100 JAAR GROOTE OORLOG

Het is in 2014 precies 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog
uitbrak. Het was het eerste internationale conflict op wereldschaal en
daarom spreekt men nog altijd van de ‘Groote Oorlog’. De cultuurdienst
werkte samen met de commissie Patrimonium een mooi programma uit
om de ‘Groote Oorlog’ waardig te herdenken.
In november kennen we het hoogtepunt van ons herdenkingsjaar. Er
zijn 2 prachtige tentoonstellingen, er is een filmforum met oorlogsfilms, ook een voordracht over de allerlaatste getuigen van WO I. En er
worden 2 oorlogsfoto’s opgehangen in het straatbeeld voor ons project
‘WO I in beeld’.

DUBBELTENTOONSTELLING ´DE OORLOG EN ZIJN HELDEN´
Linda Van der Meeren toont 100 werken voor 100 jaar oorlog

‘Het portret van dokter Cochez hangt omhoog in mijn
atelier en blijft me inspireren’
Van 9 tot 16 november kan u in Kruispunt de prachtige dubbeltentoonstelling ‘De oorlog en zijn helden’ bezoeken. De Heemkundige Kring Iddergem geeft u aan de hand van allerlei oorlogsmateriaal een beeld van
de eerste wereldoorlog. Kunstenares Linda Van der Meeren doet hetzelfde op haar manier: zij maakte maar
liefst 100 werken voor 100 jaar oorlog.
Linda Van der Meeren werd door de cultuurdienst opgemerkt tijdens haar deelname
aan de Kunstroute in 2012, waar zij vanuit
de Academie voor Beeldende Kunsten aan
deelnam. Ze viel op met haar eindwerk dat
het oorlogsleed uit de tweede wereldoorlog
op impressionante wijze in beeld bracht. Of
zij ook wenste mee te werken aan de herdenking van de Groote Oorlog? En of! Meer
nog: zij zou 100 werken maken voor 100 jaar
oorlog…

Je stelt binnenkort 100 werken
tentoon en jouw werk is ook sterk
in het straatbeeld aanwezig:
aan het standbeeld van dokter
Cochez, op de kerkhoven…
Linda: “Ja, fantastisch is dat. Een paar jaren
geleden had ik hier wel van durven dromen
maar nooit gedacht dat dit realiteit zou worden.”

Hoe is het begonnen?
Linda: “Ik tekende al graag van kinds af aan.
Ik hield van de geur van potlood en verf en
kon al heel vroeg genieten van mooie kleurencombinaties. De leerkrachten op school
motiveerden me om met tekenen verder
te gaan. Maar pas toen mijn dochters al
wat groter waren, begon ik de weinige be-
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schikbare vrije tijd opnieuw aan tekenen te
spenderen. Door het aanporren van mijn
familie heb ik me dan uiteindelijk in 2003
ingeschreven aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Liedekerke. Ik volgde er
6 jaar tekenkunst. In principe duurt de opleiding 5 jaar, maar ik deed mijn laatste jaar
nog eens over. Een klassieke truk om me een
jaar langer door de fijne docenten en leuke
medestudenten te laten omringen. Aan de

academie leerde ik veel nieuwe materialen
en technieken kennen en ontdekte ik mijn
voorliefde voor houtskool.”

Je koos ‘oorlogsleed’ als
thema voor je eindwerk?
Linda: “Een oom van mij werd tijdens de
tweede wereldoorlog gefusilleerd nadat hij
de plannen van de Duitsers had gesabo-
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teerd. Om hem op het spoor te komen hadden ze eerder mijn grootvader al opgepakt
en ondergebracht in het concentratiekamp
in Buchenwald. Mijn grootvader keerde dan
ook als een getekend man uit de oorlog
terug. Het oorlogstrauma heeft op de hele
familie een zware impact gehad. Ik voel het
aan als iets dat me via de genen is doorgegeven. Om met deze gevoelens om te kunnen,
tekende ik het hele verhaal.”

Daarna ben je je ook in de eerste
wereldoorlog gaan verdiepen.
Linda: “Inderdaad. Vanuit de cultuurdienst
kwam de vraag of ik wilde meewerken aan
de herdenking van de Groote Oorlog en de
bijhorende expo in Denderleeuw. Ik ben
diezelfde week nog aan de slag gegaan… In
eerste instantie heb ik me gedocumenteerd.
Ik doorzocht oude kranten en documenten die toen – in juni 2012 – nog moeilijker
te vinden waren. Ik ben naar de Westhoek
getrokken, naar Noord-Frankrijk en heb de
geschiedenis opnieuw opgefrist. Opnieuw
greep me dit sterk aan. Sindsdien heb ik een
bepaalde fascinatie voor beide wereldoorlogen.”

