DOSSIER VREDESLOOP
Inleiding:
Stelt u zich voor dat een drugsdealer samen met nog een paar collega-junkies een
vzw zou oprichten die elk jaar een antidrugsmarathon organiseert. Zou u die
sponsoren? En indien het antwoord toch ‘ja’ is, dan zou u er toch 100% zeker van
willen zijn dat uw geld wel degelijk gebruikt wordt voor de strijd tegen drugs?
Stelt u zich voor dat een extreemlinkse aanhanger van Stalin, Mao, Fidel Castro en
andere zulke fraaie heerschappen samen met nog een paar acolieten een groep zou
oprichten die elk jaar een vredesloop zou organiseren. Zou u dat ook zomaar
sponsoren?
Welnu, in het tweede geval doet Stad Ieper dat reeds 14 jaar. Door logistieke
ondersteuning en via het Vredesfonds ook financiële steun, geeft zij de organisatie in
kwestie ook een schijn van eerbiedwaardigheid mee waardoor deze weer andere
sponsors, goedmenende vrijwilligers en sporters kan aantrekken.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 3 november interpelleerde ik, Nancy Six (VBfractieleider in de Ieperse gemeenteraad), over de Vredesloop met als doel de steun
van de Stad Ieper aan het Käthe Kollwitz Collectief (organisator van de Vredesloop)
stop te zetten.
Op zich is de Vredesloop een goed initiatief dat perfect past in Ieper Vredesstad.
Maar sport en (partij)politiek met elkaar vermengen, is een slecht idee. Niet alleen
stroken de ondemocratische ideeën van de PVDA niet met de vredesgedachte, ook
is er een structureel gebrek aan diversiteit in de politiek-ideologisch gekleurde
initiatieven waar de Vredesloop in kadert. Daardoor is de Vredesloop verre van
politiek-ideologisch neutraal.
Eigenlijk krijgen de deelnemende sporters reeds 18 jaar lang extreemlinkse
propaganda door de strot geduwd. Via dit dossier hoop ik dat u de duidelijke link
tussen de Vredesloop, de PVDA en de eenzijdige politiek-ideologische gekleurdheid
wél zal erkennen; en dit in tegenstelling tot het Stadsbestuur van Ieper dat, in naam
van de vrede, de organisatoren niet wil terugfluiten. Waarom? Misschien omdat
enkele ambtenaren van stad Ieper betrokken zijn of geweest zijn tijdens één of
meerdere edities? Of omdat diezelfde personen eveneens zetelen in het
Vredesfonds? Of omdat men de leden van het Vredesfonds niet wil/durft wijzen op
de neutraliteit van de feitelijke vereniging?
Hieronder geef ik een beknopt overzicht van het ontstaan van de Vredesloop, de link
met de PVDA en de eenzijdige politiek-ideologische gekleurdheid die daarvan het
gevolg is. De gedachten zijn vrij, maar ‘vredes’evenementen waarbij men dweept
met terroristen en of dictaturen verdienen geen sponsoring of steun van
goedmenende firma’s, handelaars, sportverenigingen, scholen, … Bovendien hoort
een vredesevenement niet eenzijdig politiek-ideologisch gekleurd te zijn wanneer dat
mede uitgaat van de Stad en dus mede wordt betaald met belastinggeld.
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Historiek van de Vredesloop:
De Vredesloop werd voor het eerst georganiseerd in 1996 in Koekelare (WestVlaanderen). Drijvende kracht was de organisatie Fire Gym uit Molenbeek (Brussel).
Dit “Sport- en Actiecentrum voor het Volk en het Welzijn van het Kind” is een
mantelorganisatie van de PVDA/PTB (http://pvda.be). Er worden o.a. gevechtsporten
geleerd aan jonge allochtonen (boksen en Braziliaanse Jiu Jitsu).
(http://www.marx.be/nl/content/fire-gym-sportcentrum-voor-het-volk-viert-zijn-30-jarigbestaan-interview-met-carlos-perez).
