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VOORWOORD

INHOUD

In 2018 was het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. Het was ook 100 
jaar geleden dat de herdenking ván die Groote Oorlog op gang kwam. Traditiegetrouw bestaat 
een herdenkingsplechtigheid uit diverse rituelen bij ankerplaatsen als oorlogsmonumenten en 
oud-strijdersgraven: het leggen van kransen, het spelen van militaire muziek, het dragen van 
oud-strijdersvlaggen, ... Naast deze traditionele invullingen van de vieringen rond Wapenstilstand 
zoeken verenigingen en lokale besturen ook naar nieuwe manieren om te herdenken. Lokale, 
persoonlijke verhalen kunnen daarin een centrale rol spelen. Zij maken de geschiedenis tastbaar, 
de oorlogsmonumenten leesbaar en zijn het meest geschikt om ons stil te laten staan bij 
vragen als: wat willen we na 100 jaar Groote Oorlog precies herdenken en herinneren? Welke 
boodschap geven we door aan volgende generaties? Hoe kunnen de herdenkingsmomenten 
ons laten reflecteren over vrede?

Dat was precies de drijfveer achter het project “Van herdenken naar herinneren: de kracht 
van lokale verhalen”, dat ondersteund werd in het kader van het Europees Jaar voor Cultureel 
Erfgoed 2018. Erfgoeddienst k.ERF stimuleerde gemeentebesturen en socio-culturele 
verenigingen om op een creatieve manier aan de slag te gaan met lokaal historisch onderzoek 
en een herdenkingsaanbod uit te werken op basis van lokale verhalen. Het resultaat was een 
divers herdenkingsprogramma dat erin slaagde een breed publiek te bereiken. 

Deze brochure bundelt de goede voorbeelden van het najaar van 2018, aangevuld met 
projecten uit de volledige herdenkingsperiode 2014-2018. Zo willen we verenigingen en 
gemeentebesturen ook na 2018 de nodige handvaten geven om de bescherming van ons 
oorlogserfgoed te verzekeren en de herdenkingen maatschappelijk relevant te houden. 

Laat deze brochure je dus inspireren bij je zoektocht naar een diverse, vredesgezinde en lokaal 
gewortelde herinneringstraditie. 

Koen Claessens,  
voorzitter Erfgoeddienst k.ERF
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DE BASIS: 
LOKAAL HISTORISCH ONDERZOEK1
Een nieuwe, betekenisvolle herdenkingscultuur heeft 
oog voor lokale historische gebeurtenissen die de Eerste 
Wereldoorlog uit de geschiedenisboeken halen en opnieuw 
concreet maken. Een hedendaagse herdenkingscultuur heeft 
oog voor de verhalen van mensen achter de namenlijsten op 
de oorlogsmonumenten en oud-strijdersgraven. Er schuilt 
dan ook een grote kracht in het lokale historische onderzoek. 
Dat onderzoek kan de diverse herdenkingsinitiatieven voeden 
en de persoonlijke, soms zelfs emotionele, betrokkenheid 
van het brede publiek bij de herdenking stimuleren. Hoe 
er concreet met deze onderzoeksresultaten gewerkt kan 
worden voor het opzetten van herdenkingsactiviteiten is 
verderop in deze brochure terug te vinden. Hier willen we 
een kort overzicht geven van de onderzoeksresultaten van 
de voorbije jaren en de publicaties waarin dat onderzoek 
neergeschreven is. 

Databank Kempense Klaprozen 
Alle omgekomen soldaten uit de regio’s k.ERF en 
Noorderkempen hebben een plekje op de databank  
www.kempenseklaprozen.be. Vertrekpunt zijn de namenlijsten 
op de oorlogsmonumenten die vandaag in de betreffende 
gemeenten staan. Zij geven een beeld van wie de gemeen-
schap op dat moment beschouwt als ‘haar gesneuvelden’. 
Doorgaans zijn deze mannen geboren en getogen in de 
gemeente of sterk in de gemeente verankerd door hun 
beroep, langdurig verblijf of familiale wortels. Elke militair 
vermeld op deze monumenten krijgt een plaats op deze 
website en krijgt zo opnieuw een ‘gezicht’ en levensverhaal.

De databank “Kempense Klaprozen” vormt een bron van 
onschatbare waarde voor iedereen die geïnteresseerd is 
in de omgekomen soldaten uit de Kempen: familieleden, 
dorpsgenoten, leerlingen en studenten,…

Databank Kempense Kranten 
In de databank www.kempensekranten.be kan je op zoek gaan 
naar de berichtgeving over de Eerste Wereldoorlog in lokale 
kranten en advertentiebladen uit de Kempen. Dit materiaal 
biedt een unieke inkijk in het dagelijks leven in oorlogstijd, met 
bijvoorbeeld de officiële aanbevelingen van lokale overheden 
of de Duitse bezetter aan de bevolking, maar daarnaast ook de 
de marktprijzen van verschillende producten, de lokale handel 
en nijverheid via “annonces”, uitslagen van sportwedstrijden,...  

Voor de periode 1914-1918 zijn de volgende periodieken 
(gedeeltelijk) beschikbaar:
• Gazet van Mol
• Nieuws- en Adverentieblad van Herenthals
• Het Annoncenblad van Moll
• Nieuwsblad van Geel
• Adverentieblad van Gheel
• De Meerhoutenaar 

Voor meer informatie over deze periodieken, zie:  
www.kempensekranten.be/over-de-krantenbank. 