Hoe vertaalt zich dat
in jouw werk?
Linda: “Sommige oorlogsbeelden raken me
in die mate dat ik ze haast moet tekenen.
Het gevoel dat de beelden bij me losweken,

De allerlaatste
getuigen van WO I

breng ik over in mijn werk. Fragmenten uit
oorlogsgedichten zetten die gevoelens nog
kracht bij.”

Je woont in Meldert, bent
afkomstig uit Ternat, maar
toch verkies je Denderleeuw
voor je WO I-project.
Linda: “De uitnodiging vanuit de gemeente
was te mooi op te weigeren. Ik leerde de
mensen van de commissie Patrimonium
kennen en voelde dat ook zij gepassioneerd
naar de herdenking van de eerste wereldoorlog toeleefden. Onder hen enkele verzamelaars met een knap ‘arsenaal’. Zij gaven
input over de lokale invalshoek. Zij leerden
me de figuur van dokter Cochez kennen en
zijn rol in de geschiedenis van Denderleeuw.
Ik heb dokter Cochez onmiddellijk in houtskool getekend. Hij hangt omhoog in mijn
atelier en is me de hele tijd blijven inspireren. Ook een achterneef van dokter Cochez
werkt mee aan het project. Iedereen geeft
het beste van zichzelf wat ongetwijfeld tot
een mooi resultaat zal leiden.”

Jouw werken worden aangevuld
met uniek oorlogsmateriaal?
Linda: “Ja. De sfeer die ik met mijn werken
opwek, wordt door de leden van de Heemkundige Kring Iddergem versterkt. Zij lijsten
de belangrijkste gebeurtenissen met het
Belgisch leger op en stofferen dit met uniek

LEZING

Vrijdag 14 november geeft Philip Vanoutrive
om 20 uur in Den Breughel een lezing over
de allerlaatste getuigen van WO I.
In zijn gelijknamige boek geeft Philip Vanoutrive een stem aan meer dan 40 oorlogskinderen, nu hoogbejaarde maar kranige mannen en vrouwen.
Ze herinneren zich de gebeurtenissen nog
zeer goed. Weerzinwekkende maar ook ontroerende verhalen komen vaak het eerst ter
sprake.
Het boek is doorspekt met anekdotes over
dood en vernieling, maar bevat ook grappige verhalen uit de herinnering van de getuigen.
Tijdens de causerie spreekt Vanoutrive over
zijn ontmoetingen met de hoofdrolspelers
en vertelt hun verhaal.

materiaal zoals medailles, helmen, boeken,
de twee meest gebruikte wapens (Duits gewehr en een Engelse Lee Enfield), bajonetten en sabels, postkaarten, landkaarten,....
Daarnaast hebben ze ook oog voor het dagelijks leven tijdens de bezetting. Dus ook
een kerkboek, trouwboekje of een Duitse
werkvergunning illustreren de tijdsgeest.”

100 werken op twee jaar tijd.
Hoe vind je daar de tijd voor?
Linda: “Ik heb de afgelopen twee jaar alle
zondagen in mijn ateliertje vertoefd, dat intussen zo stilaan overvol ligt. Koken op zondag heb ik gedurende die tijd mooi gedelegeerd naar mijn dochters en echtgenoot...”

Blik je tevreden terug
op het vele werk?
Linda: “Ja, absoluut. Ik ben de cultuurdienst
erg dankbaar voor de mogelijkheid om hier
aan mee te werken. Het werd voor mij duidelijk dat ik de passie voor tekenen en de
passie voor de oorlogsgeschiedenis niet
meer mag loslaten.”

De tentoonstelling is te bezichtigen op
zondag 9 november 2014 van 13 tot 18
uur in Kruispunt. Daarna ook dagelijks
van 10 tot 16 november 2014 van 10 tot
18 uur. De toegang gratis.

