de schepen Fernand Traen een autonoom 11 Juli-Komitee 
opgericht. Zestig verenigingen worden aangeschreven, slechts achttien 
dagen op. Marc Boey wordt uitgenodigd het voorzitterschap van het au-
tonome comité waar te nemen. Dezelfde leden van het al bestaande comité 
in de schoot van de Brugse Culturele Raad worden uitgenodigd deel uit te 
maken van de werkgroep. De bevoegde schepen en de gemeenteraadsleden 
Paul Ducheyne en A. Verstappen worden lid, Roger Vande Voorde wordt 
aangesteld tot secretaris en ook Evarist Vanheulenbroeck wordt opgenomen 
in het kerncomité. Tevens wordt getracht de diverse jeugdgroeperingen te 
betrekken bij de viering en op te nemen in het comité.

Voor de viering trekt het stadsbestuur een maximale fi nanciële tegemoetko-
ming van 55.000 frank uit. Het bestedingsontwerp moet wel aan het stads-
bestuur voorgesteld worden.

Wegens opfrissingswerken in de Stadsschouwburg grijpt de avondviering 
plaats in de beurshalle. Er wordt gestreefd de randgemeenten te betrekken 
bij de herdenking en de lokale vieringen op een andere datum te program-
meren. Hoewel de voorkeur gaat naar Michiel Vandekerckhove of Maurits 
Van Haegendoren, is het de secretaris-generaal van het Davidsfonds Clem 
De Ridder die de feestrede mag houden. Hij verheugt zich in de vooruit-
gang die de Vlaamse Beweging boekt. Hij pleit voor het Vlaamse urgentie-
programma en wijst op de nefaste invloed van het Brusselse waterhoofd.

Autonoom 11 Juli-Komitee

Brugge eist een Vlaams Leuven

Leuven Vlaams

Vlaamse Nacht in Jabbeke

Verslag van de 11 juliviering op de 
voorpagina van het Brugsch 
Handelsblad van 13 juli 1968.
(Brugsch Handelsblad)

1968196819
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Er wordt naar gestreefd om de viering stijlrijk te laten verlopen. De Scoutshar-
monie Sint-Leo, de vrije volksdansgroep “’t Beertje”, Gerard Vermeersch en 
Bruno Jansen werken onder regie van Luc Wildemeersch en zorgen voor 
een geslaagde herdenking. 

Brugge eist een Vlaams Leuven
De kwestie “Leuven Vlaams” beroert ook Brugge. Er vinden erg jolige en 

vrolijke scholieren- en studentenstakingen plaats. Meetings en enkele beto-
gingen trekken door de stad en manifestanten gooien zelfs stenen tegen de 
poort en de muur van het bisschoppelijk paleis. Later gaat een afvaardiging 
van de manifestanten bloemen aanbieden aan Mgr. Emiel-Jozef De Smedt 
omdat hij als eerste bisschop toegeeft dat het bisschoppelijk verzet tegen de 
splitsing van de Leuvense universiteit een vergissing was. 

Bij de parlementsverkiezingen is er een felle strijd binnen de CVP voor de 
verkiesbare plaatsen. Uiteindelijk winnen Fernand Vandamme en Marcel 
Vandewiele het pleit.

Hoewel Zeebrugge ten voordele van Rotterdam aan het kortste einde trekt bij 
de aanleg van een oliebuis naar Antwerpen, vestigt de Brugse haven records 
bij de vleet. De goederenoverslag overschrijdt voor het eerst 5 miljoen ton. 
Een 100.000-tonner werpt er het anker en de nieuwe containerterminal 
draait snel op volle toeren. Het nationale belang van Zeebrugge wordt ein-
delijk erkend en in het totaal werden negen plannen voor de uitbouw van 
de haven gepubliceerd. Projecten zijn de bouw van een kunstmatig eiland in 
zee en de aanleg van een Zeestad. 

Tevens start de aanleg van de ring rond de stad met het traject Kruispoort-
Gentpoort. Beroering ontstaat toen bekend raakt dat de Gentpoortbrug 
zal worden vervangen door een brug in het verlengde van de te dempen 
Coupure. Protest van de handelaars van de Gentpoortstraat verhindert de 
uitvoering van deze plannen. Het oorspronkelijke plan voor de bouw van 
een brug nabij het Minnewater moet ook worden opgeborgen na kritiek van 
de Commissie voor Monumenten en Landschappen. 

Van de plannen om in Sint-Pieters een nieuwe stad te bouwen met een Olym-
pisch zwembad, een cultureel centrum en een campus voor het Europacol-
lege en het Simon Stevininstituut komt evenmin iets in huis.

Ondertussen worden de eerste beelden gekapt om de lege nissen van het 
Stadhuis terug op te vullen. De slinkende belangstelling voor de Heilige 
Bloedprocessie noopt de organisatoren van deze religieuze manifestatie om 
de klemtoon te leggen op zijn historische karakter.

Veel Bruggelingen laten zich enthousiast meeslepen in de sfeer van de Britse 
Veertiendaagse, terwijl zij tevens met spanning en ook een tikkeltje geamu-
seerd de tribulaties meemaken rond de ontsnapping van de Franse gangster 
Lerouge uit de Brugse gevangenis. De omgeving van het Begijnhof wordt 
meerdere malen uitgekamd vooraleer hij terug kan worden afgeleverd in het 
Pandreitje.  De basketbalploeg Avanti bereikt de bekerfinale en promoveert 
naar eerste klasse.

Links:

Woelige betoging voor Leuven 
Vlaams in Leuven.

Rechts:

Rondgang van de 
Blindekensprocessie.

De Brugse bisschop
Mgr. Emiel-Jozef De Smedt
speelt een bepalende rol in de 
splitsing van de Leuvense 
universiteit.
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Leuven Vlaams
De katholiek-liberale regering Van den Boeynants valt over de communau-

taire discussie over het statuut van de Leuvense universiteit. Bevreesd dat 
de mogelijke uitbreiding van de Franstalige afdeling van de universiteit in 
Vlaanderen de verfransing in de hand werkt, verzet de Vlaamse Beweging 
zich heftig. Na de interpellatie van kamerlid Jan Verroken (CVP) en beto-
gingen en stakingen her en der in Vlaanderen wordt beslist de Alma Mater 
te splitsen in een Nederlandstalige (in Leuven) en Franstalige (in Ottig-
nies) universiteit. De Brugse bisschop Mgr. Emiel-Jozef de Smedt geeft 
als eerste lid van de inrichtende macht publiek toe dat “het bisschoppelijke 
mandement van 1966” over het unitaire karakter van de grootste Belgische 
hogeschool een vergissing was.

De nieuwe rooms-rode regering-Eyskens belooft een staatshervorming te 
realiseren. Daarop publiceren de Vlaamse verenigingen op hun Staten-Ge-
neraal een prioriteitennota.

“Vlaamse Nacht” in Jabbeke
Terwijl Brugge ijvert voor een stijlvolle guldensporenherdenking, kiezen or-

ganisatoren uit het Brugse om 11 juli op een meer ludieke manier te vieren. 
Het meeste succes hierbij heeft de “Vlaamse Ontspanningskring” die in 
1968 de eerste “Vlaamse Nacht” op het Klein Strand in Jabbeke organi-
seert. Topvedette Lize Marke, de Brugse tv-vedette Norbert, Lou Sterda en 
Willy Lustenhouwer, het cabaretgezelschap “’t Brugs Narrenschip” en het 
showorkest van Eddy Dorsan zorgen voor een ware overrompeling. Onder 
impuls van Adriaan Devriendt, eigenaar van het Klein Strand, en met me-
dewerking van onder meer Roger Vande Voorde, Marc De Vriese, Fernand 
en Herman Vonck, Jacques Naessens, Luc Reckelbus en Georges Lagasse 
worden duizenden belangstellenden verwelkomd in een reuzentent. Vele 
van deze medewerkers zijn ook actief op de Brugse guldensporenvieringen. 
Ze hebben samen met het Vlaamse Kruis de handen vol om gedurende twee 
volle dagen de feestviering in goede banen te leiden. Door de te grote massa 
kan niet iedereen tegelijk dansen en moest het bier zelfs met bulldozers 
worden aangebracht. De zaterdagnamiddag vermaakt het publiek zich op 
een jeugdfuif, in de kermisstands en op het strand van het meer waarop 
een demonstratie van waterski wordt gegeven. Enkel de stoet de zondagna-
middag met de Jabbeekse majorettes, de reuzen Tijl en Nele, de Harmonie 
Sint-Cecilia en de Aartrijkse vendelgroep “Houtlandse Klauwaerts” moet 
het door de regen met minder volk stellen. 

Ook de daaropvolgende jaren wordt door de Vlaamse Ontspanningskring het 
weekend na 11 juli succesvol de “Nacht van Jabbeke” georganiseerd met de 
top van de Vlaamse showwereld zoals Marva, Pros Verbruggen, Nicole Josy 
en Hugo Sigal, Will Tura en Rocco Granata.

Lidkaart en schild van de
Vlaamse Ontspanningskring.

De Brugse bisschop
Mgr. Emiel-Jozef De Smedt
speelt een bepalende rol in de 
splitsing van de Leuvense 
universiteit.

De Vlaamse Ontspanningskring op uitstap.

Sinterklaasfeest bij de Vlaamse Ontspanningskring.
We herkennen ondermeer Roger Vande Voorde,
Luc Reckelbus en Fernand Vonck.
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1969

Pleidooi voor Zeebrugge
De traditionele plechtige guldensporenviering legt de klemtoon zowel op 

de Vlaamse kwestie als op de kwestie Zeebrugge. Het is schepen Fernand 
Traen die in naam van het schepencollege als thema van de feestrede Zee-
brugge en de industriële toekomst van Vlaanderen voorstelt. Hierbij dient de 
industrialisatie van Vlaanderen te worden toegejuicht, maar dat mag de 
culturele ontwikkeling van ons volk niet bedreigen. Ook de betreurens-
waardige strijd tussen de Vlaamse havens en de sociale aspecten moeten 
ter sprake komen. Hoewel de heer Renard, de voorzitter van de Vlaamse 
Ingenieursvereniging, als spreker wordt voorgesteld en beslist wordt even-
tueel Olivier Vanneste, de directeur van de Westvlaamse Economische 
Raad, aan te wijzen, is het uiteindelijk de voorzitter van het organiserende 
comité die de feestrede mag houden. Gelegenheidsspreker Marc Boey pleit 
voor een nationale havenpolitiek in Benelux- en Internationaal perspectief. 
De spreker is van oordeel dat na de vele vage plannen voor Zeebrugge de 
havenuitbreiding eindelijk concreet moet worden aangepakt.

Tijdens het feestprogramma Brusselse Sporen dat de toespraak omkadert, 
wordt het verleden van Vlaanderen en Brussel op een zwierige en vlotte 
wijze geëvoceerd onder regie van Herman Dauwe. De optocht door de stra-
ten van het stadscentrum na de feestavond in de Stadsschouwburg, moet 
wegens de neergutsende regen ingekort worden. Toch kunnen gouverneur 
Pierre van Outryve d’Ydewalle, burgemeester Pierre Vandamme en afge-
vaardigden van diverse verenigingen bloemen neerleggen bij het standbeeld 
op de Markt. Talrijke verenigingen zijn ondertussen aangesloten bij het
11 Juli-Komitee : het ANV, het ANZ, het Brugs Koperensemble, het Brugs 
Narrenschip, het Davidsfonds, het toneelgezelschap “Gudrun”, de KAV, 
de KWB, het Veremanskoor, de Vlaamse Ontspanningskring, de VTB-VAB, 

Voorpagina programmaboekje 
guldensporenviering 1969.

Verslag guldensporenherdenking 
in het Brugsch Handelsblad.
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de VVKS, de Scoutsharmonie Sint-Leo, de V.O.S., de Vlaamse Volksbewe-
ging, de Vrije Volksdansgroep “’t Beertje” en het Willemsfonds. Ook de 
Blauwvoetvendels en de Dietse Meisjesbond “Ic Dien” en de choreogroep 
“Effekt” werken mee. Tegelijk wordt gestreefd naar samenwerking met de 
randgemeenten en wordt vanwege het supra-gemeentelijke karakter van de 
11 juliviering het programma ruim verspreid in het Brugse.

Havenoorlog
Terwijl de Zeebrugse haven nieuwe records breekt en de bouw van de car-

ferry-terminal start, laait de havenoorlog tussen Zeebrugge en Antwerpen 
weer hoog op. Ondanks de publicatie van de rapporten van de verschillende 
Zeebrugge-commissies, trekt minister De Saeger onder Antwerpse druk 
zijn belofte in om in september definitief te beslissen tot de uitbouw van 
Zeebrugge.

Onverwacht wordt met de steun van het ACW en de BSP beslist om Brugge in 
1971 te fuseren met alle randgemeenten. Nochtans is oorspronkelijk enkel 
de aansluiting van Dudzele en Koolkerke, met het oog op de uitbreiding 
van de haven, gepland. Het verzet tegen de fusie wordt aangevoerd door 
het gemeentebestuur van Sint-Andries onder leiding van burgemeester en 
kamerlid Pieter Leys.

Het culturele leven en het toerisme in Brugge floreren onder meer dankzij 
het uitstekende weer. Het Gruuthusemuseum wordt heringericht en de 
bibliotheek van het Europacollege aan de Dyver opent zijn deuren. De Reie-
feesten, de Internationale Muziekdagen en de prestigieuze expositie van de 
Anonieme Vlaamse Primitieven worden een succes. Toch leidt dit tot span-
ningen binnen de Brugse stedelijke diensten. De dienst voor Toerisme en 
de stedelijke dienst voor Kunst en Cultuur klagen over de administratieve 
rompslomp en pleiten voor een grotere bevoegdheid en verantwoordelijk-
heid.

Het plan om onder de Markt een ondergrondse parking aan te leggen wordt 
verlaten en er wordt gepleit voor het Zand als alternatief. Ondertussen 
blijft de Halletoren het hele jaar gevangen in zijn stellingen. De werken 
aan de ringlaan schieten niet op. In het Boudewijnpark wordt een ijspiste 
gebouwd.

Door de industriële expansie, met de uitbreiding bij onder andere CBRT en 
Outboard Marine, daalt de werkloosheid te Brugge praktisch tot nul. 

Federale stroomversnelling
Onder druk van de federalisten wordt de regering-Eyskens gedwongen werk 

te maken van een staatshervorming. De federale stroomversnelling verzandt 
echter in stroeve onderhandelingen. Na de Leuvense wordt de Brusselse 
vrijzinnige universiteit gesplitst en ontstaat een zelfstandige Vrije Univer-
siteit Brussel.

Brugse randgemeenten
Niet enkel in stad Brugge, maar ook in de verschillende randgemeenten wor-

den voor de fusie guldensporenherdenkingen gehouden. 
In Sint-Kruis bestaat hiervoor eveneens een 11 julicomité. In samenwerking 

met de Centrale Socialistische Cultuurwerken, CMBV, VTB-VAB, Trefpunt, 
Bond van Grote en Jonge Gezinnen, KWB, KAV, Davidsfonds, Toneelgezel-
schap “Reynaert”, Harmonie Sint-Cecilia, de Boeren- en Boerinnengilde 
wordt ieder jaar een hoogstaande culturele viering georganiseerd in het 
Schuttershof. Net zoals in de stad wordt beroep gedaan op het Renaat 
Veremanskoor onder leiding van Roger Deruwe, het Brugs Koperensem-
ble en voordrachtkunstenaar Gerard Vermeersch. Nadat in 1968 de tiener 
Jean-Marie Bogaert presenteert, is het de daaropvolgende twee jaren Guido 
Depraetere die de animatie verzorgt. De plaatselijke Davidsfondsvoorzitter 
Edmond Sintobin, die tevens lid is van het Brugse 11 Juli-Komitee, mag 
ieder jaar een overvolle zaal verwelkomen. Hij slaagt er telkenmale in een 
prominente Vlaamsgezinde te strikken voor de feestrede (de letterkundige 

Het Brugsch Handelsblad pleit 
voor de uitbouw van de
Zeebrugse haven.
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André Demedts in 1968, professor Raymond Derine in 1969, de voorzit-
ter van VVB West-Vlaanderen De Schaepmeester in 1970 en Paul Daels in 
1971). De kleinkunstenaars De Elegasten, Miel Cools en Luc Saffl  oer luis-
teren deze feesten, die steevast besloten worden met een druk bijgewoond 
dansfeest, op.

In Sint-Andries wordt door het gemeentebestuur, het lokale 11 julicomité en 
het Davidsfonds voor de plaatselijke guldensporenviering verzamelen ge-
blazen in het Jagershof. In de begroting wordt hiervoor 11.000 frank inge-
schreven. Naast muzikale omlijsting wordt ook hier een feestrede gehouden 
(door Paul Van Gansbeke in 1968 en Marc Boey in 1969). 

In Sint-Michiels grijpt in het Boudewijnpark of in de feestzaal van de ge-
meentelijke jongensschool op initiatief van het gemeentelijke feestcomité 
een jaarlijkse guldensporenherdenking plaats. Kleinkunst (o.a. Will Ferdy 
en Willem Vermandere) en een gelegenheidstoespraak (Roger Windels in 
1968, M. D’Haene in 1969 en Michel Van Maele in 1970) staan op het 
programma. Daarnaast organiseert het Davidsfonds ter herdenking van 
de Guldensporenslag jaarlijks een gespreksavond (voor 1968) en wordt een 
plechtige Sint-Lutgardismis opgedragen.

Ook in Dudzele vindt op het speelplein een jaarlijkse 11 juliviering plaats. Na 
een eucharistieviering en een optocht met het muziekkorps heeft aan het 
gedenkteken van Amaat Vincke een bloemenhulde plaats. Tevens staan een 
toespraak van de burgemeester, een spreekbeurt, een muziekconcert met 
volkszang en een volksbal op het programma.

In Assebroek is het de Davidsfondsafdeling van Steenbrugge die ieder jaar in 
een grote tent in de tuin van de Sint-Pietersabdij of in de zaal ’t Centrum 
een guldensporenviering organiseert. Andere Davidsfondsafdelingen (van 
Assebroek, maar later ook van Sint-Michiels en Oostkamp) sluiten zich bij 
deze viering aan. Ook wordt er tijdens de vieringen in een feestrede terug-
geblikt en vooruitgekeken op de Vlaamse Beweging (Jozef Speybrouck in 
1968, Emiel Vansteenkiste in 1969, Dom Arnoldus Smits in 1971, André 
Durnez in 1973, Herman Gevaert in 1974). In tegenstelling tot de vieringen 
in de andere randgemeenten overleeft de viering in Assebroek jarenlang de 
gemeentefusie.

70
Verslag van de guldensporen-
viering in Sint-Kruis
met onderaan links
Gerard Vermeersch en 
rechts de Elegasten.
(Brugsch Handelsblad)
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1970

Onvindbare bloemenruiker en fusieperikelen
De guldensporenviering van 1970 is de laatste voor de fusie. Dankzij de mede-

werking van vele verenigingen wordt het een buitengewone meevaller. Op 
zaterdagavond is er na muziekoptredens in de volksbuurten, de plechtige 
kransneerlegging aan het monument op de Markt en een beiaardconcert. 
Tijdens de bloemenhulde blijft de bloemenruiker van stad Brugge echter 
onvindbaar. Op zondagavond is er een groots opgevatte volksavond in 
de Beurshalle met optredens van Miel Cools, de Elegasten, Gerard Ver-
meersch, J. Jackson en de keurgroep “Tijl”. Het is weer Marc Boey die een 
korte gelegenheidstoespraak houdt. Hierbij wordt een goede grondwetsher-
ziening geëist.

Door de fusie dient het 11 Juli-Komitee te worden hervormd. Vertegenwoordi-
gers van verschillende verenigingen beslissen een vast comité en een kernco-
mité op te richten. De voorzitter van de Brugse jeugdraad Herman Ghyoot 
deelt mee dat zijn bestuur, in tegenstelling tot de jeugdraad van Sint-Kruis, 
niet wenst mee te werken aan het 11 Juli-Komitee. Wel treden toe in het 
kerncomité : Marc Boey, Edmond Sintobin (namens de Vlaamse Volksbe-
weging), De Maesschalck (voorzitter van het Willemsfonds), Roger Vande 
Voorde (namens de Vlaamse Klub, Gudrun en volksdansgroep ’t Beertje), 
Fernand Vonck (Vlaamse Ontspanningskring) en Jean-Marie Bogaert (na-
mens de jeugdraad Sint-Kruis). Ook wordt gevraagd aan het stadsbestuur dat 
de heer Roegiers namens de Dienst van Toerisme en Feesten deel mag uitma-
ken van het comité. Het comité krijgt van het stadsbestuur op zijn beurt de 
opdracht om contact op te nemen met de verenigingen, comités en instanties 
die in de vroegere randgemeenten guldensporenvieringen organiseerden.

Vergeefs verzet tegen de fusie
Het verzet tegen de nakende Brugse fusies van de gemeenten leidt tot het 

blokkeren met karren van de openbare weg in Sint-Andries. Her en der 
worden opiniepeilingen gehouden en er worden vlugschriften en affi  ches 
verspreid. Ondanks het blijvende verzet van de gemeenteraden van Sint-
Michiels, Sint-Andries, Lissewege en Dudzele wordt in oktober voor de 
eerste maal een Groot-Brugse gemeenteraad gekozen.

De Dolle Mina-beweging laat Brugge niet onberoerd : voor het eerst ver-
overen zeven vrouwen een zitje in de gemeenteraad. De CVP behaalt de 
volstrekte meerderheid, terwijl de socialisten af te rekenen krijgen met een 
scheurlijst. Omdat Michel Van Maele, de burgemeester van Sint-Michiels, 
meer stemmen behaalt dan Pierre Vandamme, maakt de overwinningsroes 
bij de CVP snel plaats voor een onbehaaglijke sfeer en wordt de burgemees-
terskwestie van meet af aan scherp gesteld. Verder worden de fusies van 
de gemeentelijke administraties voorbereid. Michel Van Maele stelt voor 
deze te centraliseren in de Beurshalle en in het Boudewijnpark een nieuwe 
expohal te bouwen. 

De regering struikelt bijna over de havenkwestie. Minister van Openbare 
Werken Jos De Saeger gooit zelfs zijn ministersportefeuille op tafel om 
het achtjarenplan voor Zeebrugge erdoor te krijgen. 16 miljard frank wordt 
uitgetrokken en de realisatie van een zeesluis voor schepen tot 125.000 ton 
wordt in het vooruitzicht gesteld. Ondanks de gemiste kans voor de vesti-
ging van een aluminiumfabriek in Zeebrugge, blijft de haven groeien dank-
zij vooral de expansieve containertrafi ek. In de metaalsector is er echter een 
malaise waar te nemen met enkele stakingen, omvangrijke afdankingen en 
het failliet van Roberts Europe. 

De Heilige Bloedprocessie wordt met succes defi nitief verplaatst naar Onze-
Lieve-Heer-Hemelvaartsdag. In de gebouwen van het Sint-Lodewijkscol-
lege wordt een groot shopping-center gepland en op de Kruisvest wordt een 
derde molen geplaatst. De ringlaan geraakt een stukje meer voltooid. De 
Gentse vaart wordt ondermeer rechtgetrokken en een nieuwe brug aan de 
Katelijnepoort wordt gebouwd om aansluiting te geven met het station.

Onvindbare bloemenruiker
en fusieperikelen

Vergeefs verzet tegen de fusie

Grendelgrondwet

Brugse ommeland 1
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Spotkaart van VU-boegbeeld 
Pieter Leys tegen de Brugse
CVP-leiders Michel Van Maele
en Pierre Vandamme.



40 JAAR 11 JULI-KOMITEE BRUGGE42

Grendelgrondwet
Op kerstavond wordt de grondwetsherziening in het parlement goedgekeurd. 

Premier Gaston Eyskens verklaart het unitaire België dood. De grondwet 
erkent drie cultuurgemeenschappen en drie economische gewesten. De 
Vlaamse Beweging likt echter haar wonden. De prijs voor het bereiken van 
deze beperkte autonomie is groot. De democratische meerderheid van de 
Vlamingen wordt immers aan banden gelegd door de instelling van een 
alarmbelprocedure, de invoering van grendels in de grondwet en het ont-
breken van een eigen Vlaamse fi scaliteit. Bovendien blijven de pogingen 
vruchteloos om de Vlaamsonvriendelijke pariteit in diverse ministeries te 
doorbreken. Ondertussen grijpt het francofone FDF de macht in verscheide-
ne Brusselse gemeentebesturen en verfranst het Brusselse onderwijs verder 
door de invoering van de “liberté du père de famille”.

Brugse Ommeland (1)
Niet enkel in Brugge en in haar randgemeenten wordt 11 juli gevierd, maar 

ook in verscheidene gemeenten van het arrondissement worden guldenspo-
renfeesten georganiseerd.

In Beernem knopen het plaatselijke Davidsfonds, de Vlaamse Volksbewe-
ging en het zangkoor Sint-Amand in 1968 schuchter opnieuw aan bij de 
traditie om daar een 11 julifeest te houden. Hiervoor krijgen ze de steun 
van Edmond Sintobin, arrondissementeel voorzitter van de Vlaamse Volks-
beweging en erevoorzitter van het Veremanskoor, en van Marc Boey, die er 
de gelegenheidsrede houdt. Na het optreden van het zangkoor en gastvedet-
ten tenor Freddy Flamingo en kleinkunstenaar Erwin Brys in 1968, valt in 
het daaropvolgende jaar de keuze op een pleiade van jeugdgroepen. Ook 
in 1970 wordt gekozen voor moderne kleinkunst, wat resulteert in succes 
bij zowel de jeugd als de ouderen. Herman Gevaert, hoofdredacteur van 
DF-Actueel, en Marc Vanhecke, bestuurslid van de VVB, kunnen er een half 
uur lang de aanwezigen wijzen op de stand van de Vlaamse Beweging. In 
1971 wordt, zoals oorspronkelijk de bedoeling is, de guldensporenherden-
king een gemeentelijke manifestatie. Het programma van het feest wordt 
vastgelegd door de Cultuurraad van Beernem. Het plaatselijke Davidsfonds 
blijft echter de organisatie op zich nemen en krijgt hiervoor de steun van de 
muziekvereniging Sint-Cecilia, de volksdansgroep “de drie Beertjes” en de 
toneelkring “Kunst Adelt”. 

In Oostkamp wordt in 1969 een Vlaamse Kunstavond georganiseerd door het 
koor “Jubilate” en het plaatselijke Davidsfonds onder auspiciën van het Ko-
mitee voor Initiatief. Hoewel het normaal enkel geestelijke muziek uitvoert 
zorgt het organiserend koor, versterkt door het Sint-Janskoor uit Hertsberge 
en het Godelievekoor van Moerbrugge, voor de uitvoering van Vlaamse 
volksliederen. Op het door zeshonderd mensen bijgewoonde zangfeest in 
aanwezigheid van de lokale prominenten treedt ook Willem Vermandere 
op. Tussendoor heeft Marc Boey in zijn redevoering het over de opgang 
en de resultaten van de Vlaamse Beweging en stelt de taalwantoestanden 
in Brussel aan de kaak. Ook de daaropvolgende jaren worden in Oost-
kamp guldensporenvieringen georganiseerd onder ruime belangstelling, op
initiatief van het Davidsfonds en met medewerking van de plaatselijke cul-
tuur- en feestcommissies. In 1973 gaat het initiatief uit van de gemeentelijke 
feestcommissie.

71
Marc Boey

Brugge, 30 oktober 1905 -
31 december 1998
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gent Wetenschappen aan de 
rijksnormaalschool in Gent en 
was achtereenvolgens leraar 
in Zelzate (1927), Maldegem 
(1939) en Brugge (1951 tot zijn 
pensionering in 1970). Op jeug-
dige leeftijd was hij actief in de 
vereniging “Klimop” van de rijks-
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1971

Brugge laat Brussel niet los
De traditionele guldensporenviering heeft plaats met een optocht door de 

straten, de bloemenhulde en een aperitiefconcert onder leiding van Luc 
Delanghe op de Markt. ’s Avonds beklagen de organisatoren zich dat ze 
het plan om het avondfeest in openlucht te laten plaatsvinden (hierbij werd 
o.a. gedacht aan de binnenplaats van Gruuthuse), niet hebben doorgezet. 
Meer dan 500 kijk- en zanglustigen moeten immers in de Beurshalle een 
broeierige hitte trotseren. De stijlvolle bijeenkomst wordt ingezet met feest-
muziek door het kamer-koperkwintet van Th eo Mertens. Ook Luc Saffl  oer, 
de Vaganten en de Incar-kunstgroep treden op. Het is andermaal Gerard 
Vermeersch die de nummertjes aan elkaar praat, terwijl de samenzang 
wordt geleid door Juliaan Wilmots en Fernand Vandurme. Magda Vande 
Walle verzorgt de choreografi e. Op vraag van Norbert De Maesschalck, 
voorzitter van het Brugse Willemsfonds, houdt prof. Adriaan Verhulst, zijn 
nationale voorzitter en voorzitter van de raad van bestuur van de BRT, de 
toespraak. Hij analyseert de binnenlandse politieke toestand en de toekomst 
van Brussel-hoofdstad. 

In hun oproep stellen Fernand Traen, schepen van Cultuur, en Marc Boey, 
voorzitter van het 11 Juli-Komitee, dat :
“… wat Brugge betreft – de stad die de bakermat van Vlaanderen is – het op 11 juli moet 
blijken dat wij inderdaad Brussel niet als een speelbal aan het FDF en zijn bondgenoten 
overlaten.”.

Wrijvingen bij de start van de fusie
Op nieuwjaarsdag wordt tijdens de eerste gemeenteraad van Groot-Brugge 

Marie-Louise Maes-Van Robaeys als eerste vrouwelijke Brugse schepen 
verkozen. Ook in het politiekorps treedt voor het eerst een vrouw toe tot 
het korps. De vroegere goedmoedige sfeer in de gemeenteraden verandert 
na de fusie met een erg combattieve oppositie. Dat leidt tot verhitte de-
batten over onder andere de beslissing een kabeltelevisienet te Brugge uit 
te bouwen. Ook de fusie van de gemeentelijke administraties verloopt niet 
van een leien dak. Het nieuwe vergrote administratieve raderwerk piept 
langs veel kanten, terwijl de situatie aan de top wordt vertroebeld door 
spanningen en wrijvingen over de burgemeesterssjerp. Pierre Vandamme 
kondigt zijn ontslag aan als burgemeester. Wel is het nieuwe stadsbestuur 
bijzonder actief betreff ende de aankoop van allerhande belangrijke en om-
vangrijke eigendommen (Cercle-terrein, Sint-Janshospitaal, het Begijnhof,

Brugge laat Brussel niet los
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het Kapucijnessenklooster) zonder dat daarvoor ook concrete plannen of 
projecten worden bekendgemaakt. 

De parlementsverkiezingen worden, in navolging van de grootscheepse 
persoonlijke campagne van Michel Van Maele tijdens de voorbije gemeen-
teraadsverkiezingen, gekenmerkt door sterke persoonlijke campagnes 
waaraan door sommige kandidaten indrukwekkende bedragen worden ge-
spendeerd. De grootste stemmenkanonnen zijn Fernand Vandamme (CVP) 
en Frank Van Acker (BSP). De Volksunie en de socialisten winnen elk een 
parlementszetel ten nadele van de CVP en de PVV.

De aanleg van de snelwegverbinding Hoefi jzerlaan-Blauwe Toren treedt in 
zijn laatste fase. In het ingekorfde Belfort heeft de tweede Triënnale der 
Plastische Kunsten plaats. Onder leiding van Maurits Balfoort worden opna-
mes gemaakt van de tv-serie De Vorstinnen van Brugge. Door de promotie 
van Cercle Brugge naar eerste klasse kan er opnieuw een derby tegen buur 
Club worden gespeeld. In het Boudewijnpark opent het Dolfi narium als 
nieuwe toeristische attractie, zijn deuren.

Tijdens de huldeviering van burgemeester Pierre Vandamme kondigt minis-
ter Jos De Saeger de goedkeuring aan van de aanbesteding voor de nieuwe 
zeesluis. De zegeklok laat men zowaar galmen op 2 november. De nieuwe 
trans-oceanische containerterminal raakt voltooid. De militaire haven wordt 
verder aangelegd en de Zeebrugse vismijn fl oreert en overschrijdt het ver-
koopcijfer van 400 miljoen frank. Ondertussen meren in de haven schepen 
met een tonnenmaat van meer dan 250.000 ton aan. Het goederenverkeer 
overschrijdt de 10 miljoen ton.

Cultuurraden
De installatie van de Cultuurraden geeft Vlaanderen eindelijk een beperkte 

culturele autonomie. Als tegenwicht voor de bouw van een zeesluis te Zee-
brugge wordt Wallonië ondertussen een compensatie van 8 miljard frank 
toegekend. Binnen de unitaire katholieke, liberale en socialistische partijen 
stijgen de spanningen tussen Vlamingen en Franstaligen en dat leidt tot de 
val van de regering-Eyskens. Het FDF verovert nu ook de meerderheid in de 
Brusselse agglomeratieraad.

Brugse Ommeland (2)
Terwijl de guldensporenvieringen van Beernem en Oostkamp in het begin 

van de jaren ’70 door het Davidsfonds, de Vlaamse Volksbeweging of an-
dere lokale culturele verenigingen uitgroeien tot een offi  ciële feestviering 
met een ruime publieke belangstelling, zijn er in diverse andere gemeenten 
kleinschalige initiatieven om de Vlaamse feestdag te vieren.

In Loppem is het ook het plaatselijke Davidsfonds dat er vanaf 1967 elk jaar, in 
samenwerking met de andere plaatselijke verenigingen, een guldensporenvie-
ring organiseert. In Hertsberge wordt in 1968 door het gemeentelijke feest-
comité een programma samengesteld naar aanleiding van de herdenking van 
de Guldensporenslag. Een plechtige hoogmis voor de overleden voorzitters 
van het Davidsfonds en het feestcomité, een wielerwedstrijd voor junioren, 
een dansfeest, een wandelconcert en de vertoning van de fi lm De Vlasschaard 
staan er op de affi  che. Ook in Westkapelle in 1972 organiseert het plaatselijke 
Davidsfonds met de VTB-VAB een 11 juliviering. In Veldegem in 1973 gaat de 
guldensporenviering van het Davidsfonds door in de parochiezaal.

In sommige gemeenten waar er begin van de jaren ’70 nog geen guldensporen-
vieringen zijn, voelen sommige afdelingen van de Volksunie zich geroepen 
om er zelf een op te zetten.

In Zedelgem organiseert de VU-jongerengroep in 1972 een 11 juliviering met 
een toeristische fi etstocht en een T-Dansant op het programma. In Sijsele 
organiseert de VU-afdeling Oedelem-Sijsele in 1974 een 11 julifeest met een 
kunsttentoonstelling, een doorlopende diamontage en een avondfeest. Se-
nator Guido Van In houdt er de toespraak.

Marc Boey, Edmond Sintobin en Herman Gevaert zijn de drijvende krachten 
achter de organisatie van de 11 julivieringen rond Brugge.
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Verslag guldensporenviering 
in Sint-Kruis. 
(Brugsch Handelsblad)

Protestactie tegen de
vervuilde reitjes. 
(foto Edmond Coucke – 
privé-collectie, Brugge)

Frans
De Brabandere

Kuurne, 18 mei 1933

is doctor in de Germaanse fi lo-
logie (specialist in Dialectologie 
en Naamkunde) en was docent 
Nederlands en Duits in het pe-
dagogisch hoger onderwijs. Hij 
ontving diverse prijzen, waaron-
der de Visser-Neerlandiaprijs. Op 
zijn naam staan vele publicaties 
en meer dan 1000 bijdragen en 
boekbesprekingen over naam-
kunde, dialect, etymologie en 
taalzorg. Hij was en is bijzonder 
actief in diverse verenigingen 
waaronder bestuurslid van 
diverse commissies en vereni-
gingen (voorzitter van de Raad 
van Cultuur van de provincie 
West-Vlaanderen (1993-2000); 
algemeen voorzitter Vereniging 
Algemeen Nederlands; stichter 
en voorzitter van de Leiegouw 
Kortrijk; voorzitter van het West-
vlaams Verbond van Kringen voor 
Heemkunde; secretaris “Brugge
die Scone”, …).
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1972

Tentoonstelling
Het programma van 1972 is bijna een kopie van het vorige jaar. Gerard Ver-

meersch, het kamerkoperkwintet Th eo Mertens en de dirigenten Juliaan 
Wilmots en Fernand Vandurme verlenen opnieuw hun medewerking aan 
het avondfeest in de Beurshalle. Na een onderbreking van een jaar treden 
De Elegasten weer op. De gelegenheidsrede wordt gehouden door Leo 
Cappuyns, de vice-gouverneur van Brabant en regeringscommissaris voor 
de hoofdstad. De Brusselse problematiek blijft de communautaire spannin-
gen beheersen. De klassieke optocht wordt ditmaal opgeluisterd door twee 
muziekkorpsen. Het 11 Juli-Komitee vraagt daarom wel aan de Harmonie 
Sint-Cecilia uit Steenbrugge om een extra inspanning te leveren om enkele 
Vlaamse liederen aan te leren.

Nieuw is dat, op initiatief van het 11 Juli-Komitee, het stadsbestuur de ten-
toonstelling van historische bescheiden over de Slag der Gulden Sporen organi-
seert. Deze expositie loopt drie weken in het Concertgebouw.

Het 11 Juli-Komitee correspondeert met het stadsbestuur niet enkel over deze 
tentoonstelling, maar ook over de raming van zijn kosten, over de uitbeta-
ling van zijn toelage en over de bevlagging van de stadsgebouwen.

Michel Van Maele grijpt de macht
Michel Van Maele volgt Pierre Vandamme op als burgemeester en Andries 

Vanden Abeele wordt schepen. Het stadsbestuur belooft dat er opnieuw 
zuiver water in de Reien zal stromen. De eerste werken starten met een 
schoonmaakbeurt van de overwelfde reien. Frank Van Acker schopt het 
ondertussen tot staatssecretaris van begroting.

Terwijl met vijf vrouwen de vrouwenemancipatie ook het Brugse politiekorps 
inpalmt, wordt een eerste fl itspaal geïnstalleerd op het Zand. De ringlaan 
tussen de Gentpoort en de Katelijnepoort gaat tijdelijk open voor het ver-
keer. De stad koopt het 107 hectare grote Beisbroekbos. Het stads- en het 
provinciebestuur plannen een museum voor moderne kunst in de groene 
zone tussen het Minnewater en de Katelijnepoort.

Het Sint-Lodewijkscollege neemt defi nitief afscheid van het stadscentrum. 
Het Koninklijk Atheneum en het Koninklijk Lyceum fuseren. Het Ka-
pucijnessenklooster wordt afgebroken en de eerste steen voor een Holiday 
Inn hotel wordt er ingemetseld. Een middenstandsstaking begin oktober 
wordt in Brugge algemeen opgevolgd en ook de grootwarenhuizen blijven 
gesloten.

Tentoonstelling

Michel Van Maele
grijpt de macht

Cultuurpact

Oostkust

1972197219

Opname voor het tv-feuilleton
“De Vorstinnen van Brugge” naar 
het werk van Maurits Sabbe. 
Achter de lijkdragers lopen de 
acteurs Gerard Vermeersch, Jo De 
Meyere en Willy Lustenhouwer. 
(collectie Stadsarchief, Brugge)

Ontvangst van de fi lmploeg van de 
“Vorstinnen van Brugge” in het 
Stadhuis. Op de foto onder meer 
burgemeester Michel Van Maele, 
regisseur Maurits Balfoort en 
acteur Gerard Vermeersch.
(collectie Stadsarchief, Brugge)
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Beroering ontstaat ook op 11 juli wanneer een groep VU-parlementsleden be-
togen voor zelfbeschikkingsrecht van de Oost-Europese volkeren tijdens 
het bezoek van de Sovjetminister Gromyko aan Brugge. Tegen het Roese-
laarse kamerlid Mik Babylon wordt een aanhoudingsbevel uitgevaardigd. 
Hij gooide een ei naar de Russische bewindsman. Enkele dagen later op 21 
juli protesteren oud-strijders en militairen vanwege het door het episcopaat 
uitgevaardigde verbod om nog wapens in de kerk toe te laten. Ze weigeren 
de kathedraal tijdens het Te Deum te betreden.

Er komt goederen- en passagiersverkeer tussen Zeebrugge en Hull, container-
verkeer met Tilbury, evenals een containerlijn met Amerika. De werken aan 
de nieuwe Zeesluis gaan van start. Het stadsbestuur bekijkt de kerncentrale 
in Doel met het plan een kerncentrale te bouwen op de linkerzijde van de 
havendam. Ook plannen voor het Noorderkanaal en een autosnelweg tussen 
Jabbeke en Maldegem worden gemaakt, terwijl de ontworpen autosnelweg 
tussen Loppem en Zeebrugge wordt gedegradeerd tot een Expresweg. Gla-
verbel fuseert met een Franse onderneming. 

Cultuurpact
Na het voorstel van de BSP om het statuut van de Voeren te wijzigen gooit eer-

ste minister Gaston Eyskens de handdoek in de ring en verlaat de politiek. 
Van de uitvoering van de grondwetsherziening en van de regionalisering 
komen niets in huis. Wel wordt de Nederlandse Commissie voor de Cul-
tuur van de Brusselse Agglomeratie geïnstalleerd. Het Overlegcomité van 
Vlaamse Verenigingen publiceert net voor 11 juli een manifest voor Brus-
sel. Het pluralistische karakter van Vlaanderen wordt gewaarborgd door de 
ondertekening van het Cultuurpact.

Oostkust
Aan de kust is het vieren van 11 juli een halve eeuw geleden geen eenvoudige 

zaak. Uit vrees voor onregelmatigheden tussen Vlamingen en Franstaligen 
worden er zelden offi  ciële guldensporenvieringen georganiseerd. Vele kust-
bewoners en badgasten trokken daarom naar de guldensporenherdenking 
van Brugge. In de jaren ’60 komt daar verandering in. Zowel in Blanken-
berge als in Knokke-Heist organiseren de stadsbesturen in samenwerking 
met lokale verenigingen een offi  ciële viering. 

In Blankenberge wordt elk jaar in aanwezigheid van een talrijk publiek 
een 11 julifeest georganiseerd in de concertzaal van het stedelijk casino. 
De vakantiegangers worden samen met de lokale bevolking uitgenodigd 
op een zangavond. In 1973 berust de organisatie bij het Davidsfonds, het 
Vermeylenfonds, het Willemsfonds en de VTB met medewerking van het 
stadsbestuur. Tijdens het verzorgde Vlaamse feest op het Sint-Rochusplein, 
met optreden van de Brugse keurgroep “Aglaja” en een toespraak van de 
Brusselse Vlaming Szondi, wordt ten behoeve van de toeristen een korte 
toelichting verstrekt in vier talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits). De-
zelfde verenigingen organiseren ook het daaropvolgende jaar op het Mani-
tobaplein het 11 julifeest met de Bruggeling Herman Gevaert als spreker.

In Knokke organiseert het lokale 11 julicomité met de steun en medewerking 
van de stedelijke feestcommissie een guldensporenviering. In 1969 staat er 
een ballonnetjeswedstrijd, een optocht met een jeugdfanfare en een volksbal 
op het Rubensplein en het Albertstrand op het programma. Na de fusie met 
Heist grijpt de guldensporenviering plaats in de zaal Ravelingen in Heist.

Marc De Vriese
22 juni 1923

was al in zijn jeugd actief in de 
Vlaams-nationale jeugdvereni-
gingen. Hij had een Lustrerie in 
Assebroek. Bouwde in deze rand-
gemeente vanaf de jaren ’60 
de plaatselijke afdeling van de 
Volksunie uit, waarvan hij voor-
zitter werd. Hij was ook voorzit-
ter van het dagelijks bestuur van 
de sociaal-culturele vzw Infor-
mativa, dat zestien jaar lang het 
maandblad Wij in Brugge uitgaf.
Sinds 2 februari 2002 is deze vzw 
actief als huurder van een pand
op ’t Zand waar het Vlaams Ont-
moetingcentrum “De Gulden 
Spoor” is gehuisvest. Daar orga-
niseert de vzw Informativa onder 
de impuls van Marc De Vriese on-
dertussen al meer dan honderd 
activiteiten en voordrachten. Hij 
was lid van het 11 Juli-Komitee in 
het begin van deze eeuw.
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Mik Babylon, kamerlid voor de 
Volksunie uit Roeselare.
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1973

Showfeest met Marva en Jan Th eys
Ook in 1973 wordt de guldensporenviering in twee delen gesplitst. Enerzijds 

zijn er de gebruikelijke optocht, de bloemenhulde en het beiaardconcert op 
11 juli. Daarnaast is er het avondfeest in de Beurshalle. Omdat het comité 
het 11 julifeest wenst te laten uitgroeien tot een volksfeest wordt een groots 
showfeest geprogrammeerd. Op de affi  che prijkt Marva, die wordt bijge-
staan door Th e Twilights. Presentator van de meer dan twee uur durende 
show is tv-gezicht Jan Th eys. Daarna volgt nog een dansfeest met dezelfde 
vedetten. Tijdens het eerste gedeelte wordt door de nationale voorzitter 
van VTB-VAB Jozef Van Overstraeten een scherpe gelegenheidstoespraak 
gehouden. Hij betoogt dat de Vlamingen nog steeds eisende partij blijven. 
Hij illustreert dit door onder andere te verwijzen naar de taaltoestanden in 
Brussel. Ook handelt hij over de oprichting van de Cultuurraad en belicht 
hij de kansen en mogelijkheden die daardoor voor de Vlaamse Gemeen-
schap worden geboden.

Het feest is gratis en wordt opnieuw georganiseerd door het 11 Juli-Komi-
tee met de steun van de stad. Terwijl de bloemenhulde wat zielig aandoet 
en in luttele minuten wordt afgehaspeld, wordt het avondfeest een groots 
succes. Jan Th eys zorgt op een knappe wijze voor de algemene leiding en 
ontpopt zichzelf tot dirigent wanneer enkele liederen gezamenlijk worden 
gezongen. Ongeveer duizend personen feesten mee. Het dansfeest lokt veel 
extra belangstellenden, zodat de Beurshalle volledig vol loopt. Het comité is 
tevreden en denkt de goede formule gevonden te hebben waardoor het opzet 
tot een breed volksfeest uitgroeit en niet meer beperkt blijft tot de kringen 
van zeer overtuigde fl aminganten.

Het schepencollege maakt plannen
Na decennia wordt er weer gezwommen en een partijtje waterpolo gespeeld in 

de gezuiverde Reien. Een politieboot voert er controletochtjes uit en na een 
onderbreking van drie jaar zwemmen er opnieuw zwanen. Plannen worden 
ontvouwd om de Kapucijnenrei op het Zand terug open te leggen, een reeks 
wipbruggen over de reien te bouwen en een watertram tussen de Dampoort 
en het Minnewater in dienst te stellen. Ook het project voor een semi-
metro wordt gelanceerd. Het Hof Sebrechts wordt openbaar park en het 
Structuurplan Brugge wordt gepresenteerd. Terwijl de provincie het eerste
gevelelement plaatst voor het Provinciaal Administratief Centrum Boever-
bos, plant het stadsbestuur de centralisatie van haar diensten in de gebouwen 
van het vroegere Sint-Lodewijkscollege. Een erg vinnige oppositie moet af 
en toe stoplicht spelen voor het zeer dynamische stadsbestuur. 

Showfeest met Marva
en Jan Theys

Schepencollege maakt plannen

11 juli offi ciële feestdag

Brugse deelgemeenten

1973197319

Links:

Bloemenhulde aan het standbeeld 
van Breydel en De Coninck. 
(Brugsch Handelsblad)

Rechts:

Marva op de voorpagina van het 
programmaboekje.

Maquette Olympiastadion: 
het plan om een prestigieus 
voetbalstadion te bouwen leidt tot 
heftige discussies in de 
gemeenteraad.
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In de regering-Leburton worden twee Bruggelingen opgenomen. De socialist 
Frank Van Acker wordt minister van Sociale Voorzorg en de christen-
democraat Marcel Vandewiele is kortstondig staatssecretaris van Huisves-
ting en Ruimtelijke Ordening. Een duizendtal mensen betoogt rustig door 
de binnenstad voor de legalisering van abortus. Een grotere massa huldigt 
Kamervoorzitter Achiel Van Acker ter gelegenheid van zijn vijfenzeventig-
ste verjaardag.

Club speelt kampioen op het veld van Anderlecht. De stad koopt het Clubter-
rein en plant een nieuw voetbalstadion langs de Doornstraat in Sint-
Andries. Door de hoogoplopende kosten wordt het voorstel voor een
verwarmde grasmat geschrapt. Bij het Julien Saelensstadion wordt het sport-
home Astburg offi  cieel ingewijd.

Beroering ontstaat er rondom de plannen voor een nieuwe vuilnisbelt op het 
Maleveld. Ook de visserijnijverheid reageert geschokt door het te hoge 
kwikgehalte in de vis. Vanaf de openstelling van het wegvak Zeebrugge-
Blauwe Toren wordt geageerd tegen de gevaarlijke situatie in Lissewege. 
De actieve werkgroep “Zeebrugge blijft” ijvert opdat de Zeebruggelingen 
niet het grootste slachtoff er zullen worden van de uitbreiding van de haven. 
De horeca is ontevreden over de invoering van de autoloze zondagen, een 
gevolg van de wereldwijde oliecrisis.

11 juli offi  ciële feestdag
De eentalige Waalse socialist Edmond Leburton wordt eerste minister. In 

de Cultuurraad wordt, met een jaar vertraging wegens socialistische tegen-
kanting, het decreet goedgekeurd waardoor Vlaanderen offi  cieel een eigen 
Vlaamse hymne (de Vlaamse Leeuw), een vlag (de leeuwenvlag) en een 
(onbetaalde) feestdag (11 juli) krijgt. Deze wetgevende vergadering keurt 
ook het decreet-Vandezande over de vernederlandsing van het bedrijfsleven 
in Vlaanderen goed. Tussendoor wordt het lijk van Cyriel Verschaeve door 
de extreemrechtse Vlaamse Militanten Orde (VMO) tijdens “de operatie 
Brevier” illegaal van Oostenrijk overgebracht om begraven te worden te 
Alveringem.

Brugse deelgemeenten
Tot voor de fusie van Groot-Brugge vinden in de zelfstandige randgemeenten 

11 julivieringen plaats. Daarna gaat deze traditie teloor. Toch blijven er in 
het begin van de jaren ’70 nog op verschillende locaties aparte guldenspo-
renvieringen doorgaan.