Commentaar van voorzitter Carlos Peres over de 10de editie van de Vredesloop in
Ieper: “Vandaag zijn we aan de tiende editie in Ieper. Ze heeft haar eigen dynamiek
gekregen, maar de politieke inhoud is een beetje afgezwakt”.
Voor de tweede editie van de (toen “internationale”) vredesloop wordt het Käthe
Kollwitz-Collectief (KKC) opgericht en begint de eigenlijke telling (vandaar dat we nu
anno 2014 de 18de editie hebben). Een van de medestichters is Jan Hasaers
(http://antwerpen.pvda.be/kandidaten/jan-hasaers).
In 1998 gaat dan de tweede officiële editie door. Eén van de begunstigde projecten is
het sportcentrum “Fire Gym” (een ander begunstigd project is een ziekenhuis in
Bagdad).
Na de wedstrijd volgt een debat met o.a. Piet Chielens (Vredesmuseum Ieper , de
voorloper van het huidige IFFM), Jan Hasaers en de Waalse journalist Michel Collon
(http://www.michelcollon.info/?lang=fr) die werkzaam was bij het PVDA-weekblad
“Solidair” (http://pvda.be/pvda/solidair). (Bron: Het Nieuwsblad, “Lopen voor vrede en
goed doel”, 22/10/1998).
Als gevolg van het verspreiden van een tweetalige propagandafolder provoceert het
Collectief de brede Vlaamse Beweging. Er werd klacht ingediend bij de VCT (Vaste
Commissie voor Taaltoezicht). (Bron: Het Nieuwsblad, “Vredesloop wordt taalstrijd”,
22/10/1998).
1999: de derde editie valt op door een delegatie Cubaanse en Filipijnse jongeren.
Fire Gym mag in de sporthal van Koekelare enkele demonstraties houden.
Verantwoordelijken zijn Paul Decroos uit Tielt (http://westvlaanderen.pvda.be/contact/print.html) en Erwin Carpentier
(http://cubanismo.net/cms/nl/shop/cuba-met-syndicale-groeten) die regelmatig
stukjes schrijft voor Solidair en Initiatief Cuba Socialista (ICS). (Bron: Het
Nieuwsblad, “Lopen tegen oorlog en armoede”, 21/10/1999).
2000: de show wordt gestolen door de Cubaanse atlete Ana Fidelia Quirot. Zij mag in
een artikel in het Vredesloopkrantje met de titel “Cuba Vencera” (overgenomen in
Solidair) haar gal spuwen over de VSA en de NAVO en met lof zwaaien over de
communistische dictatuur in Cuba. Interviewer is Geert Vanlangendonck
(http://pvda.be/kandidaten/11-geert-vanlangendonck ).
Later was Quirot aanwezig op het Ché-presentefeestje van ICS (Initiativo Cuba
Socialista) en INTAL (http://www.intal.be).
In het Vredesloopkrantje vinden we ook een lovend artikel over de marxistische PKKterroriste Fehriye Erdal (http://nl.wikipedia.org/wiki/Fehriye_Erdal).
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2001: door het wegvallen van enkele sponsors (o.a. het Rode Kruis) en een dalend
aantal deelnemers beslissen de organisatoren om naar Ieper te verhuizen. De
Ieperling Geert Vanlangendock (lokale kopman PVDA en afgevaardigde ACV
Openbare Diensten) wordt nu de drijvende kracht. Zij krijgen steun van het
stadsbestuur. Oude bekenden op deze loop zijn o.a. Paul Decroos, Carlos Peres en
Michel Collon. (Bron: Het Volk, “Wandelen en lopen in de Vredesstad”, 27/10/2001).
Onder leiding van Piet Chielens (coördinator IFFM) gaat eveneens een eerste
vredeswandeling door. (Bron: Het Nieuwsblad, “Vredesloop in vredesstad”,
24/10/2001)
2002: Het motto is “Stop de oorlog tegen Irak en solidariteit met het Palestijnse volk”.
(Bron: Het Laatste Nieuws, “Zesde Käthe Kollwitz Vredesloop in Ieper”, 26/10/2002).
