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Hendrik Conscience 1812-2012
Op 3 december 2012 zal het precies 200 jaar geleden zijn dat Hendrik
Conscience in 1812 geboren werd in Antwerpen. Hij overleed op 10
september 1883 in Elsene.
Van hem wordt gezegd “hij leerde zijn volk lezen”, maar als Vlamingen
denken wij toch wel in de eerste plaats aan het magistrale epos “De
Leeuw van Vlaanderen”, waarin hij de “Guldensporenslag” en wat
daar aan voorafging beschreef. Dat boek heeft zeer veel bijgedragen tot
de Vlaamse bewustwording en ontvoogding en ook tot de groei van de
Vlaamse beweging tot zelfs in de 20e Eeuw. Hugo Claus bewerkte het
later tot een filmscenario.
Wij kennen van hem zeker ook “Jacob van
Artevelde” uit 1849, “De Loteling” en
“Baes Gansendonck” beide uit 1850. Voor
sommige (oudere) onder ons was dat –in vervlogen tijden- zelfs verplichte
literatuur in school.
Dit jaar, 2012 is het dus precies 200 jaar geleden dat Hendrik Conscience
geboren werd en dat kunnen wij als Vlaamse vereniging zeker niet ongemerkt
laten voorbijgaan.
Om de 200e geboortedag van Hendrik Conscience te herdenken zullen
een aantal van onze afdelingen hun clubstations activeren van 1 december
2012 tot en met 31 december 2012 met
speciale roepnamen:
Clubstation ON4VRA
Afdeling KUST
Afdeling PRAC
Afdeling RACD
Afdeling TAXA
Afdeling ZWVR

OS200HC
OR200HC
OT200HC
OO200HC
OP200HC
OQ200HC

(Steenokkerzeel)
(Knokke-Heist)
(Londerzeel)
(Deurne-Antwerpen)
(Turnhout)
(Zonnebeke)

Let wel dat deze stations NIET permanent QRV zullen zijn; het is dus
zaak om regelmatig eens te gaan kijken (DX-clusters, bijvoorbeeld).
Gezien het onderwerp zal vooral VHF/UHF gebruikt worden en de 80- en
40-meterband. Regelmatig gaan luisteren is dus de boodschap. Of kijk
naar recente info op onze website http://www.vra.be
Een speciale qsl-kaart is voorzien (afbeelding hiernaast). Voor 100%
garantie dat jouw qsl-kaart zijn bestemming bereikt kunnen wij enkel
garanderen als je gebruik maakt van de qsl-dienst van
Voor België zelf gebruik je FRA, Postbus 1630, B-1000 Brussel 1.
Beste 73
Gust
ON7GZ
Voorzitter V.R.A. vzw

English text on the next page

English Text
On December 3, 2012 it will be exactly 200 years ago that Hendrik
Conscience was born in Anwerp in 1812. He died September 10, 1883
in Elsene.
Of him was said that “he learned his people to read”, but Being Flemings
we mostly remember his masterful epic “The Lion of Flanders” in which
he described the “Battle of the Golden Spurs” an what happened
before. That book contributed a great deal to the Flemish awareness
and emancipation and also to the growth of the Flemish Movement, until
even in the 20th Century. Hugo Claus later on edited it to a movie
scenario.
Of him was surely also know “Jacon of
Artevelde” in 1849, “De Loteling” and
“Baes Gansendonck”, both from 1850. For
some (older) amongst us this was mandatory literature at school.
This year, 2012 it is exactly 200 years ago that Hendrik Conscience as
born and we, being a Flemish association, could not let this pass unnoticed.
To commemorate the 200Th Birthaday anniversary of Hendrik
Conscience, a number of our sections will activate their clubstation from
December 1, 2012 up to December 31st,
2012 with spedial calls.

Clubstation ON4VRA
Section KUST
Section PRAC
Section RACD
Section TAXA
Section ZWVR

OS200HC
OR200HC
OT200HC
OO200HC
OP200HC
OQ200HC

(Steenokkerzeel)
(Knokke-Heist)
(Londerzeel)
(Deurne-Antwerpen)
(Turnhout)
(Zonnebeke

Be aware that these stations will NOT be in the air peramantly, so you
should browse the frequencies regularly, or consult other sources (DX
cluster f.i.) Because of the subject most of all VHF/UHF will be used, as
well as 80 and 40 meters. Regularly listening can help you,or you can
consult our website for recent news http://www.vra.be
A special qsl-cad will be issued (picture left). For 100% QSL guarantee,
to make sure your qsl-card arrives at the correc destine, we suggest that you use the qsl services of our
international organization
For Belgium, make use of FRA, PO Box 1630, B-1000 Brussels 1, Belgium
Best 73
Gust
ON7GZ
President of V.R.A. vzw