Zo blijft de Davidsfondsafdeling van Steenbrugge haar eigen feest organi-
seren. 

In Sint-Andries organiseren de diverse jeugdverenigingen en jongerenge-
meenschappen, onder regie van J. Longueville in 1973 in het domein De 
Koude Keuken, een eigen 11 juliviering. Samen met het plaatselijke feestco-
mité presenteren zij een programma met mime, expressie, ritmiek, muziek 
en dans.

Ook in Zeebrugge gaat de Vlaamse feestdag niet ongemerkt voorbij. Daar 
organiseert het feestcomité vele jaren een symfonisch concert in de Stella 
Maris-kapel van de Strandwijk. Het optreden van het Westvlaams Orkest 
kent er een ruime belangstelling. Deze gratis muzikale guldensporenviering 
wordt ook door talrijke vakantiegangers bijgewoond.

In Sint-Pieters is er een jarenlange traditie van een eigen guldensporenfeest. 
Diverse lokale verenigingen vormen er vanaf 1968 een eigen 11 julicomité 
dat jarenlang een programma ontplooit. Deze talrijk bijgewoonde herden-
kingen vinden plaats in de overdekte Veemarkt of in openlucht rond een 
kampvuur. In 1973 is het de Davidsfondsafdeling die een 11 julifeest met een 
Breughelmaaltijd en een optreden van Willem Vermandere organiseert.

Boven:

Verslag van de 11 juliviering
in Sint-Pieters.
(Brugsch Handelsblad)

Onder:

Organisator Elie Traen, voorzitter 
van het Davidsfonds Sint-Pieters, 
in gesprek met Willem 
Vermandere.

74Autoloze zondag: 
een koets met burgemeester 
Michel Van Maele op de Markt.
(foto Baes Walter – 
collectie Stadsarchief, Brugge)

Roger Spinnewyn
Gent, 26 januari 1930

was één van de kopstukken 
van de Vlaamse Militantenorde 
(VMO). Hij richtte in de jaren 
zestig de West-Vlaamse VMO-
afdeling op, waarvan hij gouw-
leider werd. Hij was onder meer 
betrokken bij de Operatie Brevier 
(de illegale overbrenging van het 
lijk van Cyriel Verschaeve van 
Oostenrijk naar Vlaanderen in 
1973) en bij de inval in de Brugse 
Halletoren in 1980, waarbij de 
stadsbeiaardier verwond werd. 
Hij werd – zoals zijn zoons Willy, 
John, Tijl en Jim –  actief in het 
Vlaams Blok. Op het eind van de 
jaren ’70 en het begin van de ja-
ren ’80 van de vorige eeuw baat-
te hij het café “Rubenskelder” uit, 
waar de Brugse rechts-radicale 
Vlaams-nationalisten, onder wie 
Frank Vanhecke en Filip Dewin-
ter, hun bijeenkomsten hielden.
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1974

In de schaduw van het “Groot Tornooi”
De guldensporenviering loopt in de war door de gelijktijdige organisatie van 

een groots riddertornooi van 11 tot 21 juli op de Markt. Voor de gebruikelijke 
bloemenhulde is er niet zoveel ruimte beschikbaar rond het standbeeld van 
Breydel en de Coninck wegens de tribunes die errond worden opgetrokken. 
Ook voor de feestavond in de Stadsschouwburg is de opkomst mager. Op 
hetzelfde moment is op de Markt immers een algemene repetitie voorzien 
van het steekspel en dat blijkt de belangrijkste trekpleister te zijn. Door 
het regenweer komt van deze repetitie weinig in huis, terwijl in de Stads-
schouwburg een keurig programma door animator Herman De Wit wordt 
gepresenteerd. De feestrede wordt uitgesproken door de nationale voorzitter 
van de Vlaamse Volksbeweging, Paul Daels. Hij ontleedt de politieke situa-
tie en vestigt daarbij in het bijzonder de aandacht op de klassieke knelpun-
ten van de communautaire spanningen. Daarbij opteert hij onomwonden 
voor een federalisme met twee en met Brussel als hoofdstad waarin de beide 
gemeenschappen aan hun trekken moeten komen en zich thuis voelen. Een 
federalisme met drie acht de spreker volledig uit den boze omdat dit volgens 
hem nefast zal uitvallen voor de Vlaanderen.

Actiegroepen en het begin van de economische crisis
De Brugse bevolking wordt steeds bewuster en organiseert zich in actiegroe-

pen. De werkgroep “Zeebrugge Blijft” ageert tegen de plannen om langs 
de kust een of meer kerncentrales te bouwen. Tegen de ondertussen ge-
starte bouw van de Expresweg door Sint-Andries en Sint-Michiels wordt 
eveneens actie gevoerd. De meeste beroering ontstaat door de aanhoudende 
fl uoruitstoot van het bedrijf Bayer-Rickmann. Deze fl uorvergiftiging wordt 
eerst vastgesteld bij het vee van Dudzeelse landbouwers. De bevolking op 
Kruisabeele en aanpalende wijken halen hun zwarte vlaggen boven. Wan-
neer na een kortstondige sluiting, door het ontbreken van een behoorlijke 
milieupolitiek, de ovens van Bayer weer opstarten, wordt een protestmars 
gehouden.

Door de economische recessie stijgt de werkloosheid. De textielfi rma Decotex 
gaat failliet, bij Glaverbel regent het ontslagen en bij Bus & Car wordt de 
productie van bussen terug naar de Verenigde Staten overgeheveld. Ook de 
stadskas vertoont een groot tekort. Het stadsbestuur wijst de regering met 
de vinger wegens de oneerlijke verdeling van de middelen. De oppositie 
klaagt daarenboven over de dure prestigepolitiek van het stadsbestuur. De 
Volksunie verliest tijdens de parlementsverkiezingen de Senaatszetel van 
Guido Van In aan de CVP en de Kamerzetel van Pieter Leys aan de PVV.

Links:

Kransneerlegging op de Markt. 
(Brugsch Handelsblad)

Rechts:

Programmaboekje 11 julifeest.

In de schaduw van
het “Groot Tornooi”

Actiegroepen en het begin van
de economische crisis

Federale stroomversnelling

Steenokkerzeel

1974197419

Overlijdensbericht van 
Gerard Vermeersch.
(Brugsch Handelsblad)
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Uitgerekend op de verjaardag van de Guldensporenslag wordt op de Markt 
een groots steekspeltornooi opgevoerd. Een massa kijkers daagt eveneens 
op voor de tentoonstelling Meesterwerken uit Praag, de Triënnale voor He-
dendaagse Kunst en de Reiefeesten.

Door een fout in de constructie wordt de nieuwe brug nabij de Katelijnepoort 
met dynamiet opgeblazen. De eerste steen voor het Olympiastadion wordt 
ingemetseld. Overvloedige regenval in het najaar zet grote delen van Sint-
Michiels en Loppem blank. Miliciens, studenten en vrijwilligers melden 
zich aan om de landbouwers te helpen.

Steenokkerzeel
In Brussel komen de unitaire partijen met aparte eentalige lijsten op voor 

de parlementsverkiezingen. Leo Tindemans is de populairste politicus en 
slaagt er als eerste minister in om een beperkte regionalisering te realise-
ren. Op het kasteel van Steenokkerzeel wordt hierover voor het eerst “van 
gemeenschap tot gemeenschap” onderhandeld. Ook de “regionale” partijen 
VU, RW en FDF zitten even mee rond de tafel. De Vlaamse Gewestraad 
wordt geïnstalleerd in Mechelen. Hij beschikt enkel maar over adviserende 
bevoegdheid evenals de Ministeriële Comités voor gewestelijke aangele-
genheden. Tienduizenden Vlamingen, waaronder zestig parlementsleden, 
betogen in Halle voor de vrijwaring van Vlaams-Brabant, de toepassing van 
de taalwetten in Brussel en een doorgedreven staatshervorming. Daarna 
wordt een wetsvoorstel tot splitsing van het kiesarrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde ingediend.

Midden:

Folder voor het Groot Tornooi van 
Brugge.

Gerard
Vermeersch

Ieper, 8 juni 1923 -
Brugge, 29 augustus 1974

was als zoon van een kleermaker 
zelf oorspronkelijk werkzaam in 
de kleermakerszaak en actief bij 
de KAJ. Op dertigjarige leeftijd 
ging hij vanuit het amateurto-
neel onder de impuls van Toon 
Vanderplaetse en Ast Fonteyne 
naar het Gentse Conservatorium. 
Hij was behalve een getalenteerd 
woordkunstenaar en acteur ook 
kunstschilder, tekenaar en au-
teur. Hij maakte furore op radio 
Kortrijk met Rita Lommée, Os-
wald Maes en Roza Jonckheere. 
Hij was ook medewerker bij de 
BRT-televisie (o.a. tv-feuilleton 
De Vorstinnen van Brugge). In 
Poperinge, Ieper en Brugge en aan 
het conservatorium van Gent was 
hij leraar. Bijzonder was zijn fi jne 
humor. Hij slaagde erin als caba-
retier-kleinkunstenaar als een van 
de weinige Vlamingen het niveau 
van zijn Nederlandse collega’s te 
evenaren. De manier waarop hij 
de politieke actualiteit in zijn pro-
gramma’s verwerkte, maakte van 
hem een veel gevraagde “entertai-
ner” op vele 11 julivieringen.
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Tijdens het steekspel 
hangt voor het laatst 
de grote leeuwenvlag 
aan de Halletoren.
(foto Walter Baes – 
collectie Stadsarchief, 
Brugge)

De Markt herschapen 
in een arena voor 
middeleeuws 
wapengekletter.
(Brugsch Handelsblad)

De brug over het kanaal naar Gent 
(het sluitstuk van de ringlaan) 
moet vanwege stabiliteits-
problemen door de genie 
opgeblazen worden. 
(foto Baes Walter –
collectie Stadsarchief, Brugge)
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1975

Rechtstreeks op televisie tijdens het vrouwen- en monumentenjaar
Nu de Hallen op de Markt na twintig jaar volledig gerestaureerd zijn, stelt 

het stadsbestuur de binnenplaats beschikbaar als gedroomde ruimte voor 
openluchttheater. In de tweede helft van augustus organiseert de stedelijke 
overheid er culturele manifestaties onder de benaming “Zomertheater”. 
Het 11 Juli-Komitee mag echter de spits afbijten in het unieke kader. Het 
guldensporenfeest in het binnenpand van de Hallen wordt groots opgevat. 
De voorstelling wordt immers rechtstreeks en integraal uitgezonden door 
de BRT-televisie. Wegens de verbondenheid van de stad Brugge met het 
historische gebeuren, ligt het voor de hand de guldensporenherdenking op 
te tillen tot een manifestatie die voor heel Vlaanderen model kan staan.

Rika De Backer, minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegen-
heden, houdt de gelegenheidsrede. Ze wijst op het belang van de culturele 
zelfstandigheid en de eigen gewestelijke raden die de Vlamingen met de 
grondwetsherziening van 1970 hebben verkregen. Tijdens haar toespraak 
brengt ze tevens een bijzondere hulde aan de pas overleden Achiel Van
Acker.

De algemene leiding en regie worden toevertrouwd aan Remi Van Duyn die 
een evocatie voorstelt die ook geïnspireerd is door de thematiek van het 
Jaar van de Vrouw en van het Monumentenjaar. Voor het eerst werkt de 
Brugse balletgroep onder leiding van Olivia Geerolf mee aan de viering. 

Rechtstreeks op televisie
tijdens het vrouwen- en
monumentenjaar

Fluor, vrouwen en
monumenten

Schaarbeekse loketten

1975197519

Links:

Ruim verslag over de
11 juliviering in de pers.
(Brugsch Handelsblad)

Rechts:

Twee scènes uit het gesmaakt 
optreden van de Brugse 
balletschool. U herkent ook Jan 
Van Brugghe, de latere voorzitter 
van het 11 Juli-Komitee.

Onder:

Strooifolder met het programma 
van het guldensporenfeest 
in 1975.
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Ook het koperensemble Th eo Mertens, de kunstgroep “Alkuone”, de klein-
kunstgroep “’t Phadt” en het koor “Vagantes Morborum” treden op voor een 
indrukwekkende massa. 

Fluor, vrouwen en monumenten
Uitgerekend in het “Jaar van de Vrouw” doen de dames hun intrede in het 

leger. De eerste lichting “Damars” stappen in Sint-Kruis op. Brugge is te-
vens modelstad in het Europees Jaar van het Bouwkundig Erfgoed. Tijdens 
de gemeenteraden wordt vinnig gedebatteerd over de problematiek van de 
stadskernvernieuwing, maar ook over de desastreuze toestand van de stads-
kas en de aansluiting bij IMEWO, de intercommunale voor gas  – en elektri-
citeitsvoorziening. De stad probeert de overheveling van Vijve-Kapelle naar 
de nieuwe fusiegemeente Damme te voorkomen.

Zeer tot ongenoegen van het actiecomité “Tussen Haven en Polder” overleeft 
het bedrijf Bayer-Rickmann aan de Pathoekeweg de fl uoraff aire. Het be-
drijf krijgt wel strengere voorschriften opgelegd. Deze fl uorzaak blijft per-
manent in de actualiteit, onder meer door de ongeveer 3.000 contestanten 
die in een tweede protestmars door Brugge stappen. Het milieubewustzijn 
van de bevolking is aardig aangescherpt. Hiertoe had het actiecomité “Zee-
brugge blijft” de eerste stoot gegeven en kan zich nu uitleven in het dossier 
Distrigas. Er wordt immers een inplanting in het Zeebrugse havengebied 
voorzien om gasvoorraden onder vloeibare vorm op te slaan in plaats van de 
geplande kerncentrale. Andere beroering in de haven ontstaat bij de opvol-
ging van voorzitter Pierre Vandamme door Fernand Traen en de aanwijzing 
van nieuwe bestuurders (onder wie het liberale kamerlid Albert Claes en de 
CVP-schepen Andries Vanden Abeele). De sluiswerken liggen ondertussen 
stil.

Het Olympiastadion geraakt weliswaar nog niet voltooid, maar dan toch ge-
bruiksklaar. Cercle en Club worden onder één dak gehuisvest, wat al direct 
een “pubgeschil” oplevert. Van de hoog oplopende kostprijs van het nieuwe 
stadion trekken de clubspelers zich niets aan en beginnen een fantastische 
Europese campagne tegen Ipswich. 

Schaarbeekse loketten
De onwettige taalregeling aan de Schaarbeekse gemeentehuisloketten vormt 

de aanleiding tot een reeks protestacties van het Taal Aktie Komitee (TAK). 
De Vaste Commissie voor Taaltoezicht verklaart de lokettenregeling on-
wettig. De regering durft echter niet op te treden tegen burgemeester Roger 
Nols. Het FDF dreigt ermee deze “apartheidsregeling” uit te breiden tot 
andere Brusselse gemeenten. 

Het wetsvoorstel voor de splitsing van het Brussels kiesar-
rondissement wordt op vraag van de CVP-PSC voor onbe-
paalde tijd verdaagd. Premier Tindemans slaagt er niet 
in de gesprekken van gemeenschap tot gemeenschap te 
hervatten en de staatshervorming schiet niet op. Wel is 
er betwisting bij de verdeling tussen de gemeenschappen 
van de kredieten voor onder andere medisch school- en 
sporttoezicht, centra voor gezinsraadpleging, kinder-
kribben en peutertuinen.
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voorganger.

André Mertens
Gent, 20 juni 1914-

Brugge, 20 juni 1998

was als ingenieur en hoger rijks-
ambtenaar, onder andere werk-
zaam op het Waterbouwkundig 
Laboratorium in Borgerhout 
en stond jaren op de bres voor 
de uitbouw van de haven van 
Zeebrugge. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was hij actief in 
het verzet. Hij ijverde voor de 
uitbouw van een voorhaven met 
een tonnenmaat van 125.000 
tot 250.000 ton. Hierbij pleitte 
hij voor uitbouw van Zeebrugse 
diepzeehaven vanwege de ac-
tieve tewerkstelling en om een 
gezonde cultuurontwikkeling te 
verzekeren. Hij ageerde eveneens 
voor de bouw van een superka-
naal ten noorden van Brugge 
tussen Zeebrugge en Gent. Als 
plannenmaker voor de nieuwe 
haven van Zeebrugge stelde hij 
voor om Zeebrugge met Antwer-
pen te verbinden via een super-
kanaal en een voorhaven op zee 
te bouwen. Hierover schreef hij, 
samen met zijn twee zonen in-
genieurs, in 1966 het boek “Stop 
een tanker in uw haven”. Met zijn 
onafhankelijke geest kwam hij 
hierdoor in botsing met diverse 
ministers van Openbare Werken. 
Als vrijdenker en strijder voor de 
uitbouw van de Brugse haven 
was hij kandidaat op de lijsten 
van de Volksunie. In de nasleep 
van het Egmontpact was hij kan-
didaat voor het pas opgerichte 
Vlaams Blok terwijl zijn vrouw, 
Simonne ’t Kindt, opkwam voor 
het pas opgerichte Agalev.

Programmaboekje 
guldensporenviering.

De Halletoren in de steigers.
(collectie Monumentenzorg, Brugge)
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1976

De “Groote Stooringe”
Om niet vast te roesten in een klassiek programma (bloemenhulde, feestrede, 

gezellig feestje) probeert het 11 Juli-Komitee ook dit jaar de 11 juliviering 
een nieuw kleedje te geven. Daarom wordt geopteerd voor de opvoering 
van de Groote Stooringe, een historische evocatie rond het ontstaan van de 
Blauwvoeterie. Deze opvoering in de Stadsschouwburg herdenkt hierbij 
de honderdjarige studentenrevolte onder leiding van Albrecht Rodenbach 
tegen de dominantie van het Frans in het onderwijs. Deze show met onder 
meer zang, dans, vendelzwaaiers en diamontages probeert met de nieuwe 
technische mogelijkheden een moderne evocatie te brengen, doch heeft af te 
rekenen met een allesbehalve synchroon playbacksysteem. De teksten zijn 
van de hand van Anton Van Wilderode, Remi Van Duyn is de regisseur en 
de stemmen zijn van Rita Lommée, Mia Peeters, Ben Maelbrancke, Frank 
van den Berghe en Remi van Duyn. Ook de kunstgroepen “De Kornet” 
uit Kortrijk en “’t Phadt” uit Brugge verlenen hun medewerking aan het 
spektakel.

Daarvoor spreekt Marc Boey de feestrede uit. Daarin hekelt hij de kwaal van 
het francofone superioriteitsgevoel en annexionisme. De taalregelingen in 
de ASLK, de Post, de Dienst voor Ontwikkelingssamenwerking en Sabena 
worden fel gehekeld. Enkel een zelfbestuur door tweeledig federalisme kan 
volgens de spreker hiervoor een oplossing bieden. 

De propaganda wordt gevoerd door het verspreiden van honderden affi  ches via 
het stadsbestuur, de jeugdraad, scholen, parochiale centra en verenigingen. 
Tevens worden spandoeken aan de vier stadspoorten, de Stadsschouwburg 
en de Halletoren aangebracht. De kaartenverkoop is de taak van het bureau 
voor toerisme. De VTB-VAB en het Noordstarfonds zijn de sponsors.

De machtswissel
 De gemeenteraadsverkiezingen verlopen erg woelig waarbij menig reclame-

paneel sneuvelt. De strijd is bitsig. Vooral de omstreden fi guur van burge-
meester Michel Vanmaele wordt geviseerd. De CVP krijgt onder impuls van 
Paul Ducheyne af te rekenen met een scheuring. Deze dissidenten scharen 
zich onder de banier van Christen-Democraten en krijgen politiek onder-
dak op de lijst van de Volksunie. Ook de liberalen hebben af te rekenen 

De “Groote Stooringe”

De machtswissel

Vlaams-onvriendelijke taalkaders

1976197619
Programmaboekje 
guldensporenviering.

Het zingen van de Vlaamse 
Leeuw, een traditie na de 
bloemenhulde.
(Brugsch Handelsblad).

Pierre Vandamme mengt zich in 
de kiesstrijd nadat zijn opvolger 
Michel Van Maele eerder 
neerbuigend had uitgehaald 
naar de hoge leeftijd van zijn 
voorganger.
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met een scheurlijst Onafhankelijken onder de leiding van Johan en Gaston 
Cools. Amada dient zich voor het eerst aan. Totaal onverwacht en tegen 
de nationale trend in, wordt de honderd jaar oude katholieke meerderheid 
gebroken. De oppositiepartijen BSP, PVV en VU-CD sluiten een bestuursak-
koord en dragen Frank Van Acker voor als burgemeester.

Als afscheid aan de binnenstad wordt een grootse tentoonstelling 800 jaar 
Sint-Janshospitaal gehouden. Midden december begint de verhuizing naar 
de nieuwe gebouwen en neemt de eerste dienst er zijn intrek. Het stadsdefi -
ciet is ondertussen tot 600 miljoen frank opgelopen. Wel blijft Brugge zijn 
faam als modelstad voor monumentenzorg hoog houden, wat leidt tot ruime 
binnen- en buitenlandse interesse.

De havenwerken schieten terug op gang volgens een nieuwe formule : het 
raamcontract. De mogelijke inplanting van een gasterminal veroorzaakt 
vinnige discussies ; een containerdienst naar Zuid-Afrika gaat van start.

Voor het assisenhof wordt het ophefmakend proces tegen Leopold Maes ge-
houden. Deze Menense schrijnwerker wordt na een marathonproces vrijge-
sproken voor zijn aandeel in de verdwijning van zijn vriend, de Rumbeekse 
sasmeester Marcel Coopman.

Club Brugge wordt voor de derde maal Belgisch kampioen en haalt als eerste 
Belgische ploeg de fi nale van de Uefabeker. Fernand Roelants wordt in het 
Boudewijnpark Europees kampioen boksen.

Vlaams-onvriendelijke taalkaders
De Raad van State vernietigt de Schaarbeekse lokettenregeling. Burgemeester 

Roger Nols weigert deze beslissing uit te voeren. De regering moet rijks-
commissaris Walter Ganshof van der Meersch sturen om de onwettige bor-
den uit de lokettenzaal te verwijderen. In ruil stelt de regering-Tindemans 
taalkaders bij de ASLK en ABOS vast die voor de Nederlandstaligen ongunstig 
zijn. Het aandeel van de Vlamingen in het personeelskader van de ASLK 
wordt op basis van gemanipuleerde gegevens verminderd van 56,9 % tot 
52,5 %.

Na de overstromingen in Ruisbroek en Klein-Brabant verklaart minister Jean 
Defraigne dat geen frank van de wegenkredieten voor Wallonië naar de 
Vlaamse dijken mag gaan.
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Marc
Vandemoortel
Beernem, 24 december 1931 -

Sijsele, 5 februari 1997

was al op jonge leeftijd actief 
als lid van de Blauwvoetven-
dels. Later werd hij handelaar en 
was actief als secretaris van het 
West-Vlaams Amnestiekomitee 
en medeoprichter van de Volks-
unie Sint-Kruis. Hij kreeg in 1986 
de Prijs Stichting Witteryck.

Luchtopname van de aanleg van 
de Expresweg die Sint-Andries
en Sint-Michiels in twee snijdt.
(foto Walter Baes – 
collectie Stadsarchief, Brugge)
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1977

Eerste Brugse Mettentocht
Van Omer Dombrecht, de nieuwe VU-schepen van 

Cultuur, krijgt het 11 Juli-Komitee de belofte dat 
het over hetzelfde bedrag, zijnde 85.000 frank, 
kan beschikken voor de organisatie van de fes-
tiviteiten. Hierdoor moet er geen toegangsprijs 
gevraagd worden. Het comité doet wel een op-
roep om een bijdrage te schenken als steun aan 
het initiatief “Spreek steeds uw taal te Brussel”.

Omdat de Davidsfondsafdeling van Sint-Pieters 
op 10 juli een 11 juliviering plant, worden de 
activiteiten van de Brugse guldensporenviering 
gerspreid over 9 en 11 juli.

Op 9 juli organiseert de Marnixring Brugge een 
academische zitting in de Gotische Zaal van het 
Stadhuis. Daarop houdt professor Verbruggen 
een referaat over de “Brugse Metten” en spreekt 
professor Van Rompaey over “Brugge in 1302 
en 1977”. Een Engels gedicht over de Gulden-
sporenslag, vertaald door Jacques Fieuws, wordt 
voorgedragen door Remi Van Duyn. Tenslotte 
presenteert historicus Marc Ryckaert het spe-
ciaal Brugse Metten- en Guldensporennummer 
uitgegeven door het Brugs Ommeland. 

Daarna is er een guldensporenfeest in de Stads-
schouwburg. Daaraan werken het Renaat Vere-
manskoor, declamator Remi Van Duyn, Olivia 
Geerolf en haar balletschool, dirigent Jan Baert, 
voorzegger Jan Vermeersch en regisseur Nand 
Vonck mee. Omdat de gemoederen in de Vlaam-
se Beweging in volle beroering zijn, wordt Ed-
mond Sintobin belast om vooraf met gastspreker 
professor Raymond Derine te spreken over zijn 
toespraak Waar staan wij na het formatieberaad ?

Onder impuls van Jean-Marie Bogaert wordt voor 
de eerste maal op 11 juli de Brugse Mettentocht 
georganiseerd. Met die wandeltocht wil men in 
het kader van de jaarlijkse 11 juliviering, de his-
torische tocht die de dekens van de Brugse gil-
den op 23 mei 1302 afl egden vanuit Damme ter 
voorbereiding van de Brugse Metten, nog eens 
overdoen. Bij hun terugkomst worden de wandelaars opgewacht door de 
harmonieën van Steenbrugge en Dudzele. Op de daaropvolgende klassieke 
neerlegging van kransen en bloemen is er een nieuwigheid : de kersverse 
burgemeester Frank Van Acker vertegenwoordigt er de stad.

Openbare werken veranderen stadsbeeld
Pas in mei, na een rechtszaak voor de Raad van State, over de geldigheid van 

de gemeenteraadsverkiezingen, kan de nieuwe bestuursploeg onder leiding 
van burgemeester Van Acker van start gaan. Haar eerste werk bestaat erin 
de begroting terug sluitend te maken. Ze presenteert een beleidsnota waarin 
een ombudsdienst, pluralistische gemeenschapsscholen en een verkeersvrije 
binnenstad worden vooropgesteld. De Blinde Ezelstraat wordt prompt 
tot exclusief terrein voor de voetgangers gepromoveerd. De invoering van 
parkeerautomaten en parkeermeters wordt in het vooruitzicht gesteld. On-
dertussen slaagt de CVP erin om bij vervroegde parlementsverkiezingen een 
fi kse winst te boeken, ten nadele van de liberalen.

Eerste Brugse Mettentocht

Openbare werken
veranderen stadsbeeld

Egmontpact

1977197719

Boven:

Affi che guldensporenfeest.

Links:

Programmaboekje 
guldensporenfeest.
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Het LNG-project wordt in een globaal plan voor de haven gevat, na einde-
loos gepalaver rond compensaties voor Brussel en Wallonië. Het Brugsch 
Handelsblad spreekt van een absurde communautaire regeling. Minister van 
Openbare Werken Guy Mathot belooft Brugge een hoop subsidies voor 
een hele reeks bouwwerken, die de fysionomie van de stad grondig zullen 
veranderen. De meest spectaculaire ingreep is het plan voor een tunnel en 
een ondergrondse parking onder ’t Zand. De meeste realisaties zijn vooral 
van belang voor het verder verkeersvrij maken van de binnenstad. De mi-
nister van Openbare Werken beslist tevens, op advies van een bijzondere 
A17-Commissie, om het traject Torhout-Jabbeke-Zeebrugge defi nitief te 
schrappen en de A17 vanuit Torhout met Loppem te verbinden. Dit leidt tot 
argwaan bij de “Werkgroep Expresweg” die terecht vreest dat het verkeer de 
al zwaar belaste Expresweg zal bezwaren. Milieugroepen voelen zich gedu-
peerd en grijpen naar kordate middelen, onder meer met de bezetting van 
de A17-bruggen. De naam van de actiegroep wordt in “Expresweg : Nooit 
Autoweg” gewijzigd.

Egmontpact
De CVP, PSC, BSP, PSB, VU en FDF sluiten in mei het betwiste Egmontpact, 

dat het Handvest van Communautaire Verzoening moet worden. Dat ak-
koord wordt bij vele Vlaamsgezinden, vooral die uit de Brusselse rand, 
negatief onthaald. Vlaamse strijd- en cultuurverenigingen verenigen zich 
in het Egmontcomité en protesteren en betogen tegen dit pact. Vooral het 
inschrijvingsrecht voor de Franstaligen in verschillende Vlaams-Brabantse 
gemeenten roept grote weerstand op. Dat weegt voor veel Vlaamsgezinden 
niet op tegen een federalisme met een eigen Vlaamse regering en parlement 
en met waarborgen voor de Vlamingen in Brussel.
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Magda Van Beylen

27 april 1929

is regentes en was samen met 
haar broer Walter – advocaat en 
plaatsvervangend rechter – lid 
van het 11 Juli-Komitee. Zij ver-
tegenwoordigde het Algemeen 
Nederlands Zangverbond (ANZ) 
en was provinciaal secretaresse 
van het Algemeen Nederlands 
Zangverbond (ANZ), terwijl haar 
broer afgevaardigde was van 
het Algemeen Nederlands Ver-
bond (ANV) en het Verbond van 
Vlaamse Oud-strijders (VOS). 

Vrouwen in het  11 Juli-Komitee
Het 11 Juli-Komitee is een mannenbastion. De vrouwelijke inbreng in het bestuur 

is steeds ondermaats geweest. Zelfs na het begin van de tweede feministische 
golf vanaf 1970 slaagt het comité er niet in vrouwen warm te maken om mee te 
werken aan de organisatie van de 11 julivieringen. De enkele uitzonderingen in de 
beginperiode zijn de leraressen Magda Van Beylen (1971) en Denise Goethals-Thys 
(1972). Daarna is het wachten tot 1990 vooraleer er weer een vrouw lid wordt van 
het comité: Andrea Heus. Pas in 1990 zitten er met Yvette Vermandel en Ingeborg 
Van Acker twee vrouwen in het comité. Ze maakten er slechts één jaar deel van 
uit. De archaïsche werkwijze van de organisatie was geen stimulans om zich te 
engageren. 

Als het 11 Juli-Komitee zich in 2005 omvormt tot een vzw is er opnieuw een vrouwe-
lijke inbreng. Veerle De Soete, Mieke Geyskens en Hildegard Meeuws worden lid 
van de algemene vergadering. In 2006 komt ook Elise Swimberghe erbij. Veerle De 
Soete maakte ook enkele jaren deel uit van het bestuur.

Bovendien wordt er geen beroep gedaan op vrouwen om de gelegenheidstoe-
spraak te houden. Minister Rika De Backer in 1975 vormt de uitzondering. Toch 
stelen soms de vrouwen de show tijdens de guldensporenvieringen: artiesten als
Marva, Della Bosiers, Ingeborg, Connie Neefs, Dana Winner, Lisa Del Bo lokken het 
volk naar de viering.
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In de schaduw van het
Egmontpact en de
economische crisis

Het verkeersplan

Stuyvenberg

1978197819 1978

In de schaduw van het Egmontpact en de economische crisis
Na de traditionele bloemenhulde op de Markt wordt in een behoorlijk gevulde 

Stadsschouwburg een feestprogramma opgeluisterd door Leen Persyn, het 
Brugs koor “Vagantes Morborum” en het koperkwintet “Divertimento”. 
De regie is in handen van Nand Vonck en Herman Gevaert zorgt voor de 
bindteksten. Tijdens de gelegenheidsrede vraagt Herman Vandezande, de 
algemene voorzitter van V.O.S., zich af welke anti-Vlaamse geest mag huizen 
in de Brabantse paleizen met Vlaamse namen als Hertoginnedal, Steenok-
kerzeel, Egmont en Stuyvenberg. Hij verwerpt de minderwaardige rol van 
de Vlamingen in Brussel en de verfransing van Vlaams-Brabant. 

De tweede Mettentocht onder impuls van Jean-Marie Bogaert wordt opnieuw 
een meevaller.

In het verweer gedrongen vanwege het verzet tegen het Egmontpact stelt het 
arrondissementeel bestuur van Volksunie Brugge ter gelegenheid van 11 juli 
een manifest op waarin wordt gewezen op het allesbehalve gunstig sociaal-
economisch klimaat in het Brugse. Het uittrekken van kredieten voor de 
bouw van de voorhaven betekent dat de uitbouw van de Zeebrugse haven in 
zee defi nitief verworven is. Bovendien moet in het kader van de staatsher-
vorming een reeks overheidsdiensten aan Brugge worden toegewezen.

Het verkeersplan
Op 28 mei, klokslag middernacht, treedt het nieuw verkeersplan in werking. 

Bij de bekendmaking van het plan ontstaat prompt animo bij voor- en tegen-
standers. Middenstanders betogen voor het Stadhuis omdat ze onvoldoende 
inspraak kregen. De Bruggelingen worden sterk in hun jarenlange verkeers-

Van links naar rechs: 

Affi che en medaille van de Brugse 
Mettentocht.

Affi che 11 julifeest.
Burgemeester Frank Van Acker 

neemt namens het 
stadsbestuur deel aan de 
bloemenhulde.

De kransneerlegging aan het 
standbeeld van Breydel en De 
Coninck.
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gewoonten aangetast. Geleidelijk wordt de binnenstad, met de Breidelstraat 
en de Burg als voorbeelden, verkeersvrij gemaakt. De Ganzestraat wordt 
omgebouwd tot een eerste woonerf. Het plan om de straten opnieuw met 
kasseien aan te leggen, krijgt minder applaus.

Op economisch vlak kan Brugge zich evenmin aan de crisis onttrekken. De 
werkloosheid blijft stijgen en alle hoop is gevestigd op de uitbouw van 
Zeebrugge. De haven ontwikkelt zich tot een degelijke containerhaven. 
Toch hoor je ook kritische geluiden over de veiligheid van de terminal voor 
vloeibaar aardgas. Ondertussen wordt de eerste steen van de afvalverbran-
dingsoven gelegd.

De vervroegde nationale verkiezingen, na het spectaculaire ontslag van pre-
mier Leo Tindemans leveren winst op voor de PVV en zwaar verlies voor de 
VU. De CVP verovert de volstrekte meerderheid in de provincieraad.

Club Brugge speelt andermaal kampioen en onder leiding van trainer Ernst 
Happel wordt zowaar de Europese bekerfi nale van de landskampioenen 
tegen Liverpool op Wembley gespeeld. Het Olympisch zwembad in Sint-
Andries opent zijn deuren.

Stuyvenberg
Het Egmontpact wordt aangepast in het Stuyvenberg-vergelijk. Het Eg-

montcomité heeft ondertussen 70.000 handtekeningen tegen de regerings-
plannen verzameld. De Raad van State geeft negatieve adviezen en eerste 
minister Leo Tindemans stapt theatraal naar de koning om zijn ontslag aan 
te bieden. Het overgangskabinet Van den Boeynants bereidt daarna nog een 
Verklaring tot Grondwetsherziening voor.

De organisatie van de Europese verkiezingen wordt geregeld met een Neder-
landstalig en een Franstalig kiescollege. Het hulpplan voor de staalindustrie, 
evenals een herstelplan voor textiel en scheepsbouw worden goedgekeurd. 

79
Programmaboekje
11 julifeest.

Omer Dombrecht
Brugge, 5 januari 1932

groeide op in Varsenare en werd 
regent Germaanse talen. Deze 
leerkracht vertolkte lang een ac-
tieve rol binnen de VU en werd op 
1 januari 1971  gemeenteraadslid. 
Hij was o.m. een van de stichters 
van de VU van Sint-Kruis, waar-
van hij ook gedurende tien jaar 
voorzitter was. Voorts maakte 
hij deel uit van de arrondisse-
mentele- en zelfs de nationale 
partijraad. Op 5 mei 1977 werd hij 
schepen voor Cultuur, Bibliothe-
ken, Musea en Stadsarchief. In 
1981 werd hij ook voorzitter van 
het Festival van Vlaanderen. Bij 
de verkiezingen van 1982 werd 
hij verrassend niet herkozen, 
waarna hij terug voltijds lesgever 
werd aan het Onze-Lieve-Vrou-
wecollege in Assebroek.
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1979

Boetseren, wandelen en Brugse pop op 11 juli
De traditionele bloemenhulde aan het 11 juligedenkteken op de Markt wordt 

voorafgegaan door een concert van de Fanfare “Sinte-Cecilia” uit Steen-
brugge. Het vrij sereen karakter wordt enkel verstoord door het overstapje 
van de bloemendragers (het hek rond het standbeeld weigert dienst) en 
een enkeling die om amnestie roept. Daarna is er in de welgevulde Stads-
schouwburg een feestelijk optreden van “Aglaja”.

Tussenin houdt Maurits Van Haegendoren, ere-voorzitter van de Lodewijk de 
Raet-stichting, een gelegenheidstoespraak. Hij legt in zijn merkwaardige 
rede de klemtoon op de betekenis van de Slag der Gulden Sporen en herin-
nert eraan dat het de Brugse ambachten zijn die in Kortrijk de sociale strijd 
tegen het Franse leger wonnen. Hij stipt voorts aan dat het wel degelijk om 
een sociale strijd ging, waarin de natie zelfbewust werd. Hij hekelt ook de 
achteruitstelling van de Brusselse Vlamingen en de onduldbare fi nanciële 
benadeling van Vlaanderen.

De daaropvolgende dag is er ’s namiddags een boetseerwedstrijd voor de jeugd 
op het Huidenvettersplein. Voor de vijfde maal organiseert beeldhouwer 
Jef Vande Caesbeek deze wedstrijd waarvoor een honderdtal deelnemers 
opdagen. In de vooravond gaat de derde Brugse Mettentocht van start met 
meer dan vijfhonderd deelnemers. De prijs voor de talrijkste groep wordt 
toegewezen aan de Volksuniejongeren. ’s Avonds kan men op de Burg ge-
nieten van een concert van de Harmonie “Poldergalm” uit Dudzele en van 
het optreden van Brugse popgroep “Sfunks”.

Nieuwe havenoorlog
De vraag om de nieuwe Zeebrugse voorhaven niet tot 1250, maar tot 1750 

meter uit te bouwen leidt tot een nieuwe havenoorlog met Antwerpen. De 
vraag is onder meer ingegeven uit veiligheidsredenen (wapentransporten 
en LNG). Deze problematiek wordt daarenboven doorkruist door de nefaste 
Belgische wafelijzerpolitiek, zodat een noodzakelijke beslissing uitblijft.

Ondanks de schrale affi  che, waarop enkel de Reiefeesten van enig belang zijn, 
blijft Brugge het als toeristische trekpleister steeds beter doen. Op cultureel 
vlak is het hoogtepunt de opgravingen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk met 
de blootlegging van het graf van Maria van Bourgondië waarbij verrassende 
ontdekkingen worden gedaan, zoals fresco’s in de opengelegde graven van 
de 13de en 14de eeuw. Ondertussen wordt de commerciële aantrekkelijk-
heid van de binnenstad aanzienlijk opgevijzeld door de opening van het 
Zilverpand en het verkeersvrij maken van de Sint-Amandstraat. Bij de 
openstelling krijgt het College tomatengooiers te verduren. Het Minnewa-
terpark wordt offi  cieel ingewandeld. Ondanks de steeds slechtere fi nanciële 
toestand van het nieuwe Sint-Janshospitaal start het stadsbestuur met de 
subsidiëring van de renovatie van woonhuizen.

Leo Vanackere volgt Pierre van Outryve d’Ydewalle op als provinciegouver-
neur. Hij overlijdt echter na amper twee maanden en wordt op zijn beurt 
opgevolgd door Olivier Vanneste, directeur van de GOM-West-Vlaanderen. 
Tijdens de eerste rechtstreekse Europese verkiezingen verovert Leo Tinde-
mans ook in Brugge een recordaantal stemmen en wordt Marcel Vandewiele 
naar Straatsburg gestuurd.

Heibel in Voeren
De communautaire verhoudingen worden ernstig verziekt door erg tumultu-

euze betogingen in Komen en Voeren. In de Voerstreek wordt zelfs gescho-
ten op Vlaamse betogers. Minister van Binnenlandse Zaken Rik Boel moet 
aftreden nadat een rijkswachthond een aanhanger van de gebroeders Hap-
part heeft gebeten. Koning Boudewijn ontmoet José Happart aan de kant 
van de autoweg, omdat hij dreigde heibel te maken bij een koninklijk bezoek 
aan Verviers. In Komen handelt het gemeentebestuur onwettig wanneer het 
weigert een Vlaamse school op te richten.

Boetseren, wandelen
en Brugse pop op 11 juli

Nieuwe havenoorlog

Heibel in Voeren

1979197919
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80
Twee Leuvense economen publiceren onthutsende cijfers over de dramatische 

toestand van de Belgische schatkist als gevolg van de miljardentransfers van 
Vlaanderen naar Wallonië.

De opgerichte Vlaamse, Waalse, Franstalige en Brusselse deelregeringen 
binnen de schoot van de federale regering hebben beperkte bevoegdheden 
en geen eigen inkomsten. Eigen wetgevende organen voor de gewesten en 
gemeenschappen ontbreken.

Paul Ducheyne
Brugge, 13 mei 1925

is advocaat en was meer dan een 
kwarteeuw voorzitter van Cercle 
Brugge. Hij zetelde voor de CVP 
in de gemeenteraad van 1965 
tot eind 1976. Voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van 1976 
gaf hij verstek. Als kompaan van 
Pierre Vandamme kon hij zich 
niet verzoenen met sommige 
praktijken binnen zijn partij. De 
partijleiding wilde echter niet 
luisteren naar zijn waarschuwin-
gen. Hij was opnieuw gemeente-
raadslid van 24 januari 1983 tot 
25 oktober 1983 en van 11 februari 
1984 tot eind 1988.  Als gemeen-
teraadslid was hij stichtend lid 
van het 11 Juli-Komitee in 1968. 
Hij was tevens decennialang lid 
van de Vlaamse Volksbeweging. 

Liberalen en 11 Juli
De liberalen beheersten tijdens het derde kwart van de 19e eeuw ook te Brugge 

het politieke toneel. Ondanks het machtsoverwicht van de conservatieve Frans-
taligen binnen de liberale partij, was er in Brugge een heel actieve kern van 
Vlaamsgezinde liberalen. Zij waren verenigd in het in 1872 opgerichte Willems-
fonds en de Liberale Vlaamse Bond. Zij stonden aan de wieg van de traditie van
11 julivieringen. Vooral hun boegbeeld Julius Sabbe heeft de verdienste vanaf 1877 
jaarlijks een guldensporenviering te organiseren. Daarmee probeerde de Brey-
delcommissie de tien jaar oude Breydelbeweging, die ijverde voor de oprichting 
van het standbeeld van Breydel en De Coninck, nieuwe impulsen te geven. Deze 
beweging kwam bij het begin van de schoolstrijd in 1879 in liberaal vaarwater te-
recht. Dit leidde tot confl icten met het Franssprekende katholieke stadsbestuur. 
Dit stadsbestuur richtte een aparte Stedelijke Breydelcommissie op. De liberaal-
gezinde Breydelcommissie onthulde op 11 juli 1887 het monument op de Markt. 
Door de katholieke “Gazette van Brugge” en “La Patrie” werd deze manifestatie 
bestempeld als een liberale betoging. De offi ciële onthulling werd, tegen een 
overeenkomst uit 1881 in, toevertrouwd aan de katholieke Stedelijke Breydelcom-
missie. 

Het was op vraag van onder andere het Willemsfonds in 1889 dat het stadsbestuur 
besliste dat 11 juli een jaarlijkse feestdag met publieke festiviteiten werd. De pro-
gressieve, fl amingante liberalen namen overigens in 1911 in Brugge de macht in 
hun partij over van de Franstalige conservatieven. Dit was toen uniek in Vlaan-
deren. Deze Brugse Vlaamsgezinde liberalen verenigd in het Willemsfonds en de 
“Liberale Volksbond Van Gheluwe’s Genootschap” namen tot 1940 deel aan de 
guldensporenvieringen. 

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond terug een discussie tussen de liberalen en het 
homogeen katholiek stadsbestuur. Het liberale gemeenteraadslid Victor Sabbe, 
de kleinzoon van Julius Sabbe, was het niet eens om de guldensporenvieringen 
te laten organiseren door een 11 julicomité. Hij ging niet akkoord dat de vieringen 
volledig in katholiek vaarwater waren terecht gekomen. Hij stelde vast dat het 
Willemsfonds in 1952 niet was uitgenodigd om deel uit te maken van het gul-
densporencomité. Dit comité was volgens hem te eenzijdig samengesteld. Het 
comité deed daarom in 1953 pogingen om het liberale Willemsfonds en het socia-
listische Vermeylenfonds op te nemen in het comité. Victor Sabbe was echter van 
oordeel hierop niet te moeten ingaan omdat hij onvoldoende waarborgen kreeg 
over de samenstelling van het 11 julicomité. 

In de jaren ’60 werd het Willemsfonds terug betrokken bij de organisatie van de gul-
densporenvieringen. Deze liberale vereniging was immers door Herman Sabbe 
vertegenwoordigd in de Brugse Culturele Raad die vanaf 1962 de 11 julifeesten 
organiseerde. Vanaf de oprichting van het autonoom 11 Juli-Komitee in 1968 was 
het Willemsfonds lid. Hun vertegenwoordigers in het comité zorgden er onder 
andere voor dat bij de keuze van de sprekers aandacht was voor een liberale en 
vrijzinnige inbreng. Door het verruimen van de liberale beweging met Vlaams-
nationalisten tijdens de jaren ’90 groeide ook hier de Vlaamsgezinde refl ex.
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1980

150 jaar Vlaamse Beweging
De guldensporenviering heeft als thema 150 Jaar Ontvoogdingsstrijd. Aan 

deze herdenking werken mee het koperensemble “Divertimento”, het Ver-
emanskoor onder leiding van Roger Deruwe, Kris Yserbyt, De Vaganten, 
Olivia Geerolf en De Kornet, in een programma samengesteld door Remi 
Van Duyn.

In zijn gelegenheidstoespraak roept Pieter Vanherpe, voorzitter van het Da-
vidsfonds Roeselare, de Vlamingen op bijzonder waakzaam te blijven bij de 
geplande staatshervorming. Vooral het dotatiesysteem voor plaatsgebonden 
materies waarbij een Waal per hoofd 31,09 % meer wordt toegekend dan een 
Vlaming, wordt fel op de korrel genomen. Deze geldstroom heeft volgens 
de spreker niets te maken met solidariteit, doch met diefstal, ontwricht de 
Vlaamse kapitaal- en arbeidsmarkt en dit terwijl de rechten van de Vlamin-
gen in Komen en Brussel met de voeten worden getreden. 

In dit Gezelle- en Rodenbachjaar heeft deze viering echter af te rekenen met 
slechte weersomstandigheden. De geplande optredens in het Hof Arents op 
donderdag 10 juli moeten wegens de regen noodgedwongen doorgaan in de 
Stadsschouwburg. Ook de daaropvolgende dag moeten het optreden van de 
groep “Pijpekruid” uit Nijmegen en de offi  ciële prijsuitreiking van de Brugse 
Mettentocht worden verplaatst. De regen tempert de geestdrift, want de 
belangstelling is niet bijster groot. Meer bijval heeft de vierde Brugse Met-
tentocht die zo’n 350 wandelaars op stap stuurt richting Damme.

Tijdens de traditionele bloemenhulde worden in de gutsende regen bloemen 
neergelegd door gouverneur Olivier Vanneste, eerste schepen Pieter Leys, 
CVP-senator Roger Windels en afgevaardigden van Davidsfonds, VTB-VAB, 
het Vlaams Blok, VNJ, VU en VSAG. In een pamfl et, dat wordt uitgedeeld, zet 
het Vlaams Blok zich af tegen de Volksunie en haar schepen Omer Dom-
brecht.

Boven:

Foto start vierde Brugse 
Mettentocht.
(Brugsch Handelsblad)

Rechts:

Voorzitter Marc Boey
verwelkomt de aanwezigen
in de Stadsschouwburg.

Uiterst rechts:

Verslag van de 11 juliviering. 
(Brugsch Handelsblad)

150 jaar Vlaamse Beweging

De grote Zeebrugge-beslissing

150 jaar België

1980198019

Programmaboekje 
guldensporenherdenking.
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De grote Zeebrugge-beslissing
Na jarenlang getouwtrek beslist de regering de Zeebrugse voorhaven maxi-

maal uit te bouwen. Het goederenverkeer in de haven overschrijdt de 15 
miljoen ton, een nieuw record. Naast de uitbreidingsplannen komt de haven 
negatief in het nieuws vanwege de aanmering van de “Andrea Smits”. Deze 
boot laadt er immers radioactief kernafval in om het in open zee te dumpen. 
Het vreedzame verzet wordt heftig als milieuactivisten het schip bestormen. 
Het milieubewustzijn groeit verder aan wanneer het milde vonnis in de
fl uoraff aire rond het bedrijf Bayer-Rickmann bekend geraakt, en tijdens de 
polemieken rond de erg omstreden Expresweg. De suggestie om deze weg 
tussen de Witte Molenstraat en de Zandstraat meteen in een tunnelvorm 
uit te voeren, wordt uit fi nanciële overwegingen niet gevolgd.

De economische crisis doet de werkloosheid groeien en leidt tot het faillis-
sement van “Precisia”. De kasseileggers moeten niet voor werkloosheid vre-
zen, want het stadsbestuur zet zijn kasseipolitiek voort. Vele straten zoals 
de Vlamingstraat krijgen een nieuwe make-up en het Simon Stevinplein 
wordt verkeersvrij. Enkele grote openbare werken herscheppen de stad 
in een bouwwerf. De gerestaureerde Gentpoort wordt opnieuw voor het 
verkeer opengesteld, evenals de nieuwe vaste oeververbinding aan de Ka-
telijnepoort. 

Terwijl Raoul Lambert een punt zet achter zijn succesvolle voetballoopbaan, 
krijgt de jonge Brugse auteur Rudy Geldhof de Visser-Neerlandiaprijs.