Het primaire anti-Amerikanisme en anti-Israëlisme is een constante bij de
vredesloop. Dit jaar haalde ze met 138 deelnemers trouwens een “ongekende”
opkomst. (Bron: Het Volk, Zesde Käthe Kollwitz Vredesloop, 28/10/2002).
De opbrengst van dat jaar gaat naar “Geneeskunde voor de derde wereld”
(http://g3w.be). Een VB-gemeenteraadslid interpelleert over de vredesloop en haar
organisatie. De pers spreekt voer “door het slijk halen van de vredesloop” maar
inhoudelijk wordt hij niet tegengesproken. (Bron: Het Nieuwsblad, “Käthe Kollwitz
Vredesloop door het slijk uitgehaald”, 14/10/2002).
2003: De Vredesloop wordt wapen voor de vrede (Bron: Het Nieuwsblad,”De
Vredesloop wordt wapen voor de vrede”, 24/10/2014).
Nieuw gezicht bij het Collectief is Peter Degand, de verantwoordelijke bij Comac, de
jongerenorganisatie van de PVDA (http://pvda.be/taxonomy/term/5245) en Hannes
Van Wymelbeke die regelmatig stukken schreef voor Solidair. (Bron: Solidair,
“Protest tegen wapentransporten”, 04/04/2003).
Op het avonddebat niet nieuws onder de zon met o.a. Dokter Geert Van Moorter
(Geneeskunde voor de derde wereld, INTAL, stopusa). Van Moorter
(http://archief.pvda.be/nieuws/artikel/article/onder-de-bommen-in-bagdad-dokter-vanmoorter-tien-jaar-na-humanitaire-missie-naar-irak.html) maakte deel uit van het
medische team dat de hongerstaking van de Koerdische PKK-terroriste Fehriye Erdal
opvolgde. (Bron: www.anti-imperialisme.net, medisch verslag Fehriye Erdal,
23/08/2000). En natuurlijk tekende ook het actieplatform ‘Palestina’ present…
2004: Men weet Gella Vandecaveye te strikken die meeloopt om de operatie van het
Iraakse oorlogsslachtoffertje Hiba Kassim te financieren. De pers sprak over een
recordopkomst van 350 deelnemers.(Bron: Het Laatste Nieuws, “Vandecaveye loopt
voor Iraakse meisje Hiba”, 25/10/2004). ’s Avonds was er dan een debat over…
jawel, de oorlog in Irak. Tijdens zijn speech zei Van Langendonck: “Dit jaar vragen
we speciale aandacht voor de situatie in het Midden-Oosten, waar eens te meer
economische oliebelangen leiden tot oorlog tegen het volk van Palestina en Irak.”
2005: Om het aantal deelnemers op te vijzelen worden nu ook wandelingen en
motortochten georganiseerd. Dit jaar mocht Naïma Amzil
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-Naïma_Amzil), de Marokkaanse werkneemster van
Rik Remmery die dreigbrieven kreeg van een anonieme schrijver, uitleg geven over
de Noord-Afrikaanse gasslachtoffers van WO I. Toen een reporter haar vroeg of ze
zo goed op de hoogte was van WO I reageerde ze verbaasd: “Ik wandel gewoon
mee uit sympathie. Maar ik ga daar helemaal niets komen vertellen, is dat de
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bedoeling? Neen, neen, dat is een misverstand”. (Bron: GVA, “Naïma Amzil
begeleidt historische vredesloop”, 22/10/2005).
Geert Vanlangendonck, woordvoerder van het Collectief, verduidelijkt dat ze werd
gevraagd omdat zij een symbool geworden is tegen de onverdraagzaamheid en dat
ze geen snelcursus “geschiedenis WO I” heeft gekregen. Ze heeft alleen met meneer
Den Doven de wandeling verkend…
Op het avondprogramma, waar dieper werd ingegaan op het thema “neen tegen de
niet-conventionele wapens”, stond o.a. een interview met Piet Chielens (coördinator
IFFM) en Naïma Amzil. (Bron: Het Nieuwsblad, “Vredesloop herenigt mensen”,
22/10/2005).