Collectie Kempense Klaprozen Collectie Kempense Klaprozen
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Publicaties Eerste Wereldoorlog vanuit 
lokaal perspectief 
De Eerste Wereldoorlog werd uiteraard al uitvoerig bestudeerd 
en beschreven in vele stapels boeken. De voorbije jaren werd dat 
bestaande onderzoek aangevuld met publicaties die een specifiek 
lokaal perspectief gebruiken om de betekenis van die Eerste 
Wereldoorlog voor de eigen gemeente of de eigen streek te duiden. 
Zo focust het boek “Merret in oorlog” op het dagelijkse leven in 
Meerhout en in het bijzonder op de contacten tussen het front en 
het thuisfront. Zo’n 340 Meerhoutse mannen vertrokken naar het 
front. Achtentwintig van hen keerden nooit meer naar huis terug. 
Families werden uit elkaar gerukt. Veel nooit eerder gepubliceerde 
foto’s en documenten in kleur illustreren het relaas van dergelijke 
families en van Meerhout in oorlogstijd. 

Dankzij het dagboek van Louis Grietens krijgen we een boeiend 
inzicht in het leven in Meerhout tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zo 
wordt er bijvoorbeeld bericht over de doortocht van Duitse soldaten 
en de angst en terreur die daarmee gepaard ging, over de zeppelins 
die over Meerhout vlogen of over de honger die er heerste onder de 
bevolking en de hachelijke tochten die werden ondernomen om toch 
maar aan voedsel te geraken,… 

MERRET IN OORLOG! 

Merret in oorlog! Heemkundige 
Kring Meerhouts Patrimonium, 
Meerhout, 11 november 2018,  
340 pagina’s. 

Te verkrijgen via de 
Heemkundige Kring:  
www.meerhout.be/
heemkundige-kring-
meerhouts-patrimonium
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Ook bijna elk Reties gezin wachtte tussen augustus 1914 en 
november 1918 angstig op minstens één verwante, buur of 
vriend aan het front. Om en bij de 200 Retienaren waren 
soldaat in de Eerste Wereldoorlog. Het boek “Ik druk u van 
verre de hand” vertelt, aan de hand van unieke documenten, 
over het wedervaren van twee ‘teruggekeerden’: Jan 
Gevers, soldaat in het 11de en 10de Linieregiment, en Karel 
Oostvogels, brancardier. Het laat ook zien wat er gedurende 
de vier oorlogsjaren in het dorp gebeurde. 

De brieven van Jan Gevers en het dagboek van Karel 
Oostvogels zijn unieke documenten. Ze gooien ons terug 
in de tijd en tonen ons hoe het was om als eenvoudige 
Kempenzoon terecht te komen in een oorlogszone waar 
overleven, zowel lichamelijk als geestelijk, opeens het 
allerbelangrijkste werd. Het beeld van de ‘grote oorlog’ dat 
wij via hun schrijfsels krijgen is soms rauw, soms ontroerend, 
soms banaal, maar altijd ongemeen boeiend. De verhalen 
werden gereconstrueerd én prachtig geïllustreerd door Willy 
Thys. 

Ook voor andere k.ERF-gemeenten is er lokaal onderzoek in 
boekvorm of als brochure bij een tentoonstelling verschenen. 
Je vindt een kort overzicht hieronder. Daarnaast kan je ook 
terecht bij de heemkringen die in elke gemeente actief 
zijn. Zij deden vaak al intensief onderzoek naar de lokale 
oorlogsverhalen en publiceerden daarover in hun jaarboeken 
of heemkundige tijdschriften. Je vindt een overzicht van onze 
heem- en geschiedkundige verenigingen op onze website via:

http://www.erfgoedcelkerf.be/heem-en-
geschiedkundige-verenigingen

• Balen tijdens de Eerste Wereldoorlog.  
Studium Generale, Balen, 2008, 743 pagina’s. 

• Jaarboek 48 van de Vrijheid en het Land van Geel. 
Geels Geschiedkundig Genootschap, Geel, 2013, 215 
pagina’s. Dit jaarboek is volledig gewijd aan de Eerste 
Wereldoorlog. Daarnaast zijn er diverse bijdragen over de 
Eerste Wereldoorlog in andere jaarboeken.

• De Groote Oorlog 1914-1918.  
Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen, 
Nummer 8 (september 2014), Mol, 160 pagina’s. 

• Tentoonstellingsbrochures Eerste Wereldoorlog - 
Archief gemeente Mol en Kamer voor Heemkunde Mol: 
• Slijk, stank en gas. Molse soldaten in de Eerste 

Wereldoorlog (2014)
• Op de vlucht. Mollenaren in Uden tijdens de Eerste 

Wereldoorlog (2016)
• Charles de Broqueville, van Molse edelman tot Belgische 

regeringsleider (2018)

• Jaarboek 13. Erfgoed Balen, Balen, 2014, 224 pagina’s. 
Het eerste deel gaat volledig over de Eerste Wereldoorlog 
in Balen. Daarnaast zijn er diverse bijdragen over de Eerste 
Wereldoorlog in andere jaarboeken. 

• Tentoonstellingsbrochure De Vluchtelingen 1917-
1918. Erfgoed Balen. 2018, 31 pagina’s.