150 jaar België
Anderhalve eeuw België wordt gevierd. Koning Boudewijn wordt her en der 

in Vlaanderen onthaald op Vlaamsgezinde en republikeinse slagzinnen. 
Een staatshervorming wordt goedgekeurd ondanks de snelle opeenvolging 

van vier regeringen in één jaar tijd. Tegen deze hervorming betogen in Gent 
40.000 Vlaamsgezinden. De Vlaamse en de Franse Gemeenschap en het 
Vlaamse en het Waalse Gewest krijgen eigen wetgevende en uitvoerende 
organen. Zij krijgen een reeks bevoegdheden, doch moeten het gros van 
hun inkomsten halen uit voor Vlaanderen nadelige dotaties. Het grootste 
gedeelte van de bevoegdheden en middelen blijft federaal. Het probleem 
Brussel wordt niet opgelost en Voeren blijft het toneel van incidenten. Weer 
wordt er op Vlaamse betogers geschoten door aanhangers van José Hapart, 
die door premier Wilfried Martens op het feest van de Franstalige Gemeen-
schap wordt begroet. 

De derde regering-Martens beslist in ruil voor de uitbouw van de Zeebrugse 
haven 20 miljard vrij te maken voor de staalsector. Ondanks de aanhou-
dende Waalse intimidatie kan er eindelijk een Vlaamse school in Komen 
worden geopend. In ruil wordt aan de Walen de doortrekking van de auto-
weg Pecq-Armentières beloofd.

Ernest Schepens
7 maart 1940 - 22 maart 1997

was advocaat en plaatsvervan-
gend rechter. Op 1 februari 1991 
richtte hij, na twintig jaar activi-
teit als advocaat, een naar hem 
genoemde advocatenassociatie 
op. Hij was voorzitter van het 
Willemsfonds en stichter en be-
zieler van de Julius Sabbe Studie-
kring, een vereniging die nauwe 
banden had met het Brugse 
Willemsfonds. Deze vereniging 
beoogt in eerste instantie de 
bekendmaking van studies over 
de ontplooiing van de Brugse 
havenproblematiek en over de 
monumentenzorg. In die hoeda-
nigheid was hij medeauteur van 
onder andere “Julius Sabbe en 
de herleving van Brugge” (1996) 
en medeorganisator van de ten-
toonstelling “100 jaar zeehaven 
Brugge” (1995). Hij was ook be-
stuurslid van de derde Breydel-
commissie, die het Breydel en De 
Coninckjaar in 1987 organiseerde. 
Hij was ongetwijfeld één van 
de belangrijkste Vlaamsgezinde 
liberalen van Brugge tijdens het 
laatste kwartaal van de twintig-
ste eeuw.

Vóór het standbeeld van
Jan Van Eyck ligt een hoop 
kasseien voor de heraanleg
van het Jan Van Eyckplein.
(foto Vandeheere Hugo – 
collectie Stadsarchief, Brugge)
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1981

Vakantie dwarsboomt 11 julifeest
Het 11 Juli-Komitee roept de Bruggelingen op 11 juli te vieren om de volks-

gezinde geest van hun voorouders uit 1302 trouw te zijn. Het comité actu-
aliseert deze oproep : 
“Op het einde van de 20ste eeuw betekende dit voor ouders en grootouders dat ze in ver-
zet komen tegen de manier waarop de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen met 
ondraaglijke lasten worden bezwaard ; voor de jongeren dat ze de ondemocratische oneer-
lijkheid bestrijden die de belangen hun gemeenschap schaadt door onverantwoordelijke 
geldverspilling ; voor allen die met arbeid hun brood verdienen dat ze niet dulden dat 
levenskansen van Vlaanderen gebroken worden ; voor allen dat we onze verbondenheid 
betuigen met de Vlaamse mensen te Brussel, in de Voer, in Komen en in gebieden waar 
de werkloosheid al boven de 20 % is gestegen, zonder dat voor hen noodplannen worden 
gemaakt.”. 

De viering volgt het klassieke patroon : een concert en de offi  ciële bloemen-
hulde op de Markt, gevolgd door een feestelijke herdenking in de Stads-
schouwburg op de vooravond van de feestdag, en de Brugse Mettentocht 
en een boetseerwedstrijd voor kinderen op zaterdag 11 juli. De eerste lus-
trumuitgave van de wandeltocht wordt een succes met meer dan vijfhonderd 
deelnemers. Een wandelgroep uit Berlijn geeft de tocht zelfs een interna-
tionaal tintje. In de Stadsschouwburg treden onder meer Della Bossiers, 
Ben Vanderlinden en De Snaar op. De gelegenheidsredenaar is Karel De 
Meulemeester, algemeen directeur VTB-VAB. Hij vliegt met veel pathos uit 
tegen het stelsel van dotaties dat het jaar voordien in voege is getreden. Een 
dergelijk systeem heeft in zijn ogen niets te maken met solidariteit, maar 
alles met alimentatie.

Voorzitter Marc Boey klaagt dat “ het jammer is dat de Slag der Gulden Sporen 
niet op 11 juni in plaats van op 11 juli gestreden is…”. Hij heeft immers een 
grotere opkomst voor het avondfeest verwacht, doch stelt vast dat veel Brug-
gelingen op vakantie waren vertrokken.

Vakantie dwarsboomt
11 julifeest

Monokini mag

Eerste Vlaamse regering

1981198119

Verslag 11 julifeest.
(Brugsch Handelsblad)



40 JAAR 11 JULI-KOMITEE BRUGGE64

Monokini mag
Verschillende gebouwen in de binnenstad vormen het onderwerp van hevige 

discussies. De meningen over de toekomst van het oud-Sint-Janshospitaal 
zijn erg verdeeld. Het stadsbestuur wenst de negentiende-eeuwse gebou-
wen af te breken en op de site een congrescentrum, een nieuw historisch 
museum, woningen en een hotel te laten bouwen. De CVP-oppositie wijst 
er echter op dat deze gebouwen beschermd zijn en komt met een alternatief 
plan op de proppen. Het nieuwe Sint-Janshospitaal promoveert ondertus-
sen tot universitair ziekenhuis, waardoor het defi cit, dat in 1979 tot één 
miljoen frank per dag was opgelopen, fl ink kan worden teruggeschroefd. 
In de schaduw van het nieuwe ziekenhuis begint de huisvuilverbrandings-
oven te proefdraaien en wordt de eerste steen van het waterzuiveringstation 
ingemetseld.

Ook in Sint-Gillis ontstaat beroering over gebouwen. Er rijst protest tegen het 
verzoek van de Koninklijke Nederlandse Gist- & Spiritusfabriek om haar 
vervallen gebouwen af te breken. De “Stichting Oude Gistfabriek”, die in 
het complex een exponent ziet van de nieuwe zakelijkheid, verzet zich tegen 
die afbraak. Het stadsbestuur zit met deze zaak verveeld en het complex 
wordt ingeschreven op de ontwerplijst van gebouwen die voor bescherming 
in aanmerking komen. Het wijkcomité Sint-Gillis beet ook en nog hard-
nekkiger van zich af bij de plannen om langs de Augustijnenrei een nieuw 
complex voor de Nationale Bank op te trekken. 

Zeebrugge bouwt duchtig verder aan zijn imago van polyvalente snelhaven. 
Een Spaanse supertanker met zijn 323.087 ton vestigt een nieuw record. 
Daarentegen blijft het transport van radioactief afval vanuit de haven 
protest uitlokken. Ruim 800 betogers protesteren hiertegen. Algemene 
goedkeuring is er wel op het Zeebrugse strand als de gerechtelijke overheid 
beslist de monokini voortaan oogluikend toe te laten.

De CVP krijgt tijdens vervroegde parlementsverkiezingen een fl inke pan-
doering. De VU en de PVV zijn de grote overwinnaars, evenals Agalev. De 
groene partij verovert voor het eerst een zitje in de provincieraad. De gewe-
zen Bruggeling Jean-Luc Dehaene wordt naast Daniël Coens opgenomen 
in de regering.

Jan Ceulemans krijgt de Gouden Schoen en wordt door de Spaanse sportpers 
tot beste Europese voetballer van het jaar uitgeroepen.

Eerste Vlaamse regering
Op het politieke vlak volgen de incidenten elkaar snel op. De PS-ministers 

gaan in staking tot er miljarden frank steun worden verleend aan het pas 
opgerichte Cockerill-Sambre. Premier Wilfried Martens wordt tijdelijk 
vervangen door Mark Eyskens en de staatsfi nanciën stevenen af op een 
catastrofe. Het CVP-kamerlid Luc Van den Brande komt in confl ict met 
CVP-voorzitter Leo Tindemans als hij, zoals de Vlaamse Beweging, de 
regionalisering van de nationale sectoren (staal, scheepsbouw, steenkool, 
textiel en holglas) vraagt. Een eerste proportioneel samengestelde Vlaamse 
regering onder leiding van Gaston Geens gaat van start. In Amsterdam 
wordt het Vlaams centrum “De Brakke Grond” geopend. 

In de Voerstreek blijft het onrustig. De PS-ministers wensen een nieuw statuut 
voor Voeren. In Brussel dreigen een aantal gemeentebesturen onwettige en 
omstreden talentellingen te organiseren. In Komen eisen en verkrijgen de 
Waalse socialisten de sluiting van het Vlaamse schooltje. De schoolkinde-
ren worden ondergebracht in het private Vlaamse cultuurcentrum Huize 
Robrecht, met de fi nanciële steun van de Vlaamse regering en veel idealisti-
sche Vlamingen en Vlaamsgezinde organisaties, waaronder Gamma.

Zicht op het fabrieksgebouw
van de Gistfabriek dat dateert
uit 1924. Het bouwwerk wordt, 
ondanks protest, gesloopt
in 1985.
(collectie Stadsarchief, Brugge)

Fernand
Vandamme
Brugge, 7 februari 1927

was tijdens zijn studententijd 
– hij werd doctor in de rechten, 
licentiaat in de economische 
wetenschappen en licentiaat in 
de politieke wetenschappen aan 
de Leuvense universiteit – een 
tijdlang hoofdredacteur van het 
studententijdschrift Ons Leven 
van het KVHV. Daarna studeerde 
hij een jaar aan de universiteit 
van Stellenbosch (Zuid-Afrika). 
Als kersverse advocaat werkte hij 
mee aan de organisatie van de 
11 julivieringen midden de jaren 
’50. Hij was er de vertegenwoor-
diger van de “Vereniging voor 
Beschaafde Omgangstaal”. Als 
jonge politicus viel hij trouwens, 
in een tijd dat dit nog niet alge-
meen was, op door zijn keurig 
taalgebruik. Ook wilde hij, in het 
jaar dat zijn vader Pierre burge-
meester van Brugge werd, het 
nieuwe Komitee voor Initiatief 
bij de organisatie van de gulden-
sporenherdenking betrekken. Te-
vens pleitte hij, tevergeefs, voor 
het hijsen van de grote leeuwen-
vlag aan het Belfort op 11 juli. Hij 
was amper 34 toen hij op 2 maart 
1961 volksvertegenwoordiger 
werd, terwijl hij pas meer dan 20 
jaar later zijn intrede zou maken 
in de Brugse gemeenteraad. Hij 
verloor zijn Kamerzetel in 1965, 
maar wist die terug te veroveren 
in 1968 door zijn hoge persoon-
lijke score. Hij kwam vooral op 
voor meer werk en welvaart in 
eigen streek en als fervent anti-
roker lag hij aan de basis van een 
fi tnesszaal in het parlement. Hij 
bleef volksvertegenwoordiger 
tot 1977. Tengevolge van het con-
fl ict binnen de CVP tussen zijn 
vader burgemeester Pierre Van-
damme en zijn opvolger Michel 
Van Maele viel hij in ongenade in 
zijn partij. Hij stak zijn sympathie 
voor de Christen Democraten, 
de nieuwe partij die zich afzette 
tegen de politiek van burge-
meester Van Maele, niet onder 
stoelen of banken. Hij werkte 
daarna aan de uitbouw van de 
Brugse Democraten (BD) die uit 
de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1982 drie zetels puurden en 
Fernand Vandamme kwam als 
afgevaardigde van de BD in het 
schepencollege met onder meer 
Burgerlijke Stand, Bevolking, Mi-
litie en Informatica als bevoegd-
heden. Toen hij in 1988 naar de 
oppositiebanken werd verwezen 
zette hij een punt achter zijn ac-
tieve politieke loopbaan.
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1982

Pleintjesanimatie tijdens de Mundial
Het traditionele programma van de guldensporenherdenking wordt licht ge-

wijzigd. De feestelijkheden op zaterdag 10 juli zijn achtereenvolgens een 
boetseerwedstrijd voor kinderen op het Simon Stevinplein, een concert en 
de offi  ciële bloemenhulde op de Markt met daarna de start van de Brugse 
Mettentocht. Dat gebeurt voor het eerst op de vooravond in plaats van op 11 
juli zelf. Na de test van vorig jaar, waarbij voor het eerst een relatief kleine 
afstand werd ingeschakeld, wordt daar in 1982 helemaal op overgestapt. 
Wandelpromotor Jean-Marie Bogaert stippelt hiervoor een acht kilometer 
lange toeristisch attractieve wandeling uit. Het is de bedoeling te genieten 
bij valavond van de nieuwe groene oases en verkeersvrije pleintjes van de 
binnenstad. De 630 deelnemers worden gelokt met diverse prijzen (voor 
de jongste, oudste en verdienstelijkste deelnemer en voor iedere groep). De 
tocht komt bovendien in aanmerking voor de Brugse Wandeltrofee ’82.

Op zondag 11 juli wordt er tijdens de namiddag pleintjesanimatie voorzien op 
het Simon Stevinplein door Muziekmaatschappij “Poldergalm” uit Dudzele, 
op het Huidenvettersplein door de groep Johannes Schaeverbeke en op het 
Kraanplein met het orkest “De Parets”. De eigenlijke guldensporenherden-
king grijpt plaats op de Burg. Hiermee maakt het 11 Juli-Komitee volledig 
gebruik van de verfraaiing van de binnenstad. 

Op de feestavond treden het Veremanskoor, de kunstgroep “Aglaja” en de 
later in dat jaar overleden Roger Danneels op. De gelegenheidsrede wordt 
uitgesproken door voorzitter Marc Boey. Voor een publiek van 700 à 800 
toehoorders (tijdens de Mundialfi nale !) pleit hij ervoor de Vlaamse welvaart 
in eigen handen te houden. Hij stelt vast dat de twee volkeren in België er 
zeer uiteenlopende opvattingen betreff ende bestedingen van staatsgelden 
op nahouden. Dat is hun recht, doch daarvoor dienen ze zelf de verant-
woordelijkheid en de gevolgen te dragen.

Deze feestelijkheden hebben concurrentie van de jaarlijkse traditie van het 
Davidsfonds Sint-Pieters dat op 10 juli in de overdekte Veemarkt zijn eigen 
feest met een volksspelnamiddag organiseert en van een guldensporenvie-
ring met barbecue van het VNJ op de Molenvest op 11 juli. De jaarlijkse
11 juli-eucharistieviering van het Davidsfonds Brugge met medewerking 
van het Sint-Lutgardiskoor de zondagochtend in de kathedraal sluit wel aan 
bij de feestelijkheden.

Van Acker wint in het Bourgondisch jaar
De aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen verlopen tumultueus. Het 

blijft rommelen binnen de CVP. Heel wat CVP-raadsleden en hun kopman 
Andries Van den Abeele achten hun politieke loopbaan voor gezien. De 
CVP slaagt er bovendien niet in de rangen te sluiten met dissident Fernand 
Vandamme. Hij wordt lijsttrekker van de Brugse Democraten. Met Michel 
Van Maele komt het wel tot een akkoord.

Pleintjesanimatie
tijdens de Mundial

Van Acker wint in het
Bourgondisch jaar

Miljardensteun aan
Waalse bedrijven

1982198219
Programmaboekje 
guldensporenherdenking.

Tijdens een tumultueuze 
gemeenteraadsverkiezing hebben 
de cartoonisten veel werk: 
opperhoofd Frank Van Acker en 
bebaarde leeuw Jean-Marie 
Bogaert.

Links:

Affi che gulden-
sporenherdenking.

Midden:

Bloemenhulde
op de Markt.
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Hij verdwijnt van het politieke toneel en zijn neef Paul Van Maele neemt 
zijn plaats in, terwijl dorpsgenoot en industrieel Fons Watteeuw de lijst 
mag aanvoeren. De Brugse liberalen komen na een dispuut met de jonge 
partijvoorzitter Guy Verhofstadt op met een eigen BVV-lijst. Ondanks een 
uitgelekt voorakkoord tussen VU en CVP kan Frank Van Acker aanblijven als 
burgemeester. Hij boekt een enorm electoraal succes en zijn socialistische 
partij wordt de grootste. Agalev doet zijn intrede in de gemeenteraad.

De ondergrondse parking en tunnel onder het Zand worden een week voor de 
verkiezingen in gebruik genomen. Ook de ondergrondse parking Biekorf 
gaat open. Het parkeerbeleid van het stadsbestuur voert als primeur het so-
ciaal abonnement in en verhoogt de prijzen voor bovengronds parkeren. De 
leefbaarheid van de binnenstad wordt ook verbeterd door de herinrichting en 
verkeersvrij maken van het Wijngaardplein en omgeving. De Hof Sebrechts 
in de Oude Zak wordt een groene openbare oase in het stadscentrum.

Ter gelegenheid van de vijfhonderdste verjaardag van het overlijden van Maria 
Van Bourgondië wordt het jaar plechtig geproclameerd tot Bourgondisch 
jaar. Tentoonstellingen, concerten, banketten en optredens volgen elkaar 
op. Het hoogtepunt is een avondlijke historische stoet met 1.000 fi guranten. 
Niet alle 200.000 toeschouwers slagen erin de taferelen in de schijn van het 
fakkellicht te bezichtigen.

De haven van Zeebrugge krijgt tijdens zijn 75ste jaar een zware klap te ver-
werken door het wegvallen van de Texaco-tankers. Beroering is er ook bij 
het aanmeren van kernafvalschepen. Burgemeester Van Acker vaardigt 
zelfs een politiereglement uit waarbij het transport van nucleair afval over 
het Brugse grondgebied wordt verboden.

Een vloed van publicaties over Brugge verschijnt. De meest prestigieuze zijn : 
De Geschiedenis van Brugge van professor Jan Van Houtte, Brugge Duizend 
Jaar Kunst en Brugge en de Zee van Valentin Vermeersch. 

Op sportvlak merken we een algemene terugval. Sponsors haken af en de 
subsidiepolitiek van de stad is vooral op de cultuur gericht. Niet enkel de 
kleinere amateurploegen hebben het moeilijk, ook Club en Cercle kunnen 
zich nauwelijks in eerste voetbalklasse handhaven.

Miljardensteun aan Waalse bedrijven
Onder druk van misnoegde staalarbeiders, die grote vernieling zaaien in Brus-

sel, krijgt Cockerill-Sambre steeds grotere staatssteun (45 miljard frank 
in anderhalf jaar). Ondertussen gaan de scheepswerven Cockerill Yards 
in Hoboken failliet en stevent Fabelta in Zwijnaarde op het bankroet af. 
De Brussels-Waalse vliegtuigindustrie (Sabca, Sonaca en FN) kunnen hun 
productielijnen enkel draaiende houden door nieuwe legerbestellingen. On-
danks de druk van de FLAG, die de Vlaamse bedrijven in de vliegtuigindu-
strie verenigt, blijft het grootste deel van de compensaties bij legeraankopen 
naar Wallonië gaan. De sanering van de openbare fi nanciën verplicht tot 
forse inleveringen bij de bevolking.

De Vlaamse regering zet, met VU-minister Hugo Schiltz als voortrekker en 
tot ergernis van de federale minister van buitenlandse betrekkingen Leo 
Tindemans, zijn eerste schuchtere stappen naar het buitenland toe. In Voe-
ren wordt José Happart voorgedragen als burgemeester.

De Volksunietop betoogt
in Brugge tegen het dumpen
van atoomafval.

Scène uit de historische stoet
ter gelegenheid van het 
Bourgondisch jaar.

Paul De Meester
Brugge, 9 september 1937

exploiteerde de in 1934 door zijn 
vader Jozef De Meester gestichte 
boekhandel aan de Dijver uit, 
waar nu zoon Koen de traditie 
verder van zet. Hij was mede-
heroprichter en is nog steeds 
actief in het Vlaamse Kruis. Hij 
is sinds 1976 hoofdman van de 
schuttersgilde “Ivanhoe”. 

83



40 JAAR 11 JULI-KOMITEE BRUGGE 67

1983

Na de fi lmopnames
Een week nadat regisseur Hugo Claus, samen met de Vlaamse steracteurs 

Jan Decleir en Julien Schoenaerts, enkele scènes voor de fi lm De Leeuw van 
Vlaanderen rondom het Brugse Belfort heeft opgenomen, grijpt de traditio-
nele guldensporenviering in de Brugse binnenstad plaats. Het concept van 
het voorgaande jaar, waarbij zoveel mogelijk activiteiten in openlucht op 
diverse pleinen worden georganiseerd, blijft behouden. 

Het concert op de Markt wordt wel vervangen door een wandelconcert van de 
SFX-Speelschaar, vertrekkende vanuit het Guido Gezelleplein om dan via 
de Mariastraat, Simon Stevinplein, Oude Burg, Wollestraat, Markt, Vla-
mingstraat, Akademiestraat, Carmerstraat, Jeruzalemstraat, Rodestraat, 
Langestraat en Hoogstraat de Burg te bereiken. De Mettentocht telde op-
nieuw twee afstanden (8 en 15 kilometer) en een vijfhonderdtal wandelaars 
worden uitgeleide gedaan door de SFX-Speelschaar.

De pleintjesanimatie grijpt ’s zondags plaats op ’t Zand met de vendeliers-
groep “De Stroobandsgilde” en op het Wijngaard-, Wal- en Simon Ste-
vinplein met de volkskunstgroep “Den Uyl”. Ook op zondag staat er een 
wandelconcert geprogrammeerd. Ditmaal stapt de Fanfare Sint-Cecilia uit 
Steenbrugge op van aan de Katelijnepoort tot aan de Markt. Het herden-
kingsfeest ’s avonds op de Burg wordt opnieuw opgeluisterd met koor- en 
massazang, kleinkunst en vendeliers. Op dit druk bijgewoond feest is mi-
nister Daniël Coens een opgemerkte toeschouwer. Paul Daels, de voorzitter 
van het IJzerbedevaartcomité, houdt de gelegenheidsrede en pakt uit met 
een Vlaams eisenplatform.

Windmolens
Op 8 november vaart het allereerste schip door de nieuwe 125.000 tonsluis van 

Zeebrugge. Na elf jaar is de sleutel tot het nieuwe achterhavengebied klaar. 
Drie bedrijven (de Zeebrugse Behandelingsmaatschappij, de nv Combined 
Terminal Operators en de Belgian New Fruit Warf) gaan er onmiddellijk 
aan de slag. In de voorhaven worden windmolens opgericht om energie te 
verschaff en aan de sluis en het havengebouw. Ook de transportzone kan 

Na de fi lmopnames

Windmolens

Flanders Technology

Bevlagging van de
Halletoren

1983198319
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Rechts:

Optocht op de Burg.
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guldensporenherdenking ’83.
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haar activiteiten beginnen. De Zeehaven kan een nieuwe start nemen nadat 
door het wegvallen van het Texaco-verkeer er in 1982 maar 9,3 miljoen ton 
was geregistreerd.

De nieuwe gemeenteraad gaat eveneens van start en roept Brugge uit tot een 
kernwapenvrije stad. Na een traditie van meer dan duizend jaar verhuist 
de wekelijkse markt van de Markt naar het verkeersvrije ’t Zand. Enkele 
handelsgebuurtekringen protesteren hiertegen en gaan ook in de clinch met 
het stadsbestuur omdat het aantal braderieweekends, vanwege verkeers-
perikelen, wordt verminderd van twaalf tot vijf. Het aantal ondergrondse 
parkeerplaatsen wordt nog verhoogd tot 1648 met de opening van parking 
Begijnhof in de Katelijnestraat.

De eerste gerechtelijke diensten nemen hun intrek in het nieuwe gerechts-
gebouw nabij de Kruispoort. De pogingen van het stadsbestuur om het 
Belfort om te bouwen tot een congresruimte worden door de hogere over-
heid tegengehouden. Op het binnenplein van de Hallen wordt de Vlaamse 
speelfilm en het tv-feuilleton De Leeuw van Vlaanderen opgenomen.

De economische crisis houdt aan. Bij de Brugeoise (BN) staan 800 banen op 
de helling door het uitblijven van de beloofde orders. In een bui van eensge-
zindheid slagen de Brugse politici erin om in Brussel toch een aantal brood-
nodige bestellingen te bekomen. Ontevredenheid is er ook bij het openbaar 
ambt door de opgelegde inleveringen. Stakingen bij de post, het openbaar 
vervoer en de telefoondiensten ontredderen het openbare leven. 

Terwijl trainer Kessler met Club niet de verhoopte resultaten boekt, slaagt 
Henk Houwaart erin Cercle te laten uitgroeien tot de revelatie van de eerste 
helft van het nieuwe voetbalseizoen.

Flanders Technology
De Vlaamse regering start de DIRV-actie (Derde Industriële Revolutie in 

Vlaanderen). Flanders Technology moet de Vlaamse economie heroriën-
teren. Zijn karige geldmiddelen zet Vlaanderen in om spitstechnologische 
sectoren, zoals de bio-engineering, de telematica en chips, te ontwikkelen. 
Ondertussen is de federale staatssteun aan de Waalse staalsector opge-
lopen tot 145 miljard frank. De Franse manager Jean Gandois moet het 
onbekwaam management van Cockerill-Sambre heroriënteren. Binnen de 

Links:

NMBS-affiche ter promotie van 
het Heilig Bloedspel, zonder 
Leeuwenvlag.

Rechts:

Opname tijdens het Heilig 
Bloedspel met Leeuwenvlag 
op de Halletoren.
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schoot van de federale regering worden een Vlaams en een Waals minis-
tercomité bevoegd voor de nationale sectoren. Alle andere communautaire 
kwesties worden verwezen naar een speciaal studiecentrum. Ter wille van 
de Brussels-Waalse vliegtuigindustrie wordt wel beslist tot de aankoop van 
44 F-16 gevechtsvliegtuigen. Vlaanderen krijgt slechts de belofte van 22 % 
indirecte compensaties.

De benoeming van de Nederlandsonkundige Happart tot burgemeester van 
Voeren wordt voorbereid en de Voerstreek dreigt te worden overgeheveld 
van de provincie Limburg naar het tweetalige Brabant. In Hasselt betogen 
15.000 vlaamsgezinden tegen elke toegeving in Voeren en voor een com-
munautair evenwichtiger sociaal-economisch beleid.

Bevlagging van de Halletoren
Het 11 Juli-Komitee vraagt in 1983 aan schepen Fernand Vandamme de grote 

leeuwenvlag terug op de voorgevel van het Belfort te laten prijken. De sche-
pen kan hierop echter niet ingaan omdat de technische dienst laat weten 
dat het mechanisme voor de bevlagging van het Belfort is verwijderd en 
volledig verwoest blijkt. Bovendien is de immense vlag van 128 m² (8 x 16 
meter) ongeveer 45 jaar oud. Bij zijn laatste gebruik tijdens het Steekspel 
in 1974 werd vastgesteld dat de stof verstorven was en er versterkingsban-
den moesten aangebracht worden. Na de laatste vertoning werd de vlag als 
verder onbruikbaar verklaard. Bij eventuele latere heropvoeringen van de 
steekspelen zal de aankoop van een nieuwe vlag in open materiaal (met ma-
zen) gevraagd worden om de enorme winddrukkrachten te verminderen.

Stadsingenieur-directeur Gorissen wijst er vervolgens op dat de voorbereiding 
voor het op- en neerlaten van de vlag met het aanbrengen van de windas-
constructie, geleidings- en optrekkabels en bevestigingsbalken in 1974 met 
een ploeg loodgieters een maand voorbereidingswerk met levensgevaarlijke 
klimpartijen langs de torengevel, heeft gevraagd. Hij maakt er het comité 
tevens attent op dat de ophaalconstructie niet meer aanwezig is en dat de 
vrijwillige mankracht voor dergelijk werk niet meer beschikbaar is. Een 
nieuwe vlag en een aangepast systeem voor het ophalen en neerlaten mag op 
500.000 frank geraamd worden. Toch belooft schepen Vandamme in 1984 
in het schepencollege hierop terug te komen. Een positief antwoord is er 
echter niet meer gekomen. Het was nochtans meester Vandamme (die toen 
de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal vertegenwoordigde) die op 
23 maart 1956 al de vraag stelde of ter gelegenheid van de 11 juliviering de 
grote leeuwenvlag van het Heilig Bloedspel aan de Halletoren kon worden 
opgehangen. Schepen Neels liet toen opmerken dat die vlag geen stads-
eigendom was en het aanbrengen ervan aan de Halletoren met grote kosten 
gepaard ging.

De hoop om terug een immense leeuwenvlag aan de Halletoren te hijsen 
blijft toch bestaan. In 2005-2006 doet het 11 Juli-Komitee vruchteloos een 
nieuwe poging in die zin. Ze schrijft hiervoor zelf Dirk Van Mechelen, 
Vlaams minister bevoegd voor het onroerend erfgoed, aan :
“Tot in 1974 had de stad Brugge de traditie om bij grote plechtigheden, zoals het
Heilig-Bloedspel (van 1938 tot 1962) en het Groot Tornooi van Brugge (1974) een grote 
vlag van de Vlaamse Gemeenschap op te hangen aan het Belfort op de Markt. Deze vlag 
meet 18 bij 8 meter en was een feestelijk baken in het stadsbeeld. Vandaag leeft de vraag 
om deze jarenlange traditie te hervatten. Doel van de plaatsing is het versterken van het 
feestelijk Vlaams karakter van de stad bij grote plechtigheden, een drietal keren per jaar. 
Gezien het Belfort onder de beschermde monumenten valt is een gunstig advies van uw 
diensten noodzakelijk.”.

Het ontbreken van een gunstig advies van de dienst Monumenten en Land-
schappen en de kostprijs weerhoudt het stadsbestuur ervan de vraag van het 
11 Juli-Komitee positief te beantwoorden. Nochtans verzekert het Komitee 
dat het zeker kan instaan voor een fi nanciële bijdrage van minimum 25 %.

Pieter Leys
Brugge, 22 mei 1925

studeerde rechten in Leuven en 
werd advocaat aan de balie van 
Brugge. Leys kwam in contact 
met de Vlaamse Beweging door 
zijn lidmaatschap van de KSA, 
waarvan hij gewestleider werd. 
Hij was medestichter en secreta-
ris van de lokale afdeling van het 
Nationaal Christelijk Midden-
standsverbond. Bij de gemeen-
teraadsverkiezingen van 1952 
kwam hij te Sint-Andries op voor 
de CVP en werd verkozen. Van 
1959 tot 1970 was hij burgemees-
ter met een eigen lijst. Bij de 
parlementaire verkiezingen van 
1965 werd hij verruimingskandi-
daat voor de VU en Kamerlid tot 
1974. Daarna volgden de man-
daten als gecoöpteerd senator 
(1975-1976) en opnieuw Kamerlid 
(1977-1980). Na de gemeente-
raadsverkiezingen van 1970 werd 
hij fractieleider voor de VU in de 
gemeenteraad van Brugge, later 
eerste schepen (1977-1989), ver-
antwoordelijk voor onder meer 
Toerisme, Handel en Nijverheid 
en Gemeentebedrijven. Bij de 
verkiezingen van 1982 trachtte 
hij tevergeefs burgemeester te 
worden in een coalitie met de 
CVP, waarmee hij een voorak-
koord had gesloten. Dit akkoord 
kon echter niet uitgevoerd wor-
den, omdat beide partijen samen 
niet aan een meerderheid ge-
raakten. Als telg uit een familie 
van bloemen- en plantenkwe-
kers had hij goede contacten in 
landbouwkringen. Zo was hij 
medeoprichter van de “Vereni-
ging voor Openbaar Groen” in 
1984. Hij is ook bestuurder van 
de vzw Informativa.
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1984

Afgeslankte versie
De 11 juliherdenking slankt af. De economische crisis laat zich ook hier voe-

len. De pleintjesanimatie verdwijnt. Wel worden de twee muziekoptochten 
door de stad behouden. Ditmaal zijn op 10 juli de Fanfare “Sint-Cecilia” uit 
Steenbrugge en “Kunst en Vermaak” uit Lissewege aan de beurt. 26 perso-
nen leggen namens hun organisatie bloemen aan het standbeeld. Achtereen-
volgens is dit provinciegouverneur Olivier Vanneste, burgemeester Frank 
Van Acker, voorzitter Marc Boey namens het 11 Juli-Komitee en schepen
Bogaert namens het Brugse Mettencomité. Hun voorbeelden worden ge-
volgd door vertegenwoordigers van diverse Brugse cultuur- en strijdvereni-
gingen : Davidsfonds, Willemsfonds, VTB-VAB, V.O.S., Renaat Veremans-
koor, Verbond van Vlaamse Gepensioneerden, Marnixring, Vlaamse Kruis, 
Verbond van Vlaamse Academici, Vereniging voor Algemeen Nederlands, 
Kulturele Kring Sint-Anna, Federatie van Vlaamse Vrouwen, Vlaamse 
Vereniging voor Familiekunde, Vereniging voor Wapen en Familiekunde, 
de Kleine Brugse Kring zonder Naam en de sv Vlaamse Club. Ook worden 
bloemen neergelegd door het ACW, Het Vlaams Ziekenfonds het Brugse 
Vrije, gevolgd door de politieke partijen : CVP-Brugge, VU-Brugge-Noord, 
VU-Brugge-Kern, Brugse Democraten en Vlaams Blok.

Het herdenkingsfeest wordt door het slechte weer in de Stadsschouwburg ge-
houden. Op het avondfeest treden het Brugse koperkwintet Divertimento, 
de kunstgroep Alkuone uit Aalst en Miel Cools op. De gelegenheidsrede 
wordt gehouden door Norbert D’Hulst, secretaris-generaal van het Davids-
fonds.

De Brugse Mettentocht met ruim 500 deelnemers vindt plaats op 11 juli 
zelf.

1984 : Big Brother in Brugge
Tijdens de aanhoudende economische crisis probeert het stadsbestuur zijn 

inwoners wat meer zekerheden te geven : de regeling voor de nachtdiensten 
van de apothekers, het kordate optreden tegen het oprukkende voetbalge-
weld, het opleggen van een minimumleeftijd voor de toegankelijkheid tot 
de lunaparken, de beteugeling van milieuhinder van onder meer een petro-

Afgeslankte versie

1984: Big Brother in Brugge

Happart burgemeester

1984198419

Programmaboekje en affi che voor 
de guldensporenherdenking
in 1984.
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chemisch bedrijf en de behandeling van het steeds groeiend aantal milieu-
klachten. De politie komt meer dan ooit tussenbeide. Vooral bij het bezoek 
van de Engelse voetbalclubs Nottingham Forest en Tottenham Hotspur bij 
Club verandert Brugge in een soort belegerde vesting. Hoewel sommigen 
klagen over de inbreuk op de privacy, gelden deze lokale regelingen van 
hoofdcommissaris Roger Debree als voorbeeld voor andere steden.

De stadsfi nanciën ondervinden de negatieve gevolgen van de crisis. Om de 
stadsbegroting in evenwicht te houden worden de belastingen fors verhoogd 
en de investeringen drastisch teruggeschroefd. Teneinde de stadsvernieu-
wing toch door te zetten wordt een samenwerkingssysteem uitgekiend 
waarbij stadsdiensten en privé-aannemers de handen in elkaar slaan.

Tengevolge van de onzalige fi nanciële toestand wordt het steeds moeilijker 
echte vedetten naar Showburg uit te nodigen, waardoor dit zomerfestival 
met een teruglopende publieke belangstelling af te rekenen krijgt. De Pieter 
Pourbus-tentoonstelling krijgt wel meer bezoekers over de vloer dan verwacht. 
Om de toeristen op te vangen en de economie aan te zwengelen zijn er di-
verse plannen voor een klassehotel. De hotelvoorstellen op de terreinen van 
het Sint-Janshospitaal, waaronder het zgn. Sheratonproject, worden echter 
van de hand gewezen. Het oog van de promotoren valt op het Pandreitje. 
De nieuwe gevangenis in Sint-Andries is bijna voltooid.

De foorkramers hopen dat ook ’t Zand eindelijk afgewerkt raakt, zodat de 
Meifoor terug een geschikte plaats krijgt. Hun gedwongen verhuizing, de 
vorige jaren naar de Kazernevest, en dit jaar naar het Boudewijnpark, valt 
zwaar tegen.

De CVP krijgt tijdens de Europese verkiezingen opnieuw klappen en de So-
cialisten en Agalev gaan met de winst lopen. Zeebrugge ontwikkelt zich tot 
fruithaven met de aanvoer van 22,5 miljoen kiwi’s.

Op de Olympische Spelen van Los Angeles behalen de Brugse roeiers on-
verhoopt succes. Pierre-Marie De Loof, Dirk Crois en An Haezebrouck 
halen er medailles. Club Brugge kruipt uit het dal door de jonge nieuwe 
speler Marc Degryse en de overname van trainer Henk Houwaart van buur 
Cercle. 

Happart burgemeester
José Happart wordt eff ectief burgemeester van Voeren. Marc Galle wil dit 

verhinderen door een origineel wetsvoorstel. De Europese verkiezingen 
bezorgen de ex-bendeleider de parlementaire onschendbaarheid. De “car-
rousel” rondom zijn burgemeesterschap wordt opgestart.

Premier Martens voert een drastisch spaarplan door en steekt alle commu-
nautaire problemen in de koelkast. Het voor Vlaanderen ongunstige dota-
tiestelsel blijft van kracht. De eis om eigen Vlaamse macht en instellingen 
klinkt steeds luider om de Vlaamse welvaart en welzijn te behouden.

Vergaderlokalen van het 11 Juli-Komitee
Omdat de 11 julivieringen worden georganiseerd in opdracht van het Brugse stadsbestuur, vinden de meeste vergaderingen plaats in lokalen van 

de Stad. Tussen 1946 en 1967 werd het budget en het voorgestelde programma besproken in het stedelijk berek van feesten. Daarna vergaderde 
het 11 Juli-Komitee autonoom. Meestal gebeurde dit ook in stadslokalen. Vele voorbereidende vergaderingen hadden ook plaats bij particulie-
ren thuis of in één van de vele Brugse herbergen. In de jaren ’50 vergaderde men soms in het CVP-lokaal Concordia. Daarna vonden sommige 
vergaderingen plaats in het lokaal van de VTB in de Wollestraat. Tijdens de jaren ’70 kwam men dikwijls bijeen in het Breydelhof. Dit lokaal werd 
uitgebaat door de “sv Vlaamse Klub” en was de ook de thuishaven van diverse Vlaams-nationale verenigingen en van de Volksunie. Ook het 
gewestbestuur van het Davidsfonds vergaderde er in die periode.

De vlaamsgezinden vergaderden in diverse lokalen. De vlaamsgezinde liberalen verenigd in het Willemsfonds hadden hun vaste stek in het Zwart 
Huis, de vlaamsgezinde katholieken vonden elkaar decennialang in de Gilde, het lokaal van het ACW. De Vlaams-nationalisten waren na de 
confi scatie van het Vlaams Huis in de Hallestraat na de Tweede Wereldoorlog op de dool. Ze kwamen daarna vooral samen in café Vlissinghe tot 
ze tussen 1965 en 1986 hun vaste stek hadden in het Breydelhof. Daarna waren ze terug jarenlang op de dool en weken onder andere uit naar
’t Leitje in Ver-Assebroek. Onder de impuls van de “vzw Informativa”, opende het Vlaams Ontmoetingscentrum De Gulden Spoor op ’t Zand in 
1990 zijn deuren. De rechts-radikale Vlaams-nationalisten zochten ondertussen andere oorden op. Na de scheuring tijdens de Egmontperiode 
vergaderden de  aanhangers van het Vlaams Blok jarenlang in de Rubenskelder.

Aubert Paul
Van Biervliet

Gits, 18 februari 1920 -
Sint-Michiels, 18 november 2005

beter bekend als pater Tillo, was 
één van de kleurrijkste benedic-
tijnermonniken in Vlaanderen. 
Hij trad in 1938 binnen in de Sint-
Pietersabdij van Steenbrugge, 
die bekend stond voor haar 
Vlaamsgezindheid door haar abt 
Modest Van Assche. In 1943 werd 
hij priester gewijd. Gedurende 
67 jaar lang was hij monnik en 
jarenlang was hij archivaris in 
zijn abdij en medepastoor op de 
Heilig-Hartparochie van Steen-
brugge. Hij was gepassioneerd 
door geschiedenis, religie en 
heiligen. Hij schreef vele boeken, 
onder meer over de geschiedenis 
van zijn abdij, zijn geboortedorp 
Gits, over hagiografi e, gene-
alogie, heem- en volkskunde 
(het grote voornamenboek; de 
heiligen uit de Nederlanden, het 
Stevenisme in Vlaanderen). Hij 
was fl amingant in hart en nieren 
en een opmerkelijke verschij-
ning op de IJzerbedevaart en in 
zijn geboortedorp Gits, waar hij 
steevast in monnikspij al liftend 
naartoe trok.
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1985

De klad zit er in
De offi  ciële 11 juliherdenking blijft volgens hetzelfde stramien georganiseerd : 

een bloemenhulde en een feestavond (met ditmaal als gelegenheidsspreker 
Koen Baert, secretaris van het IJzerbedevaartcomité) op 10 juli en de Brugse 
Mettentocht op 11 juli. 

De klad zit er duidelijk in. Op de bestuursvergadering van het 11 Juli-Komitee 
op 25 september wordt nagedacht over de toekomst. Er wordt voorgesteld 
om de herdenking te laten beginnen met een ontvangst op het Stadhuis, 
waarna allen naar de Markt trekken voor de bloemenhulde. Over het pro-
gramma bestaan vele meningen. Het comité besluit dat voorzitter Boey di-
verse theaterbureaus zou contacteren om inlichtingen te vragen betreff ende 
eventuele Vlaamse kleinkunstenaars.

Norbert De Maesschalck deelt mee dat het Willemsfonds graag zou zien dat 
zijn algemene voorzitter als gelegenheidsredenaar zal worden gevraagd. 
Bob Vanhaverbeke brengt de meest vernieuwende ideeën naar voor. Hij 
wijst erop dat in 1987 het standbeeld van Breydel en De Coninck honderd 
jaar zal bestaan. Deze viering, waarover nog niets defi nitief beslist is, zal 
geschieden in samenwerking met een ander comité.

De Davidsfondsafdeling van Sint-Pieters blijft zelf een guldensporenviering 
organiseren. In 1985 wandelen ze naar het Oud-Handbogenhof, waar de 
deelnemers vergast worden op een oud-wagenspel de Kluute van comme-ca 
opgevoerd door vier bestuursleden. Ook de Davidsfondsafdelingen van As-
sebroek blijven in een feesttent in de tuin van de abdij te Steenbrugge een 
eigen viering organiseren. Ditmaal is het motto Liedjes van de Westhoek met 
de zanger Johan Vandenberghe.

De Volksunie probeert ondertussen via een debat in kasteel Tudor en een 
volksvergadering in het cultureel centrum “De Dijk” in Sint-Pieters haar 
jeugdwerkloosheidplan te promoten.

De klad zit er in

Feesten tijdens een
angstpsychose

Regering-Martens valt

1985198519

Onderschrift 1985-8

Klassieke bloemenhulde
op een zonovergoten Markt.

Links:

Programma guldensporenviering 
in Steenbrugge.

Uiterst links:

Affi che Brugse 
guldensporenviering.

Programmaboekje 
guldensporenviering.
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Feesten tijdens een angstpsychose
Hoewel Brugge gespaard blijft van geweld, breekt ook hier een angstpsychose 

uit naar aanleiding van de aanslagen van de CCC en het optreden van de 
Bende van Nijvel. Binnen het politiekorps wordt het Arguspeloton opge-
richt. Deze politiegroep, die speciaal voor noodsituaties is opgeleid, bestaat 
uit vrijwilligers. Ondanks het strikt bedwingen van de voetbalhooligans 
door het korps onder leiding van de hoofdcommissaris wordt de stad in de 
nasleep van het Heizeldrama verplicht vier miljoen frank uit te trekken voor 
de beveiliging van het Olympiastadion.

De rekening van het nieuwe AZ Sint-Jan vertoont voor het eerst geen tekort 
meer. Vreugde is er tevens wanneer Roger Vangheluwe tot 25ste bisschop 
van Brugge wordt gewijd in opvolging van Emiel-Jozef De Smedt. Ook de 
65ste verjaardag van Willy Lustenhouwer wordt op volkse en academische 
wijze gevierd. Het grootste feest is de offi  ciële inwijding van de nieuwe Zee-
brugse haven. Het havenbestuur heeft echter ook kopzorgen als de Mont 
Louis met zijn gevaarlijk lading hexafl uoride in aanvaring komt met een 
ferryboot.

De Oude Gistfabriek gaat toch onder de sloophamer. Nochtans waren er 
plannen om het tot een museum te verbouwen waarin de unieke collectie 
expressionisten van de Kortijkse industrieel Tony Herbert zou worden ten-
toongesteld. Het gerechtsgebouw wordt plechtig geopend en het sein wordt 
op groen gezet voor een gloednieuw hotel op de Burg.

De parlementsverkiezingen leveren de SP en Agalev de verwachte winst op. 
Dankzij stemmentrekker minister Daniël Coens gaat de CVP er ook ver-
rassend op vooruit, zodat hij zijn positie als minister van Onderwijs kan 
handhaven. De socialist Pierre Chevalier en de liberaal Jacques Devolder 
doen hun intrede in het parlement. Door enkele lokale herschikkingen kan 
Georgette Deraedt-Devriese het Brugse schepencollege het aureool van 
exclusief mannenclubje ontnemen.

Onder trainer Georges Leekens slaagt Cercle erin de Belgische beker te ver-
overen.

Regering-Martens valt
De regering-Martens valt op de weigering van de Franstalige christen-demo-

craten om mee te werken aan de regionalisering van het onderwijs.
De Vlaamse Beweging eist een nieuwe staatshervorming waarbij het onzalige 

dotatiestelsel wordt omgeschakeld en de nationale economische sectoren 
worden gesplitst. Tevens wordt geijverd voor de afzetting van de Neder-
landsonkundige mandatarissen in Vlaams-Brabant en in Voeren.

Linksboven naar rechts:

Cercle wint de Belgische 
voetbalbeker 1985.

Roger Vangheluwe volgt
 Emiel-Jozef De Smedt op
 als bisschop van Brugge.
De Gistfabriek gaat dan toch 

tegen de vlakte.
Feestzitting “Twintig jaar 

Breydelhof”. Maurits 
Coppieters is de feest-
redenaar.

Juliaan Lievens
20 november 1919

werkte als doctor in de rechten 
bij de Kredietbank. Tussen 1951 
en 1961 was hij de drijvende 
kracht achter de organisatie 
van de guldensporenvieringen 
van Brugge. Hij doorliep de drie 
hoofdfuncties in de Brugse Da-
vidsfondsafdeling: secretaris, on-
dervoorzitter en voorzitter. Hij 
werd ook voorzitter van de Da-
vidsfondsafdeling Sint-Michiels 
en was voorzitter van het gewest 
van 1958 tot 1977. In het gouwbe-
stuur vervulde hij twintig jaar de 
functie van penningmeester en 
was lid van het nationaal bestuur 
van 1954 tot 1976.
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1986

Van Acker pleit voor nieuwe communautaire structuren
De traditionele guldensporenviering wordt op een nieuwe leest geschoeid. Dat 

was overigens niets te vroeg, want het geheel leed de laatste jaren opvallend 
aan verstarring. Nieuw is bijvoorbeeld de openingszitting in het Stadhuis, 
waar de talrijke genodigden worden verwelkomd door burgemeester Van 
Acker. 

De burgervader beklemtoont dat een 11 juliviering vanuit én een historisch én 
een eigentijds standpunt kan worden benaderd. Uit historisch oogpunt moet 
dan uiteraard verwezen worden naar de heldhaftige Vlaamse strijd nabij de 
Groeningebeek, volgens de burgemeester :
“… in wezen het hoogtepunt van een democratische strijd, waarbij verschillende bevol-
kingslagen het opnamen tegen een volksvreemde, buitenlandse macht die de rechten en de 
vrijheden van de Vlamingen wilde beknotten.”.

en Van Acker vervolgt :
“De actuele dimensie van de guldensporenviering doet er ons aan herinneren dat Vlaan-
deren nog steeds gekneld blijft in politieke en communautaire structuren die niet genoeg 
meegroeien en onaangepast zijn.”.

Hij is ervan overtuigd dat de staatshervorming, die een vijftal jaren geleden 
is stilgevallen, terug moet geactiveerd worden, en dat de evolutie in federa-
listische zin verder moet doorgaan, in de richting van meer bevoegdheden 
voor de Gewesten. Enkel een dergelijke aanpak, op basis van realiteitszin 
en gezond verstand en met de medewerking van alle verantwoordelijke in-
stanties en alle Vlaamse partijen, kan volgens de burgemeester leiden naar 
het nieuw gelaat van het Vlaanderen van de toekomst : zelfbewust, tevens 
democratisch, pluralistisch en verdraagzaam. Deze rede van Frank Van Ac-
ker, een bekend unitarist, verbaast positief.

Hetzelfde onderwerp wordt verder uitgediept door voorzitter Marc Boey. 
Ook hij benadrukt dat het 11 julifeest een blijvende prikkel moet zijn voor 
het Vlaams bewustzijn, teneinde de Vlaamse Beweging naar dat doel te 
drijven dat het in den beginne beoogde, nl. het welzijn van de Vlaamse ge-
meenschap. Volgens de spreker mogen daarbij niet enkel materiële waarden 
worden nagestreefd, maar moet er evenveel dynamisme worden opgebracht 
ter realisatie van de menselijke waarden. We moeten met zijn allen ijveren 
voor een nieuwe grondwetsherziening die Vlaanderen een structuur moet 
geven waarbinnen een gezonde en welzijnsrijke volksgemeenschap kan 
opgebouwd worden, aldus Marc Boey die vooral denkt aan een structuur 

Van Acker pleit voor
nieuwe communautaire
structuren

Voetballoges en aardgas-
distributiecentrum

Benoeming Happart
vernietigd

1986198619

Links:

Bloemenhulde op de Markt.

Rechts:

Programmaboekje 11 
juliherdenking.
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waarin de Vlaamse en Waalse volksgemeenschap in ons land de kansen krij-
gen om voor eigen belangen – ook de fi nanciële – in te staan. Hij is er voorts 
van overtuigd dat binnen een dergelijke structuur ook een bevredigende 
oplossing voor Brussel kan worden gevonden. De voorzitter besluit met een 
oproep tot amnestie als heelmiddel “voor een wonde die nu al 40 jaar ettert”.