Het Collectief organiseerde later dat jaar, samen met Oxfam en School zonder
racisme (frontorganisatie van de PVDA) een fakkeltocht in Ieper onder het originele
motto “Stop USA”. Het aantal thema’s was bijna even groot als het aantal
deelnemers (12!): “bezetting” van Palestina en Irak, de Belgische deelname aan de
oorlog in Afghanistan, gelijke behandeling van allochtonen en de “kolonisatie” onder
het mom van democratie (het ging hier natuurlijk over de Israëlische zogenaamde
“kolonisatie- en annexatiepolitiek”). (Bron: Het Nieuwsblad: “Weinig belangstelling
voor vredesfakkeltocht”, 26/12/2005).
2006: Naar aanleiding van de tiende editie van de Vredesloop wordt Bikers for Peace
in ’t leven geroepen door Bart Vermeulen. (http://www.standaard.be/cnt/x120594 ).
Bikers voor Peace zijn gegroeid uit het Collectief en staat voor vrede, vriendschap en
solidariteit en tegen uitbuiting, racisme en imperialisme
(http://vredesloop.be/?page_id=704 ).
(Bron: Het Nieuwsblad, “Motortocht door slagveld”, 14/10/2006).
2007: Ondanks het mooie weer en het feit dat men inpikte op de conferentie
“Vrouwenkracht is Vredesmacht” bleef het aantal deelnemers steken op 350 voor de
eigenlijke loop. Het Collectief nodigde de Palestijnse Leila Shahid uit,
vertegenwoordigster van Fatah in Europa. De militaire tak van Fatah, de Al-Aqsa
Martelarenbrigades, is door de Europese Unie en de Verenigde Staten aangemerkt
als terreurbeweging.( http://archief.pvda.be/nieuws/artikel/article/interview-leilashahid-palestijnse-vertegenwoordiger-in-belgie.html ). Op het laatste moment werd
ze vervangen door Marianne Blume, een “ex- coöperante” uit Gaza.
Bij de gebruikelijke infostands viel vooral het Vlaams Palestina Comité (VPK) op met
een reusachtige Palestijnse vlag. Ze verkochten er anti-Israëlische boeken van o.a.
Lucas Catherine (http://www.pvdashop.be/en-de-mens-schiep-god-lucascatherine.html penningmeester van het VPK, door o.a. Mia Doornaert in ‘De
Standaard’ van antisemitisme beschuldigt).(Bron: De Standaard, “Appeasement zal
terreur erger maken”, 19/03/2004 ).
De opbrengst van dit jaar gaat naar het Partner Health Work Committee
(http://www.hwc-pal.org), de lokale partner van Geneeskunde voor de derde wereld,
in Palestina en meer bepaald het Al Awda ziekenhuis van Dr. Mona ElFerra.(http://www.solidair.org/index.php?id=1340&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3463&
cHash=168e03c107b75267065607ffa67a8e3f) .
Al Awda staat voor “recht op terugkeer van de miljoenen Palestijnse vluchtelingen
naar Israël”.
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2008: Deze editie kon rekenen op een deelname van 284 lopers. Thema en
programma stonden ook dat jaar in het teken van Palestina en Afghanistan. (Bron:
Het Laatste Nieuws, “284 lopers voor vrede”, 20/10/2008 ). Voornamelijk de toestand
in het vrouwenhuis van Istalif stonden in de kijker. (Bron: Het Laatste Nieuws,
“Hardlopen voor vrede”, 11/10/2008).
2009: De wedstrijd kadert dit jaar in de wereldmars voor vrede.(Bron: Het Laatste
Nieuws, “Lopen voor vrede”, 17/10/2009).