• Kinderbrochure Nooit meer oorlog, Balen en Olmen 
tijdens WOI en WOII. Erfgoed Balen. Mol. 2008 en 
herdrukt in 2014.

MEER WETEN?
Op www.inflandersfields.be/nl/namenlijst vind je een register 
van slachtoffers van de eerste wereldoorlog, zowel burgers als 
militairen en ongeacht hun nationaliteit. 

Op https://hetarchief.be/nl kan je duiken in de 
oorlogskranten, gecensureerde pers en frontblaadjes uit de 
Eerste Wereldoorlog, die voor het project “Nieuws van de 
Groote Oorlog” werden gedigitaliseerd en ter beschikking 
gesteld. 

‘IK DRUK U VAN VERRE DE HAND’. 

‘Ik druk u van verre de hand’ Retie en de Oorlog 1914-
1918 in de brieven van soldaat Jan Gevers en het 
dagboek van brancardier Karel Oostvogels. Willy Thijs. 
Heemkundige Kring ‘Zeven Neten’, Retie, 2017, 288 
pagina’s. 

Te verkrijgen via de Heemkundige Kring: www.retie.be/
verenigingen/detail/20/heemkundige-kring-zeven-
neten
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TIP
Wil je je activiteit ondersteunen met een 
inhoudelijke tentoonstelling over de Eerste 
Wereldoorlog, maar heb je niet de kennis of 
de tijd om zelf een lokale tentoonstelling uit 
te bouwen? Dan kan je de expopanelen van 
de tentoonstellingen uit Balen, Mol en Geel 
ontlenen! 

Het materiaal van Geel en Mol kan je 
terugvinden via  
www.erfgoedcelkerf.be/ondersteuning/
materiaal-nodig/uitleennetwerk  
(onderaan de pagina). 

Voor Balen neem je best contact op met Erfgoed 
Balen via www.erfgoedbalen.be.

Op 18 augustus 1914 beslist Koning Albert om het Belgische leger 
terug te trekken in Antwerpen. In de volgende weken zet hij zijn 
troepen in voor grootscheepse uitvallen uit Antwerpen tegen de 
noordflank van het Duitse leger om de druk op de Franse en Britse 
troepen meer zuidwaarts te verlichten.
Een eerste uitval heeft plaats op 25 en 26 augustus en kost ongeveer 
4.000 gesneuvelden, gekwetsten en vermisten.
De tweede uitval van 9 tot 13 september 1914 maakt het dubbele aan 
slachtoffers. 
Samen een totaal van 12.000 slachtoffers of om en bij de 10 % van 
het totale aantal Belgische slachtoffers tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Kaart met de gevechten van de tweede uitval 
uit Antwerpen. Gelenaars dienden vooral in de 
2de legerdivisie die vertrekt vanuit Lier.
(Bron: 1914 in de regio Haacht. Kleine dorpen 
in de Grote Oorlog.)

De dodelijkste dag (12 september 1914)

Tien Gelenaars sneuvelen tijdens de 
tweede uitval. Acht alleen al op 12 
september 1914, de meesten tijdens 
het gevecht bij Rotselaar-Molen. Geen 
enkele andere dag tijdens de Eerste 
Wereldoorlog eist een hogere tol van 
de Gelenaars.

Eén van de gesneuvelden van de tweede uitval is Theodoor Sels van de 
Pas. In het gevecht bij Rotselaar-Molen raakt hij zwaar geketst aan het 
hoofd. Omdat herstel niet mogelijk is, wordt de zwaargewonde Theodoor 
einde 1914 door de Duitse autoriteiten overgedragen aan zijn familie.  
De familie bezit nog steeds deze foto van Theodoor genomen tijdens 
zijn laatste maanden in Geel. Hij draagt zijn lange militaire overjas en 
het hoofd zit in een dik verband. De kogel kan immers niet meer worden 
verwijderd. Deze foto sluit nauw aan bij de beschrijving die schepen 
Rombouts geeft in zijn lijkrede. Theodoor sterft op 30 maart 1915.
(Bron: Walter Sels, Oevel)



Voorbeeld expopaneel Geel

Collectie Erfgoeddienst k.ERF: onderzoeksgroep Kempense Klaprozen aan het werk.
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HERINNERINGSEDUCATIE:  
HET ONDERWIJS ALS  
BEVOORRECHTE PARTNER

 Volgens het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie is 
herinneringseducatie opgebouwd rond drie pijlers, namelijk: 
kennis en inzicht, empathie en betrokkenheid en reflectie en 
actie. Niet zozeer het overbrengen van feitenkennis is daarbij 
belangrijk, maar wel inzicht krijgen in de totstandkoming van 
conflicten door historisch denken. Het aanwakkeren van 
de historische empathie en betrokkenheid kan door de – 
nogal afstandelijke – analyses aan te vullen met persoonlijke 
verhalen, zoals getuigenissen, brieven of gedichten. Tot 
slot wordt de beweging gemaakt naar de actualiteit: 
leerlingen reflecteren over de betekenis van het verleden 
voor het heden en attitudes zoals kritisch burgerschap en 
maatschappelijke betrokkenheid worden versterkt. 