Na de plechtigheid op het Stadhuis heeft aan het standbeeld van Breydel en 
de Coninck de gebruikelijke bloemenhulde plaats. De 11 juliviering wordt 
afgerond met een showgedeelte op het Burgplein.

In het laatste jaar voor de herboren Breydel- en de Coninckcommissie het 
eerste eeuwfeest zal organiseren, heeft het 11 Juli-Komitee een bijzondere 
inspanning gedaan om 11 juli in de geest van onze tijd te herdenken. Met 
instemming van het stadsbestuur wordt de herdenkingsplechtigheid op 10 
juli op een hoger niveau getild. Het comité stelt het nationaal feest van 
de Vlaamse Gemeenschap in 1986 in het teken van de meest dringende 
Vlaamse kwestie : het probleem Brussel. Daarom heeft het de Brusselse zan-
ger Jef Elbers uitgenodigd om de Bruggelingen op zijn gulle, soms bijtende 
kleinkunst te vergasten. Gelegenheidsredenaar is Walter Van den Bossche, 
de co-voorzitter van het congres van Brusselse Vlamingen. Hij komt in een 
bondige en klare taal zijn geheel persoonlijke kijk op Brussel en Vlaan-
deren uiteenzetten. Zo krijgt Brugge een dubbele spiegel voorgehouden 
waarin we een hedendaags en verantwoord beeld van Brussel, Vlaanderens 
hoofdstad, te zien krijgen. Dat beeld wordt ingelijst in een Brugs kader : het 
koperkwintet “Divertimento” en het Brugs Jeugdkoor “De Troebadoers van 
de Vreugde” (o.l.v. P. Durivet) luisteren de avond op.

Op de avond van 11 juli is er opnieuw de Brugse Mettentocht met vertrek aan 
de nieuwe fontein op ’t Zand.

Voetballoges en aardgasdistributiecentrum 
De Brugeoise wordt overgenomen door het Canadese Bombardier. De cokes-

fabriek blijkt te veel kankerverwekkende stoff en uit te stoten en krijgt een 
saneringsprogramma opgelegd. Terwijl de laatste hand wordt gelegd aan de 
LNG-terminal raakt bekend dat ook de Noren hun oog op Zeebrugge heb-
ben laten vallen voor de distributie van hun aardgas. Hiertoe zal een 830 ki-
lometer lange pijplijn worden aangelegd. De haven mag voor het eerst meer 
dan 10.000 schepen begroeten en behandelt opnieuw meer dan 15 miljoen 
ton. De Belgische Staat draagt de terreinen in de nieuwe haven over aan het 
Havenbestuur. De tunnel van de Expresweg onder de Gistelsesteenweg is 
bijna voltooid. 

Plannen om een Brugse VVV op te richten raken niet uitgevoerd. De stad 
slaagt er echter wel in een overeenkomst met een private partner te sluiten 
voor de bouw van een crematorium. Ondertussen wordt het openbare leven 
grondig verstoord door een langdurige staking van het overheidspersoneel 
tegen allerhande saneringen. De stad slaagt erin door de dalende interesten 
en schuldherschikkingen haar begroting zonder bijkomende maatregelen in 
evenwicht te houden. Wegens saneringen krijgen de Sint-Jozefskliniek en 
het Franciscus-Xaveriusziekenhuis te horen dat ze met een ander ziekenhuis 
zullen moeten fuseren.

De beeldengroep met fontein op ’t Zand wordt feestelijk ingewijd. Het hele 
jaar wordt het “Jaar van het Bier” toegewijd gevierd. De Reiefeesten worden 
overrompeld door een half miljoen bezoekers. Om de massa toeristen te 
logeren plant de groep Accor een Novotel en een Ibishotel te bouwen aan 
de Katelijnestraat. Met de bouw van sociale woningen in onder andere de 
Kartuizerwijk loopt het wegens geldgebrek minder vlot. Van één bouwzorg 
geraakt de stad intussen verlost, namelijk de voltooide nieuwe centrale 
Stadsbibliotheek “De Biekorf ”.

Guido Van In
Assebroek, 25 mei 1930

was tijdens zijn studie aan het 
Sint-Lodewijkscollege in Brugge 
en zijn rechtenstudie aan de 
Gentse universiteit actief in 
het “Jeugdverbond der Lage 
Landen”, dat in 1951 werd om-
gevormd tot het “Algemeen 
Diets Jeugdverbond”. Van 1948 
tot 1954 was hij er gewestelijk 
verantwoordelijke van en hij 
lag onder meer aan de basis van 
Het Pennoen, het blad van deze 
jeugdorganisatie. Hij vestigde 
zich vanaf 1954 als advocaat in 
Brugge. Onmiddellijk engageer-
de hij zich in de partijpolitiek als 
een van de grondleggers van de 
Volksunie, niet alleen in Brugge, 
maar ook in West-Vlaanderen. Al 
in 1958, toen de Volksunie voor 
de eerste maal deelnam aan de 
parlementsverkiezingen, was 
hij er de spil en de bezieler van. 
In 1965 stond hij de lijsttrekker-
plaats voor de Kamer af aan de 
populaire burgemeester Pieter 
Leys. Hij werd lijsttrekker voor de 
provincieraadsverkiezingen en 
werd fractieleider in deze raad 
(1965-1971). Pas met het berei-
ken van de leeftijdsgrens van 40 
jaar werd hij lijsttrekker voor de 
Senaat en werd verkozen (1971). 
Van 1971 tot 1997 zetelde hij in 
de gemeenteraad van Brugge en 
van 1987 tot 1988 was hij er sche-
pen van Sociale Zaken. Van 1971 
tot 1979 en opnieuw van 1981 tot 
1987 was hij senator. In 1984 werd 
hij uitgeroepen tot meest actieve 
senator. Hij zat van 1979 tot 1984 
de partijraad van de Volksunie 
voor. Zijn politiek engagement 
werd steeds gekenmerkt door 
een merkwaardige combinatie 
van romantische Vlaamsgezind-
heid en nuchtere realiteitszin. 
Vooral tijdens de Egmontperiode 
vergde dat soms een moeizame 
evenwichtsoefening. Hierbij was 
hij een pleitbezorger voor een 
goede relatie tussen de partij en 
de vele organisaties binnen de 
Vlaamse Beweging. Hoewel hij 
zich toelegde op de communau-
taire dossiers, gaf hij ook blijk van 
een ruime maatschappelijke be-
langstelling. Hij volgde de sociale 
en economische dossiers op de 
voet. Hij was als verwoed fi etser 
de pleitbezorger van het openbaar 
vervoer en was onder andere de 
gangmaker van de “trein-tram-
bus dag”, die vanaf 1983 jaarlijks 
werd georganiseerd.



40 JAAR 11 JULI-KOMITEE BRUGGE76

87
Door het gure winterweer kan een eerste Zwinstedentocht van Brugge naar 

Sluis geschaatst worden. Nadat Jan Ceulemans zijn tweede gouden schoen 
in ontvangst neemt, sluiten Cercle en Club een gemeenschappelijk pact. 
Beide sportverenigingen komen met het stadsbestuur overeen voor de bouw 
van loges en receptieruimten. Cercle en Club spelen in het Olympiastadion 
de bekerfinale. Ook de basketploegen Avanti en Sijsele doen het uitstekend. 
Ze worden kampioen en promoveren. Nathalie Hens wordt wereldkam- 
pioene windsurfen in de Mistral-klasse.

Benoeming Happart vernietigd
De Raad van State vernietigt de benoeming van Happart tot burgemeester 

van Voeren. De regering Martens komt in een impasse terecht en minister 
Charles-Ferdinand Nothomb moet ontslag nemen. Telkens Happart wordt 
verkozen tot waarnemend burgemeester schorst de Limburgse gouverneur 
zijn benoeming. Premier Wilfried Martens slaagt erin zijn regering staande 
te houden door deze zaak en alle andere communautaire knelpunten te ne-
geren.

Ondertussen onstaat een steeds grotere kloof tussen de slabakkende Waalse 
en de hernemende Vlaamse economie. Toch ontstaat ook in Vlaanderen 
beroering als Thyl Gheyselinck wordt aangesteld tot crisismanager voor de 
Limburgse steenkoolmijnen.

Bloemenhulde op de Markt
Door de jaren heen werden door diverse instanties, verenigingen en politieke partijen bloemen neergelegd aan het standbeeld van Breydel en 

De Coninck op de Brugse Markt. Het 11 Juli-Komitee van Brugge slaagde er elk jaar opnieuw in vele verenigingen van alle strekkingen samen te 
brengen bij dit traditionele onderdeel van de jaarlijkse guldensporenviering. In 2007 legden vertegenwoordigers van de volgende verenigingen 
en instanties huldebloemen aan het standbeeld :

* Provincie West-Vlaanderen - De heer Paul Breyne, gouverneur
* Stad Brugge - De heer Patrick Moenaert, burgemeester
* Bisdom Brugge - Z.E.H. Kannunik Herman Vandecasteele, 

vicaris-generaal
* Verenigde Protestantse Kerk Brugge ‘t Keerske -
 De heer Herman Morael
* vzw 11 Juli-Komitee Brugge - De heer Jan Van Brugghe
* Brugse Metten wandelclub - Mevrouw Veerle Desoete
* Guldensporenmarathon vzw - De heer Pol Vandendriessche
* Overlegcentrum van Vlaamse verenigingen - 

De heer Wim De Wit
* Sociaal-culturele Raad van Brugge - De heer Tony Willems
* Zeehaven Brugge vzw - De heer Silvain Coudeville
* Davidsfonds Gewest Land Van Gruuthuse - 

De heer Daniël Piceu
* vzw Informativa Vlaams Ontmoetingscentrum De 

Gulden Spoor - De heer Raymond Reynaert
* Internationale Broederschap “Het Gulden Vlies” - 

De heer Thierry Mus
* Julius Sabbe Studiekring - De heer Jacques Neyts
* Vlaamse Kruis afdeling Brugge
* Verbond Vlaamse Oudstrijders vzw, district Brugge - 

Juffrouw Magda Van Bijlen
* Vlaamse Toeristenbond - Vlaamse Automobilistenbond - 

De heer Robert Dermul
* Vlaams Verbond van Gepensioneerden - 

De heer Hendrik Musschoot
* Vlaamse Volksbeweging afdeling Brugge - 

De heer Peter Devriendt
* Willemsfonds Brugge - De heer Christiaen Demaesschalck
* Marnixring Brugge-Gruuthuse - De heer Dirk Van Besien

* Verbond der Vlaamse Academici Afdeling Brugge-
Oostkust-Houtland - De heer Noël Geirnaert

* Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afde-
ling Brugge - De heer Johan Vandeghinste

* vzw Brugge, Die Scone - De heer Bob Vanhaverbeke
* Koninklijke Kamer van Retorika; De Gezellen 

van de Heilige Michiel
* Schuttersgilde “Ivanhoe” - De heer Pol Demeester
* Koninklijke en Prinselijke hoofdgilde van Sint-Joris Stalenboog, 

de enige nog bestaande Brugse vereniging die meestreed 
op het Groeningeveld in Kortrijk - De heer Omer Minnebo

* Vlaams Nationaal Jeugdverbond Brugge - 
De heer Stijn Vanhaverbeke

* VVV Lissewege en het historisch museum - 
De heer Rudy Desmedt

* Partena Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen - 
Mevrouw Annie Buysse

* Vlaams en Neutraal Ziekenfonds afdeling Westflandria - 
De heer Joan Van Waesberghe

* Brugse radio VBRO - De heer Frederic Thomas
* Vlaamse Jongeren Westland - De heer Pieter Van Damme
* Michiel De Swaen Kring - Frans Vlaanderen
* CD&V - Mevrouw Michèle Esquenet 
* NV-A afdeling Brugge - Mevrouw Ann Minne-Soete
* NV-A arrondissement Brugge-Torhout-Oostkust - 

De heer Joël Boussemaere
* Jong NV-A Brugge - De heer Steven Dewulf
* Spirit Brugge - De heer Maarten Van Maele
* Open VLD - De heer Jean-Marie Deplancke
* Vlaams Belang afdeling Brugge - De heer Arnold Bruynooghe
* Vlaams Belang regio Brugge - De heer Frank De Smet
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1987   BREYDEL EN DE CONINCKJAAR

Laserspektakel en eerste Guldensporenmarathon
De 11 juliviering in het Breydel- en De Conickjaar ziet er volledig anders 

uit. Aan het traditionele programma wordt een paternoster van nieuwe 
activiteiten toegevoegd. De guldensporenvieringen krijgen een nieuw im-
puls en dito elan en groeien uit tot een groot volksfeest. De Breydel- en 
De Coninckfeesten krijgen twee piekmomenten met het spektakel Lasers 
op Eeuwen en Leeuwen en de eerste uitgave van de Guldensporenmarathon 
tussen Kortrijk en Brugge met aankomst op de Markt. 

Het laserspektakel wordt door scenarist Jan van der Hoeven en regisseur Tony 
Willems in drie delen gesplitst. Het eerste deel brengt een lichtevocatie, 
geschraagd door beiaardmuziek, over de geschiedenis van de gebouwen op 
de Markt en het Belfort, symbool van vrijheid. In het tweede deel wor-
den krachtige laserstralen in alle kleuren en fi guraties geprojecteerd op het 
Belfort, terwijl een indrukwekkende soundtrack met natuurgeluiden, elec-
tronische eff ecten en moderne muziek het klankdecor vormen. Het laatste 
deel omvat een grootse apotheose met spetterende lichteff ecten, fi bers en 
vuurwerk. Tegelijk wordt een hymne aan Brugge, de zee en aan Breydel en 
De Coninck vertolkt door Brugse koren, begeleid door een brassband, de 
beiaard en de zegeklok. 30.000 toeschouwers komen gedurende vier dagen 
opdagen voor dit eigentijds spektakel, dat evenwel niet volledig de verwach-
tingen kan inlossen.

Wel volledig geslaagd en het sportief hoogtepunt in het Breydelprogramma is 
de aankomst van de Guldensporenmarathon (GSM). Voor de eerst maal wordt 
tussen Kortrijk en Brugge deze loopwedstrijd georganiseerd. Het initiatief 
gaat uit van Trefpunt Assebroek, de sociaal-culturele poot van de plaatselij-
ke VU-afdeling, de Breydel- en De Coninckcommissie en atletiekvereniging 
Olympic Brugge. Pol Van Den Driessche heeft de leiding. Bedoeling is aan 
het guldensporenfeest een volkser en sportief karakter te geven. Met succes, 
want honderden atleten nemen deel langs de verkeersvrije N50. Langs de 
weg staan duizenden supporters en op de Markt in Brugge zit ook de eerste 
Vlaamse minister-president Gaston Geens.

Voor de aankomst van de eerste marathonlopers, opent de tentoonstelling 
Breydel en de Coninck herdacht 1887-1987 in “De gekroonde Laars”. De twee 

Laserspektakel en
eerste Guldensporen-
marathon

11 juliboodschap van
Bob Vanhaverbeke

De ramp met de Herald 
of Free Enterprise

Politieke carroussels

1987198719

Een massa op de been voor het laserspektakel 
“Lasers op Eeuwen en Leeuwen”.

Affi che van de eerste Guldensporenmarathon.

Logo  van het  11 Juli-Komitee,
in gebruik van 1968 tot 1987 en 
eronder het logo dat gebruikt 
werd vanaf 1987 tot 2007.

Logo van de Breydel en
De Coninckcommissie, ontwerp 
van de Brugse grafi cus
Johan Mahieu.

Herdenkingsmedaille van het 
Breydel en De Coninckjaar en het
inschrijvingsformulier voor de 
eerste Guldensporenmarathon.
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maanden durende tentoonstelling krijgt in amper twee weken reeds 10.000 
bezoekers over de vloer. Het eerste gedeelte handelt over de gebeurtenissen 
in Vlaanderen tussen 1296 en 1305, waarbij benadrukt wordt dat Breydel 
en De Coninck geen mythische fi guren zijn, maar daadwerkelijk hebben 
bestaan en belangrijk waren. In het tweede deel van de expositie wordt in-
gegaan op de perceptie van de Guldensporenslag en op de ontvangst van de 
fi guren van Breydel en De Coninck in de literatuur en de kunst. Ten slotte 
wordt ruime aandacht besteed aan de oprichting van het standbeeld van 
Breydel en De Coninck en de geschiedenis van de Breydelcommissie.

Op de academische zitting in de Gotische Zaal van het Stadhuis spreken ach-
tereenvolgens burgemeester Frank Van Acker, minister Gaston Geens, de 
Brugse hoofdarchivaris André Vandewalle en voorzitter Bob Vanhaverbeke 
van de Breydelcommissie. De burgemeester verheugt zich erover dat de gul-
densporenviering te Brugge vanuit pluralistische basis wordt benaderd en 
dit is volgens hem een vaste voorwaarde om ooit concrete gestalte te geven 
aan het Vlaamse Zelfbestuur. Minister Geens wijst erop dat hetgeen zich 
sinds 1982 in economisch Vlaanderen afspeelt als een unicum mag wor-
den beschouwd. Hij wil deze lijn doortrekken en dat kan volgens hem als 
Vlaanderen het wetenschappelijk onderzoek verder stimuleert en baas wordt 
in eigen onderwijswereld. Bob Vanhaverbeke krijgt het meeste applaus als 
hij als voorzitter van de Breydelcommissie de politieke mandatarissen ertoe 
aanport om van hun macht gebruik te maken om de daad bij het woord te 
voegen. 

De academische zitting wordt gevolgd door een muziekoptocht naar de Markt 
met de Fanfares “Sint-Cecilia” uit Steenbrugge en “Kunst en Vermaak” uit 
Lissewege. Daarna heeft de offi  ciële bloemenhulde plaats aan het stand-
beeld van Breydel en De Coninck, gevolgd door een feestavond met op-
tredens van het koperkwintet “Divertimento”, het ballet Olivia Geerolf, de 
kleinkunstenaars “Joël en Klerkstje” en het koor “Het Daghet/Jubilate”.

Als vast onderdeel is er voor de elfde keer Jean-Marie Bogaerts Brugse Met-
tentocht. 

Ook in Lissewege wordt 11 juli gevierd met een Vlaamse eucharistieviering, 
waarna een rondgang volgt met medewerking van de Brugse Dorpsmuzi-
kanten en de Lisseweegse reuzen Walram Romboudt, Jacob Reyvaert en 
Willem van Saeftinge.

11 juliboodschap van Bob Vanhaverbeke
Het beeld dat de bevolking had van de historische fi guren Jan Breydel en Pieter de 
Coninck en van de Guldensporenslag was aan het vervagen. Velen dachten zelfs dat 
Breydel en de Coninck een mythe waren door Conscience in zijn “Leeuw van Vlaande-
ren” ten tonele gebracht. De vieringen en herdenkingen rond 100 jaar standbeeld op de 
Markt komen op tijd om hen weer op hun juiste waarde te schatten. Want in hun tijd 
werden zij als nationale helden aanzien en behandeld.
Onder hun leiding werd de annexatie van Vlaanderen aan Frankrijk verhinderd en 
bleven de Vlaamse gewesten hun vrijheid behouden. Daarenboven installeerden zij in 
Brugge een bestuur waarin ook de gilden en ambachten vertegenwoordigd waren. Dit 
democratisch bestuur was toen een unicum in Europa, dat spoedig in tal van andere 
steden en landen navolging zou krijgen.
Zo hadden de twee volkshelden gestreden onder het vaandel van vrijheid, gelijkheid en 
broederlijkheid !
Zonder hun vrijheidsstrijd, zonder hun leiding in het stadsbestuur zou het elan en de 
expansie die Brugge toen kende zich niet hebben kunnen doorzetten.
En 100 jaar geleden inspireerden deze boeiende en belangrijke fi guren de Brugse bevol-
king. Weer als symbool van vrijheid en democratie. Want zonder algemeen stemrecht 
werd de stad geleid door volksvreemde notabelen die Brugge in het Frans bestuurden. 
Onze taal en cultuur waren op sterven na dood. Het standbeeld Breydel en De Coninck 
werd de verpersoonlijking van het streven van het volk naar recht en erkenning. In 
1887 werd voor het eerst weer Nederlands gesproken in de Brugse gemeenteraad (sic).
En nu in 1987 is het goed dat Brugge zich deze eewenlange strijd voor vrijheid en democra-
tie herinnert. Nog is de Vlaamse Beweging als emancipatiebeweging nodig. Want in dit 
land heeft de Vlaamse Gemeenschap nog niet de macht en erkenning waar ze recht op heeft.
De fi guren Breydel en De Coninck blijven nog steeds waardevol om nieuwe impulsen te 
geven in dit streven naar meer zelfstandigheid en macht in Vlaamse handen. 

Links:

Voorpagina van het boek van 
André Vanhoutryve over de 
geschiedenis van het standbeeld 
van Jan Breydel en Pieter De 
Coninck en daaronder de 
brochure van de tentoonstelling : 
“Breydel en De Coninck 
herdacht”.

Rechts:

Luisterrijke bolwedstrijden en een 
toneelopvoering zijn enkele van 
de tientallen activiteiten die in het 
Breydel en De Coninckjaar worden 
georganiseerd .
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Mogen Breydel en De Coninck ook weer inspirerend werken om een defi nitieve staats-
hervorming aan te pakken. Een nieuwe grondwetsherziening, waar trouwens alle 
Vlaamse partijen het over eens zijn, moet dringend voorbereid worden om in België 
meer macht en vrijheid te geven aan de Vlaamse gemeenschap. Dan pas zal die Vlaamse 
Gemeenschap zich zonder bevoogding volledig kunnen ontplooien. Dan pas zal de eigen 
fi nanciële macht voor eigen welzijn kunnen aangewend worden.
Dan zal het werk ingezet in 1302 door Breydel en De Coninck, en voortgezet in 1887 
door Julius Sabbe en de Breydelcommissie voltooid zijn. Daarom moeten Breydel en 
De Coninck de Vlaamse gemeenschap blijven inspireren. Als boeiende symbolen van 
vrijheid en democratie, van strijdvaardigheid en wijs leiderschap.

De ramp met de Herald of Free Enterprise
De ramp met de Herald of Free Enterprise op 6 maart in de haven van Zee-

brugge overschaduwt het hele jaar. Een goed functionerend hulpplan redt 
tientallen passagiers, doch dit kan niet beletten dat 193 personen omkomen. 
Tranen rollen er ook wanneer drie mijnenvegers het zeegat kiezen richting 
Perzische golf. Ook de wapenhandel werpt een schaduw over de haven. De 
aankomst van de eerste lading Algerijns aardgas brengt de haven beter in 
het nieuws. Katoen Natie-Seaport Terminals verhuist van Zeebrugge naar 
Antwerpen.

Het hele jaar door wordt op allerhande wijze de honderdste verjaardag van de 
beelden van Jan Breydel en Pieter de Coninck herdacht. Het Komitee voor 
Initiatief organiseert de festiviteiten ter ere van het tienjarig ambtsjubileum 
van burgemeester Frank Van Acker. Ook wordt de 75ste verjaardag van de 
groendienst gevierd met een boek en een bloementapijt op de Markt. De 
Brugse wandtapijten zijn ondertussen te bewonderen in een prestigieuze 
tentoonstelling. In dit Jaar van het Milieu wordt de Brugse milieusituatie 
getoond op een overzichtstentoonstelling.

Dankzij de gunstige economische conjunctuur daalt de werkloosheid en kan 
het stadsbestuur de belastingen verminderen. De Steenstraat en de Zuid-
zandstraat worden heraangelegd en de stad koopt het oude gerechtsgebouw. 
De vismijn wordt aan een privé-fi rma verkocht.

De senatoren Roger Windels en Marie-Louise Maes-Van Robaeys haken af. 
Johan Weyts komt in hun plaats. Ondanks hun verkiezingsnederlaag kan 
de CVP bovendien met Marie-Paule Kestelyn-Sierens een derde Kamerzetel 
veroveren. De socialist Jan Leclercq moet worden opgevist via coöptatie. De 
Volksunie maakt geen te goede beurt, terwijl Agalev bevestigt.

Jan Ceulemans krijgt zijn derde gouden schoen en Michel D’Hooghe wordt 
voorzitter van de Belgische Voetbalbond. Club kan tegen achtereenvolgens 
Leningrad, Belgrado en Dortmund na jaren nog eens Europees stunten met 
spectaculaire thuisoverwinningen. Cercle verliest zijn trainersduo Georges 
Leekens en Ronny Desmedt aan Anderlecht en tracht ondertussen de gek-
ste transfergeruchten rond zijn topspeler Kalusha de kop in te drukken.

Wim Van Belleghem wordt wereldkampioen roeien en atlete Denise Alfvoet 
behaalt drie wereldtitels op het WK voor veteranen. De zusjes Van Hoorn-
weder veroveren drie titels en acht medailles op de Europese Rolschaats-
kampioenschappen.

Politieke carrousels
De Voerense carrousel draait nieuwe rondjes. Ondertussen begint ook een 

tweede mallemolen rondjes te draaien : de verkiezing van René Capart tot 
voorzitter van het OCMW van Kraainem wordt nietig verklaard wegens zijn 
onvoldoende kennis van het Nederlands. Schorsingen en verkiezingen vol-
gen elkaar op. De rooms-blauwe regering slaagt er niet in een consensus 
over de gemeenten met een bijzonder taalstatuut te bereiken. Deze onhoud-
bare toestand veroorzaakt tenslotte de val van de rooms-blauwe regering-
Martens VI. 

Het IJzermonument in Diksmuide wordt met een decreet uitgeroepen tot 
“Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding”.

Programmaboekje
11 juliherdenking en affi che
van de Brugse Mettentocht.

Restauratie van het standbeeld 
van Breydel en De Coninck.

Bob Vanhaverbeke
26 augustus 1942

is apotheker en zeer actief in het 
verenigingsleven. Hij is onder 
meer voorzitter van het Verbond 
van Vlaamse Academici, afdeling 
Brugge, lid van het Overlegcen-
trum van Vlaamse Verenigingen, 
ondervoorzitter van het IJzerbe-
devaartcomité, voorzitter van het 
Algemeen Nederlands Verbond 
(ANV) afdeling West-Vlaanderen, 
bestuurslid van de Marnixring en 
oprichter van “Brugge die Scone”. 
Daarenboven was hij ook één van 
de gangmakers van de kritische 
actiegroep “SOS Brugge”. In 1982  
kreeg hij samen met “Brugge 
die Scone” de Prijs Stichting Wit-
teryck. Sedert 1989 heeft hij zit-
ting in de gemeenteraad, eerst 
voor de Volksunie, vervolgens 
voor de VLD (vanaf 1993). Hij was 
als oprichter en voorzitter van 
de derde “Breydel en De Coninck 
Commissie” de grote bezieler van 
het Breydeljaar in 1987, opgezet 
naar aanleiding van het 100-ja-
rig bestaan van het standbeeld 
van Breydel en De Coninck op de 
Brugse Markt.
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1988

Applaus en kritiek op de regeringsontwerpen
Met een academische zitting in de nokvolle Gotische Zaal van het Stadhuis, 

een bloemenhulde, waarbij meer dan veertig verenigingen een krans of 
bloemen neerleggen aan het standbeeld van Breydel en De Coninck en een 
ontspanningsprogramma op de Burg, wordt de guldensporenviering volgens 
traditioneel scenario afgewerkt. Toch kan dit klassiek programma ditmaal 
boeien omdat de uitgenodigde spreker over genoeg redenaarstalent beschikt 
en met zoveel zwier, élan en eloquentie zijn stellingen verdedigt dat zelfs 
een vleugje pathos er graag wordt bijgenomen. Het is Volksunie-Europar-
lementslid Willy Kuypers, die stelt dat Vlaanderen nu een echte stap naar 
zelfstandigheid kan zetten, zij het dat hij er meteen voor waarschuwt het 
regeringsontwerp als zegebulletin te beschouwen. De beer moet eerst nog 
geschoten worden, laat staan dat wij nu al zijn pels kunnen verkopen, al-
dus Kuypers, die het tweede deel van zijn gloedvol betoog spendeert aan 
de vraag welke inhoud wij het autonome Vlaanderen moeten en kunnen 
meegeven. 

Terzake pleit hij alvast voor een positieve verdraagzaamheid om eindelijk onze 
verzuilde maatschappij te kunnen afbouwen. Ook meer sociale rechtvaar-
digheid in onze liberaal georiënteerde markteconomie acht hij een prioriteit. 
Besluitend komt hij nog op voor de vredesgedachte, het uitvoeren van de 
slogan “Nooit meer oorlog”, waarbij het afbouwen van de wapenindustrie 
een prioriteit moet zijn.

Vooraf herinnert burgemeester Frank Van Acker er op zijn beurt aan hoe 
Vlaanderen tijdens de voorbije twintig jaar een steeds concretere gestalte 
verwierf als zelfstandige macht. Dit proces verloopt weliswaar niet altijd 
even vlot en glashelder, en het gaat al eens met meer compromissen gepaard, 
maar uit al die politieke machinerieën rijst hoe dan ook een Vlaanderen dat 
in de nabije toekomst groot kan worden, aldus Frank Van Acker. Hij ziet in 
het overhevelen van een pakket bevoegdheden naar de Vlaamse Excecutieve 
een essentiële stap in de verdere opbouw van een zelfstandig en dynamisch 
Vlaanderen. 

Volgens de burgemeester beleven wij daarmee een proces waarin wij moeten 
geloven, een proces ook waarbij Brugge als guldensporenstad bij uitstek een 
eigen bijzondere plaats kan opeisen. In een autonoom Vlaanderen moet 
Brugge niet alleen een stuk van zijn middeleeuwse grootheid heroveren, 
als derde Vlaamse stad van het land moet het ook een vooraanstaande rol 
vervullen op cultureel, economisch en zelfs politiek vlak. 

Marc Boey, voorzitter van het 11 Juli-Komitee, meent dat, of men nu voor  dan 
wel tegenstander van het regeringsontwerp is, er hoe dan ook standvastig 
trouw zal moeten worden worden betoond aan de bewoners van de Vlaams-
Brabantse randgemeenten, Komen en Voeren. Zoniet zullen zij wel eens het 
slachtoff er van de francofone aanhechtingslust kunnen worden. 

De voorzitter bepleit voorts een grotere betrokkenheid van de jeugd bij de 
Vlaamse Gedachte. Dat steeds minder jongeren daarvoor warm lopen, 
vindt hij verontrustend. Hij weigert daarbij te geloven dat de jeugd alleen 
nog op het materiële uit zou zijn. Haar bekommernis voor de Derde Wereld 
bewijst immers het tegendeel. Daarom dringt hij aan opdat de jeugd haar 
idealistische arbeid voor de noodlijdenden in verre landen zou projecteren 
op wat in hun directe omgeving gebeurt, want ook bij ons tekent zich im-
mers een vierde wereld af.

Marc Boey verzet zich tegen de vergrendeling van de faciliteiten in de Brus-
selse rand. Deze voor Vlaanderen nadelige bepalingen in het regeringsont-
werp moeten onverwijld via amendementen worden gewijzigd. 

Applaus en kritiek
op de regeringsontwerpen

De coalitiewissel

Voerens egeltje ontmijnd

1988198819

Programmaboekje
11 juliherdenking.
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Programmaboekje Provinciaal 
Zangfeest te Brugge 
op  13 november.

Ten slotte doet spreker nog een oproep tot de jongeren om onze moedertaal 
niet slordig te hanteren en tevens zoveel mogelijk andere talen aan te leren. 
We mogen immers niet vergeten dat de Brusselse en Waalse intellectuelen 
momenteel een forse inhaalbeweging maken in het leren van het Neder-
lands en andere talen en dat, wanneer de francofonen straks de talen beter 
beheersen dan de Vlaamse intelligentsia, zij zoals in de 19de eeuw met de 
beste brokken zullen gaan lopen.

De bloemenhulde aan het standbeeld van Breydel en de Coninck brengt 
opnieuw een lange stoet van afgevaardigden van Vlaamse verenigingen in 
het gelid, zij het dat deze plechtigheid nogal monotoom verloopt. Hoofdre-
dacteur Hedwig Dacquin van het Brugsch Handelsblad suggereert dan ook 
dat een streepje muziek het geheel een feestelijker tintje kan geven. Mis-
schien kan overwogen worden een ervaren regisseur in de arm te nemen 
om dit onderdeel van de 11 juliviering een karakter te geven dat een beetje 
spectaculairder is, zonder dat daarbij de specifieke ingetogen aard van de 
plechtigheid wordt geschaad.

De ontspanningsavond op de Burg ten slotte brengt een vlotte Will Ferdy, die 
begint en eindigt met een lied van Brel, en een zoals steeds een geestdriftig 
acterend “Aglaja”.

De Vlaams Blok-jongeren organiseren in samenwerking met het anti-Eg-
montcomité en diverse Vlaamse strijdverenigingen een alternatieve 11 ju-
liviering. Na de bloemenhulde op de Markt, verzamelen ze in de lokalen 
van het VNJ waar Ghislain De Baets spreekt over Van Oostfront tot operatie 
Brevier en Luc Vanhaverbeke de 11 julirede houdt.

De Brugse Demokraten voeren ondertussen campagne in de aanloop tot de 
gemeenteraadsverkiezingen met een advertentie waarin zij stellen : “De 
Bruggelingen wonnen de Slag der Gulden Sporen. Wij zijn terecht fier 
Bruggeling te zijn”.

De coalitiewissel
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen dingt een record aantal partijen naar 

de gunst van de kiezer. Onder de twaalf partijen zorgt Loetje en haar 
“Zevende Wereld Partij” voor een stuk couleur locale. De CVP met Patrick 
Moenaert en de VU met Bob Vanhaverbeke treden met nieuwe lijsttrekkers 
aan. De winnaars zijn de socialisten, liberalen en Agalev, terwijl de CVP, 
de VU en de Brugse Demokraten verlies lijden. Burgemeester Frank Van 
Acker ruilt zijn vroegere coalitiepartners voor de CVP. Ontgoocheld verlaat 
Fernand Vandamme de politiek.

De Brugse Demokraten
voeren campagne
op 11 juli.
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89
In Zeebrugge verzamelen familieleden en vrienden wanneer achtereenvolgens 

de “Breydel”, de “Bovesse” en de “Zinnia” terugkeren van hun trip naar de 
Golf. Voor het eerst wordt meer dan 20 miljoen ton goederen overgeslagen 
in de haven.

Het crematorium wordt gebouwd op de begraafplaats de Blauwe Toren. Het 
stadsbestuur verkoopt het Tolhuis, het Huis van het Brugse Vrije, de oude 
ziekenzalen van Sint-Jan en het ex-KB-gebouw in de Vlamingstraat. De 
nieuwe brandweerkazerne nabij de Herdersbrug wordt in gebruik geno-
men.

Daniël Coens en Pierre Chevalier grijpen naast een postje in de nieuwe fe-
derale regering Martens, terwijl Guido Depraetere de leiding van de com-
merciële zender VTM op zich neemt.

Club Brugge bereikt de halve fi nale in de Europese beker en wordt opnieuw 
kampioen. Bij Cercle sluit Kroaat Josip Weber aan. Na een moeilijk seizoen 
krijgt basketbalclub Avanti Brugge concurrentie van BAC Damme in de 
eerste klasse.

Voerens egeltje ontmijnd
De onhoudbare taaltoestanden van de mandatarissen te Voeren en de Brus-

selse rand zijn de hefbomen bij de totstandkoming van de gefederaliseerde 
staat. Na een maandenlange formatie onder leiding van Jean-Luc Dehaene 
(Sire, geef me honderd dagen) wordt uiteindelijk beslist de Belgische Staat 
grondig te hervormen. Wilfried Martens krijgt, verbazend, de leiding van 
het vijfpartijen-kabinet (CVP/PSC, SP/PS en VU). De Brusselse randgemeen-
ten, Voeren en Komen komen voortaan volledig onder het toezicht van de 
Gewestregeringen. In deze gemeenten wordt tevens de evenredige verte-
genwoordiging en consensus in de schepencolleges ingevoerd, waardoor de 
Vlaamse minderheid een reële macht krijgt. De faciliteiten worden verder 
grondwettelijk gebetonneerd en de Nederlandsonkundige raadsleden en 
schepenen blijven onaantastbaar. Tevens mogen de inwoners van Voeren en 
Komen voortaan bij de federale en Europese verkiezingen in een anderstalig 
kiesdistrict gaan stemmen.

Filip Dewinter
Brugge, 11 september 1962

stamt niet uit een Vlaamsge-
zind milieu maar begon zich tij-
dens zijn scholierentijd voor de 
Vlaamse strijd te interesseren. 
In het Sint-Franciscus-Xaverius-
instituut in Brugge richtte hij in 
1978 als zestienjarige, samen met 
een handvol medestanders, de 
Vlaamse Scholieren Actiegroep 
(VSAG) op, die een jaar later werd 
omgedoopt tot het Nationalis-
tisch Jongstudentenverbond 
(NJSV). Dewinter werd nationaal 
voorzitter. Hij werd reeds op de 
schoolbanken lid van de Vlaamse 
Volkspartij die drie jaar later op-
ging in het Vlaams Blok. Hoewel 
hij tijdens zijn scholieren- en stu-
dententijd vooral aandacht be-
steedde aan de taalstrijd en het 
anticommunisme, profi leerde hij 
zich algauw met de vreemdelin-
genproblematiek. In 1982 ver-
huisde hij naar Antwerpen om 
er te studeren en zijn politieke 
loopbaan binnen het Vlaams 
Blok en later het Vlaams Belang 
uit te bouwen.

Christen-Democraten en 11 Juli
De katholieken namen tussen 1870 en 1878 de macht over van de liberalen in Brugge en zouden ze een volle eeuw behouden. De macht binnen de 

katholieke partij was oorspronkelijk in handen van de Franstalige conservatieven die waren verenigd in de “Association Constitutionelle Conser-
vatrice” en samenkwamen in de Concorde. Daarnaast probeerde de “Katholieke Burgersgilde” onder leiding van dokter Eugeen Van Steenkiste 
de arbeiders en middenstanders te verenigen. Onder het devies “Godsdienst, Tael en Vaderland” slaagde ze er in het stadsbestuur te verneder-
landsen. De Katholieke Burgersgilde was de grootste groep tijdens het “liberale” 11 julifeest van 1887. Op 11 juli 1888 kaapte deze vereniging de 
eerste prijs weg. Ze kreeg hierbij vanuit liberale hoek verwijten naar hun hoofd geslingerd: “Weg met de Leliaerts” en werd gelijkgesteld met 
het conservatieve Franssprekende katholieke stadsbestuur. Dit stadsbestuur had naast de liberaalgezinde Breydelcommissie een “Stedelijke 
Commissie der Breidel en de Conincfeesten” opgericht. De Katholieke Burgersgilde nam zowel aan het offi ciële feest op 15 augustus 1887 als aan 
de 11 julifeesten van de Breydelcommissie deel. Dokter Eugeen Van Steenkiste organiseerde bovendien in de rand op 22 augustus 1887 nog een 
Vlaamse Landdag in samenwerking met de Vlaamse Broederbond. Daarop werd over de partijgrenzen heen gepleit voor de vernederlandsing 
van het gerecht, het onderwijs en het openbaar bestuur in Vlaanderen.

Na de Eerste Wereldoorlog nam het Katholiek Vlaams Verbond (K.V.V.) de rol van de Katholieke Burgersgilde over. Onder haar druk werd de ka-
tholieke partij gedemocratiseerd en vervlaamst. Naast vertegenwoordigers van de Vlaamsgezinde burgerij sloten ook de verschillende stan-
denorganisaties zich aan bij het K.V.V. De katholieke arbeidersbeweging en de middenstandsorganisaties bouwden een net van Vlaamsgezinde 
katholieke verenigingen op. Deze verenigingen organiseerden onder impuls van het Davidsfonds meermaals samen guldensporenvieringen als 
aanvulling bij de offi ciële plechtigheid. 

Na de Tweede Wereldoorlog nam het katholieke middenveld terug de draad op en organiseerde terug 11 julivieringen. De stad gaf de katholieke 
organisaties de opdracht de feesten te organiseren, wat kritiek opleverde uit liberale hoek. De guldensporenvieringen werden tijdens de jaren 
vijftig quasi gemonopoliseerd door de katholieke meerderheid. Pas vanaf de jaren ’60 werden de vieringen terug pluralistisch.
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1989

Pleidooi voor eendrachtig Vlaams idealisme
De guldensporenviering wordt volgens het geijkte scenario in drie schijfj es 

afgewerkt : de academische zitting, de bloemenhulde en een muzikaal feest 
op de Burg.

In het Stadhuis herinnert burgemeester Frank Van Acker eraan dat de Gul-
densporenslag een mijlpaal was in de ontwikkeling van het toenmalig 
Vlaanderen en dat de viering daarvan derhalve steeds zinvol zal blijven, ook 
al zal ze op de duur misschien een stukje combattiviteit en romantiek moe-
ten inleveren. Over het Vlaanderen van vandaag meent de burgemeester dat 
met de derde fase van de staatshervorming een goede koers wordt gevaren, 
mits ze kan worden doorgevoerd in een sfeer van gezond verstand en wars 
van partijpolitieke touwtrekkerij.

ANZ-voorzitter Richard Celis noemt het guldensporenfeest een feest van 
dankbaarheid ten aanzien van de Vlaamse voorvechters én van bezinning 
over de te voeren strategie in een autonoom geworden Vlaanderen binnen 
een eenwordend Europa. De gelegenheidsspreker verklaart zich verheugd 
met de eerste fase van de staatshervorming, ook al worden enkele hoopvolle 
facetten afgezwakt door “allerhande alarmbellen”. De tweede fase is rond-
uit slecht. Hier zegeviert het politiek opportunisme zodat er een Brusselse 
staat voor de kleine Brusselaar kan ontstaan en de ruimte vrijkomt voor de 
verdere opmars van de Franse arrogantie, aldus Richard Celis, die de derde 
fase dan weer een essentieel onderdeel vindt om tot een echt zelfstandig 
Vlaanderen te komen.

Slotspreker is Marc Boey, voorzitter van het 11 Juli-Komitee, die een pleidooi 
houdt voor een eendrachtig Vlaams idealisme, want “de teleurgang van het 
idealisme is het hoofdmotief van een malaise in de Vlaamse Beweging.” 
De derde fase van de staatshervorming omschrijft hij als “een must om te 
komen tot een patroon dat beantwoordt aan de noden en behoeften van de 
beide gemeenschappen met Brussel als waardige hoofdstad van België én 
van Vlaanderen, zodat er kan worden geleefd in harmonieuze co-existentie 
en wederzijds begrip”. 

Pleidooi voor eendrachtig 
Vlaams idealisme

Miljoenentransfers

Grondige staatshervorming

Pluralisme

1989198919

Affi che en programmaboekje 
11 juliherdenking.
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Aan het einde van zijn toespraak, zijn laatste als voorzitter van het 11 Juli-
Komitee zoals hijzelf zegt, doet Marc Boey ook nog een ondubbelzinnige 
oproep voor amnestie.

De Brugse Mettentocht heeft dit jaar als eindpunt Oostkerke, dat precies 900 
jaar bestaat. Tijdens de doortocht van de derde Guldensporenmarathon 
door Oostkamp staan onder de massa toeschouwers onder meer gemeen-
schapsminister Daniël Coens, burgemeester Ward Demuyt, de Brugse 
VTM-producer Guido Depraetere en tal van andere notabelen. In afwach-
ting van de doortocht van de marathon door Oostkamp wordt immers voor 
de derde maal een goedbijgewoonde jogging en stratenloop voor politici en 
ambtenaren georganiseerd.

Miljoenentransfers
Discussies laaien op over het voornemen om eeuwenoude arbeiderswoningen 

in de Rolweg te slopen, over de plannen van projectontwikkelaars voor het 
fraaie Rooigempark in Sint-Kruis en de agro-industriële overwegingen voor 
de landschappelijk waardevolle Assebroekse Meersen. De prijzen van het 
vastgoed swingen de pan uit. De “Tom Pouce” op de Burg wordt voor 66 
miljoen frank verkocht aan bingokoning Willy Michiels.

De toneelkring “Kunst Adelt” verovert het Landjuweel en Johan Ballegeer 
wint de Staatsprijs voor Jeugdliteratuur. Minder reden tot toasten is er wan-
neer de brouwerij van Straffe Hendrik aan het Walplein door een brand 
gedeeltelijk in de as wordt gelegd. Verdriet is er bij de zware tol aan mensen-
levens die de omstreden Expresweg eist. Een werkgroep wil eindelijk een 
oplossing hiervoor forceren.

Transfers beheersen het Brugse voetbal. Marc Degryse versiert een record-
transfer (100 miljoen frank) van Club naar Anderlecht en Kalusha verhuist 
van Cercle naar PSV. Met de vele miljoenen koopt Club Borkelmans, Chris-
taens, Staelens, Booij en Janevski, terwijl buur Cercle Tipuric en Karacic 
aanwerft. De groenzwarten treuren tijdens hun honderdste verjaardag 
wanneer hun secretaris Johan Versyp verongelukt en hun monument Julien 
Verriest zijn voetbalschoenen aan de haak hangt.

Nadat Stefaan Maene telkens twee gouden medailles op de Belgische en 
Vlaamse zwemkampioenschappen behaalt en doorstoot naar de landelijke 
elite, moet het Jan Guilinibad, het oudste zwembad van Brugge, tijdelijk 
zijn deuren sluiten. François Lambert juicht wanneer zijn ADR-ploeg met 
kopman Greg Lemond de Ronde van Frankrijk wint. In Joegoslavië verovert 
Wim Van Belleghem een zilveren plak op het WK roeien. In de Breydelstede 
wordt naast de Guldensporenmarathon ook het Europees Kampioenschap 
voor veteranen georganiseerd.

Grondige staatshervorming
In januari verschijnen de wetten in het Belgisch Staatsblad waardoor een 

groot deel van de macht verschuift van de unitaire staat naar de gewes-
ten en gemeenschappen. Ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuurbehoud, 
economie, energie, openbare werken, vervoer, de ondergeschikte besturen, 
werkgelegenheid en wetenschappelijk onderzoek vallen voortaan onder de 
bevoegdheid van de gewesten. De gemeenschappen worden bevoegd voor 
het culturele en het persoonsgebonden beleid, het onderwijs en het taalge-
bruik. Zelfs in een eigen fiscaal bestel en in een eigen verdragsrecht wordt 
voorzien.

Daarentegen wordt Brussel een volwaardig derde gewest. Als compensatie 
voor de verwezenlijking van deze francofone eis, krijgen de Vlamingen 
een gegarandeerde deelname aan de uitvoerende macht. Gedurende een 
overgangsperiode van tien jaar blijft Wallonië financieel verzekerd van een 
solidariteitsmechanisme dat wordt afgebouwd.

Het sluitstuk van deze staatshervorming, de zogenaamde derde fase, wordt 
verschoven naar later.
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Pluralisme
Vanaf het begin waren fl aminganten verdeeld omwille van hun verschillende 

levensbeschouwingen. De onthulling van het Breydel en de Coninckmonu-
ment in 1887 kon door de tegenstelling tussen katholieken en liberalen niet 
eensgezind worden gevierd. De viering van 600 jaar Guldensporenslag in 
Kortrijk werd in 1902 – door ideologische tegenstellingen – zelfs viermaal 
gevierd (onafhankelijke, liberale, katholieke en socialistische vieringen). 
Deze tegenstellingen probeerden Vlaamsgezinden te overbruggen om tot 
een slagvaardiger Vlaamse Beweging te komen. Tijdens de Eerste Wereld-
oorlog kreeg dit vorm in de “Godsvredegedachte”. Deze gedachte kwam 
tussen beide Wereldoorlogen zwaar onder druk te staan door de tegenstel-
ling tussen katholieken en vrijzinnigen en tussen gematigden en radicalen. 

Ondanks deze spanningen slaagde stad Brugge er meestal in gedurende meer 
dan een eeuw pluralistische guldensporenvieringen te laten organiseren. 
Alhoewel de meerderheid van de organisatoren katholieken waren, was er 
meestal ook een vrijzinnige inbreng. Tijdens de jaren ’50 van de vorige eeuw 
lukt dit evenwel niet. De vrijzinnigen blijven tijdens deze jaren afzijdig en 
de vieringen worden gedomineerd door de katholieken.

Vanaf de oprichting van het 11 Juli-Komitee in 1968 wordt nauwlettend 
toegezien op het pluralisch karakter van de vieringen. Bij de keuze van de 
sprekers wordt er rekening mee gehouden dat in de loop van de jaren elke 
strekking aan bod kwam. Alhoewel dat soms leidde tot protest van som-
migen bleven de organisatoren consequent deze lijn aanhouden.

Een probleem hierbij was het al dan niet organiseren van een eucharistievie-
ring. Het was oorspronkelijk een jarenlange traditie dat er een misviering 
met sermoen werd gehouden in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Deze traditie 
verdween echter tijdens de jaren zestig.

Op 28 juni 1989 schreef de voormalige baas van de toeristische dienst Raf 
Dusauchoit aan de voorzitter van het 11 Juli-Komitee om voortaan op de 
Vlaams-nationale feestdag zoals tijdens de Belgisch nationale feestdag (met 
een Te Deum in de kathedraal) een godsdienstige duiding te geven. Con-
creet suggereerde hij de profane plechtigheid te laten voorafgaan door een 
eucharistieviering. Hiervoor kwamen voor hem vier kerken in aanmerking : 
de Godelieveabdij (Godelieve is immers een Vlaamse heilige), de Potterie-
kerk (wegens de historische binding met 1304), de crypte van de Heilige 
Bloedbasiliek, en ’t Keerske (vanwege de oecumenische gedachte). Boven-
dien wees hij erop dat er voldoende Vlaamsvoelende celebranten waren voor 
een korte homilie.

Voorzitter Marc Boey bracht deze vraag, die hem blijkbaar al verscheidene 
malen was gesteld, ter sprake tijdens de vergaderingen van het comité. 
Iedereen ging akkoord dat, gelet op het pluralistisch karakter van het
11 Juli-Komitee, het comité niet zelf voor de organisatie van een mis kon 
instaan. Het Davidsfonds vestigde er de aandacht op dat ze al vele malen 
op 11 juli een Lutgardismis organiseerde, maar dat deze mis verplaatst werd 
naar de feestdag van Sint-Lutgard midden juni.