2010: De wedstrijd staat in het teken van de strijd voor een kernwapenvrije wereld en
de economische blokkade jegens de Palestijnen in de Gazastrook. Het Collectief
ondersteunt dan ook Belgium to Gaza, een platform van Belgische organisaties die
naar Gaza zeilde om de blokkade te beëindigen. (Bron: Het Laatste Nieuws, “Lopen
en fietsen voor vrede”, 16/10/2010). (http://www.mo.be/artikel/een-nieuwe-vloot-naargaza). Nog nooit eerder kwamen 750 deelnemers aan de start. (Bron: Natte
Vredesloop lokt 750 deelnemers”, 25/10/2010).
2011: In dit jaar steunt de Vredesloop de zogenaamde ‘Arabische Lente’, de
opstanden in de Arabische wereld tegen autoritaire regimes. Met de Vredesloop wil
men dus de Arabische volksrevoluties ondersteunen en de Belgische regeringen
oproepen om de F-16’s terug te trekken. (Bron: Het Laatste Nieuws, “Vredesloop
steunt Arabische Lente”, 12/10/2014).
2012: Ondertussen de 16de editie met de terugkerende fel anti-Israëlisch gekleurde
aandacht voor de Gaza en Palestina.
2013: Het thema “Oorlog en trauma” verwijzend naar de gelijknamige
dubbeltentoonstelling in het IFFM. De jogging van 5 km staat in het teken van de
Cuban Five. Langs het parcours van de lange afstand werden mobiele vredespalen
opgesteld die verwijzen naar een figuur die zijn of haar verhaal on het thema naar
voor brengt. De opbrengst gaat naar de organisatie WAFA in Irak die er kinderen
helpt om beter onderwijs te krijgen. (Bron: Het Laatste Nieuws, “Vredesloop rond
oorlog en trauma”, 19/10/2013). (http://www.wafairaq.org/?nav=home) .
Volgens een krant was de Vredesloop opnieuw een groot succes. (Bron: Het Laatste
Nieuws, “Vredesloop opnieuw groot succes”, 21/10/2013).
2014: Voor de 18de editie werd gekozen voor de slogan “Gevangenschap is geen
kinderspel”. Ze hebben aandacht voor Afghanistan en Palestina en iemand van
Moeders voor Vrede komt uitleggen hoe zij een humanitair project in Afghanistan
steunen met een vrouwenhuis in Istalif. Ook Ludo De Brabander
(http://archief.pvda.be/nieuws/artikel/article/ludo-de-brabander-als-jongeren-in-syriegaan-vechten-zijn-verhofstadt-en-co-mee-verantwoordelijk.html) van Vrede vzw, een
man met een eenzijdige, totaal disproportionele obsessie met Israël,
(http://www.vrede.be) was aanwezig. (Bron: Krant van West-Vlaanderen,
“gevangenschap is geen kinderspel”, 17/10/2014). Prijsuitreiking gebeurt in
aanwezigheid van de Ieperse burgemeester Jan Durnez (Bron: fotoverslag via
http://vredesloop.be). Eerder dit jaar gaf het bestuur van de Vredesloop een cheque
voor het WAFA-project. (http://www.wafairaq.org/?nav=home). Het project zet zich in
voor de hulpverlening aan kinderen in Irak. Hans Boone en Bie Kentane mochten de
cheque in ontvangst nemen uit handen van Geert Vanlangendonck, in het bijzijn van
5

schepenen Dehaene en Verschoore en de leden van het inrichtend comité. (Bron:
Het Laatste Nieuws, “Wafa-project krijgt cheque van 2500 euro”, 21).
Op de webstek van de Vredesloop staat te lezen dat zij meedoen
(http://vredesloop.be/?page_id=813) aan ManiFiesta door aanwezig te zijn met een
infostand. ManiFiesta (http://manifiesta.be/nl) is het Feest van de Solidariteit in
België. Vorig jaar bracht het 10.000 mensen van over heel het land samen aan de
Noordzee. De organisatoren zijn het PVDA-weekblad Solidair en Geneeskunde voor
het Volk, een mantelorganisatie van de PVDA. In 2014 vindt het feest plaats op
vrijdag 19 september vanaf 20u en zaterdag 20 september vanaf 11u.