(uit: www.herinneringseducatie.be)

Deze drie pijlers komen op heel verschillende manieren aan 
bod in de diverse educatieve projecten die in de k.ERF-regio 
uitgewerkt werden: van inzicht verwerven via eigen historisch 

onderzoek en persoonlijke betrokkenheid creëren via contact 
met lokale verhalen en bronnenmateriaal, tot de creatie van 
een totaalspektakel met veel aandacht voor reflectie en 
bezinning. 

2

Collectie Sint Maria Geel

Collectie Sint Maria Geel
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Leerlingen laten proeven van 
historisch onderzoek 
In het technisch secundair onderwijs in Sint Maria Geel 
werden leerlingen uitgedaagd om aan de hand van primair 
bronnenmateriaal een nog onbekend facet van de Eerste 
Wereldoorlog uit te spitten. Onder de vleugels van leerkracht 
Herman Sterckx stapten de jongeren hierdoor met beide 
voeten in het historisch onderzoek, werkten ervaringsgericht 
én in teamverband aan een lokaal onderzoeksproject. Voor 
“Kempense Klaprozen” was het doel de militairen uit zeven 
Kempense gemeenten (Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, 
Mol en Retie) die omkwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog 
in kaart te brengen en hun verhaal zo volledig mogelijk te 
reconstrueren. Zo werd een hele generatie jongeren uit het 
technisch onderwijs (van 2011 tot en met 2018) vertrouwd 
gemaakt met de persoonlijke en lokale verhalen achter de 
overzichtsteksten zoals die vaak in handboeken geschiedenis 
opduiken. Op de databank www.kempenseklaprozen.be kan je 
het eindproduct van dit project bekijken en doorzoeken. Deze 
website is het mooie, duurzame resultaat van een educatief 
proces waaraan honderden leerlingen meewerkten, niet 
enkel vanuit Geel maar ook uit de regio Noorderkempen. 

In het project “ARCH-HIVE” (vanaf 2018) wordt een 
nieuwe, nog onontgonnen bron onderzocht, namelijk de 
registratiekaarten van de oorlogsvluchtelingen. De leerlingen 
komen hierdoor in aanraking met gerenommeerde 
buitenlandse archiefinstellingen, zoals de National Archives in 
Londen. Ook hier staat het contact met primaire bronnen, 
verantwoordelijkheid opnemen voor het volledige project en 
de verwerking van de onderzoeksresultaten achteraf centraal.

Herman Sterckx aan het woord (Geciteerd uit: Jongeren 
vinden sporen Kempenaars in Engeland. Hans Otten, Gazet van 
Antwerpen/Kempen, 18 november 2016, pagina 25):

“Met de leerlingen zijn we de archieven ingedoken. Tot onze 
verrassing vonden we al meteen sporen terug van enkele 
Kempenaars uit Geel, Mol en Meerhout. We troffen er zelfs 
de gegevens van een Meerhoutse vrouw aan die sinds haar 
dood in 1918 volledig vergeten blijkt te zijn. Van deze Emma 
Theresia Bouwens is bij ons geen enkel spoor te vinden, 
afgezien van een kopie van de overlijdensakte in Mol. Intussen 
leerden we dat haar man Jan Cools uit Mol in 1916 aan 
de IJzer gewond raakte en naar Engeland is overgebracht. 
Zij is hem met hun twee kinderen achterna gereisd, om 
twee jaar later te overlijden. De man is na de oorlog met de 
kinderen naar de Kempen teruggekeerd en hertrouwd.” De 
leerlingen beleefden deze vondsten als een kleine triomf. 
Dat ze na honderd jaar nog sporen terugvonden van hun 
streekgenoten, was een leerrijke verrassing, dat ze op de 
koop toe een vergeten vrouw een naam konden geven, 
vulde hen helemaal met trots. “En volkomen terecht”, 
zegt Herman Sterckx. “Met oude plannen en Google Maps 
gingen ze zelfs op zoek naar de precieze locaties waar de 
vroegere huisjes van de Kempenaars stonden. Ze waren zo 
enthousiast dat ik hen soms wat moest intomen.” 

Collectie Sint Maria Geel
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“Rozenberg’s got Talent” - 
herdenken via storytelling
De secundaire school Rozenberg Mol bracht 
met Cher Ami een atypisch theaterstuk, dat 
het publiek meenam langs verschillende 
locaties op school, met Mol tijdens de Eerste 
Wereldoorlog als setting. Het stuk was fictie, 
maar sterk geïnspireerd op historische figuren, 
gebeurtenissen en locaties. Bij het uitschrijven 
van het verhaal werd uitvoerig  gebruik gemaakt 
van dagboeken en kranten uit de periode. 
Het wandeltheater eindigde met een kleine 
expositie en legde een link met de hedendaagse 
vluchtelingenproblematiek.

Een lokaal personage gidste telkens groepen 
van 30 personen langsheen 9 locaties op 
de Rozenberg. Op deze plaatsen waren er 
voorstellingen of activiteiten: historische 
personages voerden er scènes op, gedichten-
voordrachten en muzikale stukken lieten het 
publiek reflecteren over oorlog en vrede, ... 
Inhoud en inkleding brachten telkens de sfeer 
en emoties van toen teweeg: het smokkelen 
(passeurs), de gaarkeuken van het comiteit, 
het leven aan het front,… Het is een intiemere 
variant van de grote ‘Rozenberg’s got Talent’-
spektakels, waarbij de diverse talenten van 

leerlingen uit de school een plaats krijgen. Een volledige schoolomgeving 
stond met dit project een week lang (enkel al voor de opvoering) in 
het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Naast een 
inhoudelijke, educatieve insteek waarin lokale Molse oorlogsverhalen en 
de “grote geschiedenis” van de oorlog een plaats kregen, was er ook veel 
ruimte voor artistieke interpretaties en bezinning.