Josiane Tuyaerts
Sint-Jans-Molenbeek, 15 februari 1931

was bibliothecaresse en is beter 
gekend onder de naam van haar 
overleden man Jacques Van 
Vlaenderen. Zij bracht het groot-
ste deel van haar jeugd door in 
Leeuwarden (Friesland) en ge-
raakte in de actieve politiek als 
secretaresse van de VU-afdeling 
Sint-Kruis. In 1964 stelde ze zich 
als kandidate in deze gemeente 
op de lijst Volksbelangen, een 
lokale voorloper van de Volks-
unie. Ze trad toe tot de Brugse 
gemeenteraad op 1 januari 1971 
en werd op 5 mei 1977 schepen 
bevoegd voor onder meer Bur-
gerlijke Stand, Bevolking, Militie 
en Begrafenissendienst.
Na een confl ict in de Volksunie 
in 1982, waarbij ze als schepen 
niet werd gehandhaafd en de 
duimen moest leggen voor Jean-
Marie Bogaert, nam ze ontslag 
uit de partij. Ze zetelde voort-
aan als “onafhankelijke binnen 
de meerderheid” en trad bij de 
verkiezingen van 1988 toe tot 
de socialistische partij, waarna 
ze lid werd van het OCMW. Zij 
maakte van haar progressieve 
ideeëngoed nooit een geheim. 
Eind de jaren zestig van de vorige 
eeuw was ze samen met Marie-
Louise Maes-Vanrobaeys en Lena 
Burm de gangmaakster van de 
PAG (Pluralistische Actie Groep 
voor Gelijke Kansen van Man en 
Vrouw). Samen met zes andere 
vrouwen veroverde ze dankzij 
de campagne van deze Brugse 
PAG-groep in 1971 een zitje in de 
gemeenteraad.
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1990

Derde fase en tolerantie 
Nadat op zondagmiddag 8 juli de Guldensporenmarathon op de Markt is 

aangekomen, heeft de eigenlijke viering plaats op de vooravond van 11 juli. 
Terwijl twee muziekkorpsen door de straten van Brugge trekken, is er de 
academische zitting in het Stadhuis. Burgemeester Frank Van Acker vraagt 
er in zijn welkomstwoord om respect voor de Vlaamse Beweging en haar 
verwezenlijkingen over de grenzen van de partij-ideologiën heen, in het 
kader van een tolerant en ruimdenkend Vlaanderen. Voorzitter Marc Boey 
brengt daarna een postume hulde aan Roger Vande Voorde die jarenlang de 
dienstvaardige secretaris van het 11 Juli-Komitee was. Hij wijst er tevens op 
dat we op onze hoede moeten zijn voor het Engels dat zich overal in onze 
taal komt nestelen en betreurt dat zelfs een historische stad als Brugge zich 
bezondigt aan deze taalverloedering.

Gelegenheidsspreker Lionel Vandenberghe, voorzitter van het IJzerbedevaart-
comité, verwijst naar de omwentelingen in Oost-Europa en kiest voor de 
“fl uwelen revolutie”. Hij kiest voor de voorbeeldige democratische verwer-
ving, op eigen kracht en zonder geweld van de Vlaamse autonomie. Daartoe 
moet vanuit Vlaanderen de eis voor de uitvoering van de derde fase van de 
staatshervorming overtuigend geformuleerd worden. Lionel Vandenberghe 
gaat zelfs een stap verder in het federaliseringproces en pleit voor een vierde 
fase, die materies als sociale zekerheid, landbouw, buitenlandse zaken, we-
tenschapsbeleid en ontwikkelingssamenwerking onder de bevoegdheden 
van de gewesten brengt. Daarmee kan een punt gezet worden achter de 
jaarlijkse miljardenstroom naar Wallonië, die met het drogargument van 
solidariteit niet langer kan getolereerd worden. In de afronding van zijn 
betoog breekt hij een lans voor een nieuw democratisch Vlaanderen met 
respect voor ieders mening en overtuiging. Voor hem is het duidelijk dat de 
defi nitie van de Vlaamse Beweging in een autonoom Vlaanderen opnieuw 
zal moeten worden ingevuld.

Het Vlaams Blok echter neemt niet deel aan de jaarlijkse bloemenhulde op 
de Markt. Zij zegt : “dit jaar niet te kunnen deelnemen aan de zijde van 
de Belgische partijen, de Volksunie inbegrepen, die vooral betreff ende de 
staatshervorming voor Vlaanderen noodlottige akkoorden ondertekend 
hebben”. Zij wenst niet deel te nemen “aan een collectieve hypocrisie van 
diegenen die amnestie blijven weigeren, die van Brussel een derde gewest 
maken, die de faciliteiten betonneren en de miljardendiefstal ten nadele 

Derde fase en tolerantie

SOS Brugge

Onrust in Franstalig onderwijs

1990199019

Links:

Volksmuziekgroep Zakdoek
bracht heel wat sfeer op de Burg.

Rechts:

Programmaboekje
11 juliherdenking.
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van Vlaanderen goedkeuren, maar die op 11 juli voor één dag fl amingant 
worden.”. Het Vlaams Blok organiseert een eigen viering waarop een oud-
Oostfronter spreekt “over de inzet voor Vlaanderen en Europa en over de 
repressiejaren”.

Toch vindt op de Burg voor een talrijk opgekomen publiek een feestavond in 
openlucht plaats met Ingeborg als vedette. Het jaar nadat ze Vlaanderen 
vertegenwoordigde op het Eurosongfestival en ondertussen nog populairder 
is geworden met haar eigen jeugdprogramma Schuif Af, weet ze de massa 
te lokken naar het avondfeest, waar ook de West-Vlaamse Big Band en 
volksmuziekgroep “Zakdoek” optreden.

De Brugse Mettentocht naar Damme en Sluis sluit op 11 juli de feestelijkhe-
den af.

SOS Brugge
SP-staatssecretaris Pierre Chevalier moet ontslag nemen nadat de tuchtraad in 

beroep van de Orde van advocaten hem veroordeelt wegens het niet tijdig 
doorstorten van geld aan zijn cliënten. Ook een “duur uitstapje” naar Parijs 
keldert zijn politieke geloofwaardigheid. Bruggeling Jean-Pierre Van Ros-
sem wordt door zijn schuldeisers gedwongen zijn Ferrari-vloot te verkopen, 
maar hertrouwt en kondigt zijn entree in de politiek aan. Een andere excen-
trieke stadsgenoot, Ronny Crab, komt ook in het nieuws. Hij is het brein 
achter de verkoop van het klooster van de Arme Klaren en de aankoop van 
fonkelende wagens door deze religieuzen, de zusters Colettijnen. 

In Zeebrugge wordt gefeest met tal van evenementen, zoals tentoonstel-
lingen, referaten en het Banket van de Witte Roos. Een overdonderende 
massa zien bij de apotheose van de “Cutty Sark Tall Ship’s Race” viermas-
terbarken, vijfmastvolschepen, schoeners en brikken. De haven kent een 
zoveelste wonderjaar en sluit af met een goederenverkeer dat 30 miljoen 
ton overschrijdt. Een vergunning wordt afgeleverd voor de bouw van een 
gloednieuw visserijcentrum op de vroegere Texacogronden.

De gronden en gebouwen van het oude Sint-Janshospitaal komen in de han-
den van een groep investeerders, onder wie ere-burgemeester Michel Van 
Maele, baron Dries Van den Abeele en MBZ-voorzitter Fernand Traen. Zij 
plannen er een Kunstcentrum in plaats van een Sheratonhotel. Ondertussen 
branden net achter de Halletoren de gebouwen van de gewezen Galerijen 
De Jonckheere af. Ook daar en op het Pandreitje worden hotel- en congres-
zaalprojecten gepland. Dat leidt tot hoogoplopende discussies over de bouw 
van nieuwe hotels midden in de historische stadskern. De actiegroep “SOS 
Brugge” loopt hierbij voorop. De rood-zwarte alarmaffi  ches verschijnen 
aan veel vensters en op een petitielijst komt er een indrukwekkend aantal 
handtekeningen. Het stadsbestuur stuurt noodgedwongen haar beleid en 
een aantal projecten bij en publiceert een Witboek. Op de Burg verrijst on-
dertussen het Holiday Inn Crown Plaza-Burghotel op de funderingen van 
de Sint-Donaaskathedraal.

Club Brugge speelt opnieuw kampioen, doch de viering ontaardt op de 
“Platse” van Sint-Andries in een regelrechte veldslag tussen hooligans en 
de ordediensten.

Onrust in het Franstalig onderwijs
Van de voltooiing van de staatshervorming en de derde fase komt niets in 

huis. De gemengde parlementaire commissie die die derde fase voorbereidt, 
beëindigt zonder akkoord haar werkzaamheden. Door de staatshervorming 
vermindert wel het begrotingstekort. De gewesten en de gemeenschappen 
voeren immers een nauwgezette begrotingspolitiek. Met afgunst wordt er 
in de Franse gemeenschap gekeken naar de beloofde zes procent opslag in 
het Nederlandstalig onderwijs. Dat leidt tot grote onrust in het Franstalig 
onderwijs. Om een einde te maken aan de wekenlange stakingen wordt 
afgesproken de gemeenschappen extra te fi nancieren met de integrale over-
heveling van het kijk- en luistergeld vanaf 1992. Ondertussen wordt de wed-
deverhoging aan de Waalse ambtenaren met maaltijdcheques betaald.

Fernand Traen
Brugge, 2 november 1930

studeerde rechten in Gent en 
economische wetenschappen in 
Parijs. Hij vestigde zich in Brugge 
als advocaat en werd voorzitter 
van de CVP-jongeren. Op 5 janu-
ari 1959 legde hij de eed af als 
gemeenteraadslid. Op 4 januari 
1964 werd hij schepen van Cul-
tuur, Toerisme en Monumenten-
zorg. Hiermee nam hij de plaats 
in van de in ongenade gevallen, 
dissidente schepen Fernand Van 
Den Broele. Hij bleef schepen tot 
5 mei 1977, waarna hij tot 1982 
als fractieleider van de CVP op 
de oppositiebanken zetelde. Met 
zijn diepgaande belangstelling 
voor de maritieme wereld werd 
hij in 1960 beheerder van de 
Maatschappij voor Brugse Zee-
vaartinrichtingen (MBZ), waar
hij in 1975 de legendarische 
Pierre Vandamme als voorzitter 
opvolgde. Zijn aandeel in de uit-
bouw van de Zeebrugse haven 
is zeer groot. Gedurende 26 jaar 
(tot in 2001) was hij voorzitter en 
gedelegeerd bestuurder van de  
MBZ. Hij is een erudiet en welbe-
spraakt man met een veelzijdige 
culturele interesse (hij behoorde 
tot de medestichters van de cul-
turele vereniging “Raaklijn”) en 
is één van de kopstukken uit het 
naoorlogse politieke bedrijf te 
Brugge. Op 16 juli 1993 werd aan 
Fernand Traen de vergunning 
van erfelijke adeldom verleend 
met de persoonlijke titel van 
ridder. Als schepen van Cultuur 
wenste hij dat de 11 julifeesten te 
Brugge op een hoogstaande ma-
nier werden gevierd en hij gaf de 
impuls tot de oprichting van een 
autonoom 11 Juli-Komitee.
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1991

Verjonging 
Na een halve eeuw dienst zet Marc Boey een stap terug en volgt de 34-jarige 

leerkracht Jan Van Brugghe hem op als voorzitter van het 11 Juli-Komitee. 
Inspelend op de verjonging die de jongste jaren al was ingezet, is het de be-
doeling de jeugd meer te betrekken, zonder de traditie geweld aan te doen. 
De aanstelling van Rudy Depouvre tot nieuwe secretaris past eveneens in 
deze verjonging. 

Hoewel de nieuwe voorzitter actief is in het katholieke Davidsfonds, krijgt hij 
de steun van het liberale Willemsfonds. Hij wenst dat ook het socialistische 
Vermeylenfonds eveneens toetreedt tot het 11 Juli-Komitee. Bedoeling van 
het comité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van 15 Brugse verenigin-
gen, is om van het oubollig imago af te geraken. De moeilijkheid hierbij is 
echter een programma samen te stellen dat én de jongeren aanspreekt én 
toch traditioneel een aantal strijdvaardige accenten behoudt. Hierbij hoopt 
de nieuwe voorzitter op meer geestdrift van stadswege. De jaarlijkse stads-
bijdrage komt slechts overeen met het bedrag dat een feestcomité van een 
deelgemeente krijgt en is niet voldoende om een mooie affi  che samen te 
stellen. Daarenboven betreurt hij dat de schepen van Cultuur geen enkele 
vergadering van het comité bijwoont. Ook op praktische vlak verwacht het 
comité wat meer soepelheid en hoopt dat er geen speciale aanvraag voor elke 
leeuwenvlag meer moet zijn.

Op het programma, waarmee het comité probeert opnieuw de nationale feest-
dag van de Vlaamse Gemeenschap een waardig verloop te geven, staat op-
nieuw opeenvolgend de Guldensporenmarathon, de academische zitting, de 
bloemenhulde, de feestavond en de Brugse Mettentocht. Op de feestavond, 
waarop het koperkwartet “Fughetta” en de vendeliersgroep “Die Boose” 
optreden, zijn Erik Van Neygen en Sanne de blikvangers.

Tijdens de academische zitting brengt Jan Van Brugghe hulde aan Marc Boey. 
De nieuwe voorzitter stelt dat zijn voorganger:
“… dat met hart en ziel deed, met eerbied en respect voor alle ideologische verschillen en 
daardoor genoot hij eerbied en respect van alle comitéleden en van iedereen die in Brugge 
om de Vlaamse zaak bekommerd is. Wegens zijn veelzijdheid, wegens zijn inzet voor de 
verspreiding van het Algemeen Nederlands in Vlaanderen, wegens zijn grote activiteiten 
in diverse Vlaamse strijd- en cultuurverenigingen, wegens zijn consequente inzet voor 
Vlaanderen ; wegens dit alles durf ik Marc Boey een echt monument van de Vlaamse Be-
weging noemen.”.

Tijdens zijn toespraak stelt Jan Van Brugghe zich tevens de vraag hoe de 
jeugd opnieuw bij de Vlaamse Beweging kan betrokken worden. Gastspre-
ker Wilfried Vandaele, algemeen secretaris van het Algemeen-Nederlands 
Congres, houdt een pleidooi voor een nauwere samenwerking tussen Vlaan-

Verjonging

De kloof met de burger

Radicalisering in
confederale richting

1991199119

Jan Van Brugghe maakt in
de pers zijn wensen aan
het Stadsbestuur kenbaar.
(Het Nieuwsblad)

Van links naar rechts :

Programmaboekje 11 
juliherdenking.

Viertalig pamfl et voor de 
aanwezige toeristen.

Het vernieuwde 11 Juli-Komitee.
(Het Volk)
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deren en Nederland en wijst op de nauwe banden die Brugge in het verleden 
en nu met de Noordelijke Nederlanden heeft. 

Tijdens de viering worden er viertalige folders verspreid om zowel de Brug-
gelingen als de toeristen op de betekenis en achtergrond van 11 juli te wij-
zen. De Guldensporenslag in 1302 betekende de aanvang van de Vlaamse 
bewustwording en de geboorte van een vorm van democratie, die in 1305 
op de mooie schoorsteenmantel in de Gotische Zaal van het Stadhuis aldus 
werd uitgedrukt :

 “DAT ALLE POORTERS IN HET SCHEPENDOM VAN BRUGGE, AMBACHTSMAN 
OF ANDERE, ZIJN VRIJ, ZO EVEN DE EEN ALS DE ANDERE”.

De kloof met de burger
De nieuwe gevangenis in Sint-Andries raakt voltooid en een grote verhuizing 

van ’t Pandreitje naar het nieuw penitentiair complex wordt georganiseerd. 
De Nieuwe Molens waar een groots renovatieproject is gepland, gaat in 
duistere omstandigheden in vlammen op.

De provincieraads- en parlementsverkiezingen leveren een grote winst op voor 
het Vlaams Blok. Ook de lijst Rossem met enfant terrible en ex-beursgoeroe 
Jean-Pierre Van Rossem als grote mentor, komt als winnaar uit de stembus-
slag. De traditionele partijen zeggen de kloof met de burger zo snel mogelijk 
te overbruggen.

Op de vooravond van het honderdjarig bestaan verovert Club Brugge de Bel-
gische beker. Cercle levert met Josip Weber de topschutter. Minder goed 
vergaat het basketbalclub Avanti Brugge dat door fi nanciële nood moet 
afhaken.

Radicalisering in confederale richting
Onder invloed van het groeiend succes van het Vlaams Blok radicaliseert de 

Vlaamse Beweging. Alle traditionele partijen (de CVP met Luc van den 
Brande, de SP met Norbert de Batselier en Luc Van den Bossche en de 
PVV met Guy Verhofstadt) verstrakken hun Vlaams eisenpakket en krijgen 
tegenwind van de heersende nationale politieke klasse. 

In de Vlaamse Beweging klinken de se-
paratistische klanken steeds luider. Dat 
resulteert in een nieuw Vlaams off ensief 
in oktober 1991. Een gemeenschappelijk 
Vlaams minimumprogramma komt tot 
stand en moet dienen als basis voor de 
verdere staatshervorming. Het gaat in de 
richting van een confederaal België. De 
staat moet worden gebaseerd op de Waalse 
en de Vlaamse deelstaat met een speciaal 
statuut voor Brussel als ontmoetingsplaats 
voor beide gemeenschappen. De regionali-
sering van de gezondheidssector, het sociaal 
zekerheidsstelsel en de buitenlandse politiek 
wordt geëist.
De regering-Martens VIII valt, kort na het 
opstappen van de VU-ministers, over de mo-
gelijke regionalisering van de uitvoerlicen-
ties voor wapens. De Walen dreigen met het 
gebruik van een “institutionele atoombom”.

Affi che 
guldensporenherdenking.

Jean-Marie
Bogaert

Brugge, 6 september 1949

kreeg belangstelling voor de 
Vlaamse Beweging door de lessen 
geschiedenis tijdens zijn huma-
niora en door zijn lidmaatschap 
van de KSA-Jong Vlaanderen. 
Hij beleefde toen ook de eerste 
agitatie rond “Leuven Vlaams”. In 
1967 was hij stichter van de po-
litieke studentenbeweging aan 
de KULAK. Als jongeman sloot 
hij zich aan bij de Volksunie. Hij 
werd arrondissementeel voorzit-
ter (1972-1982) en nationaal on-
dervoorzitter (1971-1974) van de 
Volksunie-Jongeren. Sinds 1977 
zit hij in de gemeenteraad van 
Brugge, van 1983 tot 1987 was 
hij schepen van Sociale Zaken. 
Tevens was hij provincieraadslid 
van 1981 tot 1985 en opnieuw van 
1991 tot 1995. Bij de verkiezingen 
van 1995 werd hij verkozen tot 
Vlaams volksvertegenwoordiger 
(tot 1999). Sinds 2007 is hij sche-
pen van Toerisme voor de N-VA. 
Voorts was hij bijzonder actief 
in het Sint-Kruise verenigingsle-
ven, onder meer als lid van het 
Feestcomité en medestichter 
en bezieler van de Straatfeesten 
van Sint-Kruis en van de Inter-
nationale Pinksterwandeltocht. 
Hij was beroepshalve actief als 
bediende bij Philips Brugge. Als 
tiener presenteerde hij al in 1968 
de 11 juliviering in Sint-Kruis. 
Namens de jeugdraad van Sint-
Kruis trad hij in 1970 toe tot het 
Brugse 11 Juli-Komitee. Tussen 
1977 en 2000 werden onder zijn 
impuls de jaarlijkse Brugse Met-
tentochten georganiseerd.
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1992

Geen “United Europe Ltd.”
Zoals de vorige jaren is de guldensporenviering in Brugge gespreid over drie 

dagen. Op vrijdagavond 10 juli is er opeenvolgend de academische zitting in 
de Gotische Zaal van het Stadhuis, daarna de bloemenhulde aan het stand-
beeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck op de Markt en ten slotte het 
avondfeest in openlucht op de Burg. Voor deze activiteiten is er een grote 
publieke belangstelling. Op 11 juli is er de Brugse Mettentocht, een tocht 
onder leiding van Jean-Marie Bogaert, waaraan 150 wandelaars deelnemen. 
Tenslotte is er op 12 juli de Guldensporenmarathon Kortrijk-Brugge met 
712 deelnemers. De organisatoren, die kunnen rekenen op ongeveer vijf-
honderd vrijwilligers, combineren voor het eerst het sportieve feest met een 
volks animatieprogramma er zorgen hiermee voor een extra feestelijk besluit 
van het “Vlaams Weekend” op de Burg.

In zijn welkomstwoord op vrijdagavond bedankt de nieuwe burgemeester Fer-
nand Bourdon het 11 Juli-Komitee voor haar pluralistische ingesteldheid en 
benadrukt dat Vlaanderen zijn culturele identiteit binnen het eengemaakte 
Europa moet behouden. Gastspreker Peter De Roover, algemeen voorzitter 
van de Vlaamse Volksbeweging, verrast tijdens de academische zitting met 
een originele, half in het Engels opgestelde “speech” die de aanwezigen wel 
eens vaker aan het lachen brengt. Zijn boodschap is nochtans ernstig. Hij 
waarschuwt voor een eengemaakt, verengelst Europa waarin Vlaanderen 
zijn culturele identiteit en taal zou verliezen. “We willen niet versmelten 
in de multiculturele multinational “United Europe Ltd.” met één volk, één 
Rijk, één geldbeugel”, stelt hij.

Op het avondfeest stelt Jan Van Brugghe dat een politiek zelfstandig Vlaan-
deren de motor zou zijn opdat de Vlaming ook in een groen, veilig, so-
ciaal rechtvaardig en verdraagzaam Vlaanderen zal leven. Hij roept op om 
Vlaanderen zijn plaats op te nemen in het Europa der volkeren en besluit dat 
het moet gedaan zijn dat Vlaanderen elk jaar een paar honderden miljarden 
cadeau doet aan Wallonië. Het tien-punten-programma van de Vlaamse re-
gering voor de dialoog tussen Vlamingen en Franstaligen bevat zijn inziens 
dienaangaande schromelijke tekorten.

Het feest wordt opgeluisterd door het koperensemble van de speelschaar Sint-
Fransiscus-Xaverius en de muziekgroep “Stampen en Dagen”. De publieks-
trekker dit jaar is zangeres Connie Neefs. Jammer is dat de geluidsinstallatie 
van mindere kwaliteit is.

Geen United Europe Ltd.

Anders gaan rijden

Sint-Michielsakkoord

1992199219

In wijzerzin:

Speelschaar Sint-Franciscus-
Xaverius.

Vooraanstaanden onder wie 
provinciegouverneur Olivier 
Vanneste en de nieuwe 
burgemeester Fernand 
Bourdon bij de bloemenhulde.

Muziekgroep Stampen en Dagen 
speelt voor een volle tribune
op de Burg.

Fernand Vonck en het echtpaar 
Jan Sando genieten van de 
succesrijke viering.

Programmaboekje 
guldensporenherdenking.
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Anders gaan rijden
Op 22 april sterft burgemeester Frank Van Acker. Hij wordt 

opgevolgd door zijn partijgenoot Fernand Bourdon. Pierre 
Chevalier loopt van de socialistische partij over naar de 
liberalen. De liberale PVV hervormt zich tot VLD en slaagt 
er bovendien in de CVP’er Dries Van den Abeele en de VU’er 
Bob Vanhaverbeke in haar rangen op te nemen.

Een nieuw verkeerscirculatieplan wordt ingevoerd samen met 
een bussenplan van de Lijn. Het verkeer wordt uit de bin-
nenstad geweerd en de maximumsnelheid wordt herleid tot 
30 kilometer per uur. De Markt is niet langer de draaischijf 
van het autoverkeer, dat via lussen naar de ringlaan wordt 
omgeleid. Het openbaar vervoer wordt verzorgd door nieu-
were, kleinere en comfortabele stadsbussen die met een veel 
grotere frequentie een groeiend publiek aanspreken. In het 
verlengde hiervan wordt voorzien in meer parkeermogelijk-
heden. De ondergrondse parking onder ’t Zand wordt uit-
gebreid met 400 parkeerplaatsen en aan het station wordt 
een bovengrondse parking voor 1.700 wagens gepland. Ook 
in de randgemeenten wordt het verkeersleefbaarheidsplan 
uit 1990 uitgevoerd door grootscheepse wegeniswerken en 
snelheidsremmende maatregelen. Verkeersdrempels, wegversmallingen en 
insprongen worden onder andere aangelegd in het Dampoortkwartier, de 
Vossensteert, de Engelendalelaan en de Bossuytlaan.

De Zeebrugse haven breekt voor het zevende opeenvolgende jaar haar record 
en heeft haar havenverkeer in tien jaar tijd verviervoudigd.

Het Pandreitje wordt gesloopt en de 500ste verjaardag van Lodewijk van 
Gruuthuse wordt herdacht met een prestigieuze tentoonstelling. 

Club speelt onder trainer Hugo Broos kampioen en verdient veel geld in de 
Champions League. Jan Ceulemans stopt echter zijn actieve voetballoop-
baan. Josip Weber wordt nationaal topschutter met 26 treff ers en verlengt 
zijn contract met Cercle voor zeven seizoenen. 

Sint-Michielsakkoord 
Tijdens moeilijke regeringsonderhandelingen stellen de Vlaamse partijen 

een tienpuntenplan op dat als basis moet dienen voor communautaire ge-
sprekken. De eerste regering Dehaene wordt gevormd met onder andere als 
opdracht de staatshervorming af te werken. Daartoe wordt een dialoog van 
gemeenschap tot gemeenschap gevoerd onder leiding van Hugo Schiltz en 
Gérard Deprez. De dialoog verloopt moeilijk onder druk van de Waalse 
regionalisten onder leiding van José Happart. De dialoog springt af op de 
rechten van de Franstaligen in Voeren en de Brusselse rand. 

De ontwerpbegroting voor 1993 wordt door Vlaanderen als Waalsvriende-
lijk onthaald, omdat ze te weinig besparingen en te veel nieuwe inkomsten 
bevat. De Walen wordt verweten dat ze niet willen besparen. De Vlaamse 
Beweging duldt echter niet dat door de manifeste onwil van Wallonië 
Vlaanderen de Maastricht-norm niet zal halen. Er wordt gesteld dat het 
zo nodig dan maar moet zonder de Walen. Als door de voorzitter van het 
IJzerbedevaartcomité ook nog een verzoek tot scheiding wordt ingediend, 
verkeert de politieke klasse in Wallonië in alle staten.

Met hulp van de groenen en de Volksunie kan de rooms-rode regering uit-
eindelijk toch een nieuwe fase in de staatshervorming afronden. Door het 
Sint-Michielsakkoord worden de gewesten versterkt en de gemeenschappen 
krijgen meer middelen voor de fi nanciering van hun onderwijs. Tevens wor-
den de eerste schuchtere stappen gezet in het verminderen van de transfers 
in de sociale zekerheid vanuit Vlaanderen naar Brussel en Wallonië. 

Luc Van den Brande, de eerste in Vlaanderen die de titel van minister-presi-
dent mag voeren, kondigt een ambitieus allesomvattend beleidsplan voor de 
komende tien jaar aan : Vlaanderen-2002.

Affi che guldensporenherdenking.

Frank Vanhecke
Brugge, 30 mei 1959

volgde middelbaar onderwijs 
aan het Onze-Lieve-Vrouwecol-
lege in Assebroek (1971-1977) en 
studeerde daarna communica-
tiewetenschappen aan de Vrije 
Universiteit Brussel (1977-1981). 
Hij werkte voor een vastgoed-
kantoor (1982-1989) en werd na 
de Europese verkiezingen van 
1989 adjunct-secretaris-generaal 
van de technische fractie van 
Europees Rechts in het Euro-
pees Parlement, waar hij nauw 
samenwerkte met Karel Dillen 
(1989-1994). Als jongeman was 
hij actief in het Taal Actiecomité 
(1974-1977) en werd bestuurslid 
van de Volksunie en de Volks-
uniejongeren in de afdeling As-
sebroek (1975-1977). Als student 
militeerde hij in de Nationalisti-
sche Studentenvereniging. Sa-
men met Filip Dewinter richtte 
hij het Nationalistisch Jongstu-
dentenverbond op. In mei 1977 
stapte hij uit de VU vanwege 
het Egmontpact en al in oktober 
werd hij lid van de Vlaams-Na-
tionale Partij. Van daaruit kwam 
hij bij het Vlaams Blok, en later 
het Vlaams Belang, terecht. Hij 
werd redactielid van het maand-
blad van de partij (sinds 1985) en 
trad in 1986 toe tot het nationaal 
partijbestuur. In 1987 was hij me-
destichter van de Vlaams Blok 
Jongeren. In 1994 werd hij verko-
zen tot Europees parlementslid 
en tot gemeenteraadslid van 
Brugge. Hij werd in juni 1996 
voorzitter van het Vlaams Blok 
(later Vlaams Belang) in opvol-
ging van Karel Dillen. Begin 2008 
werd hij in die functie opgevolgd 
door Bruno Valkeniers.
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1993

Geen Joegoslavische toestanden gewenst 
De guldensporenviering start met de academische zitting in de Gotische Zaal 

van het Stadhuis. Studenten van het stedelijk muziekconservatorium luiste-
ren de plechtigheid op. Tegelijkertijd stappen twee muziekkorpsen op door 
de binnenstad. Burgemeester Fernand Bourdon wijst er in zijn toespraak 
ondertussen op dat Brugge de ideale plaats is om een guldensporenherden-
king te houden. Hij acht zich gelukkig dat er in België tijdens de lange weg 
naar zelfbestuur voor Vlaanderen geen toestanden zoals in Joegoslavië ont-
stonden. Wel moeten volgens de burgemeester de Vlamingen hun talenten 
gebruiken en het kosmopolitisch karakter van Vlaanderen op het gebied 
van economie, handel en cultuur beklemtonen. Gastspreker Louis Vanvelt-
hoven, voorzitter van de Vlaamse Raad, spreekt in dezelfde termen. Hij 
acht zich gelukkig dat er in ons land geen Joegoslavische toestanden heer-
sen en stelt dat we te weinig de draagwijdte beseff en van de fundamentele, 
bloedloze revolutie, die heeft geleid tot een vrij complexe, doch vreedzame 
samenleving van drie culturen in het hart van Europa. Volgens de voorzitter 
van het Vlaams Parlement is het gevaarlijk geen oplossing te geven aan het 
probleem van de fi nanciële transfers naar Wallonië. De Vlamingen moeten 
blijven aandringen op de doorlichting van het probleem en de omvang van 
de solidariteit moet voor iedereen duidelijk zijn.

Het Vlaams Blok kan de keuze van de SP’er Louis Van Velthoven als gele-
genheidsredenaar echter niet smaken. Frank Vanhecke stelt dat Louis Van-
velthoven geen Vlaamse verdiensten heeft en dat zijn socialistische partij 
tegen de splitsing van de sociale zekerheid is en dus voor het behoud van 
de miljardenstroom van Vlaanderen naar Wallonië. De keuze voor de an-
tifascist Louis Vanvelthoven beschouwt hij als provocatie. Frank Vanhecke 
waarschuwt het Brugs 11 Juli-Komitee niet te dulden dat de guldensporen-
herdenking zou verwateren tot wat “fl amingato-Belgisch” gedoe. Hij stelt 
dat een 11 juliviering die het midden houdt tussen een 1 meiviering en een 
21 juliviering hem kan gestolen worden en dat dit een belediging is aan het 
adres van generaties Vlaams-nationalisten.

Desondanks verloopt de viering kalm. Aan de 
traditionele bloemenhulde nemen een veertigtal 
organisaties en verenigingen deel. Op het avond-
feest is Günther Neefs de publiekstrekker. Ook 
Gerry’s Big Band, de keurturngroep Tijl en zan-
ger Johan Vandenberghe treden op, terwijl Anne 
Van Deynse instaat voor de presentatie. Jan Van 
Brugghe beklemtoont tussendoor dat de jongste 
staatshervorming geen eindpunt is en dat de mil-

Geen Joegoslavische
toestanden gewenst

Metaalmoeheid

Sint-Kwintensakkoord
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Van links naar rechts:

Affi che guldensporenherdenking.
Verslag guldensporenherdenking.

(Gazet van Antwerpen)

Programmaboekje
guldensporenherdenking.
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jardenstroom van Vlaanderen naar Wallonië 
moet stoppen. Hij vraagt dat bij de privatisering 
van overheidsbedrijven, die noodzakelijk is om 
de Waalse schulden te betalen, aandacht moet 
worden besteed aan de Vlaamse verankering, 
zodat de Vlaamse economische ruggegraat niet 
wordt uitgehold. De slotapotheose bestaat uit het 
uitvoeren van de Vlaamse Leeuw en het ontste-
ken van lichtfonteinen.

Op de 17de Mettentocht mag Jean-Marie Bogaert 
ongeveer 400 wandelaars begroeten. De boot-
tocht in de Zeebrugse haven en op het Boude-
wijnkanaal op een zondagnamiddag lokt meer deelnemers dan verwacht 
op het grondig vernieuwde parcours. Ondertussen worden op de Gulden-
sporenmarathon twee wedstrijdrecords gebroken en groeit de atletiektopper 
uit tot een gezellig volksfeest. Op het Burgplein vergasten Isabelle A., Bart 
Kaëll en de Brugse rockgroep Cocasse honderden lopers en sympathisanten. 
Tussendoor huldigt de Vlaamse minister-president Luc Van den Brande de 
winnaars van de Guldensporenmarathon. 

Metaalmoeheid
De economische recessie leidt tot afdankingen en personeelsafslankingen, 

voornamelijk in de metaalsector. De Outboard Marine Company, een van 
de industriële pioniers in de achterhaven, sluit haar deuren. Tijdens een pro-
testactie tegen de sluiting wordt een jonge demonstrant doodgereden.

De economische crisis treft ook de haven van Zeebrugge. Het algemeen goe-
derenverkeer vermindert van 33,1 tot 31,1 miljoen ton. De haven blijft wel 
een draaischijf van het ro-ro-verkeer naar Groot-Brittannië, maar onder-
vindt al snel de nadelige gevolgen van de openstelling van de autosnelweg 
naar Duinkerke waardoor een deel van de vracht naar Calais wordt afgeleid. 
Zeebrugge begint zich meer en meer als autohaven te profileren. Jonge mu-
ziekliefhebbers overspoelen het strand en de duinen tijdens het Beachfes-
tival. Vakantiegangers en natuurliefhebbers zijn echter niet opgezet met de 
verstoring van de zomerse rust en de dreigende averij aan het nabijgelegen 
natuurgebied “De Fonteintjes”.

Brugge wordt geteisterd door overstromingen. De wateroverlast maakt de 
bruggen in Steenbrugge en aan de Gentpoort vleugellam en de ringlaan 
tussen de Kruis- en de Dampoort wordt afgesloten.

De strijd tegen de hormonenmaffia woedt hevig en de slagers en consumenten 
eisen een kordater optreden van de overheid. De Brugse spijtoptant Dirk 
Trioen is de kroongetuige in het parlementair onderzoek naar de vrouwen-
handel. Zijn stadsgenoten Johan Persyn en Tony Van den Bosch verrichten 
pionierswerk bij het opstarten van de regionale televisiezenders Focus en 
WTV. De Brugse Stephanie Meire kroont zich tot Miss België.

Na deelname aan de lucratieve Champions League slaagt Club, met uitblinker 
Lorenzo Staelens, er voor het eerst in tien jaar niet in een Europees ticket 
te bemachtigen. Cercle wint verrassend de beide derby’s. Dankzij de nieuwe 
sponsor Petros werft Cercle de Roemeense internationalen Monteanu, Se-
lymes en Cherigi aan.

De Brugse Zwemkring herwint haar vroegere glorie met Brigitte Becue en 
Stefaan Maene, die onder leiding van trainer Stefaan Obreno tot wereld-
klasse uitgroeien. Zij verpulveren diverse nationale records en behalen 
meerdere finaleplaatsen op de Wereldkampioenschappen in Palma. Stefaan 
Maene behaalt er een bronzen medaille en Brigitte Becue wordt bovendien 
Europees kampioene in Sheffield. De damesbasketbalploeg Eureka Brugge 
wordt kampioen in tweede klasse en promoveert naar de hoogste afdeling.

Start van een druilerige
Brugse Mettentocht.
(Brugsch Handelsblad)
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94
Herman Gevaert

14 augustus 1935

is regent Germaanse talen en 
was leraar in het VTI-Brugge. 
Hij is bijzonder actief in diverse 
Vlaams-nationale verenigingen 
en organisaties. Hij stichtte en 
was voorzitter van de Volksunie 
Sint-Michiels. Op nationaal vlak 
was hij ondervoorzitter van de 
Federatie van Vlaamse Kringen 
en is hij algemeen secretaris 
van de Vereniging Vlaamse 
Leerkrachten. Hij is tevens lid 
van het IJzerbedevaartcomité, 
waarvan hij ere-beheerder is. Hij 
is bestuurslid van het Algemeen 
Nederlands Verbond (ANV) en 
het Priester Daensfonds. Hij fun-
geerde op vele 11 julivieringen als 
gelegenheidsspreker. In de jaren 
’60 van de vorige eeuw was hij 
tevens actief in het bevlaggings-
comité, dat het uithangen van 
de leeuwenvlag op onder andere
11 juli wilde promoten. In 2005 
kreeg hij de Prijs Stichting Wit-
teryck. Hij mag niet worden 
verward met zijn naamgenoot 
Herman Jan Gevaert, de gepen-
sioneerde ijkinspecteur uit Sint-
Pieters, die eveneens actief was 
binnen het Davidsfonds.

Sint-Kwintensakkoord
Na vier jaar discussie wordt de derde fase van de staatshervorming afgerond. 

Gemengde parlementaire commissies, een werkgroep van deskundigen, een 
regeringscrisis, twee regeerakkoorden, een dialoog van gemeenschap tot 
gemeenschap en themagroepen leiden eindelijk tot de uitvoering van het 
Sint-Michielsakkoord. Aanvullend komt er nog een Sint-Kwintensakkoord 
tot stand. Onder impuls van premier Jean-Luc Dehaene wordt de federale 
staat verder uitgekleed.

De gemeenschappen en gewesten kunnen voortaan autonoom internationale 
verdragen binnen hun bevoegdheden afsluiten. Leefmilieu en Toerisme 
worden een volledige gewestmaterie en het federale Wetenschapsbeleid 
wordt verder uitgehold. De sociale zekerheid, met in het bijzonder de ge-
zondheidszorg, blijft echter federale bevoegdheid en dus door Vlaanderen 
opgeëiste materie. De provincie Brabant wordt gesplitst, maar het kiesar-
rondissement Brussel-Halle-Vilvoorde blijft – tegen elke staatsrechtelijke 
logica in – bestaan. Het dubbelmandaat wordt afgeschaft en de parlements-
leden van de diverse regionale parlementen worden rechtstreeks verkozen.

Vlaamse hymnen
De academische zitting wordt traditioneel afgesloten met het “Gebed voor het Vaderland” en
“De Vlaamse Leeuw”.

Tijdens het bezoek van de koning werd de tweede strofe van de Vlaamse Leeuw niet gezongen…

 Gebed voor het Vaderland
 (R. Pirijns – G. Feremans)

Heer, laat het Prinsenvolk
der oude Nederlanden
niet ondergaan in haat,
in broedertwist en schande;

maak dat uit d’oude bron
nieuw leven nogmaals vloeit,
schenk ons de taaie kracht
om fi er, vol vroom vertrouwen,
met nooit gebroken moed
ons land herop te bouwen;

tot statig als een eik
voor U ons volk herbloeit ! 

De Vlaamse Leeuw
 (H. Peene – K. Miry)

Zij zullen hem niet temmen,
de fi ere Vlaamse Leeuw,
al dreigen zij zijn vrijheid
met kluisters en geschreeuw.
Zij zullen hem niet temmen
zolang één Vlaming leeft,
zolang de Leeuw kan klauwen,
zolang hij tanden heeft.

Zij zullen hem niet temmen
  zolang één Vlaming leeft,
zolang de Leeuw kan klauwen,
  zolang hij tanden heeft,
zolang de Leeuw kan klauwen,
  zolang hij tanden heeft.

De tijd verslindt de steden,
geen tronen blijven staan.
De legerbenden sneven; 
een volk zal nooit vergaan.
De vijand trekt te velde
omringd van doodsgevaar,
wij lachen met zijn woede:
de Vlaamse Leeuw is daar !
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1994

Koninklijk bezoek
De guldensporenviering van Brugge op 10 juli staat volop in de belangstelling 

door het onaangekondigde bezoek van het vorstelijk paar aan de aankomst 
van de Guldensporenmarathon. De koning zingt zowaar enkele zinnen van 
het Vlaamse volkslied mee. Na de manifestatie trekt de koning nog naar de 
Vlaamsgezinde abdij van Steenbrugge. Hij wordt er door abt Anselm Hoste 
rondgeleid en kijkt bewonderend naar het wereldvermaarde monnikenwerk 
Corpus Christianorum. Een smakelijke Tripel met de paters en het bestuur 
van de Guldensporenmarathon sluit het koninklijk bezoek af.

Ondertussen luistert het houtblazersensemble van het stedelijk muziekcon-
servatorium de academische zitting in de Gotische Zaal van het Stadhuis 
op. Traditioneel leidt de Brugse burgemeester Fernand Bourdon de viering 
in en wordt de zitting besloten met een receptie aangeboden door de stad 
Brugge. De gastspreker is dit jaar hoogleraar Lieven Van Gerven, nationaal 
voorzitter van het Davidsfonds. Hij stelt de vraag wat de Vlaamse Beweging 
op haar belangrijkste bezinnings- en mobilisatiedag na de opeenvolgende 
staatshervormingen uiteindelijk nog wenst te bereiken. Ondanks de vele 
verwezenlijkingen ontbreekt het Vlaanderen nog aan een eigen sociale 
zekerheidsstelsel en eigen fi scale inkomsten. Bovendien blijft het bedreigd 
door francofonen in zijn hoofdstad Brussel en in de taalfaciliteitengemeenten 
en is het een schandaal dat het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 
nog niet is gesplitst en aangepast aan de nieuwe staatsstructuur. Lieven Van 
Gerven roept op om langs democratische weg verder te werken aan een vol-
waardige zelfstandige staat, die alsdusdanig lidstaat van de Europese Unie 
zou worden. Dat is een onmisbaar instrument voor de sociaaleconomische 
emancipatie en voor de onbelemmerde maatschappelijk-culturele ontplooi-
ing van de Vlamingen. België staat volgens de spreker deze ontwikkeling 
in de weg. Daarom moeten de democratische Vlaamse instellingen worden 
gesteund en aangemoedigd.

Ook Jan Van Brugghe stelt in zijn toespraak op het avondfeest, als voorzit-
ter van het 11 Juli-Komitee, dat ondanks de goede economische toestand 
Vlaanderen, door het misbruik van taalfaciliteiten en het ontbreken van 

Koninklijk bezoek

Moenaert wisselt met
Bourdon

Verankering

Koningen en de
Guldensporenslag-
herdenkingen

1994199419

Links:

Programmaboekje en affi che 
guldensporenherdenking 1994.

Rechts:

Koning Albert II en koningin Paola 
wonen op de Burg, tussen de 
massa, de aankomst van de 
Guldensporenmarathon bij.
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een eigen fi scaal en sociale zekerheidsstelsel, nog steeds wordt bedreigd. 
De grootste bedreiging komt volgens hem van de groeiende economische 
afhankelijkheid van het buitenland. Zelfgenoegzaamheid moet daarom 
plaats maken voor een groeiend Vlaams bewustzijn.

De topact van het avondfeest is Jo Vally. Ook zangeres Corina en zanger Gust 
Teugels treden op. De Brugse inbreng komt van de SFX-Speelschaar en het 
ballet Olivia Geerolf met de uitvoering van Amadeus op muziek van Mo-
zart.

Moenaert wisselt met Bourdon
In zijn laatste ambtsjaar beleeft burgemeester Fernand Bourdon het meest 

genoegen aan de campagne “De stad komt naar je toe…”. Hiermee speelt 
het stadsbestuur in op de grote belangstelling die onder de Bruggelingen 
leeft om mee te denken en te werken aan het beleid. Na de verkiezings-
overwinning van de CVP, die terug de grootste fractie wordt, legt Patrick 
Moenaert als jongste burgemeester van Brugge de eed af. Fernand Bourdon 
volgt hem op als OCMW-voorzitter. De bestaande coalitie tussen CVP en SP 
blijft gehandhaafd. De Volksunie behoudt slechts één gemeenteraadszetel 
en het Vlaams Blok komt in de raad met onmiddellijk drie verkozenen, 
evenveel als Agalev. De VLD blijft na haar verkiezingsoverwinning en het 
inlijven van Andries Van den Abeele (CVP) en Bob Vanhaverbeke (VU) in de 
oppositie. Een handvol partijen die als grap waren bedoeld, zoals ROSSEM, 
PAIX, LIEFDE, ROBINH, NWP en WOW, maken zich inderdaad belachelijk en 
halen geen zetel. Mimi Kesteleyn-Sierens stapt over van de CVP naar de VLD 
en wordt verkozen tot Europees parlementslid.

De haven van Zeebrugge overschrijdt opnieuw de kaap van 33 miljoen ton 
verkeer als gevolg van de herneming van de economie. Zeebrugge wil zich 
profi leren als haven van de snel groeiende markt van het onbegeleid vracht-
verkeer en in het vervoer van nieuwe wagens en is ondertussen de derde be-
langrijkste Europese fruit- en vleeshaven. De havendirectie ijvert met haar 
snelgroeiende containerverkeer, met nieuwe diensten op het Midden- en 
Verre Oosten tot één van de toonaangevende containerhavens ter wereld uit 
te groeien. De tewerkstelling tracht men ondertussen te bevorderen door het 
invoeren van de categorie distributiearbeider van niet-havengebonden, maar 
binnen het havengebied uitgevoerde distributie en industriële activiteiten.

De Brugse bariton Hans Peter Janssens breekt door als musicalster met de 
hoofdrol in Chess. De hedendaagse beeldende kunst gedijt steeds minder in 
Brugge. Terwijl sterk wordt gefocust op het massatoerisme sluiten verschil-
lende kunstgalerijen hun deuren.

Brigitte Becue behaalt als eerste Belgische vrouw een bronzen medaille op het 
WK-zwemmen in Italië.

Verankering 
De Vlaamse minister-president Luc Van den Brande probeert de merknaam 

Vlaanderen te versterken en een groter politiek en economisch gewicht voor 
Vlaanderen staan daarbij centraal. Acht fi nanciële groepen en de Geweste-
lijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV) proberen samen de 
Vlaamse aanwezigheid in het bedrijfsleven te versterken. In zijn strijd voor 
de verankering van de Vlaamse economie botst hij met de federale regering 
bij de privatisering van Belgacom en de verkoop van de federale belangen 
in Distrigaz. Het verankeringoff ensief leidt tot de oprichting van de te-
lecommunicatiemaatschappij Telenet-Vlaanderen. Ook in het veld van de 
audiovisuele media wordt een verankeringsstrijd gevoerd met de weigering 
om VT4 op de Vlaamse kabel toe te laten. 

Een nieuwe studie bevestigt de aanzienlijke transfers van Vlaanderen naar 
Wallonië, doch de objectieve factoren van deze geldstroom kunnen niet 
duidelijk worden aangetoond. Daarom verschuift de inzet van het debat 
van de transferkwestie naar de nood aan coherente bevoegdheidspakketten. 
Verdere stappen in de staatshervorming betreff ende het sociaal-economisch 
beleid, het wetenschapsbeleid en het vervoerbeleid worden voorbereid.

Raymondus
Reynaert

Zarren, 3 maart 1932

was als doctor in de rechten 
werkzaam in een hypotheek-
maatschappij. Hij was arron-
dissementeel secretaris van 
de Vlaamse Volksbeweging en 
gemeenteraadslid te Assebroek 
voor de lijst Volksbelangen 
(1965-1970). In Groot-Brugge 
werd hij verkozen tot gemeen-
teraadslid vanaf 1971 en was 
schepen van Financiën (1977-
1988) voor de Volksunie. Met 
zijn recht-voor-zijn-raap-stijl en 
een stevige background was hij 
een van de dominante fi guren 
binnen het schepencollege. Op 
31 oktober 1989 nam hij ontslag 
als gemeenteraadslid. Hij blijft 
actief als bestuurder van de vzw 
Informativa, waarvan hij thans 
de voorzitter is.
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Tussen de federale regering en de regeringen van de gewesten en de gemeen-
schappen wordt een heftig begrotingsdebat gevoerd. De politiek geladen 
discussie draait om de bijdrage van de deelgebieden tot het bereiken van de 
Europese Maastrichtnorm. De middelen voor Vlaanderen groeien dankzij 
de opeenvolgende staatshervormingen immers beduidend sneller dan die 
van de federale overheid. Daarom vraagt de Hoge Raad van Financiën een 
grotere bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap.

In Voeren wordt José Happart voorgedragen als burgemeester, doch de Raad 
van State stelt dat hij geen burgemeester, zelfs niet waarnemend, kan zijn 
omdat hij de streektaal niet machtig is.

Koningen en de guldensporenslagherdenking
Het bezoek van koning Albert II en koningin Paola op 10 juli aan de Gulden-

sporenmarathon op voorstel van voorzitter Pol Van Den Driessche, veroor-
zaakt heel wat beroering. Voor de duizenden aanwezigen is dit een totale 
verrassing. In zijn dankwoord zegt Van den Driessche dat:
 “… de achtste Guldensporenmarathon poogde en poogt, net zoals de voorgaande edities, op 
een eigenzinnige manier de dag te herdenken waarop Vlaanderen toonde hoezeer het vrij-
heid beminde (…) Als een koning te rijk verwelkomen wij iedereen die het streven naar 
het behoud van de Vlaamse identiteit erkent. Heel speciaal begroeten wij koning Albert en 
koningin Paola die even met ons komen meevieren. Dit is een meer dan fraaie geste naar 
Vlaanderen en dat weten we eerlijk te waarderen, want het was ooit anders. Bedankt, 
Sire en Mevrouw, voor uw komst en aanwezigheid op dit Vlaamse feest.”.

Het publiek reageert enthousiast. Het vorstenpaar groet hierop de laureaten. 
Tot besluit van het publieke gedeelte wordt De Vlaamse Leeuw gespeeld. De 
koning zingt de laatste zinnetjes van de Vlaamse hymne zichtbaar mee. De 
deelname van het Belgische vorstenpaar aan deze 11 julimanifestatie zorgt 
voor nogal wat commotie in de Franstalige pers en leidt tot heftige interpel-
laties van het FDF en de Franstalige liberale partij PRL in het parlement, 
waarop premier Jean-Luc Dehaene in zijn eigen stijl koeltjes reageert. De 
storm gaat liggen als het vorstenpaar in september van datzelfde jaar te gast 
is op de Waalse feesten in Namen. Het gebeuren inspireert menig com-

Affiche Guldensporenmarathon.

