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100 jaar Groote Oorlog

In Kruispunt toonde kunstenares Linda Van 
der Meeren maar liefst 100 kunstwerken 
voor 100 jaar Grote Oorlog. De Heemkun-
dige Kring van Iddergem zette de expo 
kracht bij met uniek oorlogsmateriaal. In 

Den Breughel werd het verhaal van WOI be-
licht met tekst, beeld en materiaal werden 
de wonden uit de oorlog aangrijpend maar 
sereen belicht.

De aanwezigen konden na hun bezoek aan 
de tenttonstellingen hun mening neerschrij-
ven. Op deze pagina’s vind je enkele reacties. 

Wat vonden de bezoekers van onze dubbeltentoonstelling?

Beklijvend. Inspirerend. Sereen. Indrukwekkend
De dubbeltentoonstelling ‘100 jaar Groote Oorlog’ lokte ruim 900 bezoekers. Wat zij van de herdenkings-
plechtigheden in Denderleeuw vonden?  Beklijvend, inspirerend, artistiek, intens én intiem. Een beleving!

“Expo met een lokale invalshoek.”
“Het lijden werd sereen en kunstzinnig geuit.”

“Verschrikkelijke gebeurtenissen wor-
den prachtig weergegeven in schilderij-
en, foto’s en unieke oorlogsrestanten.”

“Enthousiaste begeleiding.”

“Een serene herdenking. Wat 

een passie van de kunste-

naar en verzamelaar. Een 

overvloed aan impressies.” 

“Het trieste beeld van de 
oorlog werd sereen weerge-
geven. “

“Zeer belangrijk voor groot 

Denderleeuw.”

100 jaar Groote Oorlog
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100 jaar Groote Oorlog

“Kunstwerken van Linda Van 
der Meeren zijn prachtig, schitterend.”  

“Indrukwekkende collectie uit WOI.”

“Fantastische en ontroerende schilderijen.”

“Perfecte interactie tussen schilderwerk en archiefstukken.”

“Intens en intiem.”

“Telkens iets nieuws 
ontdekken.”

“Veelheid aan werken, goede 
presentatie, geweldige  
documentatie en authentiek 
materiaal.”

“Kan deze rijke bedoening geen 
permanent karakter krijgen?”

100 jaar Groote Oorlog

! Meer foto’s kan je bekijken 
op onze facebookpagina
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Foto: de Langestraat

Locatie: Guido Gezellestraat 

Collectie: Walter Van Sinay

Duidingstekst: Patrick Goossens

Een vredig straatbeeld van Denderleeuw net 
vóór de Eerste Wereldoorlog. De Langestraat 
(Rue longue) heet nu de Guido Gezellestraat. 

Dit beeld is wat de eerste Duitse patrouilles 
zien wanneer zij op vrijdag 21 augustus 1914 
langs de brug over de Dender aan het Sas 
Denderleeuw binnenrijden. Deze ruiters en 
wielrijders behoren tot de 2. Kavallerie-Di-
vision van Generalmajor Freiherr von Krane. 
Ze vernielen in het station de telegraaf- en 
telefoonlijnen. 

Blijkbaar is er weinig geld in de gemeente-
kas van Denderleeuw, want ze begeven zich 
naar het Kasteeltje en verplichten burge-
meester Jan Rollier hen 2200 frank te geven. 
Na twee uren oponthoud verdwijnen de 
Duitsers richting Ninove. 

Enkele dagen later, op maandag 24 augus-
tus, ontstaat er paniek onder de bevolking, 
wanneer het gerucht de ronde gaat dat alle 
mannen door de Duitsers opgepakt wor-
den. Veel mannen en jongens slaan op de 
vlucht. De paniek breidt zich uit tot in West-
Vlaanderen. Achteraf blijkt het gerucht niet 
te kloppen. 

De oorsprong van de paniek zou liggen 
bij een gebeurtenis in Denderleeuw. Hier 
bespotten een aantal jonge mannen, mis-
schien dronken, een groepje Duitse solda-
ten, waarop deze de jongeren hardhandig 
aanpakken. 

24 augustus 1914 zal de geschiedenis ingaan 
als vluchtersmaandag of loperkesmaandag. 

 Alle info over het Denderleeuwse 
project rond 100 jaar 
Groote Oorlog vindt u op 

www.denderleeuw.be/ 
100jaargrooteoorlog. 

WO 1 in beeld

In december verschijnt de laatste van onze oorlogsfoto’s in het 
straatbeeld. Tekst en duiding bij de foto lees je hier in De Schakel en 
(via een QR-code op de foto) op de gemeentelijke website.

Het boek ‘Denderleeuw tijdens de Eerste We-
reldoorlog. Naar het dagboek van Eduard Cort-
vrindt’ vertelt het verhaal van Eduard Cortvrindt. 
Hij werd geboren in Denderleeuw op 6 mei 1842 
en overleed er op 19 september 1920.

Hij schreef zijn dagboek tijdens zijn laatste le-
vensjaren. Van in de prille beginfase heeft de 
oorlog een diepe indruk gemaakt op Eduards 
gemoed. Na 72 jaar kwam de oorlog plots het 
ritme en vooral de vredigheid van het druk 
landbouwersleven van dit gezin uit de Lange-
straat verstoren. 

Het boek kan ontleend worden in onze biblio-
theek. 

100 jaar Groote Oorlog100 jaar Groote Oorlog
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Denderleeuw herdenkt einde Wereldoorlogen
11 november is de dag waarop we het einde van de verschrikkelijke Wereldoorlogen herdenken en dag waarop hulde gebracht wordt aan 
de nog levende oud-strijders die blijven getuigen over het lijden in de oorlog. Traditiegetrouw waren er in Denderleeuw, Welle en Iddergem 
plechtigheden en optochten ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers en als oproep naar vrede en verdraagzaamheid.

Foto’s: WD

100 jaar Groote Oorlog