Collectie Rozenberg Mol

Collectie Rozenberg Mol
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Meerhoutse Klaprozen - Geef de 
Meerhoutse soldaten een gezicht!
Basisschool De Duizendpoot in Meerhout organiseerde een muzische 
dag met als opdracht ‘Meerhoutse soldaten krijgen een gezicht’. De 
leerlingen kregen elk een paspoort van een soldaat die meevocht 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. De paspoorten werden aangereikt 
door Heemkring Meerhouts Patrimonium en de cultuurdienst van de 
gemeente. De kinderen maakten soldatenportretten in monotone 
kleuren met verschillende technieken. Alle portretten werden 
samengebracht op een groot spandoek dat aan de voorgevel van het 
schoolgebouw werd bevestigd. 

De dennentak als Kempens 
herdenkingssymbool
Voor het project Kempense Klaprozen gingen de 
leerlingen en leerkrachten van Sint Maria Geel op 
zoek naar een beeld dat de Kempense soldaten 
met elkaar verbond. Ze vonden dit beeld in een 
dagboekfragment van de Kempense brancardier 
John Leysen. Hij beschrijft hoe de soldaten tijdens 
hun verlof mochten uitwaaien aan de zee. Daar 
stonden dennen op de duinen, net als op de 
Kempense zandgronden. De Kempense soldaten 
staken dennentakjes in hun knoopsgat en de loop van 
hun geweer. De den deed hen aan thuis denken, en 
gaf hen een gevoel van Kempense samenhorigheid. 
In het logo van Kempens Klaprozen, ontworpen 
door leerling Bryan Hannes, zit een dennentak. 
Verschillende basisscholen hebben de afgelopen 
jaren naast de klaproos ook de dennentak gebruikt 
in hun herdenkingsprojecten. Zo maakten de 
Desselse schoolkinderen een herdenkingsguirlande 
met dennentakken. In Balen plaatsten de leerlingen 
kleine, zelfgemaakte ornamentjes van een klaproos 
en dennentak met vredesboodschap op de 
begraafplaats. 

“Fons ’t is oorlog” – educatief 
pakket voor de derde graad van het 
basisonderwijs
In samenwerking met een leerkracht uit het basisonderwijs creëerden 
Erfgoed Balen en de werkgroep Balen Bevrijd het doe-boekje “Fons 
’t is oorlog”. Hoe beleefden de Balenaren de eerste wereldoorlog? De 
kinderen komen het stap voor stap te weten, aan de hand van allerlei 
opdrachtjes en een schat aan lokaal bronnenmateriaal. Het boekje 
werd mooi vormgegeven en verdeeld onder alle Balense scholen. 
Hoewel toegespitst op de Balense context, kan de methodiek van dit 
doe-boekje zeer goed toegepast worden binnen andere gemeenten. 

MEER WETEN?
Op de website van het Vlaams Vredesinstituut 
(https://vlaamsvredesinstituut.eu) kan je recent 
onderzoek en kritische reflecties terugvinden op 
de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog. 
Kan je zomaar lessen trekken uit het verleden? 
Niet alle wetenschappers en academici zijn het 
daarmee eens. Via de website van het Vlaams 
Vredesinstituut kan je je verder verdiepen in deze 
materie. 

Naast de webstek www.herinneringseducatie.be 
werkt ook het Antwerpse Vredescentrum aan 
herinneringseducatie en vredesopvoeding. Je 
vindt hun projecten hier: www.vredescentrum.be

Collectie Meerhoutse Klaprozen   
(Gemeente Meerhout en Heemkundige Kring Meerhouts Patrimonium)

Collectie Meerhoutse Klaprozen   
(Gemeente Meerhout en Heemkundige Kring Meerhouts Patrimonium)
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ANKERPLAATSEN  
VAN DE HERDENKING
Als meest zichtbare getuige van de slachtoffers van de 
Eerste Wereldoorlogen nemen de oorlogsmonumenten 
in elke gemeente (en soms zelfs in een dorp) een centrale 
plaats in, in de traditionele, jaarlijkse herdenkingen. Die 
oorlogsmonumenten zijn echter meer dan enkel symbolische 
ankerplaatsen voor de herdenking. Met dank aan het 
onderzoeksproject Kempense Klaprozen en de databank 
www.kempenseklaprozen.be krijgen de namen op deze 
monumenten ook opnieuw een gezicht en een verhaal. Van 
elke gesneuvelde soldaat krijg je een inkijk in zijn afkomst en 
militaire loopbaan. Deze informatie is via de QR-code die 
bij het monument is aangebracht snel beschikbaar voor het 
brede publiek. 

Daarnaast is ook de beeldtaal van die oorlogsmonumenten 
interessant om te bekijken. Wordt de overwinning in de 
kijker gezet, of de heldenmoed van de soldaten? Of wordt 
er net verwezen naar het leed van de gesneuvelden? De 
monumenten in Balen en Mol maken zelfs de brug met 
toekomstige generaties, door kinderen in beeld te brengen 
die onderricht worden (Balen) of een krans neerleggen 
(Mol). Die beeldtaal en de historische context waarin deze 
monumenten tot stand kwamen kunnen inspiratie bieden 
voor de herdenkingsplechtigheden die jaarlijks op deze sites 
doorgaan. 