Koning Albert II en koningin Paola 
begroeten de atleten van de 
Guldensporenmarathon
bij de aankomst.

Onder:

Koning Albert II begroet in de 
abdij van Steenbrugge de 
organisatoren van de 
Guldensporenmarathon.
We zien van links naar rechts: 
Mevr. W. Van Houtte, Werner Van 
Houtte, Denis Vermeire, Koning 
Albert II en Pol Van Den Driessche. 
In de achtergrond  Marc De 
Langhe, toenmalig schepen van 
Brugge.
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mentator tot beschouwingen over de verhouding tussen de monarchie en het 
streven naar Vlaamse autonomie. 

De interesse van de Belgische vorsten voor de Guldensporenslag is overigens 
niet uniek.

Leopold I benoemde symbolisch Hendrik Conscience, de auteur van De Leeuw 
van Vlaanderen, tot leraar Nederlands van de twee koningskinderen. Tevens 
stimuleerde hij de oprichting van monumenten die op een romantisch- 
heroïsche wijze vaderlandslievende helden uitbeelden. De latere oprichting 
van het standbeeld van Breydel en de Concinck paste in deze politiek.

Het was overigens zijn zoon Leopold II die dit standbeeld officieel onthulde 
op 15 augustus 1887. Hij maakte hierbij misbruik door te pleiten voor een 
sterker Belgisch leger en zijn sympathie te uiten voor het project “Brugge 
Zeehaven”. Hij kreeg echter kritiek op zijn eentalig Frans optreden. Daar-
om nam hij hierna terug de studie van het Nederlands op en gaf hij daarna 
sporadisch Nederlandstalige toespraken. Om zijn blazoen op te poetsen 
vaardigde hij eveneens kroonprins Boudewijn naar Brugge af om er de 
Vlaamse toneelvoorstelling “1302” bij te wonen en bij deze gelegenheid een 
vloeiende Nederlandstalige toespraak te houden. Toen hij bovendien recht-
stond toen de toehoorders De Vlaamse Leeuw aanhieven, veroorzaakte dit 
zoveel enthousiasme dat de prins een haast Messiaanse allure aangemeten 
kreeg. Eens koning zou deze “Vlaamse prins” de Belgische taaltoestanden 
oplossen. Hij stierf echter onverwachts in 1890.

Koning Albert I riep de Vlamingen op 5 augustus 1914, bij het begin van de 
Eerste Wereldoorlog, op de Guldensporenslag te herdenken. De Frontbe-
weging herinnerde de vorst hieraan in zijn “open brieven” van 11 juli 1917 
en 1918 om de blijvende achteruitstelling van de Vlamingen aan de kaak 
te stellen. Toen koning Albert I op 25 oktober 1918 na de bevrijding van 
Brugge samen met koningin Elisabeth te paard de stad binnenreed, gingen 
ze in eerste instantie naar het standbeeld van Breydel en de Coninck om het 
zeer nadrukkelijk te groeten. 

De aanwezigheid van de vorst was steeds van groot symbolisch belang. De 
onthulling van het standbeeld van Guido Gezelle ter gelegenheid van zijn 
honderdste verjaardag op 4 mei 1930 had eveneens de gemoederen beroerd 
en betekende de consecratie van de eentaligheid van Brugge. Ondanks 
enorme tegenstand van de toen nog talrijke franskiljonse Bruggelingen, 
woonde het vorstenpaar deze plechtigheid bij. Bij deze gelegenheid wap-
perde voor het eerst een reusachtige leeuwenvlag aan het Belfort en werd 
het standbeeld eveneens gehuld in een leeuwenvlag. Bij het spelen van De 
Vlaamse Leeuw stonden koning Albert I en koningin Elisabeth eerbiedig 
recht en zong de menigte mee.

Vlaams-nationalisten en 11 Juli
Voor de Vlaams-nationalisten is 11 juli hun hoogdag, zoals voor de socialisten 1 mei hun belangrijkste feest- en strijddag is. Al in 1893 roept het 

Nationaal Vlaamsch Verbond 11 juli uit tot de nationale feestdag voor Vlaanderen. In 1918 kondigt de activistische Raad van Vlaanderen deze dag 
af tot de officiële Vlaamse herdenkingsdag. Toch weigeren de radicale Vlaams-nationalisten tijdens het interbellum soms deel te nemen aan de 
guldensporenvieringen. Voor hen zijn de officiële 11 julifeesten niet altijd radicaal genoeg. Zo participeert de Frontpartij en het VNV soms niet 
aan de vieringen. Zij organiseren dan hun eigen herdenkingen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de collaborerende Vlaams-nationalisten 
het monopolie. 

Na de Tweede Wereldoorlog sluiten zij terug aan bij de door de katholieken gemonopoliseerde vieringen. Op het einde van de jaren ’50 en tij-
dens de jaren ’60 manifesteren de Vlaams-nationalisten zich uitdrukkelijker en zetten hun schouders onder de guldensporenherdenkingen. 
Zij proberen van de vieringen niet enkel een feest, maar ook een strijdmanifestatie te maken. Om het groeiend Vlaams bewustzijn te tonen, 
wordt het uithangen van de Vlaamse Leeuw aan particuliere en officiële gebouwen gestimuleerd. Onder hun impuls worden in vele gemeen-
ten herdenkingen op touw gezet. De overheid bevordert na de opeenvolgende staatshervormingen meer en meer de guldensporenherdenkin-
gen. De radicaalste Vlaams-nationalisten, meestal gegroepeerd in het Vlaams Belang en zijn bevriende organisaties, betreuren dat de meeste 
11 julivieringen zijn herleid tot louter feesten. Zij vinden dat de herdenkingen zijn gedevalueerd tot schranspartijen, al dan niet met behulp van 
zogeheten “feestcheques”. Vooral als de feestredenaars geen of onvoldoende Vlaamsgezinde reflex vertonen, wordt fel geageerd. In de marge 
van de officiële vieringen organiseren ze militante 11 julivieringen. De gematigde Vlaams-nationalisten echter blijven enthousiast meewerken 
aan de “officiële” feesten en proberen op hun hoogdag zoveel mogelijk volk te betrekken bij de vieringen.
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1995

Leopold 3 na Albert II 
Terwijl de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia uit Steenbrugge op 10 juli op de 

Markt het 11 juliconcert geeft, gaat in het Stadhuis de academische zitting 
door. Leo Ponteur, de nationale voorzitter van het Willemsfonds houdt de 
gelegenheidsrede. Het koperensemble van de speelschaar Sint-Fransiscus-
Xaverius luistert de academische zitting op. Burgemeester Patrick Moe-
naert spreekt er zijn eerste 11 juliwoordje uit. Hij noemt de 11 juliviering 
een hulde aan het ontvoogdingsproces dat in een ver verleden aanvang nam 
en nog steeds voortduurt. Hij wijst erop dat de Vlamingen het sluitstuk van 
dit proces beleven doordat men voor het eerst de politici heeft mogen kiezen 
die ons rechtstreeks zullen vertegenwoordigen in de Vlaamse Raad. 

Leo Ponteur ziet de uitdaging voor Vlaanderen meer op het sociaalecono-
mische dan op het culturele vlak liggen. Hij verwijst in zijn toespraak 
onder meer naar de viering van Honderd Jaar Zeebrugse haven. Dankzij 
de vernieuwde Zeehaven realiseert de Brugse agglomeratie een opvallende 
groei. Over vijf jaar worden vijfduizend extra banen verwacht. De grootste 
uitdaging voor het Brugse ziet hij dan ook in het harmonisch doen samen-
gaan van het historische erfgoed en de landschappelijke rijkdom met het 
waardevolle karakter van de polders, de kust en ten slotte de Zeehaven als 
groeipool. Verder hoopt hij dat het nieuwe 
rechtstreeks verkozen Vlaams Parlement zijn 
taak ten volle zal kunnen verrichten. Het 
ontbreken van een eigen Vlaamse fi scaliteit 
en de overdreven scheefgroeiingen in de fe-
derale sociale zekerheid zijn de belangrijkste 
tekorten. Ten slotte pleit Leo Ponteur voor 
een postmoderne Vlaamse Beweging die de 
geestelijke emancipatie in een multiculturele 
wereld nastreeft en die zich niet opsluit in 
een “Eigen volk eerst”-ideologie dat leidt tot 
separatisme.

Na de gebruikelijke verfrissing volgt de tradi-
tionele bloemenhulde. Het avondfeest op de 
Burg sluit de herdenking af met Dana Winner 
als publiekstrekker. Ook de kleinkunstgroep 
“Zakdoek”, zanger Gust Teugels, de SFX-
Speelschaar  en de zangkoren “Tonadiores”, 
“Tonadissimo” en “Jonk Van Herte” zijn van 
de partij. Voorzitter Jan Van Brugghe ver-
wijst op het avondfeest naar de malaise in de 
Vlaamse Beweging op een moment dat een-
dracht noodzakelijk is om verdere doelstel-
lingen te bereiken. 

De dag voordien, op 9 juli, namen zowat 1100 
atleten deel aan de negende Guldensporen-
marathon. Nadat de Flanders Dixieland de 
lopers verwelkomt heeft op de Burg, lauwert 
de Vlaamse premier Luc Van den Brande 
de winnaar. In het kader van de 11-daagse 
Vlaanderen-Europa wordt een klassement op-
gemaakt tussen de Vlaamse en andere Euro-
pese deelnemers. Minister-president Van den 
Brande treedt uiteraard aan als kapitein van 
de Vlaamse ploeg, terwijl rector Fragnère van 
het Europacollege het leiderschap aanvaardt 
van het Europese team. VTM-ster Erik Goos-
sens en zijn kompanen van Leopold 3 zorgen 
aansluitend voor het gratis spektakel. 

Leopold 3 na Albert II

Politie, cipiers en illegalen
voeren actie

Rechtstreekse verkiezingen
voor het Vlaams parlement

1995199519

Affi che guldensporenherdenking.



40 JAAR 11 JULI-KOMITEE BRUGGE100

Het 11 Juli-Komitee en de vzw Guldensporenmarathon slagen er opnieuw 
in de Vlaamse Feestdagen een volkser tintje te geven en de massa aan te 
spreken, terwijl de Vlaamse Beweging in crisis verkeert.

De driedaagse festiviteiten worden op 11 juli afgesloten met de 19de Brugse 
Mettentocht, die de deelnemers dit jaar door de polders via Ramska-
pelle naar Zeebrugge brengt voor een rondvaart in de haven.

Politie, cipiers en illegalen voeren actie
De binnenstad ontsnapt nauwelijks aan een watersnoods-

ramp. De Ringlaan, de Coupure en het Minnewater 
lopen over en de Assebroekse Meersen staan blank. 
De voorziene bouw van een keersluis in Beernem 
moet op termijn een oplossing bieden.

De aanhoudende overbevolking en het perso-
neelstekort in het penitentiair complex van 
Sint-Andries leiden herhaaldelijk tot stipt-
heidsacties van de cipiers. Ook in de nabijgele-
gen Refuge, het centrum voor opgesloten illegalen, 
rommelt het en breekt er een opstand uit. De politie 
staakt voor hogere weekendvergoedingen wanneer de 
Heilige Bloedprocessie door de Brugse straten trekt.

De Zeebrugse haven viert haar eeuwfeest met onder andere een 
grote parade van zeilschepen en een historische stoet met maar 
liefst 900 fi guranten en 34 taferelen in de binnenstad. De haven kent 
een moeilijk jaar na de opening van de Kanaaltunnel. De Vlaamse 
Havencommissie keurt de aanleg van een tweede containerkaai goed. 
Het provinciebestuur schorst de milieuvergunning van de Cokesfa-
briek. De fabriek zal moeten sluiten en 170 banen gaan verloren. In 
de Gistfabriek zal de helft van het personeel moeten afvloeien. Ook in 
de televisiefabriek Philips en bij de treinbouwer Bombardier ogen de 
tewerkstellingsvooruitzichten weinig rooskleurig. De jeugdwerkloos-
heid loopt hoog op.

Het nieuwe stadsbestuur presenteert een beleidsnota waarin het de in-
spraak centraal stelt. Als tweede Vlaamse stad wordt de rechtstreekse 
aansluiting op internet gerealiseerd. De erkenning van het Cultuur-
centrum brengt terug een broodnodige dynamiek op gang. In samen-
werking met de openbare vervoersmaatschappijen wordt de milieu-
hinder van het autoverkeer verder aangepakt. Het stadsbestuur blijft 
verveeld met het dossier van het Pandreitje en beslist de particuliere 
vuilnisbakken af te schaff en.

Rechtstreekse verkiezing voor het Vlaams Parlement 
Voor het eerst kunnen de Vlamingen hun vertegenwoordigers in het Vlaams 

Parlement rechtstreeks verkiezen. Aan het gelijktijdige lidmaatschap van de 
Kamer of Senaat en de Vlaamse Raad komt een einde.

José Happart draait een nieuw rondje in de Voeren-carroussel. Hij dreigt er-
mee zich tot burgemeester van Voeren te laten benoemen, tenzij de Fransta-
ligen in Voeren de kans krijgen zich nauwer aan te sluiten bij de Franstalige 
gemeenschap. Er wordt gespeculeerd op de val van de regering, doch de 
“crisette” leidt tot een vernedering voor Happart. Er is wel discussie over de 
taakverdeling tussen de gouverneur van Limburg en het college van provin-
ciegouverneurs inzake de voogdij over Voeren.

De 68ste IJzerbedevaart wordt gekenmerkt door onenigheid. In zijn toespraak 
pleit voorzitter Lionel Vandenberghe ervoor dat het nieuwe, zelfstandige 
Vlaanderen vrij, vredelievend en verdraagzaam zou zijn. Enkele duizenden 
fl aminganten volgen de manifestatie van op de overzijde van de IJzer en 
eisen een radicalisering van de toespraak.

Boven:

In het zonnetje toekijken naar de 
aankomende marathonlopers.

Onder:

Een marathonloper in  origineel 
pak die blijkbaar nog ergens 
verwacht wordt...

Andrea Heus
21 maart 1944

was provinciaal bediende en is 
moeder van zes dochters. Ze 
was bijzonder actief als lid van 
het bestuurscomité van de Fe-
deratie voor Vlaamse Vrouwen. 
Onder haar impuls kwamen op 
14 mei 1981 een aantal vrouwen 
samen om de Brugse afdeling 
“Den Eglantier” op te richten. 
De afdeling groeide door de aan-
trekkingskracht die uitging van 
haarzelf en de bestuursleden Jo 
Speybrouck, Lies Blomme, Heidi 
Van Dorpe, Chris Vandermoere, 
Lena Verhaeghe en Liesbeth Van 
Ael. Eind 1996, precies 15 jaar na 
de start, besloten de zeven er 
mee op te houden op het top-
punt van de bloei. Zij was ook 
actief als bestuurslid van de 
Volksunie en was één van de wei-
nige vrouwelijke bestuursleden 
in de geschiedenis van het 11 Juli-
Komitee.
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1996

Brugge lonkt naar 2002 
In 1996 slaat het 11 Juli-Komitee een nieuwe richting in. Naast de klassieke 

guldensporenherdenking op 10 juli, de Brugse Mettentocht en de Gul-
densporenmarathon verschuift het hoogtepunt naar de offi  ciële afsluiting 
van de 11-daagse Vlaanderen-Europa 2002. Het stadsbestuur, het Brugse
11 Juli-Komitee en de vzw “11-daagse Vlaanderen-Europa 2002” organise-
ren deze slotmanifestatie. 

De klassieke viering op de vooravond van 11 juli start met een 11 juliconcert 
op de Markt, terwijl gelijktijdig de academische zitting plaatsvindt in de 
Gotische Zaal van het Stadhuis. Daarop volgt de bloemenhulde aan het 
standbeeld van Breydel en De Coninck op de Markt, waarna een zangavond 
volgt in de huisbrouwerij “Straff e Hendrik”. Op de academische zitting 
spreekt burgemeester Patrick Moenaert er zijn verwondering over uit dat 
Brugge oorspronkelijk in geringe mate in het programma van de 11-daagse 
Vlaanderen-Europa 2002 betrokken was, maar acht zich gelukkig dat dit 
euvel is rechtgezet. 

Jan Van Brugghe haalt in zijn rede uit naar de nestbevuilers die in het kader 
van de mondialisering van de cultuur de eigen Vlaamse cultuur met plezier 
bekladden. 

De meeste weerklank krijgt echter Frans Crols, de hoofdredacteur van 
“Trends”. Hij wijst in zijn met economische gegevens doorspekt betoog 
dat de kleine volksgemeenschappen niet machteloos zijn in het creëren van 
tewerkstelling en economische welvaart. Hij pleit voor de Vlaamse veran-
kering van de eigen economie zodat bedrijven als Philips Brugge en Brug-
eoise & Nivelles hun kennis, tewerkstelling en toekomst zouden kunnen 
vrijwaren. Zijn oproep voor een “Vlaanderen dat België niet nodig heeft 
om welvarend te zijn” illustreert hij met een liefdesverklaring aan het adres 
van de VLD van “uw stadsgenoot Pierre Chevalier die publiek zegt wat een 
groeiende groep Vlaamse zakenlui en politici binnenskamers meent”. Hier-
bij verwijst Crols naar de parlementaire uitspraken van Chevalier waarbij 
het mogelijke uiteenvallen van België wordt gespiegeld aan de vreedzame 
scheiding van Tsjechië en Slovakije. Ook het pleidooi van Guy Verhofstadt 
voor de communautarisering van de fi scaliteit en de sociale zekerheid juicht 
Crols toe. Minder enthousiast is de socialistische schepen Jean Vanden 
Bilcke die buiten wacht voor de bloemenhulde, omdat hij de toespraak van 
Frans Crols niet wenst bij te wonen.

Brugge lonkt naar 2002

Bouw(plannen) en gesjoemel

Proeve van Grondwet
voor Vlaanderen

1996199619

Affi che slotmanifestatie
11 daagse Vlaanderen-Europa 
2002.

Rechts:

Gust Teugels leidt de 
zangavond.
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De Brugse Mettentocht op 11 juli is op zijn twintigste verjaardag een jubi-
leumeditie. Daarom gaat de wandeling gepaard met een aanvullend pro-
gramma in Sluis, waar onder meer een ontvangst op het Stadhuis en een 
beiaardconcert plaatsvinden.

Het grootste publiek komt opdagen voor de offi  ciële afsluiting van de
11-daagse Vlaanderen-Europa op 13 juli. Door een tekort aan plaatsen 
kunnen veel belangstellenden deze slotmanifestatie op de Burg echter niet 
bijwonen. Voordien op deze dag opent de minister-president Luc Van den 
Brande de tentoonstelling Vlaanderen-Schotland en worden in een acade-
mische zitting in het Stadhuis een tiental Gulden Sporen uitgereikt aan 
verdienstelijke projecten. Het bruisend muzikaal volksfeest dat symbolisch 
om 20.02 uur start omvat optredens van het Symfonisch Jeugdorkest van 
Vlaanderen onder leiding van Robert Groslot, Connie Neefs, Geert Hoste, 
Jo Lemaire en Will Tura. Na een internationaal intermezzo met de Deense 
gitarist Morton Alfred Hoirup en accordeonist Carl Erik Lundgaard volgt 
het massaspektakel Symfonie der Stenen. In een architectorale symfonie wil 
een dolgedraaide componist de geschiedenis van het Stadhuis in noten vat-
ten. Maar het stenen monument grijpt in met muziek, licht, choreografi e 
en vuurwerk om zijn eigen verhaal uit het stof der eeuwen te bulderen. De 
stadsbeiaardier Aimé Lombaert zorgt voordien voor een concertino met 
werk van Vlaamse componisten en nadien voor een serene, bronzen versie 
van De Vlaamse Leeuw. 

Met het kleurrijke spektakel zet Brugge zijn kandidatuur kracht bij voor de 
titel van Culturele Hoofdstad van Europa in het symbolische jaar 2002, 
zeven eeuwen na de Guldensporenslag. Het schepencollege beslist om een 
beschermcomité op te richten en een waardig programma samen te stellen. 
Ze krijgen hierbij de uitdrukkelijke steun van premier Jean-Luc Dehaene en 
Vlaams minister-president Luc Van den Brande.

Bouw(plannen) en gesjoemel
Brugge is weer een bouwwerf en nieuwe bouwplannen worden ontvouwd. 

De Markt wordt een parkeervrije zone. Ook het stationsplein wordt onder 
handen genomen. Het hotel- en congresproject voor het Pandreitje geraakt 
in het slop en de stad trekt deze gronden terug naar zich toe en plant er be-
woning en een buurtgarage. De langverwachte concertzaal zal op het Zand 
worden gebouwd en ook de uitbreidingsplannen voor het Olympiastadion 
komen klaar. Brugge moet zich immers opmaken voor het Europees voet-
balkampioenschap in 2000. Olympia wordt ondertussen omgedoopt tot het 
“Jan Breydelstadion”. 

Ook in de haven is er volop bouwactiviteit. Electrabel bouwt een grote elektri-
citeitscentrale langs de Pathoekeweg. Het eerste deel van de Interconnector, 
dat het Britse gas moet aanvoeren naar het vasteland, wordt aangelegd. De 
warmtekrachtkoppeling op de LNG-terminal in de oostelijke voorhaven 
maakt het ondertussen mogelijk de productie van elektriciteit te koppelen 
aan de vergassing van vloeibaar aardgas. Zeebrugge wordt steeds belangrij-
ker in de energievoorziening en -distributie.

De concessieovereenkomst met de directie van het Boudewijnpark wordt ge-
ruild voor een erfpachtovereenkomst. Het park kan zich uitbreiden tot een 
pretpark en de stad is eindelijk van de onderhoudskosten verlost. De meeste 
commotie ontstaat als blijkt dat de populaire zondagsmarkt op de privé-
veemarkt te Sint-Michiels illegaal is. Om de wet op de ambulante handel na 
te leven verhuist men de zondagsmarkt, na veel protest, naar Ten Briele. 

Witte ballonnen worden er in Brugge opgelaten in de nasleep van de Witte 
Mars in Brussel. Er is her en der sprake van een nieuwe politieke cultuur en 
de scandalitis bereikt ook Brugge. Een aannemer van het Sint-Janszieken-
huis moet na gesjoemel miljoenen terugbetalen. Gesjoemel wordt tevens in 
verband gebracht met oliebaron Carlos Rosseel, tickets voor de reierond-
vaarten en zelfs met de tickets voor de prestigieuze Memlingtentoonstelling. 

Yvan Schapdryver
Brugge, 4 juli 1944

was leider van het Bert Claeys-
vendel. Eind de jaren ’60 was 
de Vlaams-nationale jeugd-
vereniging aangesloten bij het 
Algemeen Diets Jeugdverbond 
(ADJV). Dit vendel sloot begin 
de jaren ’70 aan bij het Vlaams 
Nationaal Jeugdverbond (VNJ). 
Al snel bloeide het Brugse VNJ 
tot een jeugdgroepering met 150 
actieve leden. Als West-Vlaamse 
gouwleider werkte hij actief 
aan de uitbouw van het VNJ in 
West-Vlaanderen. Halverwege de
jaren ’80 verdween hij op het ach-
terplan.
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Club wordt weer kampioen en wint tegen Cercle de bekerfinale. Triatleet Luc 
Van Lierde staat volop in de schijnwerpers. Hij wordt Europees kampioen, 
twee keer vice-wereldkampioen en wint de Iron Man in Hawaï. Brigitte 
Becue haalt op de Olympische Spelen in Atlanta een zevende en achtste 
plaats.

Proeve van Grondwet voor Vlaanderen 
Tijdens de besparingsronde van de regering-Dehaene die er nodig is om te 

voldoen aan de Maastrichtnorm, is er communautair gekibbel over de verla-
ging van het BTW-tarief op sier- en snijbloemen. In ruil voor de hulp aan de 
(voornamelijk Vlaamse) siertelers, eisen de Franstalige partijen de afschaf-
fing van de accijns op drinkwater ten voordele van de (voornamelijk Waalse) 
drinkwaterproducenten.

Het Arbitragehof vernietigt de subsidie van de Franstalige Gemeenschap aan 
Franstalige verenigingen in Vlaamse faciliteitengemeenten omwille van de 
schending van het territorialiteitsbeginsel. 

De Vlaamse regering keurt een “discussienota” goed met “oriënterende kracht-
lijnen en constructieve denksporen” voor de toekomstige staatsinrichting 
van België. Daarin wordt geopteerd voor een tweeledige staatsstructuur, 
met een bijzondere plaats voor Brussel en bijkomende bevoegdheden en 
fiscale en financiële beleidsinstrumenten voor de deelstaten Vlaanderen en 
Wallonië. Dat lokt bij de Franstaligen zure reacties uit wegens “de negatie 
van de realiteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”. De discussie laait 
hoog op rond 11 juli als minister-president Luc Van den Brande pleit voor 
ruimere fiscale autonomie en kritiek uit op het “immobilisme” van Wallonië 
en de PS. Diverse Waalse politici vrezen dat de weg van het confedera-
lisme zal leiden tot Vlaamse afscheiding en ze dreigen met de aansluiting 
bij Frankrijk. Ondertussen stellen vijf jonge juristen in het nieuwe Vlaams 
Parlement hun Proeve van Grondwet voor Vlaanderen voor.

Bemiddelingspogingen tussen het IJzerbedevaartcomité en het rechts-radi-
cale IJzerbevaartforum lukken niet. Tijdens de IJzerbedevaart leidt dit tot 
gewelddadige protestacties, waarbij extreemrechtse militanten ook oude 
V.O.S.’sers van het podium duwen.

De geldmiddelen van het 11 Juli-Komitee
Sinds de guldensporenvieringen een jaarlijkse traditie geworden zijn en een onderdeel uitmaken van de Brugse feesten, komen de geldmiddelen 

uit de Stadskas. De stad zorgt ook voor de logistieke steun. In tegenstelling tot het Kortrijkse stadsbestuur is dat van Brugge niet geneigd grote 
middelen te verstrekken voor de 11 julivieringen. Voorrang wordt immers gegeven aan grote manifestaties als de Gouden Boomstoet of het Heilig 
Bloedspel. Omdat de feesten gratis moeten zijn, kunnen de organisatoren niet beschikken over extra middelen. Binnen dat strakke budgettaire 
kader worden de 11 julivieringen jarenlang georganiseerd. Men slaagt daarin door een beroep te doen op vrijwilligers en amateurgezelschappen. 
Tussen 1952 en 1955 wordt steeds 25.000 frank uitgetrokken en de organisatoren slagen er steeds in binnen het budget te blijven. Tussen 1956 
en 1958 lopen de kosten op tot ongeveer 60.000 frank doordat er een beroep wordt gedaan op professionele muzikanten. Daarbovenop komen 
nog de kosten voor de aparte vieringen in Zeebrugge. Dat leidt tot kritiek vanuit het berek van feesten. In het begin van de jaren ’60 werd het 
budget teruggebracht tot maximum 40.000 frank. 

De financiële tegemoetkoming is in 1968 weer opgelopen tot 55.000 frank. Ondanks de gemeentefusie stijgt het budget niet in het begin van de 
jaren ’70. In 1974 zijn er slechts 30.500 frank kosten. Vanaf 1976 worden bijkomende middelen aangeboord door een beroep te doen op spon-
sors. Het Noordstarfonds, de culturele stichting van Noordstar en Boerhave, en de Kredietbank steunen tot in de jaren ’90 de vieringen. In 1976 
is de stedelijke bijdrage gestegen tot 85.000 frank. De grootste kosten zijn de optredende artiesten, terwijl de beheers- en secretariaatskosten 
(drukwerk, affiches, postzegels, …) beperkt blijven tot maximaal 10%.

In 1987 stelt de stad voor de organisatie van het Jan Breydel en De Coninckjaar één miljoen frank werkingsmiddelen ter beschikking. Dankzij de 
steun van hoofdsponsor de Kredietbank, de vele (vooral Brugse) bedrijven en enkele initiatieven kunnen voldoende financiële (en materiële) 
middelen worden verzameld om het omvangrijke programma te ondersteunen. Bovendien zorgen de organisatoren van de Guldensporenma-
rathon voor eigen sponsoring.

In 1991 stelt de nieuwe voorzitter van het 11 Juli-Komitee, Jan Van Brugghe, vast dat de jaarlijkse stadsbijdrage te beperkt is om een degelijk pro-
gramma samen te stellen. Burgemeester Frank Van Acker gaat in op zijn bede en verhoogt de middelen. Ook wordt contact opgenomen met 
de Vlaamse Gemeenschap voor het verkrijgen van subsidies. Deze subsidies worden vanaf 1996 echt substantieel via de organisatie Vlaande-
ren-Europa 2002. Vanaf 2003 gaat deze financieringsstroom langs Vlaanderen Feest!, dat ook buurtfeesten en lokale verenigingsinitiatieven 
subsidieert met feestcheques.
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Lichtspektakel op de autovrije Markt
Opnieuw ligt het hoogtepunt van de guldensporenviering op het slotfeest van 

de 11 daagse Vlaanderen-Europa 2002. Deze manifestatie gaat dit jaar ech-
ter door op de Markt in plaats van op de Burg, om niet zoals vorig jaar heel 
wat belangstellenden te moeten ontgoochelen door het gebrek aan plaats. 
Op de autovrije Markt worden 1.500 comfortabele zitplaatsen voorzien en 
de dag zelf worden ook nog banken opgesteld, goed voor ongeveer 4.000 
man, terwijl de ondergrondse parkeergarages langer openblijven. Het gratis 
feest kan weer rekenen op een massale belangstelling. Na een beiaardcon-
cert treden Dirk Van Esbroeck met gezongen Vlaamse poëzie, Collectivo 
Pulchinella met Italiaanse volksmuziek en de jonge Bulgaarse vioolvirtuoos 
Jossif Ivanov op. Daarna brengen Della Bosiers, Jan Dewilde en Liesbeth 
List een muzikaal optreden. De akoestiek laat echter te wensen over zodat 
de optredens niet volledig tot hun recht komen, wat leidt tot storend heen en 
weer geloop in het publiek. Toch blijft de massa, die is aangegroeid tot meer 
dan 5.000 mensen, om te genieten van een oogverblindend lichtspektakel 
van de fi rma Xanto van Bruggeling Francis Vandorpe. De lichtkanonnen, 
laserstralen en tal van andere belichtingsapparatuur steken de Halletoren en 
de Markt in een zee van licht, goed voor een uniek en sfeervol decor voor 
de uitvoering van een concert van L’Arco Musicale dat, onder leiding van 
dirigent Dirk Brossé, in première gaat. Op de Halletoren verschijnt ook het 
jaartal 2002, als referentie naar de festiviteiten rond “Vlaanderen-Europa 
2002”. Brugge hoopt dat het zich dan Culturele Hoofdstad van Europa mag 
noemen.

Aan de slotmanifestatie gaat een academische zitting in het Stadhuis vooraf. 
De burgemeester stelt er dat “Brugge een stad is met een rijk verleden en 
een eigen profi el in het Europa van de regio’s en dat willen we kracht bij-
zetten door als gastheer op te treden bij Euro 2000 en ons ook kandidaat 
te stellen voor de titel van Europese Culturele Hoofdstad 2002”. Professor 
Ludo Abicht van het marxistische Masereelfonds vaart in zijn gelegen-

Lichtspektakel op de
autovrije Markt

Kandidaat Europese
Culturele Hoofdstad
2002

Verzet tegen fi scale
en sociale autonomie
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Een feestelijk bevlagde Burg voor 
de 11 juliviering.
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11 daagse Vlaanderen-Europa 
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heidstoespraak uit naar wat hij de schamele Vlamingen noemt die zich over 
hun nationale identiteit schijnen te schamen. Hij roept op om niet lichtzin-
nig met het begrip identiteit om te gaan. Richard Celis, voorzitter van de 
11-daagse Vlaanderen-Europa 2002 blikt tevreden terug naar de afgelopen 
twee weken waarin in tweehonderd gemeenten tientallen Vlaams-Europese 
manifestaties duizenden mensen op de been brengen. Tenslotte deelt minis-
ter-president Luc Van den Brande aan een tiental organisaties of initiatieven 
die “de uitstraling van Vlaanderen in de wereld helpen bevorderen” een Gul-
den Spoor uit. Eén van de laureaten is de Bruggeling Didier Leroy, chef in 
Gasthof “De Kroon”, die de culinaire wedstrijd won.

Op de academische zitting twee dagen voordien in dezelfde Gotische Zaal 
heeft burgemeester Patrick Moenaert het over de identiteit van de Vlamin-
gen en van de Bruggelingen in het bijzonder. “Dat laatste kan een bijdrage 
leveren tot een Europa van de intimiteit, een zinsnede die vaak voorkomt in 
ons sollicitatiedossier voor de kandidatuur van Europese Culturele Hoofd-
stad 2002”. Jan Van Brugghe betreurt dat de meeste Bruggelingen de Brus-
selse problematiek als een ver van hun bed aangelegenheid beschouwen. 
Gastspreker professor Eric Ponette, voorzitter van het Vlaams Geneeshe-
renverbond, geeft een helder betoog met als titel De Volkse eigenheid. Hierbij 
gaat hij het migrantenvraagstuk niet uit de weg :
“Inwijkelingen uit andere landen zijn welkom op voorwaarde dat hun aantal een te bepa-
len procent van onze bevolking niet overschrijdt, dat de overheid een efficiënte spreidings-
politiek voert en dat de inwijkelingen zich aanpassen aan onze taal en wetten en dat zij 
zich als echte gasten gedragen in hun contacten naar buiten.”.

De zondag voordien verloopt de elfde Guldensporenmarathon volgens een 
droomscenario met twee wedstrijdrecords door het regenachtig weer bij de 
start en een zomerzon bij de aankomst op de Burg. Dit plein loopt daarna 
helemaal vol voor het optreden van de populaire popgroep Get Ready. De 
duizenden fans die de jongensgroep bedelven onder een pluche regen van 
beertjes zijn voordien moeiteloos opgewarmd door Wendy Van Wanten. 

Kandidaat Europese Culturele Hoofdstad 2002
Zeebrugge staat bij een massa bezoekers in de kijker met een gigantische 

zandsculptuur. Deze belangstelling wordt gebruikt om de kandidatuur van 
Brugge voor Europese Culturele Hoofdstad in 2002 te onderstrepen. Ook 
de tentoonstelling Kant in Europa past in deze campagne. De samenwerking 
tussen ciné Lumière, de Cactus en De Korre in één gebouw, de Republiek, 
geeft nieuwe impulsen aan het culturele leven.

De autovrije Markt wordt ingezongen door Raymond van het Groenewoud 
en Helmut Lotti. Het nieuwe terrasreglement leidt tot een juridische strijd 
tussen het stadsbestuur en de horeca-uitbaters. Strijd is er ook van de mid-
denstand tegen de komst van de Franse doe-het-zelf gigant Leroy-Merlin.

Het stadsbestuur en het havenbestuur slaan de handen in elkaar om nieuwe 
bedrijven naar Zeebrugge te lokken. Er wordt reikhalzend uitgekeken naar 
de komst van twee wereldspelers : de Japanse bandenfabrikant Bridgestone 
en de Zweedse papierproducent Stora. De havenontsluiting blijft echter het 

Veel jong volk op de Burg voor
Get Ready in afwachting van de 
aankomst van de marathonlopers.
(voorpagina Het Nieuwsblad)
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knelpunt. De A17-verbinding tussen Jabbeke en Westkapelle wordt defi nitief 
geschrapt. Als toegift wordt beloofd de Expresweg veiliger te maken en de 
weg Antwerpen-Knokke om te vormen tot een volwaardige autosnelweg. 

Triatleet Luc Van Lierde wordt Sportman van het jaar na het veroveren van 
het wereldkampioenschap en het wereldrecord.

Verzet tegen fi scale en sociale autonomie
De Vlaamse overheid die – dankzij een strikt begrotingsbeleid en de fi nan-

cieringswet van 1989 – fi nancieel gezond is, wenst een eigen fi scaal beleid 
te voeren. Daarbij botst ze andermaal tegen de grenzen van haar bevoegd-
heden. Het plan om de vennootschapsbelasting te verlagen voor bedrijven 
die een werkgelegenheidsinspanning doen, botst op een Waals veto. De 
vermindering van de onroerende voorheffi  ng voor bedrijven die hun perso-
neelsbestand behouden of vermeerderen, wordt op zijn beurt door de Raad 
van State tegengehouden. Ook de verlaging van de successierechten bij erf-
opvolging in kleine bedrijven krijgt federale tegenwind.

De pogingen om het zwaartepunt van het sociaal overleg te verschuiven van 
het federale naar het regionale niveau stranden eveneens. Vlaamse aca-
demici, vakbondslui, werkgevers en politici proberen in het “Verdrag van 
Leuven” om de werkloosheid in Vlaanderen op middellange termijn te 
halveren. Naar een Vlaams sociaal akkoord wordt uitgekeken, omdat de
sociaal-economische ontwikkelingen in Vlaanderen niet langer mogen 
worden afgeremd door Wallonië. Van een loonkostenverlaging komt echter 
niets in huis omdat de vakbonden het federale overleg blijven verkiezen. 

Op de IJzerbedevaart wordt opgeroepen niet in een federale regering te stap-
pen zonder duidelijke afspraken betreff ende de splitsing van de sociale ze-
kerheid en verregaande fi scale autonomie voor de deelstaten. De VU kiest 
voor een onafhankelijk Vlaanderen in confederatie met Wallonië binnen 
een federaal Europa. De SP- en CVP-fracties in het Vlaams Parlement be-
reiken een principieel akkoord over de splitsing van de gezondheidszorgen. 
Jef Sleeckx dreigt daarom uit de SP-fractie te stappen. Minister Wivina 
Demeester lanceert het idee van een Vlaamse afhankelijkheidsverzekering 
voor zorgbehoevenden. Dit leidt tot felle kritiek van collega en partijgenoot 
minister Luc Martens. De PS haalt scherp uit naar de Vlaamse sociale ak-
koorden. 

De Brusselse regering verkeert in crisis wegens spanningen tussen de Ne-
derlandstaligen en Franstaligen. De beslissing om alle hangende taaldos-
siers (taalhoff elijkheid en taalkaders) in een taalakkoord te gieten doet de 
werking van het Brussels Gewest stokken. De bestuurlijke samenwerking 
tussen beide taalgroepen in Brussel wordt een fi ctie, omdat de meerderheid 
geen steun meer heeft van de meerderheid aan Vlaamse zijde. 

11-daagse Vlaanderen-Europa
Vanaf 1994 probeert de 11-daagse Vlaanderen-Europa initiatieven op cultu-

reel en sportief gebied te groeperen met als bedoeling de uitstraling van 
Vlaanderen in Europa te doen toenemen. Dat start als een eerder bescheiden 
privé-initiatief van de Vlaamse Culturele koepel met de bedoeling de groot-
se herdenking van zevenhonderd jaar Guldensporenslag voor te bereiden. In 
het aanvangsjaar wordt bescheiden gestart met een 20-tal modelgemeenten 
en 35 culturele verenigingen. In 1996 werken reeds 160 gemeenten, een 
100-tal sociaal-culturele verenigingen en 30 sportfederaties mee. De 11-
daagse geniet ondertussen de volle steun van de Vlaamse Gemeenschap en 
alle ministers van de Vlaamse regering.

Luc Vranckx
10 juli 1931

was als priester en doctor in de 
politieke en sociale wetenschap-
pen, directeur van het “Centrum 
voor Socio-Religieus Onderzoek” 
van het bisdom Brugge. Hij was 
actief in de werkgroep “Gamma” 
en pionier van “Euvo” (Europa 
der Volkeren) en als dusdanig 
actief in Baskenland en Frans-
Vlaanderen. Hij was mede-orga-
nisator van de Vlaams-Baskische 
avonden te Brugge ten voordele 
van de Baskische scholen en ini-
tiatiefnemer voor het aanbren-
gen van geel-zwarte Vlaamsta-
lige naamborden in Frans-Vlaan-
deren. Hij nam ontslag als lid 
van de Raad van Beheer van het 
IJzerbedevaartcomité om lid te 
worden van het aanbevelingsco-
mité van de IJzerwake. Hij kreeg 
samen met Gamma de eerste 
Prijs Stichting Witteryck in 1981.
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Gulden Spoor voor Brugge 2002
Tijdens de academische zitting op zondag 12 juli ter afsluiting van de 11-daagse 

Vlaanderen-Europa 1998 mag burgemeester Patrick Moenaert uit handen 
van de Vlaamse minister-president een Gulden Spoor van de Internationale 
Uitstraling in ontvangst nemen in de categorie gemeentelijke initiatieven. 
Hiermee looft het comité Vlaanderen-Europa 2002 het Brugs stadsbestuur 
ondermeer met het binnenhalen van de nominatie Europese Culturele 
Hoofdstad 2002. Richard Celis van het comité meent hierbij dat:
 “… dankzij Brugge, Vlaanderen een plaats op de wereldkaart in de vijftiende eeuw 
verwierf als één van de belangrijkste steden in het noorden. De geschiedenis herhaalt zich, 
want 700 jaar na de Brugse Metten en de Guldensporenslag wordt Brugge Europese Cul-
turele Hoofdstad. Hierdoor wordt een enorme promotie mogelijk voor heel Vlaanderen, dat 
zal meegenieten van de internationale belangstelling.”.

Het comité looft de inspanning van het stadsbestuur om het dossier met suc-
ces af te ronden en voor de samenwerking met Salamanca.

Ook tijdens de academische zitting op 10 juli knipoogt de burgemeester 
naar 2002. “Brugge speelde een belangrijke rol in 1302 en heeft er nog een 
belangrijke te spelen in 2002” stelt hij. Gastspreker hoogleraar Matthias 
Storme, voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, 
stelt vast dat :
 “België is gestorven omdat de cultuurverschillen zo groot zijn geworden en het respect 
voor het Nederlands en zijn taalgebied bij de Franstaligen zo klein is gebleken. Het is een 
confederale structuur van twee eentalige landen. De staatshervorming is onvermijdelijk 
geworden, niet omdat de Vlamingen over alles hetzelfde denken, maar juist omdat zij een 
kader willen scheppen waarbinnen zij van mening kunnen verschillen en de democratie 
kunnen laten spelen.”.

Zijn wens is dat Vlaanderen in 2002 een volwaardig Europese lidstaat wordt. 
Jan Van Brugghe, voorzitter van het 11 Juli-Komitee, sluit de rij sprekers af 
en verwijst eveneens naar 2002 en vraagt om het comité bij de organisatie 
te betrekken en bovendien hoopt hij dat men hierbij het volkse aspect niet 
vergeet.

De vieringen hebben te lijden onder de barre weersomstandigheden. Het 
geplande gratis openluchtspektakel Vuurwerkmuziek van Händel met 
“Il Fondamento”, evenals het optreden van de drie bekende Brugse jazz-
musici pianist Kris Defoort, saxofonist Bart Defoort en bassist Bart De 
Nolf op zaterdagavond worden noodgedwongen naar de Stadsschouwburg 
verplaatst. Op zondag is de publieke opkomst matig door het wisselvallige 
weer. Nochtans is er fraai spektakel op de Markt met het symfonisch orkest 
“Il Novecento” onder leiding van Robert Groslot en optredens van stem-
menimitator Dirk Denoyelle, Spelers en Drinkers, Andrea Croonenberghs, 
Kathleen Vandenhoudt en Stef Bos. Hierbij staan enkele nummers van Ann 
Christie centraal. 

Gulden Spoor voor
Brugge 2002

Imagobuilding

Omzendbrief Peeters
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Op de affi  che van de driedaagse guldensporenherdenking prijken ook nog 
de klassieke bloemenhulde en een familiefeest in de Hallenzalen onder 
het motto Vlaanderen Zingt en Danst met volksdans door de groep “Van-
deu” uit Oostkamp op vrijdagavond. Op zaterdag is er traditiegetrouw de 
Brugse Mettentocht naar Sluis en Damme en een aperitiefconcert op het 
Walpleintje door de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia uit Steenbrugge. Op 
zondagmiddag start symbolisch om 13.02 uur de straatanimatie op de Burg. 
De Guldensporenmarathon kent een vlekkeloos verloop.

Imagobuilding
Brugge wordt na fraai lobbywerk op 28 mei verkozen tot Europese Culturele 

Hoofdstad 2002. Er wordt beslist tot de bouw van een nieuw Concertge-
bouw. Over de invulling van het culturele programma voor 2002 wordt 
volop gediscussieerd. Er wordt zelfs geprocedeerd over de auteursrechten 
op het logo Brugge 2002. Cultureel informateur Bart Caron stelt voor 
sommige kerken, zoals de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Walburgakerk, 
aan de eredienst te onttrekken en een culturele bestemming te geven. De 
tentoonstelling Van Memling tot Pourbus is de blikvanger van de Brugse cul-
turele affi  che. De Brugse hoofdredacteur van het Nieuwsblad Pol Van Den 
Driessche brengt de startplaats van de wielerklassieker de Ronde van Vlaan-
deren naar Brugge. In voorbereiding op het Europees voetbalkampioen-
schap in 2000 krijgt het Jan Breydelstadion 30.000 zitplaatsen. Aan het 
sportieve en culturele imago wordt hard gewerkt. De stad neemt bovendien 
een ombudsman, Marc Vandenbraembussche, in dienst. 

De economie doet het weer beter en de haven kan voor het eerst sinds 1992 
opnieuw met een nieuw record uitpakken. De komst van nieuwe scheep-
vaartlijnen brengen extra werkgelegenheid met zich mee. Zeebrugge is de 
sterkst groeiende containerhaven in Noord-Europa. Na jarenlang politiek 
gekissebis beslissen de havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge om 
samen te werken op het stuk van het containerverkeer.

Omzendbrief Peeters
In de commissie voor Staatshervorming in het Vlaams Parlement groeit de 

consensus over een fi scaal minimumprogramma : de volledige regionalise-
ring van de gewestbelastingen en de gedeeltelijke overdracht van de perso-
nenbelasting naar de deelstaten. Ondertussen bouwt de Vlaamse overheid 
zijn eigen belastingsadministratie uit en reserveert ze 4 miljard frank voor 
het Zorgfonds. Hiermee wordt een toekomstige Vlaamse Zorgverzekering 
gefi nancierd om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. De zorgver-
zekering wordt beschouwd als eerste stap naar de splitsing van de gezond-
heidszorg.

Vlaams minister Leo Peeters kondigt aan dat de Franstaligen in de faciliteiten-
gemeenten ieder jaar een aanvraag moeten indienen als ze nog Franstalige 
documenten van de Vlaamse administratie en openbare instellingen willen 
krijgen. Tegen deze faciliteitenomzendbrief wordt door de Franstaligen fel 
geprotesteerd. Hierbij roepen ze tevergeefs de hulp in van de federale rege-
ring, de Raad van State en de Raad van Europa. Ondertussen worden aan 
de lopende band gemeenteraadsbeslissingen door de provinciegouverneur 
geschorst en door minister Peeters vernietigd.

Communautaire deining is er ook als het Waalse parlement het federaal ver-
bod op tabaksreclame eigenmachtig versoepelt om de organisatoren van de 
Grote Prijs Formule 1 van Francorchamps ter wille te zijn. De commu-
nautaire gemoederen worden eveneens verhit bij de goedkeuring van het 
decreet Suykerbuyk, dat enkele sociale gevolgen van de naoorlogse repres-
sie wil verzachten. De eis van het Vlaams Parlement om de invoering van 
de invoering van het EU-stemrecht te koppelen aan het toekennen van een 
minimumvertegenwoordiging van de Vlamingen te Brussel, wordt van tafel 
geveegd. Het gebrek aan Vlaams politiek gewicht in Brussel vormt noch-
tans de achilleshiel van het federale België en brengt het wankel evenwicht 
van het federale bestel in gevaar. 

Boven:

Affi che slotfeest 11 daagse 
Vlaanderen-Europa 2002.

Onder:

Programmaboekje 
guldensporenherdenking.

Fernand Roose
Brugge, 14 maart 1914

was leraar geschiedenis en pro-
pagandist van het Esperanto. Na 
de oprichting van de Vlaamse 
Esperantobond in 1930, tegen 
de anti-Vlaamse houding van de 
Belga Esperanto-Ligo, stichtte hij 
hiervan een afdeling in Brugge. 
Toen op 7 oktober 1978 tenge-
volge van de politieke evolutie 
de Belga Esperanto-Federacio 
zich moest aanpassen aan de 
federale staatsstructuur werd 
opnieuw de Vlaamse Esperanto-
bond opgericht. Fernand Roose 
werd er de voorlopige voorzitter 
van. Hij stelde in 1999 en 2000 
tevergeefs voor om de Vlaamse 
Esperantobond te laten aanslui-
ten bij het Overlegcentrum voor 
Vlaamse Verenigingen. Hij was 
lid van het 11 Juli-Komitee.
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Inferno tijdens een verzengende hitte 
De guldensporenherdenking 1999 is opnieuw gespreid over drie dagen. 

Op zaterdag 10 juli staan achtereenvolgens de academische zitting in de 
Gotische Zaal van het Stadhuis, de bloemenhulde aan het standbeeld van 
Breydel en De Coninck en de zangavond Vlaanderen Zingt en Danst met 
Gust Teugels en het poppentheater “Plansjet” op de affi  che. Op zondag
11 juli zijn de Brugse Mettentocht naar Zeebrugge, een aperitiefconcert 
op het Walpleintje, de Guldensporenmarathon en de Tien mijl van Vlaan-
deren en een optreden van Will Tura op de Burg geprogrammeerd. Op
12 juli wordt afgerond met het slotfeest van de 11-daagse Vlaanderen-Euro-
pa 2002. Deze feestelijke afsluiting zijn dit jaar een academische zitting om 
20.02 uur en een gratis muzikaal multi-mediaspektakel Inferno op de Markt 
met symfonisch orkest onder leiding van Dirk Brossé, licht, vuurwerk en 
projectie met medewerking van Nolle Versyp, de Brugse bariton Hans Peter 
Janssens, Imelda Schrooyen en Jo Lemaire.

Vooral het totaalspektakel Inferno is een voltreff er van formaat voor enkele 
duizenden Bruggelingen en een menigte vreemdopkijkende toeristen. Dirk 
Brossé en zijn musici geven zowel symfonisch als rockend het beste van 
hun kunnen. Ook de Brugse bariton Hans Peter Janssens, de topact in 
de musicals als Th e Phantom of the Opera en Les Misérables, overtuigt zijn 
stadsgenoten met verve met zijn eerste publieke optreden in zijn geboor-
testad Brugge. Tenslotte verrast een ruigklinkende gitaarsolo als intro op 
De Vlaamse Leeuw velen, waarna de toeschouwers voorzichtig het Vlaamse 
volkslied over de Brugse kasseien laten klinken.