Een week lang
spannende
oorlogsfilms
Van 9 tot 15 november toveren we Den
Breughel om tot een knusse bioscoop. Elke
dag kan u er terecht voor een boeiende oorlogsfilm, echte klassiekers in het genre. De
vertoning start telkens om 20 uur.
• Zondag 9 november: All Quiet on the
Western Front (originele versie uit 1930)
• Maandag 10 november: The Trench
• Dinsdag 11 november: Paths of Glory
• Woensdag 12 november: Beneath Hill 60
• Donderdag 13 november: The Lost Battalion
• Zaterdag 15 november: Un Long Dimanche de Fiançailles

Tickets kosten 2 euro. Inschrijven kan via 053
64 54 00 of inschrijvingen@denderleeuw.be.

Tickets kosten 2 euro per film en 10 euro
voor een abonnement. Inschrijven kan via
053 64 54 00 of inschrijvingen@denderleeuw.be.

Organisatie: Dienst Cultuur i.s.m. Commissie
Patrimonium

Organisatie: Dienst Cultuur i.s.m. Commissie
Patrimonium

FILMFORUM
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TENTOONSTELLING ´DE GROOTE OORLOG IN GROTE LIJNEN´

‘Snuisteren in de militaire dossiers van mijn
grootvaders was een enorme persoonlijke verrijking’
Van 9 tot 16 november is er ook in Den Breughel een mooie tentoonstelling die u moet gezien hebben. De
Heemkundige Kring Wallo en de gemeentelijke cultuurdienst zetten er het verhaal van de eerste wereldoorlog om in woord en beeld.
Deze tentoonstelling is het resultaat van jarenlange voorbereiding. De drijvende krachten zijn Valère Uyttersprot van de heemkundige kring uit Welle en zijn dochter Lieve.
“Ik verzamelde en bewaarde vroeger oude
familiefoto’s. Op een dag gaf een collega
mij een hoop oude documenten. Groot was
mijn verbazing toen ik deze thuis begon
door te nemen. Het waren oorlogsbrieven
uit de periode 1914 tot 1919, van een soldaat aan zijn echtgenote en omgekeerd”,
vertelt Valère.
“Brief per brief heb ik ze allemaal zorgvuldig
gelezen. Omwille van de geschiedkundige
waarde, vroeg ik mijn collega - kleindochter
van de soldaat – of ik deze mocht publiceren
en uitgeven. Meer dan een jaar heb ik daar uiteindelijk aan gewerkt. Om de juistheid te controleren, trok ik naar het Koninklijk Museum in
Brussel. Daar leerde ik ook het archief kennen
en ontdekte ik het militair dossier van mijn
grootvaders, die beiden tijdens de Groote
Oorlog hadden gestreden. Een hele persoonlijke verrijking. Bij mijn ouders op zolder vond
ik bovendien erediploma’s en andere persoonlijke spullen van mijn grootvader.”
Wat begon als een kleine hobby, mondde
op die manier uit in een grote passie. “Inderdaad”, lacht Valère. “Ik werkte ondertussen
mee aan tal van tentoonstellingen en projecten en zo ging de bal aan het rollen. Via
verschillende kanalen kreeg ik interessante
foto’s, documentatie en informatie aangereikt. Intussen heeft ook mijn dochter Lieve
de microbe te pakken.”
Tijdens de tentoonstelling in Den Breughel zullen unieke en zeldzame voorwerpen
te zien zijn. “Maar er is meer”, aldus Valère.
“Dankzij de indrukwekkende foto- en postkaartencollectie van Walter Van Sinay slagen
we er ook in om de tentoonstelling te illustreren met beelden uit Denderleeuw. Echt
de moeite van een bezoekje waard!”
De tentoonstelling is te bezichtigen op
zondag 9 november 2014 van 13 tot
19.30 uur in Den Breughel. Daarna ook
dagelijks van 10 tot 16 november 2014
van 10 tot 19.30 uur. De toegang gratis.
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In november verschijnen 2 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.

WO I IN BEELD
Het betekende
het einde van
‘Den
Grooten
Oorlog’. Om 11
uur precies ging
het staakt-hetvuren in. De strijdende partijen
sloten de overeenkomst in een
treinwagon, die
nu nog steeds
op dezelfde rails
staan in het Franse plaatsje Compiègne.
Foto: Station na bombardement
Locatie: Station
Collectie: Walter Van Sinay
Duidingstekst: Patrick Goossens

Alle info over het
Denderleeuwse project rond
100 jaar Groote Oorlog vindt
u op www.denderleeuw.
be/100jaargrooteoorlog.
Kort na de middag van 9 november 1918 stijgen zeven vliegtuigen op van het vliegveld
van Bissegem- Wevelgem. Het zijn bommenwerpers van het type De Haviland 9 die behoren tot het 108ste Squadron van de Royal
Air Force.

overlijden. De waarnemer van het toestel, 2/
Lieutenant J.D. Todd is gewond maar overleeft de crash.