3

Collectie Erfgoeddienst k.ERF
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Herdenkingsmonument Mol
Op het Laar werd in 1922 een gedenkteken 
opgericht voor de 61 Molse soldaten die 
sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook 
de namen van 11 burgerslachtoffers werden op het 
monument vereeuwigd. De bronzen beeldengroep 
werd gemaakt door Floris De Cuijper, het arduinen 
voetstuk en de achterwand werden ontworpen 
door architect Emiel Van Averbeke. Het werk stelt 
een eenvoudige Kempense vrouw voor, gehuld in 
een kapmantel.  Samen met haar dochtertje legt 
ze bloemen neer voor haar overleden echtgenoot. 
Jozef Weyns, de eerste conservator van het 
Openluchtmuseum Bokrijk schreef erover: “Ik 
heb immer onthouden dat ik te Mol het enige 
goede, waarlijk ontroerende monument ter 
nagedachtenis aan de gesneuvelden uit de eerste 
wereldoorlog heb gezien”1. In 1973 werd het 
monument overgebracht naar haar huidige locatie, 
met name achter het koor van de Sint-Pieter en 
Pauwelkerk.

Het herdenkingsmonument op haar oorspronkelijke locatie.  
Collectie Gemeente Mol, beheersplan ‘Beschermde Monumenten Rond de Kerk Sint Pieter en Pauwel te Mol’, 2018.

1   B. Nuyts, ‘Is er plaats voor een monument?’, Molse Tijdingen 2, 1994, 57-58  

Collectie Erfgoeddienst k.ERF
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Monument Balen

MEER WETEN?
Op de inventaris onroerend erfgoed kan je  
verschillende oorlogsmonumenten en herden-
kingsbomen terugvinden, met hun historiek en hun  
erfgoedwaarde. Zie https://inventaris.onroerend-
erfgoed.be. Je kan bijvoorbeeld zoeken op gemeente, 
 op type erfgoed, … 

Extra informatie over herdenkingsbomen algemeen 
kan je nalezen op https://www.onroerenderfgoed.
be/nieuws/vlaanderen-telt-84-nieuwe-herden-
kingsbomen. 

Voor de publicatie “Vredesbomen, inspiratie- 
brochure voor een betekenisvolle 11 november- 
viering” sloegen de Vlaamse Overheid, FARO 
en Publiq de handen in mekaar om steden en  
gemeenten op weg te helpen om de 11 november- 
vieringen extra betekenis te geven. Je kan de brochure, 
met veel praktijkvoorbeelden en praktische tips hier 
downloaden: www.2014-18.be/vredesbomen. 

In de publicatie “De Groote Oorlog Herdacht” van 
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OKV2018.62018 
- 56ste jaargang) worden de diverse oorlogsmonu-
menten, hun ontstaan en de gebruikte symboliek  
toegelicht. 

Naast de klassieke oorlogsmonumenten zijn er ook de 
vredesbomen die op 11 november 2018 werden aangeplant. 
Deze vredesbomen kan je plaatsen binnen de traditie van 
“herdenkingsbomen”, waarbij op scharniermomenten in de 
geschiedenis bomen werden aangeplant om deze gebeurtenis 
te herdenken. In onze regio zijn de gerechtsboom van Retie 
(de etagelinde) en de eeuwfeestboom van Meerhout, geplant 
bij de viering van 100 jaar Belgische onafhankelijkheid, 
hier mooie voorbeelden van (zie https://inventaris.
onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/130384 en https://
inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoed-objecten/306296). 

In 2018 werd een oproep gedaan om ook ter herdenking 
van 100 jaar Grote Oorlog een herdenkingsboom – of 
vredesboom in dit geval – aan te planten. In Geel ging dit 
gepaard met een oproep aan de bevolking om mee na te 
denken over een geschikte plaats voor deze boom, verwijzend 
naar de historische context of meer symbolisch als plek van 
herdenking of bezinning.

Op de Markt in Balen werd in 1920 het bovenstaande 
gedenkteken opgericht, op vraag van de oudstrijdersbond 
ontworpen door Jules Bernaerts uit De Panne. In 1955 
werd het monument verplaatst naar de hoek van de Alfons 
Dierckxstraat en de Nieuwstraat. Toen werd er ook een 
tweede plaat aan toegevoegd, met de namen van de 
oud-strijders uit de Tweede Wereldoorlog. Rondom het 
monument werd het huidige cirkelvormige plein aangelegd, 
met een lage taxushaag en leilinden. Het refereert naar de 
oorspronkelijke opstelling op de Markt.

Op de sokkel bevindt zich een bronzen beeldengroep. Links 
bevindt zich een zittende vrouw met een geopend boek op 
de schoot. Met haar arm wijst ze naar de naamplaten. Rechts 
zitten twee meisjes, die naar de vrouw luisteren. Achteraan 
is het monument voorzien van een lauwerkrans, doorboord 
met een zwaard en de vermelding “1914-1918”.