De Mettentocht heeft af te rekenen met de verzengende hitte en kan slechts 
169 deelnemers noteren. Deze tropische weersomstandigheden weerhoudt 
de atleten tijdens de Guldensporenmarathon om scherpe tijden te lopen. De 
marathon kan samen met de Tien Mijl van Vlaanderen, die tussen Rud-
dervoorde en Brugge wordt gelopen, rekenen op ongeveer tweeduizend 
deelnemers.

Inferno tijdens een
verzengende hitte

Nieuwe politieke cultuur

CoSta
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Laureaten van de Gulden Sporen 
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Uitstraling in de Gotische Zaal 
van het Stadhuis.  Zittend in 
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Moenaert, Vlaams minister-
president Luc Van den Brande 
en Richard Celis, voorzitter
van de “11 Daagse 
Vlaanderen-Europa”.
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Op de academische zitting velt Bob Wezembeek, directeur van het Vlaams 
Economisch Verbond, een hard oordeel over de Vlaamse regeringsonder-
handelaars. Hij verwijt hen dat ze alle eisen voor een betere federale or-
ganisatie van het land laten varen om toch maar in de regering te geraken. 
Voorzitter Jan Van Brugghe vraagt een minuut stilte voor Marc Boey, zijn 
voorganger die op 31 december 1998 overleed. Voorts dringt hij er nogmaals 
bij de burgemeester op aan om ook het Vlaamse, volkse en feestelijke karak-
ter van 2002 te helpen realiseren.

Nieuwe politieke cultuur
Na de dioxinecrisis worden ook in Brugge de electorale kaarten fl ink door 

elkaar geschud. De socialisten en christen-democraten verliezen van hun 
pluimen, terwijl Agalev en het Vlaams Blok en in mindere mate VLD en VU 
met de winst gaan lopen.

Brugge krijgt weer vertegenwoordigers in de regeringen. VLD’er Pierre Che-
valier wordt benoemd tot staatssecretaris voor Buitenlandse Handel en SP’er 
Renaat Landuyt wordt Vlaams minister voor Toerisme, Werkgelenheid en 
Sociale Economie. De Brugse senator Frans Lozie wordt fractieleider van 
Agalev in de senaat. Kersvers Volksunie-senator Vincent Van Quicken-
borne betuigt op de Markt in Brugge zijn steun aan een dertigtal jongeren 
die protesteren voor het gedoogbeleid inzake drugs.

De nieuwe politieke cultuur heeft naast winnaars ook verliezers. Schepen 
Marc De Langhe wordt geschorst omwille van belangenvermenging. Ook 
schepen Bernard Logghe komt in nauwe schoentjes als blijkt dat het Boude-
wijnpark, waarvan hij directeur is, 17 miljoen frank stadstaksen ontweek. 

De openingsplechtigheid van het Jan Breydelstadion wordt een fl op en de stad 
moet hiervoor ruim 17 miljoen frank ophoesten. Burgemeester Moenaert 
gaat in de clinch met de voorzitter van de Belgische Voetbalbond Michel 
D’Hooghe als hij Anderlechtsupporters weigert voor de risicomatch tussen 
Club en Anderlecht.

De uitbreiding van distributie-activiteiten in de Zeebrugse achterhaven wordt 
geblokkeerd, omdat ongeveer 440 ha havengebied voorbehouden is als rust-
plaats voor trekvogels. Toch stijgt de goederenoverslag in de haven tot 35,3 
miljoen ton en komen er 140 erkende havenarbeiders bij.

Brigitte Becue verovert een gouden en een bronzen medaille op de Europese 
zwemkampioenschappen in Lissabon. Luc Van Lierde wint zijn tweede 
Iron Man in Hawaï

CoSta 
Ter voorbereiding van de gemeenschapsdialoog neemt het Vlaams Parlement, 

na twee jaar discussies in de commissie voor de Staatshervorming, vijf reso-
luties aan met krachtlijnen voor de verdere staatshervorming. Discussie blijft 
er echter over de regionalisering van de gezondheidszorg, doch algemene 
consensus is er over de toekenning van fi scale autonomie en bijkomende 
bevoegdheden voor de regio’s.

De regering-Verhofstadt richt daarom de “intergouvermentele en interparle-
mentaire conferentie voor institutionele vernieuwing” op. Deze Conferentie 
voor de Staatshervorming (CoSta) moet voorstellen doen om de federale 
staatsstructuur en de samenwerking tussen de gemeenschappen de gewes-
ten verbeteren. De werking van de Costa wordt van meet af aan gehinderd 
door het slepend dispuut over de fi nanciering van het Frans- en het Neder-
landstalig onderwijs. De premier heeft immers aan de Franse Gemeenschap 
2,4 miljard frank extra beloofd, wat op Vlaams protest stuit. De Vlaamse 
Beweging wil eerst fi scale autonomie voor de gewesten en gemeenschappen 
verwerven en het fi nancieel verlies voor Vlaanderen gecompenseerd zien. 
Het Sint-Elooisakkoord gaat daar niet volledig op in, wat leidt tot een crisis 
binnen de Vlaamse regering.

In Brussel start ondertussen een apart overleg tussen Vlamingen en Fransta-
ligen over een versterkte vertegenwoordiging van de Vlamingen in de Brus-
selse instellingen en gemeentebesturen.

Inferno op de Markt.

Edmond Sintobin
Izegem, 14 april 1904 -

Brugge, 7 november 1992

was nijveraar en spilfi guur in de 
wederopbouw van de Vlaams-
nationale organisaties in het 
Brugse na de Tweede Wereld-
oorlog. Hij kreeg in 1983 samen 
met het Renaat Veremanskoor 
de Prijs Stichting Witteryck. Hij 
was de drijvende kracht achter 
de succesvolle 11 julivieringen in 
Sint-Kruis vóór de gemeentefu-
sie en was stichtend lid van het 
Brugse 11 Juli-Komitee. Hij was 
bestuurder van de vzw Informa-
tiva en was meer dan dertig jaar 
provinciaal voorzitter van het 
Algemeen Nederlands Zangver-
bond (ANZ) sinds de stichting in 
1959. Ook binnen de VU was hij 
lange tijd bijzonder actief.
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Een wervelende musicalcompilatie
De guldensporenviering wordt in 2000 gespreid over vier dagen. Op zondag 

9 juli komen de veertiende Guldensporenmarathon en de Tien mijl van 
Vlaanderen aan op de Burg, gevolgd door een optreden van de Ierse folk-
groep “Kick ’m Jenny”. De daaropvolgende maandag vinden de academische 
zitting, de bloemenhulde en een zangfeest in de Stadshallen met optreden 
van Jo Vally plaats. Op 11 juli is er de Brugse Mettentocht en een avondcon-
cert met de SFX-Speelschaar op het Walplein. Op woensdag 12 juli wordt 
andermaal het slotfeest van Vlaanderen-Europa op de Markt gehouden.

Het slotfeest is ditmaal de show Jubilee 15, waarin wervelend wordt terug-
geblikt op vijftien jaar musicalafdeling van het Koninklijk Ballet van Vlaan-
deren. In deze musicalcompilatie zijn stukken te zien uit creaties als Jesus 
Christ Superstar, Chess, My Fair Lady, West Side Story, Th e Sound of Music, 
Anatevka, Jekyll & Hyde, en Sacco en Vanzetti. Het is een speelse, verrassende 
en wervelende bundeling van de mooiste muzikale hoogtepunten uit de 
voorbije vijftien jaar, gestoken in een origineel, fris, humoristisch en stijlvol 
concept met spetterende choreografi eën en prachtige melodieën. In deze 
musicalrevue, die in Brugge in première gaat, treden de solisten Kristien 
Conen, Jeanine Geerts, Anne-Mie Gils, Marc Meersman en Chris Van 
Tongelen op, onder regie van Frank Van Laecke.

Tijdens de academische zitting houdt professor Fernand Vanhemelryck, na-
tionaal voorzitter van het Davidsfonds, de gelegenheidsrede. Hij beklem-
toont dat het dankzij de Vlaamse en de sociale beweging en de politieke 
vertolking hiervan is dat we uit het diepe dal van de anonimiteit zijn ge-
klommen en dat de democratische rechten en de mensenrechten in Vlaan-
deren realiteit zijn geworden. Hij pleit ook voor een verdere autonomie voor 
Vlaanderen en hoopt dat de Vlaamse regering hierbij meer daadkracht aan 
de dag zal leggen.

Jan Van Brugghe vraagt eveneens dat de Vlaamse politici zich weerbaarder 
zouden opstellen en pleit er nogmaals voor dat naar aanleiding van 700 jaar 
Brugse Metten een grootse volkse happening in de binnenstad zal worden 
opgenomen in het programma van Brugge Europese Culturele Hoofdstad 
2002. Op het voorstel van het 11 Juli-Komitee gaat men echter niet in. Het 
comité vreest dat de 700ste verjaardag van dit belangrijk historisch feit in 
mineur zal gevierd worden. “En wij die dachten dat Brugge zich kandidaat 
gesteld had, precies ter herdenking van de Guldensporenslag”, zucht voor-
zitter Jan Van Brugghe.

Een wervelende
musicalcompilatie

Alcoholvrije Euro 2000

Lambertmontakkoord

2000200020

Links:

Affi che slotfeest 11 daagse 
Vlaanderen-Europa 2002.

Rechts:

Jean-Marie Bogaert legt 
bloemen aan het standbeeld
op de Markt.
(Brugsch Handelsblad)
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Hugo De Greef had ondertussen al geantwoord dat :
 “… hij vooral met toekomstgerichte projecten wilde werken. Ik ben geen voorstander om 
louter historische feiten te herdenken. Neem nu de Brugse Metten : dat was een slagveld. 
Moet je dat vieren ?”

Alcoholvrije Euro 2000
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen moet burgemeester Moenaert (CVP) 

het opnemen tegen minister Landuyt (SP) en staatssecretaris Chevalier 
(VLD). De burgemeester wint overtuigend de stembusslag. De CVP en de 
SP zetten hun coalitie verder met een rist nieuwe schepenen. Met Phaedra 
Hoste doet ook in de gemeentepolitiek het BV-schap zijn intrede, weliswaar 
voor korte tijd. Bij het Vlaams Blok vertrekt Lucien Decoorne na intern ge-
ruzie uit de partij. Pierre Chevalier moet ontslag nemen als staatssecretaris 
van Buitenlandse Handel vanwege zijn verdacht optreden als advocaat.

Na vele discussies over de diverse voorgestelde projecten wordt de eerste steen 
van het nieuwe Concertgebouw gelegd. 

Tijdens Euro 2000 wordt de alcoholverkoop sterk aan banden gelegd. In de 
plaatselijke supermarkten is er zelfs geen wijn meer te koop. Alles verloopt 
vlot omdat de loting met teams zonder hooligans (Spanje, Denemarken en 
Frankrijk) Brugge gunstig gezind is.

De Zeebrugse haven heeft opnieuw een recordjaar achter de rug (35,6 miljoen 
ton globale goederenoverslag). Vooral de containeroverslag met 11,6 miljoen 
ton groeit fors, ondanks de concurrentie met de Kanaaltunnel. De groei zit 
in tal van bestemmingen op Ierland, Scandinavië, het Iberisch schiereiland 
en het Middelandse Zeegebied en de transatlantische roro-lijnen die vanuit 
Zeebrugge alle uithoeken van de aardbol aandoen. De overslag van auto’s 
overschrijdt de kaap van één miljoen wagens en hiermee wordt Zeebrugge 
de belangrijkste Europese autohaven.

Lambertmontakkoord
De zes paars-groene meerderheidspartijen en de Volksunie leggen de grondsla-

gen van de vijfde staatshervorming vast. Het Hermesakkoord voorziet in de 
verdere regionalisering van het landbouwbeleid en de buitenlandse handel. 
In het Lambertmontakkoord wordt de regionalisering van het binnenlands 
bestuur, de herfi nanciering van de gemeenschappen en de verruiming van 
de fi scale autonomie van de gewesten geregeld. Van de beloofde onverwijlde 
uitvoering van deze akkoorden komt in 2000 niets in huis. Bij de jaarwisse-
ling is nog geen enkel wetsontwerp bij het parlement ingediend.

De Vlaamse regering beslist ondertussen al om een korting op de personen-
belasting toe te kennen. Op 11 juli stelt minister-president Patrick Dewael 
een “Kleurennota” voor ter vervanging van het project “Vlaanderen-Europa 
2002” van zijn voorganger Luc Van den Brande.

Een enthousiast publiek op de 
Markt voor “Jubilee 15”,
de apotheose van het slotfeest
11 daagse Vlaanderen-Europa 
2002.

Roger
Vande Voorde

Brugge, 21 juli 1922 -
21 februari 1990

was arrondissementeel secretaris 
van het “Bevlaggingskomitee” 
dat leeuwenvlaggen in allerlei 
maten, stoffen en prijzen verdeel-
de. Het was de bedoeling op 11 juli 
het straatbeeld zoveel mogelijk te 
versieren met leeuwenvlaggen. 
Hij was tevens stichtend secreta-
ris van het 11 Juli-Komitee. Hij ver-
tegenwoordigde er de Vlaamse 
Club, Gudrun en Volksdansgroep 
’t Beertje. In 1987 kreeg hij de Prijs 
Stichting Witteryck.
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Ontevredenheid over cultureel programma 2002 
De opbouw van het programma van de guldensporenviering in 2001 is bijna 

dezelfde als het vorige jaren en wordt opnieuw gespreid over vier dagen. 
De Brugse Mettentocht is evenwel van de affi  che verdwenen. Het is dit-
maal Marc Platel, hoofd van het Vlaams-Nationaal Studiecentrum, die 
de gelegenheidsrede uitspreekt op de academische zitting op 10 juli. Lisa 
Del Bo luistert samen met de Brugse tenor Georges Bullynck het feeste-
lijke zangfeest in de stadshalle op. De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia uit 
Steenbrugge verzorgt het avondconcert op 11 juli op het Walplein.

Tijdens het slotfeest ter afsluiting van de 11-daagse Vlaanderen-Europa treedt 
het symfonieorkest van Vlaanderen onder leiding van David Agnus op. Het 
voert samen met het Oratoriumkoor Cantores Brugge klassieke muziek uit. 
Op het programma staan werken van Beethoven, Korngold, Benoit, Verdi, 
Devreeze, Gilson, Blockx en Feremans. Het symfonieorkest verzorgt tevens 
de muzikale intermezzi op de academische zitting van 12 juli. Daar mag 
Peter De Roover, voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Vereni-
gingen, de gastrede houden. Ook Paul Van Grembergen, Vlaams minister 
van Binnenlandse Aangelegenheden, houdt een toespraak en Richard Celis, 
de voorzitter van de vzw 11-daagse Vlaanderen-Europa, reikt er de Gulden 
Sporen voor Vlaamse Internationale Uitstraling uit.

Het 11 Juli-Komitee had enkele weken voordien – tijdens een persconferentie 
– zijn houding ten aanzien van Brugge 2002 kenbaar gemaakt. Het betreurt 
dat de cel 2002 zich afvraagt of ze wel een Vlaamse kaart moet trekken 
tijdens het Europese Cultuurjaar. Jan Van Brugghe moet vaststellen dat :
“… de Vlamingen nog altijd niet als een natuurlijke vanzelfsprekendheid vinden dat we 
zijn wat we zijn, én de fi erheid hebben daarvoor uit te komen, zoals elk volwassen volk 
doet, in plaats van koudwatervrees te tonen. En dan gaat het helemaal niet over het feit 
dat er in 1302 zaken zijn gebeurd die in de romantische 19de eeuw werden aangedikt 
tot buitenmaatse proporties. Wij hadden heus de cel 2002 niet nodig om dat te weten te 
komen. Het gaat over het feit dat een datum als 1302 vooral een symbool is, en symbolen 
zijn belangrijk voor mensen, en dus ook voor een volk, om zich aan op te trekken, om ons 
alweer te herinneren aan wat we zijn en waar we vandaan komen en waar we naartoe 
moeten, en … om te feesten.”

In elk geval belooft hij om in 2002 terug een waardige 11 juliviering te orga-
niseren. Hij verwijst ook naar de woorden van Pol Van Den Driessche, de 
voorzitter van de vzw Guldensporenmarathon, die stelt dat “wij heus geen 
moeite ervaren om onze Vlaamse eigenheid te combineren met een open 
kijk op de wereld”. Jan Van Brugghe stelt dat de buitenlanders die in 2002 

Ontevredenheid over
cultureel programma 2002

Politiehervorming

Exit Volksunie

2001200120

Het bestuur van vzw Informativa bij de viering van 30 jaar 
werking. Van links naar rechts bemerken we:
Gerard Van Hecke, Raymondus Reynaert, Marc De Vriese, 
Hendrik Monteyne, Werner Van Houtte, Jan De Busschere
en Joël Boussemaere.

Rechts:

Programmaboekje 
guldensporenherdenking.

Onder links:

Programmaboekje apotheose van 
de Vlaamse Feestdag: 
“Vlaanderen-Europa Klassiek”.

Onder midden:

Affi che “Vlaanderen Zingt”.
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Brugge zullen bezoeken op zoek zullen gaan naar onze cultuur en hij hoopt 
dat ze die in voldoende mate zullen vinden.

Politiehervorming
Door de politiehervorming worden de BOB en de gerechtelijke politie samen-

gevoegd. De fi nanciële implicatie van de politiehervorming leidt tot een 
felle discussie tussen burgemeester Moenaert enerzijds en VLD’er Pierre 
Chevalier en minister Antoine Duquesne van Binnenlandse Zaken an-
derzijds. Nog meer zorgen voor het stadsbestuur wanneer de minister van 
Ruimtelijke Ordening Van Mechelen de krachtlijnen voor het gemeentelijk 
structuurplan voor Brugge verwerpt. Daarmee komt er een streep door de 
plannen van een hypermarkt aan de Blauwe Toren, een researchpark aan 
de Chartreuseweg en de ontsluiting van de haven via een nieuwe weg van 
Jabbeke naar Westkapelle. Minder problemen heeft de burgemeester als zijn 
fractiegenote Phaedra Hoste zich bloot geeft in Playboy.

Vlaams parlementslid Joachim Coens zet een punt achter zijn nationale poli-
tieke loopbaan en wordt de nieuwe voorzitter van het Zeebrugse havenbe-
stuur in opvolging van Fernand Traen. De stad neemt de aandelen van het 
Vlaams Gewest in de Zeebrugse haven over en wordt hoofdaandeelhouder 
van de Maatschappij voor Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ). De econo-
mische terugval en de vrijmaking van de energiemarkt kosten de haven 9 % 
handel, doch de vooruitgang in de auto- en fruithandel levert een werkge-
legenheidsrecord op. 

Nadat Philips Brugge jaren fel was afgeslankt, begint het electronicabedrijf 
weer hoogopgeleide technici aan te werven voor de ontwikkeling van breed-
beeldtelevisies. De fabriek – ooit de grootste televisieproducent ter wereld 
– heeft zich succesvol omgevormd tot een mondiaal innovatiecentrum. 

Exit Volksunie
De afronding van de vijfde staatshervorming gaat moeizaam. In Gent trekt 

een anti-Lambertmontbetoging door de straten, omdat deze hervorming 
niet genoeg tegemoet komt aan de resoluties van het Vlaams Parlement. 
Voor de uitvoering van het fi nancieringsdeel van het Lambertmontakkoord 
weigert de helft van de Volksunie-Kamerfractie de nodige stemmen te ge-
ven. Dat leidt tot de implosie van de partij. De progressieven onder leiding 
van Bert Anciaux groeperen zich in Spirit, terwijl 
de talrijkere en radicalere Vlaams-nationalisten de 
Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) oprichten. 

Dankzij de steun vanuit de oppositie van de Frans-
talige christendemocraten (CDH) kan de staatsher-
vorming toch worden doorgevoerd. De gemeen-
schappen worden geherfi nancierd ten koste van de 
federale schatkist. De Brusselse gemeenten krijgen 
ook extra geld in ruil voor een Vlaamse deelname 
aan het bestuur ; ook het Brusselse Hoofdstedelijk 
Gewest krijgt extra geld in ruil voor een verhoogd 
aantal Vlamingen in het Brusselse parlement. 

Tegen de extra fi nanciering van de gemeenten in 
het kader van de politiehervorming tekenen en-
kele Vlaamse burgemeesters beroep aan bij de 
Raad van State. Volgens hen moet dat verse geld 
vooral dienen om een aantal Waalse gemeenten te 
belonen die te weinig in hun politiekorps hebben 
geïnvesteerd. 

Uit de Vlaamse conferentie, die op zoek gaat naar 
een langetermijnproject voor Vlaanderen, komt 
het “Pact van Vilvoorde” voort. De Vlaamse rege-
ring en de sociale partners worden het eens over 21 
doelstellingen die tegen 2010 moeten gerealiseerd 
zijn.

De spits van de 
Guldensporenmarathon
en eronder de affi che van de 
Guldensporenmarathon en
Tien Mijl van Vlaanderen.

Jozef (Jos)
Speybrouck
Ieper, 2 september 1930 -

Varsenare, 8 augustus 2008

was kinderarts in Brugge en 
Blankenberge, en lesgever aan 
een hogeschool voor verpleeg-
kunde. Hij was vader van zeven 
kinderen en actief in het Vlaam-
se Kruis. Achtereenvolgens was 
hij voorzitter van de Brugse 
afdeling (1964), daarna provin-
ciaal voorzitter, en in 1989 na-
tionaal voorzitter (tot 1999). Voor 
de Volksunie zat hij ook meer dan 
20 jaar in de provincieraad.
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700 jaar Brugse Metten en Jan Heem herdacht 
Jarenlang werd onder leiding van Jean-Marie Bogaert in opdracht van het 11 

Juli-Komitee de Brugse Mettentocht, een wandeltocht in Brugge en het 
Brugse ommeland op 11 juli georganiseerd. Nadat dat initiatief was gestopt, 
is het de Brugse Mettenwerkgroep, met daarin vertegenwoordigers van het 
11 Juli-Komitee en van de vzw Guldensporenmarathon, onder leiding van 
Denis Vermeire, die een wandel- en fi etstocht organiseren. De datum wordt 
daarbij verschoven naar 18 mei. Hiermee wordt direct herinnerd aan de 
Brugse Metten van 18 mei 1302. Dat is tevens een sportief antwoord aan 
de programmamakers van Brugge Europese Culturele Hoofdstad 2002, die 
weigeren dit historisch feit op één of andere wijze te herdenken.

Een ander nieuw initiatief van het 11 Juli-Komitee is de instelling van de Jan 
Heemprijs. Hiermee wil het comité hulde brengen aan een persoon, instantie 
of organisatie die heeft bijgedragen tot het versterken van het Vlaams be-
wustzijn. De tweejaarlijkse prijs omvat de overhandiging van een kunstwerk 
van de Brugse keramiste Griet Brackx.

Met deze prijs wordt Jan Heem, de derde en ontbrekende man op het stand-
beeld van Jan Breydel en Pieter de Coninck in herinnering gebracht. Hij was 
immers tot burgemeester van Brugge aangesteld toen de opstandelingen in 
maart 1302 aan de macht kwamen. Als lakenbereider of volder was hij een 
eenvoudige ambachtsman die steeds aan de zijde van Pieter de Coninck, een 
wever, was te vinden. Ook in de periode 1323-1328 en tijdens de slag van 
Kassel was Jan Heem een van de Brugse leiders. Hendrik Conscience had 
echter de fi guur van Jan Heem over het hoofd gezien. Toen in 1867 de eerste 
Breydel en Coninckcommissie, waarvan Hendrik Conscience ere-voorzitter 
was, werd opgericht om het standbeeld op te richten was van Jan Heem geen 
sprake. Ook de instelling van deze prijs kunnen we beschouwen als een 
pittig antwoord aan de programmamakers van Brugge Europese Culturele 
Hoofdstad 2002, die geen historische feiten uit 1302 willen opnemen in het 
nochtans ambitieuze programma. 

De eerste Jan Heemprijs wordt uitgereikt aan “De Druivelaar”, een dagblok-
kalender die voor het eerst verscheen in 1915 in de traditie van de “Duikal-
manak” die door Guido Gezelle werd geredigeerd. “De Druivelaar” krijgt 
deze prijs omdat ze door haar grote verspreiding op een ludieke manier het 
hele jaar door de Vlaamse thematiek voorop plaatst.

700 jaar Brugse Metten en
Jan Heem herdacht

Europese Culturele
Hoofdstad en bezetting
Lappersfortbos

Vlaanderen Feest!

2002200220
De gloednieuwe Jan Heemprijs, 
dit jaar toegekend aan 
dagblokkalender “De Druivelaar”.

Affi che apotheose van de
Vlaamse Feestdag met Will Tura 
als absolute topper.

Het standbeeld van Breydel en
De Coninck bedolven onder de 
bloemen.
(foto Pierre Vandevoorde)

Affi che en zelfklever van de 
Brugse Mettentocht.
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Verder blijft de guldensporenviering opgebouwd volgens het min of meer vast 
stramien, met een academische zitting in het Stadhuis, de bloemenhulde 
aan het standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Coninck op de Markt en 
een feestelijke avond met (samen)zang, dans en muziek op 10 juli. Dit jaar 
treden zanger Bart Herman, conferencier Armand Schreurs en illusionist 
Aaron onder regie van Boudewijn Van Vlaenderen op in de Stadshallen. 
Daarnaast is er terug de Internationale Guldensporenmarathon van Vlaan-
deren op zondagmorgen 7 juli. Op donderdag 11 juli is er het concert door 
de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia uit Steenbrugge op het Walplein. Het 
slotfeest van de 11-daagse Vlaanderen-Europa vindt opnieuw plaats op de 
Markt. Dit jaar staat Will Tura met het Vlaams Radio-orkest en presenta-
trice Annabelle Van Nieuwenhuyse op het podium. Dat alles gaat vanaf 
dit jaar, zoals overal in Vlaanderen, door onder de vlag van “Vlaanderen 
Feest!”.

Europese Culturele Hoofdstad en bezetting Lappersfortbos
In de gemeenteraad begint een politieke oorlog tussen het groene oppositie-

raadslid Marleen Ryelandt en burgemeester Moenaert omtrent het dossier 
van het Lappersfortbos. Dat bos wordt bezet door milieuactivisten en later 
hardhandig ontruimd door de federale politie. Het Groene Gordelfront be-
toogt. Het dossier geraakt muurvast. Het stadsbestuur weigert het unaniem 
goedgekeurd BPA (bijzonder plan van aanleg) te wijzigen om het betalen van 
planschade te vermijden. Minister Vera Dua (Agalev) slaagt er niet in tegen 
een redelijke prijs het bos aan te kopen van eigenaar Fabricom.

Brugge viert in het jaar dat de euro wordt ingevoerd, met 1.200 culturele 
manifestaties haar titel van Europese Culturele Hoofdstad. De activiteiten 
trekken ongeveer 700.000 toeschouwers. Een groot volksfeest en een bios-
coopcomplex ontbreken echter.

Het Concertgebouw krijgt zijn rode jasje, maar geraakt niet helemaal afge-
werkt. Er ontstaat een nieuwe culturele dynamiek en er wordt gediscussieerd 
over de financiële lasten, de toekomstige exploitatie van het Concertgebouw, 
de realisatie van een bezoekerscentrum, de cultuurparticipatie en de keuze 
van de culturele activiteiten. Het cultuurjaar levert de stad tien procent meer 
hotelovernachtingen op en de bezoekers spenderen in totaal 41 miljoen euro 
extra.

Het feestprogramma wordt aan 
de pers voorgesteld.

Affiche “Vlaanderen Feest!”.

Enkele van de organisatoren
van de Guldensporenmarathon 
na een geslaagde 16de editie.

Feestelijke zangavond met 
Vlaamse muziek voor iedereen
in de bovenzaal van de Hallen.
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Door de politiehervorming integreren 72 rijkswachters met 315 gemeente-
lijke politieambtenaren in één korps. De 88 leden van de scheepvaartpolitie 
blijven afzonderlijk bevoegd voor de haventerreinen. De jacht op illegalen 
door voornamelijk de zeevaartpolitie bereikt een nieuw hoogtepunt met 
het oppakken van meer dan 5.000 onwettige gelukszoekers. De Vlaamse 
regering keurt een 55-voetverdiepingsprogramma voor de Zeebrugse haven 
goed. Dat vormt het sluitstuk van de uitbouw van de haven tot een polyva-
lente haven, een project dat begin de jaren ’70 van start ging. De routes op 
Folkestone en Dover worden afgebouwd. 

Voor het eerst sinds dertig jaar wordt er op 22 september nog eens een autoloze 
zondag in het binnenstad georganiseerd. De Lijn viert mee want in tien jaar 
tijd is het aantal busreizigers verviervoudigd.

Club Brugge met trainer Trond Sollied slaagt er niet in de tweede ronde van 
de Champions League te bereiken. Voor de sportieve confrontatie met Ga-
latasaray mollesteren Brugse hooligans enkele Turkse supporters in Sint-
Andries. 

Vlaanderen Feest!
De meerderheidspartijen gaan akkoord de Senaat te hervormen tot een pari-

tair samengestelde wetgevende vergadering en provinciale kieskringen in te 
voeren. Voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde blijft alles bij het oude. 

De Vlaamse regering komt in confl ict met de Waalse regering als ze Vlaamse 
tijdskredietpremies wil toekennen en eigen cao’s wil afsluiten. Het kijk- en 
luistergeld wordt afgeschaft en de registratierechten worden meeneembaar. 
Binnen de opgelegde beperkingen kan Vlaanderen de fi scale autonomie 
uitoefenen, doch zodra de federale sociale zekerheid wordt bedreigd, komt 
er weerstand. De Vlaamse partijen weigeren het Europees minderhedenver-
drag goed te keuren, omdat ze de Franstaligen in Vlaanderen niet als een 
regionale minderheid willen erkennen. 

Onder het motto “Vlaanderen Feest!” wordt op en rond 11 juli in heel Vlaan-
deren de 700ste verjaardag van de Guldensporenslag herdacht. De Vlaamse 
regering subsidieert daarom buurtfeesten en de geactualiseerde versie van 
Vlaanderen Boven van de Bruggeling Raymond van het Groenewoud fun-
geert als feestlied.

Het Vlaams Parlement keurt een resolutie “over de omgang met het oorlogs-
verleden” goed. Daarin wordt de collaboratie tijdens de Tweede Wereld-
oorlog veroordeeld, de ontsporingen van de naoorlogse repressie worden 
erkend en er wordt gewaarschuwd voor ultraverrechtsing, extremisme en 
onverdraagzaamheid. Kroonprins Filip krijgt, ondanks hoongelach, een 
eredoctoraat van de Katholieke Universiteit van Leuven voor zijn bijdrage 
tot de nationale solidariteit en de samenwerking van de gemeenschappen in 
België.

Logo “Vlaanderen Feest!”.

Yvette Vermandel
Blankenberge, 21 oktober 1939

is psychiatrisch verpleegassi-
stente en echtgenote van Renaat 
Van Acker. Zij zette in 1976 de 
stap naar de politiek en legde op 
5 mei 1977 de eed af als gemeen-
teraadslid voor de Volksunie. Op 
27 november 1979 nam ze echter 
al ontslag omdat haar politieke 
activiteiten niet met haar andere 
werkzaamheden te combineren 
vielen. Zij was immers erg bedrij-
vig binnen de Bond van Grote en 
Jonge Gezinnen, waarvan ze in 
1978 nationaal beheerder werd. 
Ze blijft echter zeer Vlaamsge-
zind zoals blijkt uit haar steun 
aan zowel de rechtse IJzerwake 
als aan de progressieve Graven-
steengroep. Zij was lid van het
11 Juli-Komitee in 1998.
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2003

Poëzie en zorg voor personen met een handicap 
Tot 2002 vond in Brugge het afsluitingsfeest van de “Vlaams-Europese 11-

daagse” plaats. Vanaf 2003 is dit niet meer zo en krimpen de festiviteiten 
noodgedwongen. De tweede academische zitting wordt geschrapt en ook 
het zangfeest in de Stadshallen worden niet langer georganiseerd.

Onder het motto “Vlaanderen Feest” bepaalt de Vlaamse regering voor het 
eerst een thema voor de 11 julivieringen : Poëzie. Het Brugse 11 Juli-Komitee 
speelt daarop in door voor het eerst op 11 juli een namiddagprogramma in 
openlucht op de Markt te voorzien : Jonge Poëzie Uitgebeeld, waarbij poëzie 
van en door jonge West-Vlaamse dichters geconfronteerd wordt met werk 
van andere kunstenaars.

’s Avonds volgt dan Vlaanderen Feest op de Markt met een muziekspektakel met 
het Vlaams succesduo “Mama’s Jasje”, de koning van de Nederlandstalige 
rock Peter Koelewijn en de prettig gestoorde band “PeRRon Geluk”. Tevens 
is er het optreden van het Brugs koor “Musis Sacrum” met samenzang. 

Op donderdag 10 juli grijpt al de academische zitting, de bloemenhulde op de 
Markt en de receptie op het Stadhuis plaats. Er zijn toespraken van Patrick 
Moenaert, burgemeester van Brugge, professor Eric Ponette, voorzitter van 
het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen en van Jan Van Brugghe, 
voorzitter van het Brugse 11 Juli-Komitee. De Gulden Spoor voor Vlaamse 
Internationale Uitstraling wordt uitgereikt, terwijl het koperensemble “Sug-
heta” voor de muzikale omlijsting zorgt. Professor Ponette vraagt om aan 
onze bevolking het doel en de aard van onze ontvoogdingsbeweging uit te 
leggen. Deze is gericht op het voeren van een effi  ciënt beleid, sociaal bekom-
merd, gastvrij doch niet naïef, spontaan bereid tot samenwerking in de Eu-
ropese Unie en genereus in de ontwikkelingssamenwerking op wereldvlak. 
Tevens roept hij op om onze politici die de Vlaamse belangen verdedigen 
te ondersteunen, in het bijzonder de burgemeesters van Vlaams-Brabant in 
hun strijd voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

Op de 17de Internationale Guldensporenmarathon en de 7de Tien Mijl 
van Vlaanderen lopen op zondag 6 juli duizenden atleten, bijgestaan door 
meer dan vijfhonderd vrijwilligers en een reeks overheden. Zij zamelen 
hierbij geld in voor “Handicap International”, om aldus de slachtoff ers van 
oorlogsmijnen te helpen en te vermijden dat nog meer mensen gruwelijk 
worden verminkt. De medewerkers en de atleten dragen daarom blauwe 
veters. Graaf Jacques Rogge, de voorzitter van het Internationaal Olym-
pisch Comité, is de verrassende eregast aan de aankomst. Hij overhandigt 

Poëzie en zorg voor
personen met
een handicap

Zeebrugse dokwerkers en
illegalen in de branding

Cummunautaire
nachtvluchten

2003200320

Affi che :
“Vlaanderen Feest op de Markt”.

Jonge Brugse Poëzie Uitgebeeld.
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de medailles aan de winnaars en feliciteert de organisatie met haar fijne 
manier om sport en Vlaanderen aan elkaar te koppelen. Op de Burg worden 
de lopers en de toeschouwers bovendien traditiegetrouw vergast op anima-
tie. Ditmaal treedt de band “Le rythme der Fourmis” op. Om de dorstigen 
te laven wordt de Jan Garemynzaal van de Stadshalle omgebouwd tot een 
guldensporenbar. 

Op 17 mei organiseren de vzw Guldensporenmarathon en het 11 Juli-Komi-
tee de Brugse Mettentocht, met afstanden van 6, 12, 24 en 42 kilometer. 
Ook deze historische wandel- en fietstocht heeft ter gelegenheid van het 
“Europees jaar voor personen met een handicap” aandacht voor de minder-
validen. Op het traject van de 6 kilometer worden voorzieningen getroffen 
voor deelname van visueel gehandicapten en er gaat speciale aandacht naar 
de toegankelijkheid.

Zeebrugse dokwerkers en illegalen in de branding
In Zeebrugge moet het kraakpand “De Noordzee” worden ontruimd om de 

sloopwerken te kunnen starten. Twee dagen na elkaar worden er tientallen 
illegalen opgepakt. De kerk van Zeebrugge, die eveneens een toevluchts-
oord voor illegalen is, moet onder politieke druk worden gesloten. De dok-
werkers voeren acties tegen Europese maatregelen die hun statuut dreigen 
aan te tasten.

De luchthaven van Oostende wordt omgedoopt tot Bruges-Ostend Interna-
tional Airport om Ryanair ter wille te zijn en toeristen uit London naar 
Brugge te lokken.

Het gerenoveerde Groeningemuseum heropent zijn deuren. Aan de kust ver-
overen kunstenaars stranden en dijken tijdens het kunstexperiment Beaufort 
2003. In het Minnewaterpark kent het belaagde Cactusfestival veel bijval. 
Het geluid staat er opvallend zacht.

De liberalen, de socialisten en het Vlaams Blok winnen de verkiezingen voor 
de Kamer en de Senaat. Agalev wordt van de kaart geveegd en de N-VA 
kan enkel in West-Vlaanderen de kiesdrempel halen. De christen-demo-
craten kunnen niet profiteren van hun oppositiekuur. Door de stoelendans 
in de Vlaamse regering tengevolge van deze federale verkiezingen wordt de 
Bruggeling Renaat Landuyt voor enige tijd vice-minister-president.

Timmy Simons, de verdedigende middenvelder van Club Brugge, krijgt de 
Gouden Schoen en wordt profvoetballer van het jaar. Baron Dr. Michel 
D’Hooghe wordt de zesde voorzitter van Club Brugge. Hij stelt Marc 
Degryse aan als sportieve baas en mag de twaalfde landstitel in de club-

Affiche en zelfklever
Brugse Mettentocht.

Affiche Guldensporenmarathon 
en Tien Mijl van Vlaanderen.

Eregast is de voorzitter van het 
Internationaal Olympisch Comité, 
Jacques Rogge aan de aankomst 
van de Guldensporenmarathon.

Atleet in gepaste kleding.
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geschiedenis vieren. Cercle Brugge wordt kampioen in tweede klasse en 
promoveert na zes seizoenen terug naar eerste klasse. De voetbalclubs wor-
den gedwongen voldoende maatregelen te nemen om de veiligheid in hun 
stadions te waarborgen.

Communautaire nachtvluchten 
Regionale cijfers tonen aan dat Vlamingen een kwart meer verdienen dan 

Walen. Tien procent van dat geld vloeit naar Wallonië, waarvan de econo-
mische achterstand blijft groeien. Dat voedt de eis tot het regionaliseren van 
het werkgelegenheidsbeleid.

De Raad van Europa stuurt een rapporteur naar Brussel om de Vlaamse klacht 
over de taaltoestanden in de Brusselse ziekenhuizen te onderzoeken. Ecolo 
moet onder druk van de Vlaamse coalitiepartners de federale regering ver-
laten na een communautaire discussie rond de nachtvluchten. De Vlaamse 
regering is onder bepaalde voorwaarden bereid de federale regering fi nan-
cieel bij te springen. De Vlaamse regering-Dewael maakt echter een slechte 
beurt met een stoelendans in de nasleep van de federale verkiezingen. Het 
Arbitragehof stelt in een arrest dat de kieswetgeving moet aangepast worden 
omdat Vlaams-Brabant als enige geen provinciale kieskring vormt, maar 
opgescheept zit met de tweetalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

De organisatie van een eerste radicaalrechtse IJzerwake in Steenstrate naast de 
IJzerbedevaart in Diksmuide illustreert de groeiende breuk in de Vlaamse 
Beweging.

Tussen N-VA en CD&V wordt onderhandeld over de vorming van een kartel. 
Struikelsteen is het ondubbelzinnig engagement om de staatshervormende 
resoluties van het Vlaams Parlement uit 1999 te realiseren bij een deelname 
aan de federale regering. De SP.A en Spirit, de andere nazaat van de Volks-
unie, vormen wel een succesvol kartel.

Joris Verstraete
Brugge, 9 juli 1912 - 

 12 februari 1998

was edelsmid. Hij was mede-
stichter van het Vlaamse Kruis 
te Brugge in 1937 en bleef hierin 
actief tot 1996. Een tijdlang was 
hij verantwoordelijk voor de 
Westvlaamse werking. Kreeg na 
de Tweede Wereldoorlog moei-
lijkheden omdat hij actief was 
geweest als commandant van de 
“Passieve Luchtbescherming”, af-
deling Groot-Brugge. Hij kreeg de 
Prijs Stichting Witteryck in 1988.

Socialisten en 11 Juli
De socialistische beweging is al van bij het ontstaan van de guldensporenvieringen grotendeels afwezig. August Vermeylen stelde in 1900 dat de 

Brugse Metten en de Guldensporenslag “geen episodes uit een rassen-, maar uit een klassenstrijd” waren. Zo organiseren ze te Kortrijk in 1902 
en 1939 aparte vieringen waarop ze uit solidariteit met de Waalse arbeiders de Marseillaise en de Internationale zingen en tweetalige slogans 
meedragen. 

Ondanks de apathie vanuit socialistische hoek voor 11 juli, zijn hun voormannen Achille en Frank Van Acker in Brugge manifest aanwezig tijdens 
sommige vieringen. Achille Van Acker is tijdens het interbellum Vlaamsgezind. In zijn “Werkerswelzijn” neemt hij standpunten in die verder gaan 
dan de door de offi ciële leiding ingenomen positie betreffende de Vlaamse kwestie. Op 10 november 1919 helpt hij de meeting van de “Ligue 
Nationale pour l’ Unité Belge” te verstoren. Op 21 mei 1929 declameert hij zelf een eigen gedicht over August Borms tijdens een Bormshulde in 
het Vlaamsch Huis. Hij is ook lid van de “Vlaamsche Broederbond” die de guldensporenherdenking organiseert. Daar leert hij de Vlaams-na-
tionalist Richard Declerck, de latere provinciegouverneur van Antwerpen, kennen en bekeert hem in 1930 tot het socialisme. Richard Declerck 
vraagt tijdens de gemeenteraadszitting van 19 december 1936 om de vijftigste verjaardag van de onthulling van het standbeeld van Jan Breydel 
en Pieter de Coninck in 1937 te vieren. Op het eind van de jaren ’30 keren zij zich af van de Vlaamse Beweging als die grotendeels in rechts vaar-
water terechtkomt. 

Na de Tweede Wereldoorlog blijven de socialisten meestal afwezig tijdens de guldensporenvieringen. Met uitzondering van 1948, neemt de soci-
alistische harmonie Werkerswelzijn, in tegenstelling tot de andere Brugse muziekkorpsen, niet deel aan de 11 julivieringen. Alhoewel de socia-
listische verenigingen in Brugge afwezig blijven, werken ze wel mee bij lokale vieringen, zoals in Zeebrugge in 1957 en in Sint-Kruis op het einde 
van de jaren ’60. Ondanks de apathie worden Vlaamsgezinde socialistische sprekers uitgenodigd. In 1960 houdt de Aalsterse socialist Marcel 
Deneckere tijdens de Brugse guldensporenviering een toespraak tegen de talentellingen. In 1972 is de socialistische vice-gouverneur van Brabant 
Leo Cappuyns de gelegenheidsspreker. In 1993 is de socialist Louis Van Velthoven, voorzitter van het Vlaams Parlement, tot grote ergernis van 
het Vlaams Blok, de gastspreker. In 1997 is professor Ludo Abicht, voorzitter van het marxistische Masereelfonds, eveneens een Vlaamsgezinde 
linkse spreker. Daarnaast ergeren sommige socialisten zich aan sommige sprekers. Zo blijft schepen Jean Van den Bilcke in 1996 ostentatief 
afwezig als de journalist Frans Crols (tot grote ergernis overigens ook van onder andere de aanwezige burgemeester) ongegeneerd misbruik 
maakt van het spreekgestoelte om de lof te zingen van de VLD.

Ondanks de socialistische apathie is Frank Van Acker als burgemeester de guldensporenviering niet ongunstig gezind. Hij vertegenwoordigt 
meestal het stadsbestuur bij de klassieke bloemenhulde. Onder zijn bestuur worden de nodige middelen vrijgemaakt om in 1987 het hele jaar 
het Breydel en de Coninckjaar te vieren en worden vanaf 1991 de toelagen voor de guldensporenvieringen verhoogd. Tevens wordt vanaf 1986 de 
Gotische Zaal van het Stadhuis ter beschikking gesteld om er jaarlijks de academische zitting te houden. In dat jaar pleit hij ook opvallend voor 
nieuwe communautaire structuren. De houding van de socialistische beweging wordt daarna positiever tegenover 11 juli. Meermaals nemen ze 
sindsdien deel aan de klassieke bloemenhulde, waarop  hun kartelpartner Spirit (intussen Vlaams Progressieven) reeds lange tijd aanwezig is.

2004200420
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2004

Negen dagen guldensporenviering
De guldensporenviering wordt in 2004 onder het motto “Een week lang 

Vlaanderen boven in Brugge” gespreid over negen dagen. De Guldenspo-
renmarathon, de Tien Mijl van Vlaanderen en een jogging van 8 kilometer 
zijn op zondag 4 juli de start van de festiviteiten. Op maandag 5 juli staat 
een historische wandeling in de binnenstad op het programma. Op dins-
dagavond worden er tijdens de praatavond “Op café met Brugse Vlamin-
gen” in de bovenzaal van de Stadshallen bekende Bruggelingen, onder wie 
museumconservator Willy Vanden Bussche, auteur Johan Ballegeer en tri-
atleet Luc Van Lierde, ondervraagd door journalist Pol Van Den Driessche 
en Club-stadionomroeper Marcel Van Keirsbilck. Hoe kunnen zij helpen 
Vlaanderen meer (h)erkenning te geven ?

Woensdag organiseert het comité weer een zangavond in de Stadshallen met 
Gust Teugels, Georges Bullynck en het 11 julihuisorkest. Op donderdag 
8 juli wordt voor het eerst de Breydel en De Coninckwandeling ingericht. 
Deze wandeling gaat door de Brugse binnenstad, de heraangelegde Kolen-
kaai en het Tillegembos. Vrijdagavond 9 juli speelt de Koninklijke Fanfare 
Sint-Cecilia uit Steenbrugge op het Walplein. 

Op 10 juli vindt traditioneel de academische zitting plaats in de Gotische Zaal 
van het Stadhuis, waarna de klassieke bloemenhulde aan het standbeeld van 
Breydel en De Coninck plaatsgrijpt. Ditmaal wordt de plechtigheid afgerond 
op het Burgplein met een optreden van de SFX-Speelschaar, muzikale anima-
tie en een wandelorkest tijdens een grote volksreceptie. Op de academische 
zitting wordt de tweede Jan Heemprijs aan de “De Ronde van Vlaanderen” 
uitgereikt, omdat deze wielerwedstrijd Vlaanderen op de wereldkaart zet, 
Vlaanderen in de internationale belangstelling brengt en op een aangename 
en niet-opdringerige manier voor een fl inke scheut Vlaamse fi erheid zorgt. 
De Gulden Spoor voor Vlaamse Internationale Uitstraling gaat naar Els de 
Temmerman voor haar engagement voor de ex-kindsoldaten in Oeganda.

Negen dagen
guldensporenviering

Nultolerantie

Onverwijlde splitsing BHV

2004200420
Advertentie Feestprogramma 
“Een week lang Vlaanderen 
Feest”.

Programmaboekje en 
Meezingboek voor de 
guldensporenherdenking.

Van links naar rechts
en boven naar onder :

Affi che “Vlaanderen Feest
op de Markt”.

Massa achter de dranghekkens
bij de start van “De Ronde van 
Vlaanderen”.

Tenor Georges Bullynck.
De Koninklijke Fanfare

Sint-Cecilia uit Steenbrugge.
Willy Sommers, Lisa Del Bo en

Luc Steeno.
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Gastspreker professor Boudewijn Bouckaert, voorzitter van het Overlegcen-
trum van Vlaamse Verenigingen, stelt vast dat na de politieke aardverschui-
ving bij de Vlaamse verkiezingen, de separatisten en confederalisten de 
meerderheid vormen in het Vlaams Parlement. Hij vraagt:
“… geen eindeloze gesprekken met Franstalig België waarbij Vlaamse eisen zoals de 
defederalisering van de gezondheidszorg en gezinsbeleid, de splitsing van het arbeids-
marktbeleid, het spoor, de fi scale autonomie, naar de melkweg worden gefl itst. Dit spelletje 
heeft lang genoeg geduurd. De Vlaamse kiezers willen boter bij de vis. De omvorming van 
het Belgisch unitaristisch federalisme naar een confederaal model, waarin het politieke 
zwaartepunt bij Vlaanderen en Wallonië ligt, moet met fi kse passen naderbij worden 
gebracht.”.

Jan Van Brugghe stelt aansluitend dat meer autonomie voor Vlaanderen moet 
leiden naar meer welvaart en welzijn.

Ten slotte sluiten het show- en meezingprogramma met het groot showorkest 
“de Heverband” en optredens van Lisa Del Bo, Luc Steeno en Willy Somers 
en een gastoptreden van “Biezebaaze” op 11 juli de feestweek af. Ondertus-
sen is er doorlopend tijdens de midweek in de bovenzaal van de Hallen de 
fototentoonstelling rond De Ronde van Vlaanderen.

Deze sliert van festiviteiten wordt nog aangevuld met diverse andere initiatie-
ven in het kader van Vlaanderen Feest. Zo wordt in Zeebrugge gelijktijdig 
met de andere kustplaatsen op 11 juli om 11 uur ’s avonds een feestelijk 
vuurwerk afgestoken.

Nultolerantie
De nultolerantie palmt ook Brugge in. De Brugse koetsiers krijgen problemen 

als ze voor de gezelligheid hun paarden en zichzelf een kerstmuts willen 
opzetten. De horecazaken op de Grote Markt krijgen evenzeer moeilijk-
heden als ze te opzichtig klanten in hun restaurants willen lokken. Het 
stadsbestuur voert bij de start van zijn nieuw mobiliteitsplan op 15 oktober 
een nultolerantie voor foutparkeerders in. Twee dozijn hulpagenten zijn van 
’s morgens tot ’s avonds in de weer om parkeerovertreders onverbiddelijk 
op de bon te slingeren. In amper één maand tijd schrijven ze bijna 10.000 
parkeerbonnetjes van 30 euro bij elkaar. Het groene gemeenteraadslid Rita 
Brauwers pleit voor een nultolerantie voor fi etsdieven. 