Ook in Denderleeuw kwamen de mensen
de straat op om het einde van de oorlog te
vieren. Op het Dorp barstte de feestvreugde
los.

Foto: Wapenstilstand op het Dorp in Denderleeuw, 1918
Collectie: Walter Van Sinay

Maar de gedachten gingen ook naar de
slachtoffers. De oorlog had 8,5 miljoen mensenlevens gekost. Alleen al in West-Vlaanderen sneuvelden 400.000 jongen mensen in
een verschrikkelijke loopgravenoorlog.

Op 11 november 1918, na 1.568 dagen van
een wereldwijde strijd, sloten Duitsers, Fransen en Engelsen een Wapenstilstand af.

Nu staat 11 november voor de herdenking
van de twee wereldoorlogen en bij uitbreiding van alle oorlogen in de wereld.

Locatie: Den Breughel; Dorp

Deze tweezitters hebben als doelwit het
spoorwegknooppunt van Denderleeuw. Iets
voor half 3 in de namiddag bereiken ze hun
doel. In het station staan tientallen wagons
met Duitse munitie opgesteld.
Tijdens het bombardement worden de
spoorwagons getroffen. Dit veroorzaakt hevige ontploffingen doordat de munitie in de
lucht vliegt. De schade aan de omliggende
woningen is enorm. Vooral de huizen aan
het stationsplein liggen in puin.
Op de terugvlucht van Denderleeuw naar
Wevelgem moet één van de toestellen een
noodlanding maken bij Oudenaarde. De piloot, 2/Lieutenant J.D. Sloss is net ervoor verwikkeld geraakt in een gevecht met twaalf
Duitse Fokker D.VIII jachtvliegtuigen. Hij
slaagt erin om te ontsnappen maar wordt
later geraakt door luchtafweer. De noodlanding lukt maar de piloot is zwaargewond
en zal enkele dagen later op 16 november
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Denderleeuw herdenkt Wapenstilstand
In het herdenkingsjaar rond 100 jaar Groote Oorlog krijgt ook de jaarlijkse Wapenstilstandsceremonie bijzondere aandacht. Met Wapenstilstand gedenken we echter niet alleen de slachtoffers van de Eerste
Wereldoorlog, maar ook die van de Tweede wereldoorlog en bij uitbreiding deze van alle oorlogen in de wereld.
Programma 11-novemberviering
in Welle en Denderleeuw
• 9.15 u.: Hulde en neerleggen bloemenkrans op de begraafplaats in Welle (Er is
mogelijkheid om mee te rijden met de
bus voor de hulde in Welle. Vertrek om
9.00 uur aan het gemeentehuis op het
Dorp in Denderleeuw)
• 10.00 u.: Misviering ter herdenking van de
slachtoffers en de overleden oud-strijders
in de Sint-Amanduskerk Denderleeuw

• 10.45 u.: Hulde en neerleggen bloemenkrans aan het gedenkteken voor de gesneuvelde soldaten aan de kerk
• 11.00 u.: Optocht naar het monument ter
nagedachtenis van Dr. Cochez (met neerlegging bloemenkrans door het Rode
Kruis) en naar de begraafplaats van Denderleeuw (met neerlegging bloemenkrans
aan het monument van de gesneuvelden)
• 11.30 u.:  Receptie in zaal De Vrede, Dorp,
Denderleeuw

De plechtigheden worden begeleid door
burgemeester en schepenen, gemeenteraadsleden, OCMW-raadsleden, brandweer,
politie, de Koninklijke Harmonie De Dendergalm, afgevaardigden adviesraden, Rode
Kruis, Vriendenkring Civiele Bescherming,
genodigden en publiek.
Twee authentieke legerjeeps en de gemeentelijke bus begeleiden de optocht naar het
kerkhof waar het nationaal volkslied, de
Vlaamse Leeuw en the Last Post gespeeld
worden. Na de optocht kan u zich verwarmen in zaal De Vrede en er genieten van een
drankje en een aperitiefhapje.