2015: de 19de editie vond plaats op zaterdag 24 oktober met als thema “investeer in
onderwijs en zorg, niet in wapens”. Er werden twee projecten ondersteund: Save our
schools en de medische hulp aan vluchtrelingen via Dokters voor de wereld. Op het
traject van de 10 mijl wordt een Vredespaal geplaatst als herinnering aan de
Voormezeelse onderwijzer Hubert Descamps die in het begin van WOI zijn dorp
ontvluchtte en in het buitenland zijn job terug opnam en les gaf aan de kinderen van
Belgische vluchtelingen.
2016: de 20ste editie vond plaats op zaterdag 22 oktober. . Dit jaar is dat Union of
Health Work Committees (UHWC). “UHWC is een gezondheidsorganisatie die actief
is in Gaza. Palestina is vaak onder de aandacht gekomen tijdens de Ieperse
Vredesloop.
Voor Geert Vanlangendonck wordt het de laatste Vredesloop als coördinator. Na
bijna twintig jaar geeft hij de fakkel door. Geert Vanlangendonck kwam bij
de Vredesloop terecht toen die nog plaatsvond in Koekelare. “Toen al primeerde de
vredesboodschap boven het sportieve” aldus Vanlangendonck.
2017: afgelast wegens interne, organisatorische problemen.

Toelichting bij de vermelde partij en verenigingen/organisaties:
PVDA: De Partij Van De Arbeid is oorspronkelijk ontstaan uit de studentenbeweging
aan het eind van de jaren zestig, als afsplitsing van het Katholiek Vlaams
Hoogstudentenverbond (KVHV), eerst in Leuven en daarna in heel Vlaanderen.
In overeenstemming met de partijrichtlijnen gingen vele studenten in fabrieken
werken. De PVDA/PTB is altijd een revolutionaire partij gebleven. Dit houdt in dat zij
geweld rechtvaardig vindt om een socialistische staat op te richten.
De partij werd opgericht in 1970 als AMADA (Alle Macht Aan De Arbeiders), en
volgde de maoïstische lijn in tegenstelling tot de andere Belgische communistische
partij, de Moskou-getrouwe KPB, die in 1982 uit het parlement verdween en in 1989
is opgeheven.
De politieke lijn van de beginperiode van AMADA kon volgens historicus en ex-lid
Rudi Van Doorslaer het best vergeleken worden met de lijn die door de Komintern
was uitgestippeld tijdens de periode 1929-1934. De burgerlijke parlementaire
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democratie en de fascistische dictatuur werden beide beschouwd als dictaturen van
de burgerlijke klasse, de ene bedekt, de andere openlijk. De sociaaldemocraten
werden als salonfascisten bestempeld, de traditionele communisten waren
“revisionisten” en de trotskisten werden “misleiders van de arbeidersklasse”
genoemd. (Bron: Oorsprong en consolidatie van AMADA. In: “AMSAB-tijdingen”, 2de
jaargang, 1983-1984, p 66).
In 1979 werd de huidige naam aangenomen. Deze is niet gebaseerd op de naam
van de Nederlandse PvdA, maar op de namen van de communistische partijen van
Albanië en Noord-Korea. De Franstalige vleugel werd omgevormd tot PTB (Parti des
Travailleurs Belges).
Het Nationaal Congres van de PVDA heeft ten minste om de vijf jaar plaats. Het 8e
Congres vond plaats tijdens het werkjaar 2007-2008. Op het Congres wordt de
Nationale Raad verkozen, die is belast met de leiding van de partij tussen twee
congressen in. De Nationale Raad komt minstens vier maal per jaar samen.
De Nationale Raad verkiest op zijn beurt het Partijbureau, dat de partij leidt tussen de
zittingen van de Nationale Raad. Het Partijbureau komt minstens twee maal per
maand samen en wordt voorbereid door het Dagelijks Bestuur.
Het Partijbureau wordt vandaag geleid door de voorzitter van de PVDA, Peter
Mertens. Maken ook deel uit van het Partij Bureau: Lydie Neufcourt, Raoul
Hedebouw, Joris Van Gorp, Boudewijn Deckers, Jo Cottenier, Tom De Meester,
David Pestieau.