Vlaams Belang, de partij die het patent op de nultolerantie claimt, wint de 
verkiezingen voor het Vlaamse en het Europees parlement. Ook het nieuwe 
kartel CD&V - N-VA boekt electoraal succes ten nadele van de paarse partijen. 
De Groenen halen terug de kiedrempel en Renaat Landuyt wordt federaal 
minister van Mobiliteit.

Club Brugge wint voor de negende maal de beker van België en speelt een 
derde Champions League-campagne op rij.

Onverwijlde splitsing BHV
Ondanks het ijveren van Vlaamse burgemeesters en een betoging van 13.000 

Vlaamsgezinden, wordt de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vil-
voorde niet uitgevoerd. De nieuwe kartelpartners CD&V en N-VA krijgen SP.A 
en VLD, hun coalitiegenoten in de nieuwe Vlaamse regering, wel zo ver om 
in het Vlaamse regeerakkoord te schrijven dat de splitsing er “onverwijld” 
moet komen. In uitvoering van die uitspraak leggen de Vlaamse partijen 
een wetsvoorstel voor in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De fede-
rale regering probeert de communautaire klip te omzeilen door het dossier 
op de agenda van een groot communautair forum van 2005 te plaatsen. 

De Raad van State bevestigt in de diverse arresten van 23 december de om-
zendbrief van minister Peeters. De strikte interpretatie van de faciliteiten in 
de Brusselse rand wordt door de Franstalige partijen echter niet aanvaard.

Affi che en zelfklever van
de Brugse Mettentocht.

Van boven naar onder:

Historische stadswandeling met 
gids José Vermeire.

Een Vlaams welpje.
De Breydel en De Coninck-

wandeling gaat langs de 
heraangelegde Kolenkaai.

Fernand Vonck
6 juli 1925

was bediende bij de NMBS en 
daar actief bij het Vlaams Syn-
dicaat van Openbare Diensten, 
Sector Spoor. Deze onafhanke-
lijke vakbond was aangesloten 
bij het Algemeen Vlaams Vak-
verbond, waarvan hij voorzit-
ter was van de Brugse afdeling. 
Hij startte zijn theaterleven in 
1945 bij de groep “Willen is Kun-
nen” en stichtte 15 jaar later
“’t Brugs Narrenschip”, waarmee 
hij tientallen revues op de plan-
ken bracht. Als vertegenwoor-
diger van de Vlaamse Ontspan-
ningsclub en ’t Brugs Narrenschip 
was hij van bij de oprichting lid 
van het 11 Juli-Komitee. Hij is het 
enige lid dat er reeds van het 
prille begin bij was. Hij was ook 
lid van de raad van toezicht van 
de Vlaamse Klub. 

2005200520

Affi che Guldensporenmarathon 
en Tien Mijl van Vlaanderen.
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2005

Reuzenfeest 
Het “11 Juli-Komitee Brugge” dat werd opgericht in 1968 door het stadsbe-

stuur van Brugge om in te staan voor de organisatie van het Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap op 11 juli, vormt zich om tot een vzw. Het behoudt 
bewust de schrijfwijze “Komitee” in plaats van “comité” als knipoog naar 
het verleden toen het in was de progressieve spelling te gebruiken. In tegen-
stelling tot 2002 mag ze in 2005 wel participeren aan het Cultuurfestival 
Corpus Brugge ’05. In het kader van dit cultuurproject, dat rond het men-
selijk lichaam draait, zet het Komitee op 10 juli reuzen in de kijker. Dat 
is tevens een steun voor de kandidatuur bij de UNESCO om een reeks nog 
actieve reuzen met een rijk verleden te laten erkennen als meesterwerken 
van het immaterieel erfgoed van de mensheid. Naast het materiële erfgoed 
met het Belfort, het Begijnhof en de hele historische binnenstad, die door 
de UNESCO werd erkend als werelderfgoed, is het thans de bedoeling deze 
volkscultuur gelijk te laten erkennen.

Met de organisatie van een reuzenfeest tijdens de guldensporenherdenking 
wil de organisatie een stukje authentieke cultuur, waarbij sinds de Mid-
deleeuwen reuzen in de Nederlanden in stoeten en processies werden mee-
gedragen, in de kijker stellen in het unieke Brugse decor. Tientallen reu-
zenpoppen uit binnen- en buitenland gaan samen met vier muziekkorpsen 
dansend en feestend door de Brugse straten. Tienduizenden kijklustigen 
komen hiervoor opdagen. De feestdag wordt afgesloten met een Reuzenbal 
op de Burg met het huisorkest van de Gentse feesten. Voor het eerst gaan 
ook de nieuwe reuzen Jan Breydel en Pieter De Coninck op stap en worden 
zij plechtig gedoopt. De reuzen werden geschonken door de Breydel en De 
Coninckcommissie en worden beheerd door de reuzengroep “De Huzaren” 
uit Brugge. 

Het 11 Juli-Komitee blikt niet enkel vanwege de Reuzenstoet tevreden terug 
naar zijn organisatie in 2005. Ook de wandeltochten bereiken een paar dui-
zend sportievelingen en de aanwezigheid van Yves Leterme, de Vlaamse 
minister-president, geeft de academische viering een bepaalde allure. Hij 
pleit er voor “verantwoordelijk federalisme”. Nog nooit wordt zo vaak de 
pers gehaald. Niet enkel de kranten, maar ook VRT, VTM en Focus brengen 
uitgebreid verslag uit over de festiviteiten. 

Bovendien kunnen honderden jongeren bij de feesten worden betrokken door 
de organisatie onder de impuls van Maarten Van Maele en Roeland Van 
Den Driessche van de eerste BurgRock op 11 juli. Muzikaal talent krijgt er 

Reuzenfeest

Naakte lichamen
in de binnenstad

Vlaamse Wooncode

2005200520

Van boven naar onder:

De nieuwe reuzen “Jan Breydel” 
en “Pieter De Coninck”.

Verdeling leeuwenvlaggetjes 
tijdens de reuzenstoet.

Van linksboven naar rechts:

Affi che Reuzenfeest.
Reuzen voor het Stadhuis.
Toespraak burgemeester Patrick 

Moenaert bij de doop van de 
nieuwe reuzen.

Programmaboekje 
Reuzenfeest.

Affi che voor de eerste editie
van BurgRock.
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een podium in een uniek kader en kan er onder andere een demo-cd winnen. 
De enige voorwaarde is : minstens één Nederlandstalig nummer brengen.

De 19de editie van de Internationale Guldensporenmarathon, de 9de Tien 
Mijl van Vlaanderen en de 3de jogging trekken op hun beurt weer een tal-
rijk sportief publiek aan. Dit jaar gaat de opbrengst naar de patiënten met 
mucoviscidose. Aan de meet zingt Sandrine. 

Ten slotte wordt voor de eerste keer, samen met stad Brugge, de Goedendag-
prijs uitgereikt voor een originele goede Nederlandstalige benaming van 
een Brugs pand. De prijs gaat naar de kapperszaak “De Hoofdzaak” en er 
zijn eervolle vermeldingen voor de restaurants “De Florentijnen” en “De 
Eetkamer”.

Naakte lichamen in de binnenstad
Tweeduizend naakte mannen en vrouwen poseren voor kunstfotograaf Spencer 

Tunick. Het project is een onderdeel van het cultuurfestival Corpus 2005. 
Ook zes Brugse toprestaurants werken mee aan dit cultureel zomerfestival 
onder de naam Corpus Degustat. De brouwerij De Halve Maan start weer 
op en lanceert het nieuwe bier “Brugse Zot”.

APM Terminals investeert meer dan 100 miljoen euro in de uitbouw van 
een containerterminal in de voorhaven. Dat moet 500 extra jobs opleveren. 
De wastorens van de voormalige cokesfabriek worden ontmanteld. Het ge-
plande windmolenpark op de westelijke havendam sneuvelt vanwege visuele 
hinder.

Minister Kris Peeters beslist het grootste deel van het Lappersfortbos om te 
vormen tot stadsbos. Omdat een deel van het bos industriegebied blijft, vindt 
het Groene Gordelfront dit compromis echter onvoldoende. In de bossen 
van Zevenkerke worden er everzwijnen gesignaleerd. Wegens de vogelgriep 
moeten de 80 Brugse zwanen worden opgehokt.

Het OCMW verhuist vanuit de binnenstad naar het nieuw administratief 
centrum in Sint-Pieters.

Club Brugge met trainer Trond Sollied haalt voor de 13de keer de landstitel 
binnen, maar verliest de bekerfi nale. Tim Maeyens wordt vierde in de skiff  
op het wereldkampioenschap roeien.

Van linksboven naar rechtsonder:

Toespraak Jan Van Brugghe.
“De Hoofdzaak”, laureaat van de 

Goeiendagprijs.
Affi che en T-shirt guldensporen-

marathon met schilderij 
ontworpen door de 
Lisseweegse kunstenaar 
Gratien Dendooven.

Affi che en zelfklever van de 
Brugse Mettentocht.
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Helena Witteryck
Brugge, 21 december 1898 - 

22 juni 1981

was de dochter van Antoon Jozef 
Witteryck, Vlaams volkskundige, 
pedagoog, esperantist en druk-
ker-uitgever. Onder invloed van 
haar man Raymond Segers, on-
derwijzer en Vlaams oud-strijder 
werd ze overtuigd Vlaamsgezind. 
Ze bestemde haar onroerend 
bezit voor de Stichting Witteryck, 
waarvan ze de eerste voorzit-
ter was. De stichting werd een 
bezinnings- en ontmoetings-
plaats voor de strijdende Vlaamse 
verenigingen uit het Brugse. Met 
het geld van deze stichting wordt 
elk jaar een prijs geschonken aan 
iemand die zich verdienstelijk 
heeft gemaakt in het sociaal-cul-
turele leven of in de Vlaamse Be-
weging. Ze ligt samen met haar 
echtgenoot begraven onder een 
zerk met daarop AVV-VVK.

Vlaamse Wooncode
In tegenstelling tot de Vlaamse partijen willen de Franstaligen de kieskring 

Brussel-Halle-Vilvoorde behouden als symbool van de band tussen Brussel 
en als steun aan de Franstalige inwoners in de Vlaamse gemeenten in de rand 
rond Brussel. Premier Guy Verhofstadt legt een draak van een compromis 
op tafel, met een halfslachtige splitsing, inschrijvingsrecht voor Franstalige 
kiezers uit de rand in Brussel en extra-territoriale bevoegdheden voor de 
Franse Gemeenschap in enkele randgemeenten. Spirit schiet te elfder ure 
dat voorstel af. De federale regering slaagt er nog enkel in de communau-
taire spanningen te bedwingen door de bespreking van de wetsvoorstellen 
voor de splitsing van BHV van de agenda te halen.

De SP.A en de VLD verbreken hierdoor het Vlaamse regeerakkoord. Het voor-
uitschuiven van de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde leidt 
tot een crisis in de Vlaamse regering. Deze crisis wordt uiteindelijk opge-
lost door een waslijst van kleinere maatregelen om de verfransing van de 
Vlaamse rand rond Brussel nog harder te bestrijden. De Vlaamse regering 
keurt het ontwerp van nieuwe Wooncode goed, waarbij de kennis van of de 
wil tot de studie van het Nederlands een voorwaarde voor het verkrijgen van 
een sociale woning wordt.

Vlaggen voor de Vlaamse 
feestdag.
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2006

Samenhorig feest voor een jeugdig, volwassen en sportief publiek 
Het BurgRock-comité, een samenwerking tussen de Jeugdraad van Brugge, 

onder voorzitterschap van Roeland Van Den Driessche, en het 11 Juli-Ko-
mitee, slaagt erin de guldensporenviering een hipper en jeugdiger cachet 
te geven met de tweede editie van BurgRock. Meer dan 1.500 bezoekers 
luisteren op 11 juli naar de wedstrijd tussen vijf jongerenbandjes. De Burg 
stroomt vervolgens vol voor het optreden van de Brugse punkers van Red 
Zebra. Zij spelen door tot na middernacht, terwijl de organisatoren al door 
hun voorraad biervaten heen zitten. 

Op een nog jeugdiger publiek wordt gemikt met Vlaanderen Feest Keitof met 
het optreden van de populaire “Ketnetband” op de Burg. Ook het volwas-
sen publiek kan zijn gading vinden in het optreden van “PeRRon Geluk”, 
Bart Herman en Sergio op zondagavond 10 juli tijdens Vlaanderen Feest 
en tijdens een groots volksbal met coverband Wolfgang op maandagavond
10 juli.

De sportievelingen nemen deel aan de Breydel en De Coninckwande-
ling van 6 of 16 kilometer op donderdag 6 mei, of lopen op zondag
2 juli de 20ste Guldensporenmarathon, de Tien Mijl van Vlaanderen 
of de Stadsjogging. Ditmaal is het de Vlaamse Diabetes Vereniging 
die wordt gesteund en wordt het project “Marathons all over Europe” 
gepresenteerd. Het is de bedoeling om een sportieve, culturele en toe-
ristische permanente uitwisseling en samenwerking tussen ma-
rathonorganisatoren uit alle EU-landen op gang te brengen. Het 
is overigens de laatste editie die de vzw Guldensporenmarathon 
organiseert.

Samenhorig feest
voor jeugdig,
volwassen en sportief
publiek

Onveilige gasterminal ?

Nep-separatisme

2006200620

Van boven naar onder :

Logo BurgRock
Burgemeester Patrick Moenaert, de organisatoren

Maarten Van Maele en Roeland Van Den Driessche
en de winnaars van Burgrock. 

Affi che BurgRock.
Programmaboekje Vlaanderen Feest! 
De Ketnetband met publiek.
Bart Herman.
Sergio.
BurgRock in volle actie.
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Ze geeft de organisatie in handen van de vzw Belgian Road Runners Club, de 
organisatoren van Dwars door Brugge. Het comité blijft echter niet stilzit-
ten, maar verandert het geweer van schouder en gaat voortaan door het 
leven als “Brugse Metten Wandelclub”.

Het 11 Juli-Komitee legt aan politieke partijen naar aanleiding van de na-
kende gemeenteraadsverkiezingen een memorandum voor waarin wordt 
gevraagd er over te waken dat in Brugge het Nederlands steeds als eerste 
taal wordt gebruikt. Er moeten ook inspanningen geleverd worden om het 
Vlaamsvriendelijke klimaat in Brugge te versterken onder meer door de 
offi  ciële Vlaamse symbolen duidelijk aan bod te laten komen. Vlamingen 
moeten immers niet bang zijn van, maar fi er zijn op hun eigen symbolen. 
Als voorbeeld pleit Jan Van Brugghe tijdens de academische zitting voor het 
terug laten prijken van een immense leeuwenvlag op het Belfort bij speciale 
gelegenheden. Tijdens de viering wordt ook de derde Jan Heemprijs uitge-
reikt aan de vereniging “Vlaanderen Vlagt”. De Gulden Spoor voor Culturele 
Uitstraling wordt op deze zitting door Vlaams minister Geert Bourgeois 
uitgereikt aan uitgever Godfried Lannoo en de Engelse auteur Patricia 
Carson, omdat ze via hun boeken Vlaanderen internationaal ruimer bekend 
hebben gemaakt. De minister stelt tenslotte dat 11 juli niet enkel de herden-
king is van de opstand van de Vlamingen in 1302 tegen de horigheid, maar 
vooral het feest is van de samen-horigheid.

Links:

Programmaboekje
guldensporenherdenking.

Onder, de sprekers tijdens de 
academische zitting
van links naar rechts:

Pol Van Den Driessche,
Jan Van Brugghe, Patricia 
Carson, Godfried Lannoo en 
Vlaams minister Geert 
Bourgeois.

Affi che, T-shirt, en logo’s
 van de laatste Guldensporen-

marathon.
Vlaams minister-president

Yves Leterme dankt Pol Van 
Den Driessche en Denis 
Vermeire voor de organisatie 
van twintig Guldensporen-
marathons.

Affi che en zelfklever van de 
Brugse Mettentocht.
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Onveilige gasterminal ?
De NAVO is van mening dat de gasterminal van Zeebrugge niet beveiligd is 

tegen terrorisme. Binnen de Europese energiebevoorrading is de terminal 
voor aardgas in Zeebrugge de achilleshiel. 

Zeebrugse dokwerkers worden veroordeeld voor geweldadigheden in Straats-
burg tijdens manifestaties voor het behoud van hun beschermd statuut.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen versterkt burgemeester Patrick Moe-
naert zijn positie. Zijn coalitie met de SP.A wordt verruimd door zijn kar-
telpartner N-VA en de VLD elk een schepenzetel aan te bieden ten koste van 
de slabakkende socialisten. Ook binnen de VLD heerst een malaise na het 
afhaken van Hans Gevaert, Sandra De Groote, Rebecca en Randall Lesaf-
fer. Het Vlaams Belang wordt de grootste oppositiepartij.

Bij Club Brugge blijft het rommelen. Trainer Jan Ceulemans wordt ontsla-
gen.

Het Concertgebouw geraakt op kruissnelheid met een goed gevuld program-
ma met 13 reeksen, 6 minifestivals en 120 avonden.

Nep-separatisme
Met een zelden eerder geziene scherpte bezweert koning Albert II de overhe-

den van België niet te vallen voor een “anachronistisch en rampzalig sepa-
ratisme”. In een nepjournaal op de RTBf Bye Bye Belgium wordt de Vlaamse 
onafhankelijkheid uitgeroepen. Ondertussen stellen de CD&V en N-VA in het 
parlement hun voorstel van Vlaamse grondwet voor. Premier Guy Verhof-
stadt en de Vlaamse minister-president Yves Leterme vechten in de aanloop 
naar de federale verkiezingen een eerste robbertje staatshervorming uit. Vol-
gens de premier is het huidige politieke klimaat niet rijp om te praten over 
een nieuwe communautaire ronde. Alle Vlaamse partijen scharen zich ech-
ter wel achter de Septemberverklaring van de Vlaamse regering waarin snel 
een nieuwe staatshervorming wordt geëist, om meer sociaal-economische 
bevoegdheden van de federale regering te kunnen overnemen. De SP.A komt 
hierbij in confl ict met de bevriende vakbond ABVV, dat elke regionalisering 
van het federale arbeidsrecht of van de sociale zekerheid blijft afwijzen.

De Raad van State stelt in een opmerkelijk duidelijk advies dat de Vlaamse 
overheid van de sociale huurders mag eisen dat ze bereid zijn Nederlands te 
leren. Daarmee worden de Franstalige politici teruggefl oten die dreigen de 
Vlaamse Wooncode juridisch aan te vechten.

Jan Van Brugghe
5 februari 1956

is leraar Germaanse talen. Al 
meer dan 25 jaar is hij voorzitter 
van de Brugse Davidsfondsafde-
ling. Ondertussen was hij ook 
Gewestvoorzitter en is lid van 
het nationale bestuur en de raad 
van bestuur van het Davidsfonds. 
Hij leidde van 1991 tot 2007 het 
Brugse 11 Juli-Komitee. Door al-
lerhande initiatieven maakte hij 
de guldensporenvieringen aan-
trekkelijker. Tevens trachtte hij 
andersdenkenden bij de viering 
te betrekken en de jeugd warm 
te maken voor de Vlaamse Be-
weging. Na een confl ict met het 
stadsbestuur trad hij in 2007 af 
als voorzitter van het 11 Juli-Ko-
mitee.

Artikel uit Het Laatste Nieuws
van 12 juli 2006 met oproep aan 
alle politieke partijen om de 
Vlaamse symbolen duidelijker aan 
bod te laten komen.

2007200720
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2007

Confl ict met het stadsbestuur 
De guldensporenvieringen staan in 2007 in het teken van de honderdste ver-

jaardag van de Zeebrugse haven. Joachim Coens, voorzitter van het Brugse 
havenbestuur, houdt de feestrede op de academische zitting. De Brugse 
Metten Wandelclub (BMWC) organiseert op haar beurt in samenwerking 
met de vzw Zeehaven Brugge op 30 juni een wandeltocht met een goede 
700 deelnemers in Zeebrugge ter gelegenheid van het eeuwfeest van de 
haven. De BMWC, onder leiding van Joël Boussemaere, organiseert overi-
gens ook op pinkstermaandag de Brugse Mettentocht en de Breydel en de 
Coninckwandeling door de Assebroekse Meersen en het Lappersfortbos op 
12 juli.

Met de organisatie op 10 juli van het volksbal Dansen op de Burg, een dansfeest 
in openlucht met het Bobby Setter Dansorkest, boort het 11 Juli-Komitee 
een gat in de muzikale markt aan. 700 aanwezigen, die binnen de reguliere 
culturele programmatie op hun honger blijven zitten, toveren de Burg om 
tot een dansvloer. Het is voor de journalist van het Brugsch Handelsblad een 
pleidooi aan het cultureel centrum om maandelijks een dansavond te reser-
veren in de door het stadsbestuur beloofde fuifzaal. 

Deze fuifzaal in de binnenstad is er evenmin voor de eerste afterparty na de 
derde editie van BurgRock op 11 juli, die weer 1.500 toeschouwers lokt voor 
zeven optredens. Daarvoor moeten ze van het Burgplein naar het jeugdhuis 
Comma trekken. 

Het stadsbestuur en het 11 Juli-Komitee beslissen de tweede Goeiendagprijs 
voor een mooie en aangepaste Nederlandstalige naamgeving toe te kennen 
aan het restaurant “De Zoete Zonde”. Het jongerencafé “’t Opkikkertje” en 

Confl ict met het stadsbestuur

Heisa over een nieuw
Clubstadion te Loppem

BHV nog niet gesplitst

2007200720
Affi che wandeltocht 100 jaar
Zeehaven Brugge, georganiseerd 
door de Brugse Metten 
Wandelclub.

Onder in wijzerzin:

Programmaboekje gulden-
sporenviering.

Richard Celis, ere-voorzitter 
Beweging Vlaanderen-
Europa vzw.

Joachim Coens, voorzitter 
Havenbestuur Brugge.

Jan Van Brugghe, voorzitter
11 Juli-Komitee Brugge vzw.

Uitreiking van de Goeiendagprijs 
aan “De Zoete Zonde”.

S.F.X.-Speelschaar.
Burgemeester Patrick Moenaert 

en genodigden tijdens de 
bloemenhulde.
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de handelszaak “Mamaskientje” krijgen een eervolle vermelding. De prijs 
wordt uitgereikt tijdens de academische zitting samen met de Gulden Spoor 
voor Vlaamse Uitstraling aan Norbert D’Hulst, secretaris-generaal van 
het Davidsfonds, en Jean-Pierre Rondas van radio Klara. Op deze zitting 
houdt burgemeester Patrick Moenaert een sterk geladen communautaire 
toespraak. Hij hekelt de verdeling door de federale regering van de mid-
delen uit het verkeersveiligheidfonds en van het grootstedenbeleid. Deze 
verdeling is zwaar in het nadeel van Vlaanderen (en dus ook van Brugge). 
Hij vreest dat de nakende brandweerhervorming ook in het nadeel van de 
Vlaamse steden en gemeenten zal uitdraaien en pleit voor een eigen Vlaams 
grootstedenbeleid. 

Onmiddellijk na de guldensporenvieringen ontstaat er een conflict tussen 
het stadsbestuur en het 11 Juli-Komitee. Het stadsbestuur schrijft immers 
op 13 juli aan het comité dat ze geen toelating krijgt om van 7 tot 16 juli 
2008 de Burg te gebruiken om het project Zeven Eeuwen Vlaanderen op te 
voeren. Het comité zegt immers een historische evocatie te organiseren, 
waarbij gebruik zal worden gemaakt van onder andere laser, licht, video en 
kunstvuurwerk. Het stadsbestuur, dat wenst te waken over de kwaliteit van 
de grote betalende evenementen in de stad, oordeelt echter, na advies van 
een pas opgerichte commissie onder leiding van schepen Jean-Marie Bo-
gaert, dat het scenario te clichématig is. Ze vraagt het scenario toe te spitsen 
op het heden en de toekomst van Vlaanderen en minder op het verleden. 
Tevens heeft het stadsbestuur financiële bedenkingen en stelt ze dat het 
onwaarschijnlijk is dat het project 5.000 mensen kan lokken. 

Jan Van Brugghe, die twee maanden voordien nog het Juweel Witteryck had 
ontvangen voor zijn verdiensten, dient daarop begin augustus zijn ontslag 
in als voorzitter van het 11 Juli-Komitee. Hij verwijt het stadsbestuur een 
gebrek aan samenwerking op diverse vlakken. Penningmeester Rudy De-
pouvre neemt tijdelijk het voorzitterschap waar totdat in september Pol Van 
Den Driessche wordt verkozen tot nieuwe voorzitter. Zijn ambitie is dat 
11 juli voor de Vlamingen een volksfeest wordt, zoals de “Quatorze Juillet” 
dat voor de Fransen is.

Van boven naar onder:

Affiche BurgRock.
Roeland Van Den Driessche, 

organisator van BurgRock.
Twee groepen dingen mee voor de 

hoofdprijs van BurgRock.
Dansen op de Burg.
Waken op de Burg.

Rechts:

Affiche “Dansen op de Burg”.

Kransen aan de voet van het 
standbeeld van Breydel en
De Coninck.



40 JAAR 11 JULI-KOMITEE BRUGGE 131

Heisa over een nieuw Clubstadion te Loppem 
Terwijl trainer Jacky Matthijssen met Club moeizaam de verhoopte resultaten 

boekt, slaagt Glen De Boeck erin Cercle te laten uitgroeien tot de revelatie 
van de eerste helft van het nieuwe voetbalseizoen. Club Brugge wint wel de 
beker, maar vindt het Jan Breydelstadion te klein geworden voor haar steeds 
groeiende supportersschare. 

De discussie over de plannen van Club Brugge om een nieuw stadion te bou-
wen in Loppem barst los. Het schepencollege is verdeeld. De VLD, de NV-A 
en het Vlaams Belang zijn voor de nieuwe site, terwijl de CD&V en Groen ! 
zich tegen deze plannen verzetten. Zij vrezen de aantasting van de groene 
gordel rond Brugge, het hypothekeren van de toekomst van Cercle Brugge 
en de nefaste invloed van de bouw van een gigantisch shoppingcentum voor 
de bestaande winkels. De socialisten, die hun electorale afgang nog niet 
hebben verwerkt, durven ook in dit dossier geen éénduidig standpunt in te 
nemen.

Verder wordt ook nog fel gediscussieerd en actie gevoerd over het ontbreken 
van voldoende geschikte fuifzalen, de opwaardering van de site van het oud 
Sint-Janshospitaal door de bouw van het Museum of History, het verbreden 
van het Schipdonkkanaal, en het behoud van het paviljoen van Toyo Ito op 
de Burg.

In de honderdjarige haven van Zeebrugge meert de Elly Maersk, het grootste 
containerschip ter wereld, aan. De haven vestigt met een goederenoverslag 
van 42,3 miljoen ton een nieuw record. Het aantal havenarbeiders over-
schrijdt de kaap van 1.500.

Brussel-Halle-Vilvoorde nog niet gesplitst
De Vlaamse partijen keuren in de kamercommissie Binnenlandse Zaken 

eenzijdig de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde goed, om-
dat de Franstalige partijen geen communautair gebaar maken tijdens de 
maandenlange regeringsonderhandelingen. Het parlement van de Franse 
Gemeenschap roept een belangenconfl ict in, waardoor het wetsvoorstel 
wordt opgeschort. De Franstalige burgemeesters van de faciliteitengemeen-
ten Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem worden niet benoemd, 
omdat ze de taalwet hebben overtreden.

Pol
Van Den Driessche

Oudenaarde, 22 juni 1959

was als jongere actief in de lei-
ding van de KSA en van de speel-
pleinwerking Ter Groene Poorte. 
Hij studeerde geschiedenis aan 
de Gentse universiteit (1977-
1981) en werd leraar in Blanken-
berge, vorser bij de Koninklijk Bi-
bliotheek, redacteur van Wij, het 
partijblad van de VU (1982-1988), 
gemeenteraadslid voor de VU te 
Brugge (1983-1988) en perschef 
en adviseur van vicepremier Hugo 
Schiltz (1988). Vanaf 1988 was hij 
redacteur bij De Standaard en 
vervolgens hoofdredacteur van 
Het Nieuwsblad (oktober 1995-
1999). Daarna was hij korte  tijd 
adviseur van minister Luc Van 
den Bossche (1999), om terug te 
keren naar de journalistiek als 
politiek hoofdredacteur van VTM 
(2000-2007). Ondertussen werd 
hij deeltijds praktijkassistent 
Communicatiewetenschappen 
aan de Universiteit Gent (2007-) 
en bestuurder en woordvoerder 
van KSV Cercle Brugge (2006-). 
Op 21 december 2007 legt hij de 
eed af als senator voor de CD&V. 
Hij publiceerde diverse boeken 
(over koning Albert II, de IJzer-
bedevaarten en zijn ervaringen 
in de Wetstraat). Hij was één van 
de bezielende krachten van de 
organisatie van de Guldenspo-
renmarathon waarvan hij 20 jaar 
voorzitter was. In 2007 volgt hij 
Jan Van Brugghe op als voorzitter 
van het 11 Juli-Komitee.
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Vlaamse muziek in de prijzen en op de Burg
Het 11 Juli-Komitee organiseert ter gelegenheid van het feest van de Vlaamse 

Gemeenschap activiteiten voor diverse doelgroepen op de Burg. Zowel op 
de kleinkunstavond als op de rockavond dagen er zo’n duizend man op. Op 
de kleinkunstavond treden Johan Verminnen, Miek en Roel, Bart Van Den 
Bossche, Dimitri Van Toren, Armand en Amaryllis Temmerman op. Zij 
brengen hun bekende nummers en geven een overzicht van veertig jaar Ne-
derlandstalige kleinkunst. Op BurgRock treden zes jonge muziekgroepen 
op, die elk minstens één Nederlandstalig nummer brengen.

Aan de vooravond van de feestdag reikt het comité zijn tweejaarlijkse Jan 
Heemprijs uit aan het VRT-programma Zo is er maar één. Deze prijs wil per-
sonen of organisaties belonen die bijdragen tot het Vlaamse bewustzijn. Het 
muziekprogramma, waarin covers van bekende Nederlandstalige liederen 
weerklinken, draagt bij tot de liefde voor en de instandhouding van een 
deel van ons cultureel erfgoed. De Beweging Vlaanderen-Europa reikt in 
het Stadhuis eveneens haar Gouden Spoor voor Vlaamse Uitstraling uit aan 
Luc Flamaey. Hij krijgt die prijs voor zijn Vlaamse muziekreeks In Flanders 
Fields met werken van Vlaamse componisten van de 19de eeuw tot van-
daag. 

Vlaamse muziek in de
prijzen en op de Burg

Nieuwe huisstijl voor het
11 Juli-Komitee

Veranderend stadslandschap

Beloofde staatshervorming
blijft in de startblokken
steken

2008200820
In wijzerzin:

Het 11 Juli-Komitee stelt het 
programma van de gulden-
sporenviering voor.

 (foto Benoit Proot  –
Brugsch Handelsblad)

Bestuur van het 11 Juli-Komitee: 
Denis Vermeire, Rudy 
Depouvre, Maarten Van Maele, 
Pol Van Den Driessche, Wim 
Debruyne, José Vermeire en 
Bernard Vermeersch.

Programmaboekje van de
guldensporenviering.

Affi ches voor “Veertig Jaar 
Kleinkunst”, “Dansen op de 
Burg” en “BurgRock”.
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Tijdens de academische zitting in de Gotische Zaal van het Stadhuis is Karl-
Heinz Lambertz, de minister-president van de Duitstalige Gemeenschap, 
de opgemerkte gastspreker. Voor de eerste maal voert een anderstalige 
toppoliticus het woord op de Brugse guldensporenviering. Hij licht er zijn 
standpunt toe over de stremmende dialoog tussen Vlamingen en Franstali-
gen. Twee weken later wordt hij benoemd tot koninklijk bemiddelaar om de 
communautaire gesprekken terug vlot te krijgen. 

In het kader van de Vlaamse Feestdag organiseert de Brugse Metten Wan-
delclub weer wandeltochten van 6, 12 of 18 kilometer door de onbekende, 
groene binnenstad. Daarnaast wordt ook het volksbal met het orkest “The 
Bobby Setter Band” op de feestelijk verlichte Burg herhaald.

Academische zitting in de 
Gotische Zaal van het Stadhuis.

Uitreiking Jan Heemprijs aan het 
VRT-programma “Zo is er maar één”. 
Dankzij een videoverbinding is 
presentatrice Yasmine er
ook bij.

Vader en zoon brengen 
bloemenhulde op de Markt.

Gastspreker minister-president 
van de Duitse Gemeenschap 
Karl-Heinz Lambertz tussen 
de bloemen.

Hannelore Bedert, Johan 
Verminnen en Miek en Roel  zijn 
enkele van de artiesten die  
Kleinkunst tot leven brengen.
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Veranderend stadslandschap
Ondanks de hotelstop is de Brugse hotelmarkt in volle beweging. Om stads-

kankers te bestrijden krijgen drie projecten het fiat van het stadsbestuur 
voor de bouw van vier- of vijfsterrenhotels. De Dukes’ Palace opent al in 
het voorjaar zijn deuren in het oorspronkelijke Prinsenhof, terwijl ook in 
de Hoogstraat en op de Weylerkazerne twee hotels zijn gepland. Daarnaast 
keurt het stadsbestuur bouwaanvragen goed voor diverse andere leeg-
staande panden en kloosters. Ook het station en zijn omgeving zijn één 
grote bouwwerf. De hogeschool KHBO verhuist naar zijn nieuwe campus 
aan de Expresweg te Sint-Michiels, waar ook de tunnel onder de Koningin 
Astridlaan eindelijk opengaat. Het shoppingcentrum op de Blauwe Toren 
opent zijn deuren. 

Dansen op de Burg, zwaaien op de Burg, en... swingen op de Burg,  
onder hen ook schepen Mercedes Van Volcem.
Ook BurgRock doet zijn duit in het zakje met Les Truttes.
De winnaars van de wedstrijd in volle aktie.
Ook Maarten Van Maele laat zich niet onbetuigd.

Rechts:

Het nieuwe logo dat in 2008 door 
het 11 Juli-Komitee in gebruik 
wordt genomen is een ontwerp 
van  Marc Chielens die samen met 
webmeester Age Vermeersch ook 
de webstek van het Komitee in 
een nieuw kleedje stopt.
Hiernaast de huispagina van 
www.elfjuli.org.

Nieuwe huisstijl voor het 11 Juli-Komitee



40 JAAR 11 JULI-KOMITEE BRUGGE 135

Tegen de geplande verbreding van het Schipdonkkanaal reageert de actie-
groep “’t Groot Gedelf ” en het Lappersfortbos wordt andermaal bezet door 
boombewoners. Het geplande Museum of History op de site van Oud Sint-
Jan krijgt tegenkanting van de actiegroep MOH NEEN. De heisa over de in-
planting van het nieuwe voetbalstadion voor Club Brugge blijft voortduren. 
Ondertussen reizen sporters van de vier succesvolste Brugse sportclubs naar 
de Olympische spelen in Peking : de zwemmers Brian Ryckeman, Matthieu 
Fonteyn (BZK), de roeier Tim Maeyens (KRB), de voetballers Stijn Desmet 
(Cercle), Jeroen Simaeys en Laurent Ciman (Club). 

Beloofde staatshervorming blijft in de startblokken steken
Op 15 januari start de Octopuswerkgroep, met vertegenwoordigers uit de 

meerderheid en de oppositie, om de staatshervorming voor te bereiden. Op 
25 februari gaat deze werkgroep akkoord over een eerste pakket van klei-
nere communautaire stappen en over de contouren en het tijdschema van 
een tweede grootschaliger pakket. De bedoeling is de homogenisering en 
coherentie van de bevoegdheden, de efficiëntere werking van de federatie en 
een aangepaste financiering van de deelgebieden en de federale staat. Bij de 
start van de regering Leterme is er echter nog geen concreet communautair 
akkoord. Het blijft bij beloftes en de N-VA weigert een minister te leveren 
aan deze regering. 

Bestuur van de Brugse Metten 
Wandelclub

van links naar rechts:
Jacques Neyts, Herman Poppe, 
Marcel Vande Velde, Hans Van 
Roye, Elise Swimberghe, 
Hildegard Meeuws, José 
Vermeire, Joël Boussemaere, 
Thérèse De Smet, een vertegen-
woordigster van CM-Fit, Agnes 
Van Haecke en Denis Vermeire.

Folders van de 6de Breydel en 
De Coninck wandeltocht, 
de 2de Zeehaven Brugge- 
wandeling, de 7de Brugse 
Mettentocht en van de
26ste Arsebrouc-tocht,
allemaal georganiseerd door de 
Brugse Metten Wandelclub.
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Op 3 juni start een nieuwe poging om tot de beloofde staatshervorming te 
komen. De Heptapus-werkgroep start. Het is de bedoeling om in een eer-
ste pakket een reeks bevoegdheden (betreffende het economisch en indu- 
strieel beleid, huisvestingsbeleid, mobiliteitsbeleid en landbouwbeleid) naar 
de deelstaten over te hevelen. De regering engageert zich om het tweede 
pakket, de grote staatshervorming waarop de Vlaamse regeringspartijen 
aandringen, tegen midden juli af te ronden. Het betreft onder meer het ar-
beidsmarkt-, gezondheids-, gezins- en vervolgingsbeleid. Het principe van 
inter-persoonlijke solidariteit wordt bevestigd. Ook bij deze poging rijden 
de onderhandelaars zich vast. Premier Leterme dient op 15 juli zijn ontslag 
in bij de koning. 

De vorst weigert dit ontslag en stelt drie koninklijke bemiddelaars aan (Karl-
Heinz Lambertz, François-Xavier de Donnea en Raymond Langendries). 
Hun rapport moet tot communautaire onderhandelingen leiden, waarbij het 
institutioneel zwaartepunt verschuift door meer autonomie, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden toe te kennen aan de gefedereerde entiteiten, 
zonder dat de inter-persoonlijke solidariteit in vraag wordt gesteld. De dis-
cussie over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 
wensen ze buiten deze dialoog te behandelen. MR-voorzitter Reynders stelt 
echter dat binnen de communautaire dialoog de taaltoestanden in Vlaams-
Brabant moesten worden besproken en wil geen grote staatshervorming 
vóór de regionale verkiezingen in juni 2009. Hij wenst te starten met een 
“wit blad”. Voor de N-VA is de maat vol en zegt bij het begin van de herfst de 
steun aan de regering-Leterme op. Het kartel CD&V/N-VA barst.

Op 8 oktober gaat een nieuwe gemeenschapsdialoog van start onder leiding 
van o.m. Vlaams minister-president Kris Peeters. De bedoeling is om tegen 
2010 een grondige staatshervorming af te ronden…

Bloemenhulde 2008.
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Bestuur en leden van het 11 Juli-Komitee
De leden van het 11 Juli-Komitee zijn bij de start in 1968 afgevaardigden van diverse verenigingen. Pas in 2005 vormt dit comité zich om tot een vzw 

met een algemene vergadering en een bestuur. 
Tijdens de eerste decennia zijn de drijvende krachten voorzitter Marc Boey, secretaris Roger Vande Voorde, Edmond Sintobin, Evarist Vanheulen-

brouck, Joris Verstraete, Fernand Vonck, Jean-Marie Bogaert en Norbert De Maesschalck. Zij vertegenwoordigen diverse cultuurverenigingen 
waarvan het Davidsfonds, het Willemsfonds, de VTB-VAB, de Vlaamse Volksbeweging, het Vlaamse Kruis en de Vlaamse Ontspanningsclub de 
voornaamste zijn. Deze groep blijft ongeveer dertig jaar op post. Tussendoor worden ze aangevuld of tijdelijk vervangen door andere vertegen-
woordigers van diverse sociaal-culturele verenigingen, onder wie René Molleman (voor het Willemsfonds) en Nand Vanden Hende (namens het 
Davidsfonds). 

In de jaren tachtig trachten Jan Van Brugghe en Bob Vanhaverbeke een nieuwe dynamiek in het comité te steken. Vooral dankzij het Breydel 
en De Coninckjaar in 1987 krijgt de viering terug aansluiting met vele verenigingen. In 1990-1991 verjongt het comité grondig. Jan Van Brug-
ghe wordt voorzitter en Rudy Depouvre wordt secretaris.  Ook Denis Vermeire, Daniël Deloof, Bob Monstrul, Raf Kennis, Romain Dewulf, Ber-
nard Vermeersch, Fernand Roose en Jan Reckelbus vervoegen het comité. In 1993 sluiten Herman Pardon, Albert Govaert en Bert Claeys aan. 
Eind de jaren ’90 worden Lucien Decoorne, Jacques Neyt, Wim Debruyne, José Vermeire, Bram Deschepper en Christiaen De Maesschalck lid van 
het 11 Juli-Komitee. 

In 1999 is de samenstelling van het comité: Bogaert Jean-Marie (Brugse Mettentocht), Dauwe Wim (werkgroep 66), Debruyne Wim (secretaris), 
Decoorne Lucien (Brugse Debatclub), Depouvre Rudy (penningmeester), De Clercq Roger (Vlaams Kruis), De Maesschalck Christiaen (Willems-
fonds), De Schepper Bram (Vlaamse Volksbeweging), Govaert Albert (VTB-VAB), Lamote Roland (onafhankelijke), Neyts Jacques (Julius Sabbe 
Studiekring), Pardon Herman (Verbond van Vlaamse Gepensioneerden), Roose Fernand (Esperanto Brugge), Van Brugghe Jan (voorzitter), Van-
haverbeke Bob (Brugge die Scone), Vermeire Denis (Guldensporenmarathon), Vermeire José (coördinator), Vonck Fernand (’t Brugs Narren-
schip).

Om politieke discussies binnen het 11 Juli-Komitee te vermijden wordt er bij stemming beslist dat politieke mandatarissen geen lid meer mogen 
zijn. Lucien Decoorne, Jean-Marie Bogaert en Bob Vanhaverbeke moeten dan ook ontslag nemen. Pas eind 2007, na het ontslag van Jan Van 
Brugghe en de verkiezing van Pol Van Den Driessche tot nieuwe voorzitter en senator wijkt men hiervan af.

In 2005 wordt het 11 Juli-Komitee omgevormd tot een vzw. Van de algemene vergadering maken deel uit: Arnou Patrick, Boussemaere Joël, Dauwe 
Wim, De Clercq Roger, Debruyne Wim (secretaris), De Maesschalck Christiaen, Dendooven Jan, Depouvre Rudy (penningmeester), De Rycke 
Dries, Dermul Robert, De Soete Veerle, De Vriese Marc, Gabriëls Bernard, Geyskens Mieke, Meeuws Hildegard, Neyts Jacques, Swimberghe Elise, 
Van Brugghe Jan (voorzitter), Van Den Driessche Pol, Vande Velde Marcel, Van Keirsbilck Marcel, Van Roye Hans, Vermeersch Bernard (archiva-
ris), Vermeire Denis (public relations), Vermeire José (coördinator), Vermeersch Bernard en Vonck Fernand. Het bestuur wordt gevormd door: De 
Bruyne Wim, Depouvre Rudy, Van Brugghe Jan, Vermeersch Bernard, Vermeire José en Vermeire Denis.

De samenstelling van de algemene vergadering is ondertussen gewijzigd en is thans samengesteld uit: Boussemaere Joël, Chielens Marc, Dauwe 
Wim, De Clercq Roger, Debruyne Wim (ondervoorzitter), De Maesschalck Christiaen, Depouvre Rudy (penningmeester), Dermul Robert, De 
Soete Veerle, Geyskens Mieke, Meeuws Hildegard, Musschoot Hendrik, Neyts Jacques, Swimberghe Elise, Pol Van Den Driessche (voorzitter), 
Vander Plaetse Roel, Vande Velde Marcel, Van Keirsbilck Marcel, Van Maele Maarten, Van Roye Hans, Vermeersch Bernard, Vermeire Denis (pu-
blic relations), Vermeire José (secretaris), Vermeersch Age en Vonck Fernand.

Algemene Vergadering 
11 Juli-Komitee 2008

Zittend van links naar rechts
in het schitterende decor van 
café “Vlissinghe” :

Denis Vermeire, Rudy Depouvre, 
José Vermeire, Pol Van Den 
Driessche, Wim Debruyne en  
Bernard Vermeersch.

en staand van links naar rechts:

Marcel Vande Velde, Roel Vander 
Plaetse, Wim Dauwe, Joël 
Boussemaere, Elise Swimberghe, 
Jacques Neyts, Mieke Geyskens, 
Age Vermeersch, Hildegard 
Meeuws, Robert Dermul, 
Marc Chielens, Marcel Van 
Keirsbilck en Hans Van Roye.

waren afwezig bij de opname:

Roger De Clercq, Veerle De Soete, 
Hendrik Musschoot, Maarten Van 
Maele, Christiaen De Maesschalck 
en Fernand Vonck.

Foto: Benny Proot
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 Lijst  intekenaars

Asselman Hans

Baltens Maurits,
Schuttersgilde Ivanhoe Brugge

Baudelet Roland
Boey An,

dochter van Marc Boey

Boey Johan,
zoon van Marc Boey

Boey Koen,
zoon van Marc Boey

Boey Mia,
dochter van Marc Boey

Bossu Jozef
Bourgeois Geert,

Vlaams volksvertegenwoordiger N-VA

Boussemaere Joël,
Voorzitter N-VA West Vlaanderen

Bruyninckx Agnes,
Vlaams volksvertegenwoordiger Vlaams Belang

Bullynck-Vandaele Roland en Edith

Cabuy Annie,
Vlaamse Toeristenbond Brugge

Chielens Marc,
Lid 11 Juli-Komitee Brugge

Claeys Leo Jozef

Daniels Karen
Dauwe Wim,

Lid 11 Juli-Komitee Brugge

De Bruyne-De Zutter Wim,
Ondervoorzitter 11 Juli-Komitee Brugge

De Craemer Gino,
Vlaams volksvertegenwoordiger N-VA

De Herdt-Dom Wim en Lea
De Maesschalck Christiaen,

Advocaat, Lid Willemsfonds Brugge, 
Lid 11 Juli-Komitee Brugge

De Meester Koen,
Brugse Boekhandel De Meester

De Plancke Jean Marie,
Voorzitter Open VLD Brugge

De Vriese Marc,
Informativa vzw

De Zutter-Hartmann
Decock Geert,

Voorzitter Vlaams Progressieven Brugge

Denaux-Boey Koen en Trui,
dochter en schoonzoon van Marc Boey

Dendooven Jan,
Penningmeester Vlaamse Volksbeweging Brugge

Depouvre Rudy,
Bestuurslid 11 Juli-Komitee Brugge

Dermul Robert,
Lid 11 Juli-Komitee Brugge

Desmidt-Gevaert
Dessein Johan,

Voorzitter VTB Kultuur Damme en 
Stedelijke Culturele Raad Damme 

Duran Jan,
Romanist

Ennaert Pascal,
Gemeenteraadslid Vlaams Progressieven Brugge

Gevaert Herman,
Medestichter en Afgevaardigd Bestuurder 
Vereniging Vlaamse Leerkrachten

Ghyoot Herman,
Eregemeenteraadslid Stad Brugge

Gunst Fernand,
Brugse stadsgids

Heirman Nicole
Himschoot Anne-Claire

Informativa vzw,
Vlaams Ontmoetingscentrum “De Gulden Spoor”

Inghelbrecht Jean Pierre,
Gemeenteraadslid Brugge Vlaams Belang, 
Inspecteur Monumentenwacht West-Vlaanderen

Inghels Joseph
Inghels Marc

Jaques Hilde

Ketels Monique
Knockaert Carlos,

Directeur Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut

Lagasse Marie-Thérèse
Lestaeghe Joris
Leys Pieter,

Erekamerlid, Ereburgemeester Sint-Andries 
en oud-Senator

Logghe-Roose Hans en Rita
Lybaert Etienne,

Vlaamse Kruis Brugge

Mahieu Johan,
Grafisch vormgever

Marchau M.M.B.,
Zenuwarts

Naessens Jacques
Neyts-Geyskens Jacques en Mieke,

Leden 11 Juli-Komitee Brugge
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Pyfferoen Elie

Quataert Alain,
Gemeenteraadslid Vlaams Belang Brugge

Reckelbus Luc,
Medestichter V.U.-afdelingen Sint-Kruis en Damme

Reynaert Raymond
Rommel Maria,

Wed. Dr. Jos Speybrouck

Ryckborst Hans,
Dr. Geoloog

Schapdryver Yvan,
Vlaams Nationaal Jeugdverbond

Smets Gabi
Stadsarchief Stad Brugge

Van Acker-Vermandel Yvette
Van Brugghe Jan,

Erevoorzitter 11 Juli-Komitee Brugge

Van Den Driessche Pol,
Voorzitter 11 Juli-Komitee Brugge

Van Diest Leo
Van In Eric,

Voorzitter N-VA Arr. Brugge-Torhout-Oostkust

Van In Guido,
Eresenator

Van Meirhaeghe Jan,
Dokter in de Orthopedie

Van Roye-Swimberghe Hans en Elise,
Leden 11 Juli-Komitee Brugge

Van Tulden-Debreyne Lucie
Van Waesberghe Joan,

Vlaams Neutraal Ziekenfonds - Westflandria

Van Walleghem Willy
Vanbeylen Walter

Vandamme Fernand,
Erekamerlid en oud-schepen Brugge

Vande Velde-Van Cleven Marcel en Liliane,
Bestuurslid Brugse Metten Wandelclub

Vande Voorde, Familie
Vandeghinste Johan
Vandeleene Roland,

Euvo

Vandemoortel Leon en Monique
Vandemoortel Koen
Vander Plaetse Roel en Trui
Vandewalle Jan,

Voorzitter Verbond V.O.S. Provincie Antwerpen

Vanhaverbeke Bob,
Voorzitter vzw Brugge die Scone

Vanhoutte Werner
Vankeirsbilck Marcel,

Lid 11 Juli-Komitee Brugge, Leraar op rust

Vanparys Marc,
Secretaris Davidsfonds Brugge

Vergauwen Steven,
Directeur Vlaamse Volksbeweging vzw

Verlinde Frans
Vermeersch Age,

Webmeester 11 Juli-Komitee Brugge

Vermeersch Bernard,
Bestuurslid 11 Juli-Komitee Brugge

Vermeire Denis
Bestuurslid 11 Juli-Komitee Brugge

Vermeire José,
Secretaris 11 Juli-Komitee Brugge

Verschaeve Rudy
Vonck Fernand,

Lid 11 Juli-Komitee Brugge

Vrielynck Jan,
Arbeidsgeneesheer

Windels Lieven
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