Collectie: https://inventaris.onroerenderfgoed.be erfgoedobjecten/ 
51927/beelden
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Academische zittingen / huldigingen 
gevoed door lokale verhalen
Meerhout startte in 2018 een nieuwe herdenkingstraditie. 
Naast de plechtigheid aan het monument organiseerde de 
gemeente een inhoudelijk luik waarin familieleden het verhaal 
van hun grootvader of ander familielid vertelden. Heemkring 
Meerhouts Patrimonium zorgde voor beeldmateriaal bij 
de verhalen. De gemeente Meerhout wil op 11 november 
voortaan ieder jaar een spreker uitnodigen die een thema 
rond oorlog en vrede uitdiept en goed kan overbrengen.

Vluchtelingenroute  
1917-1918 (Erfgoed Balen)
Met een wandelroute kan je de vele plaatsen die in een 
dorp verbonden zijn met de Eerste Wereldoorlog met 
mekaar verbinden. Erfgoed Balen ging aan de slag met de 
Erfgoedapp en vertelt het verhaal van de meer dan 1000 
West-Vlaamse oorlogsvluchtelingen die in de jaren 1917-
1918 in Balen werden opgevangen. Zo krijg je via de app 
op je smartphone bij de Balense Villa Dumonceau op de 
Vaartstraat het verhaal te lezen van Edward Vermeulen, een 
West-Vlaamse volksschrijver. Tijdens zijn verblijf in Balen hield 
hij een clandestien dagboek bij dat de Duitsers maar wat graag 
wilden inkijken. Dat leidde tot een huiszoeking in de woning 
van Jef Willekens, waar Edward (“Ward”) aanvankelijk verbleef. 
Het dagboek werd niet aangetroffen, maar wel de juwelen 
van mevrouw Willekens. Die werden als wraakmaatregel van 
de Duitsers dan maar in beslag genomen. Jef Willekens kreeg 
na dit incident stilaan genoeg van de risico’s die Ward nam, 
waarna hij onderdak kreeg bij Alfred Dumonceau.

Stilstaan bij verhalen van 
oorlogsslachtoffers op Reveil
Reveil wil het kerkhofbezoek op 1 november opnieuw meer 
betekenis geven. Rond zonsondergang (tussen 17 uur en 18 
uur) maakt de gebruikelijke stilte op de kerkhoven plaats voor 
muziek en verhalen. In een intieme sfeer komen akoestische 
muziek en lokale, mooie levensverhalen van overleden 
dorpsgenoten samen. Heemkundige kringen spelen vaak een 
centrale rol in het aanleveren en vertellen van deze verhalen. 
Ook de verhalen van overleden soldaten of burgerslachtoffers 
van de Eerste Wereldoorlog kunnen hier een plaats krijgen, 
net als de verhalen van hoe bekende dorpelingen die oorlog 
beleefd hebben. Deze concrete verhalen, stemmig gebracht 
tijdens Reveil, laten een breed en divers publiek opnieuw 
stilstaan bij oorlog en vrede.

TIP
Wil je zelf ook aan de slag 
gaan met een erfgoedroute of 
wandeling? Gebruik dan de gratis 
Erfgoedapp!

Meer info via www.erfgoedapp.be.



Collectie Erfgoed Balen
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Interactieve 
herinneringsmuur  
in de Kerk  
(Meerhout-Zittaart)
Op de begraafplaats van Zittaart vind 
je twee heldenhuldezerkjes, de enige in 
onze regio. In 2017 liet de gemeente 
Meerhout deze grafmonumenten 
restaureren. Op één van de 
monumenten ligt een graftombe die 
niet meer hersteld kon worden, en dus 
werd een replica gemaakt. De originele 
steen werd in de kerk geplaatst. Het 
lokale kerkbestuur van Sint-Bavo 
Zittaart kreeg zo het idee om het 
verhaal van de heldenhuldezerken 
maar ook dat van de andere Zittaartse 
oorlogsslachtoffers een permanente 
plaats te geven in de kerk. Ze lieten 
een herinneringsmuur ontwikkelen 
met foto’s en verhalen. Om de muur 
met de gemeenschap van vandaag te 
verbinden, is er ook ruimte om de namen 
van de gedoopte en pas overleden 
parochianen te plaatsen. Zo heeft 
Zittaart met de heldenhuldezerkjes 
en de herinneringsmuur een nieuwe 
ankerplaats waar verleden en heden 
samenkomen. Collectie Gemeente Meerhout

Collectie Gemeente Meerhout
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LOKALE VERHALEN ALS INSPIRATIE 
VOOR SOCIO-CULTURELE ACTIVITEITEN

België Bevrijd (HOMR)
Het Harmonieorkest van Mol-Rauw (HOMR) 
organiseerde in 2018 een herdenkingsconcert 
‘België Bevrijd’ en werkte hiervoor samen met 
verschillende partners. Het werd geen klassiek 
concert maar een totaalbeleving, waarin muziek 
uit of over de oorlogsjaren werd afgewisseld met 
lokale verhalen. Het HOMR nam een regisseur 
onder de arm die in de lokale archieven dook en 
met lokale erfgoedvrijwilligers samenwerkte om een 
Kempens oorlogsverhaal te schrijven, gebaseerd op 
waargebeurde verhalen uit de regio. Dit verhaal werd 
gebracht door acteur Hubert Damen. Voor de muziek 
sloeg het HOMR de handen in elkaar met het Mols 
Vocaal Collectief. Lokale theatergroepen zorgden 
voor sfeersetting tijdens de pauze. Cc ’t Getouw 
zorgde voor de praktische ondersteuning. 