De kopman van PVDA Ieper is Geert Vanlangendonck. De man die we ondertussen
kennen als coördinator van de Vredesloop en tevens lid van het Ieperse
Vredesfonds. Van Langendonck is eveneens ACV-afgevaardigde Openbare
Diensten-Lokale besturen.
Fire Gym: De Vredesloop is ontstaan uit Fire Gym. Via de link naar IMAST (Instituut
voor Marxistische Studies) is een interview te lezen met de voorzitter van Fire Gym
n.a.v. het 30 jarig bestaan van de sportclub: http://www.marx.be/nl/content/fire-gymsportcentrum-voor-het-volk-viert-zijn-30-jarig-bestaan-interview-met-carlos-perez
De contactpersonen van de Vredesloop:
Geert Vanlangendonck – geert@vredesloop.be = PVDA
(http://pvda.be/kandidaten/11-geert-vanlangendonck)
Peter Degand – peter.degand@telenet.be = PVDA
(http://pvda.be/taxonomy/term/5245)
Bianca Nowak – bianca@vredesloop.be = PVDA
(http://archief.pvda.be/nieuws/artikel/article/onze-leden-onze-rijkdom-eenvredesactiviste-op-bezoek-bij-de-nasa.html)
Marie Kesteleyn – mariekesteleyn@hotmail.com = ???
Jean-Pierre Bouckaert – jean-pierre.bouckaert@acv-csc.be = ACV
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Benny Chaerle-u15bcl@acv-csc.be = ACV en CD&V
(http://zonnebeke.cdenv.be/sites/zonnebeke/files/magazine/pdf/zonn066.pdf)
Conclusie:
Ik heb hierboven aangetoond dat de Vredesloop verre van vrij is van politiekideologische en bovendien eenzijdige gekleurdheid. Mijn historische schets laat zien
dat de rode draad doorheen de Vredesloop letterlijk donkerrood is. Het betreffen hier
dus geen gratuite insinuaties van een politieke tegenstrever, maar aantoonbare
feiten.
Uiteraard heeft iedereen recht op een eigen mening, gelukkig maar. Ook is er
vanzelfsprekend niets mis mee dat de leden van het Collectief een ideologische en
politieke visie hebben. De hierboven weergegeven geschiedenis van de Vredesloop
toont echter aan dat de politiek-ideologische achtergrond van het Collectief ervoor
heeft gezorgd dat er een politiek-ideologische pensée unique of eenheidsgedachte
heerst die de Vredesloop bijzonder eenzijdig kleurt. Daardoor kadert de Vredesloop
maar al te vaak in hetzelfde politiek-ideologisch stramien, namelijk een
eenheidsworst van anti-Amerikanisme, antizionisme en anti-Israëlisme (die zoals we
allemaal weten vaak dienen om antisemitisme te maskeren), pro-Palestinisme, proArabisme en pro-communisme.
Dit ‘fenomeen’ is vergelijkbaar met een medium, bijvoorbeeld een krant, waarvan de
overgrote meerderheid van de redactie en journalisten links tot centrum stemmen. Dit
levert een krant op die een eenheidsgedachte uitdraagt die eenzijdig links tot
centrum gekleurd is. Iets dat daarbuiten valt, komt in de duiding- of opinierubrieken
zelden of nooit aan bod. Lezers worden aldus misleid en bedrogen.
Immers, waarom is er nooit een Vredesloop geweest die kadert in het lot van
Israëliërs die voortdurend in angst leven voor terroristische aanslagen? Waarom is er
nooit een Vredesloop geweest die kadert in het verschrikkelijke lot van Palestijnse
kindjihadi’s? Waarom is er nooit een Vredesloop geweest die kadert in het virulent
antisemitisme van Hamas en Hezbollah? Waarom is er nooit een Vredesloop
geweest die kadert in het ellendige leven van vrouwen in grote delen van de
islamitische wereld? Waarom is er nooit een Vredesloop geweest die de
bestsellerstatus van Mein Kampf in belangrijke delen van de islamitische wereld op
de korrel neemt? Waarom is er nooit een Vredesloop geweest die de verschrikkelijke
slavenhandel in de Arabische Emiraten aankaart? Waarom is er nooit een
Vredesloop geweest inzake de moordende strafkampen in Noord-Korea, waarvan
net nog in Terzake gezegd is geweest dat ze niet moeten onderdoen voor de
concentratiekampen van de nazi’s? Waarom is er nooit een Vredesloop geweest
over het tragische lot van christenen in de islamitische wereld? Waarom is er nooit
een Vredesloop geweest inzake het virulent racisme ten opzichte van zwarten in de
Arabische wereld? Waarom is er nooit een Vredesloop geweest inzake de walgelijke
Marokkaanse bezetting van de Sahara? Waarom is er nooit een Vredesloop geweest
betreffende de imperialistische Turkse bezetting van Cyprus? Waarom is er nooit een
Vredesloop geweest over de zware mensenrechtenschendingen in Cuba, met name
willekeurige
gevangenname, marteling, gewetensgevangenen en
oneerlijke
procesgang? Ik kan zo nog een tijdje doorgaan, en het stellen van deze vragen is ze
beantwoorden.
Mocht de Vredesloop de eerlijke diversiteit aan de dag hebben gelegd door óók
regelmatig de door mij opgesomde zaken aan te kaarten, dan was er geen enkel
probleem. Wanneer men mij kan garanderen dat dat vanaf nu het geval zal zijn, dat
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er dus vanaf nu een normaal en gezond evenwicht komt in de politiek-ideologische
strekking van de initiatieven waar de Vredesloop in kadert, dan is er wat mij betreft
geen probleem meer. De vredesgedachte en het sportieve karakter van de
Vredesloop mogen en kunnen immers niet langer misbruikt worden om een eenzijdig
donkerroodgekleurde politiek-ideologische boodschap uit te dragen. Mocht het
omgekeerde het geval zijn, mocht de Vredesloop bijvoorbeeld een eenzijdig rechtsnationalistisch gekleurde politiek-ideologische boodschap uitdragen, dan zou ik dat
eveneens aanklagen.
De Vredesloop is een schitterend initiatief dat zeker thuishoort in Ieper-Vredesstad,
maar hoort politiek-ideologisch neutraal te zijn. Indien de door mij gevraagde politiekideologische diversiteit ook in de toekomst niet in de praktijk kan worden gebracht, is
mijn voorstel dat een neutrale sportdienst of lokale sportclub het initiatief overneemt,
zonder politiek-ideologisch getinte randanimatie. Een andere mogelijkheid is dat Stad
Ieper alleen nog zorgt voor logistieke ondersteuning (zoals bij andere evenementen),
dat er verder geen gebruik wordt gemaakt van het stadslogo en dat er geen
financiële ondersteuning meer is via het Vredesfonds. Dit om de neutraliteit van het
stadsbestuur te respecteren.
Alleszins hoop ik dat ik u, als sponsor of deelnemer, met dit dossier heb overtuigd
van het feit dat u tot heden in feite hebt meegewerkt aan een randactiviteit die
politiek-ideologisch eenzijdig gekleurd is door de donkerrood-marxistische PVDA. Ik
hoop van harte dat u hieruit de juiste conclusies trekt.
Bijlagen:
- Interpellatie Vredesloop, GR 3 november 2014 + kopie van het artikel
“Gevangenschap is geen kinderspel” + printscreen Facebookpagina PVDA IeperPoperinge-Heuvelland + bijhorende foto over graffiti (‘Free Gaza) die opgedoken is
aan het skatepark te Ieper enkele dagen voor de Vredesloop.
- Manifest van de Käthe Kollwitz Vredesloop.
- Enkele krantenknipsels betreffende de Käthe Kollwitz Vredesloop.
Nancy Six, Augustijnenstraat 149, 8900 Ieper: info@nancysix.org
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