4

Collectie Harmonieorkest Mol-Rauw

Collectie Harmonieorkest Mol-Rauw

Hoe kunnen we het lokale erfgoed gebruiken als een bron van inspiratie voor hedendaagse creatieve sectoren? Door nieuwe 
verenigingen bij de herdenking en bij dit erfgoed te betrekken kan er immers een nieuw en divers publiek bereikt worden. 
Erfgoeddienst k.ERF nam de voorbije jaren de taak op zich om socio-culturele verenigingen die een herdenkingsactiviteit 
wilden organiseren inhoudelijk te ondersteunen en wegwijs te maken in het lokale historisch onderzoek. De website “Kempense 
Klaprozen” kan zo een bron zijn voor creatie, maar ook het vele onderzoek dat er de voorbije jaren gevoerd werd naar de lokale 
oorlogsverhalen en zelfs de oorlogsgraven en monumenten zelf (zie hierboven!). De socio-culturele activiteiten worden op die 
manier inhoudelijk verrijkt en voeden op hun beurt een nieuwe herdenkingscultuur, waarbij herinnering en storytelling centraal 
staan. Het succes van dergelijke samenwerkingsprojecten mag blijken uit onderstaande voorbeelden. 
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Pleintjes met een verhaal  
(Ik was 14 in ’14)
In 2014 al gingen de kunstenaars van het collectief 
“Pleintjes met een verhaal” aan de slag met de collectie 
van heemkundige kring De Griffioen uit Dessel. Via kunst 
brachten ze het Desselse WOI-verleden op een eigen- en 
kunstzinnige wijze tot leven. De tentoonstelling werd in 2018 
nog eens hernomen in buurgemeente Retie in de prachtige 
kapel van Werbeek en kaderde daar in een fietslus die de 
23 Retiese klaproosveldjes (symbool voor de 23 Retiese 
gesneuvelden in WOI) met elkaar verbond. 

The Armed Man
Het Retiese koor 4-tune ging voor deze concertavond de 
samenwerking aan met het West-Vlaamse koor Laidos en 
het orkest Ataneres. Doel van het concert was expliciet om 
mensen te laten reflecteren over oorlog en vrede, 100 jaar 
na het einde van de eerste wereldoorlog. Het is na 100 jaar 
voor veel mensen moeilijk om in te beelden wat die oorlog 
juist was, wat ze betekende en hoe kostbaar vrede is. Een 
concert waarbij toelichting gegeven wordt en waarbij er een 
link wordt gelegd met de lokale geschiedenis is een mooi 
middel om op een hedendaagse manier de Groote Oorlog te 
herdenken. Tijdens het concert stond het werk “The Armed 
Man, a Mass for Peace” centraal. Dit werk, opgevat als een 

“Mis voor vrede”, zit vol verwijzingen naar andere culturen: 
een oproep tot een Arabisch gebed, een Kyrie met militaire 
trompetten, een tekst over de atoombom op Hiroshima, een 
hindoeïstisch verhaal over het effect van oorlog op dieren, het 
rouwen bij een overleden vriend die in strijd is gebleven,… Er 
wordt verwezen naar vroegere oorlogen, maar ook de brug 
gemaakt naar oorlogsdreigingen vandaag. Als omkadering 
voor de opvoering werd in samenwerking met heemkundige 
kring Zeven Neten uit Retie een kleine expo gecreëerd over 
Retie ten tijde van WOI en de Retiese gesneuvelden. Ook 
werd de link gelegd naar het project “In Reties’ velden” en 
andere Retiese herdenkingsinitiatieven. 

Collectie Gemeente Retie - In Reties’ velden
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Marie van Stienus
Marie van Stienus is een fictief personage, tot leven gebracht door Hilde 
Rutten uit Meerhout. Marie is geboren rond 1900 en vertelt op facebook 
over het leven tijdens de woelige oorlogsjaren in Meerhout. Via korte 
dagboekfragmenten kon je meer dan vier jaar lang de oorlog volgen en 
dat in een heel vlotte, toegankelijk stijl en doorspekt met verwijzingen naar 
historische bronnen. De dagboekfragmentjes werden ook gebundeld ter 
beschikking gesteld van de Meerhoutse woon- en zorgcentra, zodat ze daar 
konden circuleren tussen de bewoners. Een selectie werd ook gepubliceerd 
in ‘Kerk en Leven’ waardoor Marie van Stienus ook offline een breed publiek 
bereikte. 

MEER 
WETEN?
Het publieksaanbod tijdens de 
herdenkingsjaren 2014-2018 
werd centraal gebundeld op 
de website http://2014-18.
be. Daar kan je dus ook heel 
wat inspirerende voorbeelden 
en herdenkingsprojecten 
terugvinden. 

Ben je geïnspireerd geraakt door deze 
brochure en wil je zelf aan de slag gaan met een 
herdenkingsactiviteit? Neem dan contact op met 
erfgoeddienst k.ERF! Wij helpen je graag op weg! 





Erfgoeddienst k.ERF
De Billemontstraat 117
2440 Geel
014 56 66 88
www.erfgoedcelkerf.be 