Programma 11-novemberviering
in Iddergem
Graag maken we u attent op de plechtigheden te Iddergem, georganiseerd door NSB
afdeling Iddergem.
• 11.20 u.: Samenkomst aan de kerk in Iddergem
• 11.30 u.: Misviering ter herdenking van
de slachtoffers en de overleden oud-strijders in de Sint-Amanduskerk Iddergem
• 12.15 u.: Optocht naar de begraafplaats
in Iddergem, hulde en neerlegging van
bloemenkransen aan het monument van
de gesneuvelden. De muzikanten van de
Pepingen Pipe Band zorgen voor de muzikale begeleiding
• 12.45 u.: Receptie in de parochiezaal, Aststraat in Iddergem
• 14.00 u.: Maaltijd (enkel na inschrijving
via lorenzo.de.prez@gmail.com)

Dag van de Dynastie
Op zondag 16 november wordt ter gelegenheid van de Dag van de Dynastie na afloop
van de misviering – die om 11 uur aanvangt
– het Te Deum gezongen in de Sint-Amanduskerk van Denderleeuw. Namens de burgerlijke overheid nodigen wij u ook voor
deze plechtigheid uit.

Dag van de dynastie:
Te Deum op 16 november
Op zondag 16 november wordt ter gelegenheid van de Dag van de Dynastie na afloop
van de misviering – die om 11 uur aanvangt
– het Te Deum gezongen in de Sint-Amanduskerk van Denderleeuw. Namens de burgerlijke overheid nodigen wij u ook voor
deze plechtigheid uit.
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In januari 2014 hield Willie Verhegghe, staddichter van Ninove en afkomstig uit Denderleeuw, een lezing voor het Davidsfonds van Denderleeuw. Hij las er het speciaal voor die lezing geschreven gedicht over zijn verste ‘ervaring’ met 14-18: Gust Berges. Berges was oud-strijder van
WO I en een buur van Verhegghe in de Hugo Verrieststraat. De man stierf toen Willie zes jaar was, maar toch bleef de herinnering aan Berges
altijd levendig.

GUST BERGES, SOLDAAT VAN DE GROO TE OORLOG
- voor Sonja en LeslieDenderleeuw, de Hugo Verrieststraat in de jaren vijftig:
ik een jongetje dat met knikkers en kikkers speelt en
vol verwachting uitkijkt naar zijn eerste communie,
roze yoghurt en de fel prikkelende oranje limonade smaken
nu nog zoet na op mijn tong, ik zie hoe onze fox terrier
in zijn witzwart harig jasje bazig blaffend door de tuin rent,
het geamputeerd staartje als een fier stompje in de lucht.
En ik denk met weemoed terug aan onze naaste buren:
Gust, de man, een uitgeweken Brusselaar uit de Marollen,
Rose, zijn vrouw, een Engelse uit Coventry-Warwickshire.
En zoon Georges, tijdens het weekend opstappend
in korte ribfluwelen broek, met bottines en rugzak,
kordaat op weg naar zijn vlucht der Rode Valken.
Het ware socialisme was toen nog hot in mijn geboortedorp.
Ik kijk naar sepiakleurige foto’s die door Gusts’ kleindochter
in een houten kistje worden bewaard en gekoesterd,
naar een trouwboekje ook met uitgerafeld roodlinnen kaft
waaruit ik een deels voorgedrukte belangrijke zin citeer:
‘Hebben op 10 september 1921 in het Brussels stadhuis
het huwelijk aangegaan: Augustin Marien Berges,
geboren te Brussel op 25 december 1895 en
Rose Pyott, geboren te Coventry op 2 oktober 1892.’
Een klein ovalen portret van de jonge vlezige Rose,
haar grote donkere ogen, het hartvormig medaillon om de hals,
de hagelwitte blouse, het keurig opgestoken haar.
En Gust, een knappe man, nu eens fier rechtop
in kostuum, met stijf gestreken hemd en een gestreepte das.
Of als soldaat met muts waaraan een floche
die koddig op zijn voorhoofd bengelt, foto gemaakt door
Tayler Bros in de Swansell Studio, 20 Primrose Hill street, Coventry.
Of een groepsfoto waarop gewonde soldaten:
uiterst rechts Gust met de linkerarm in een draagverband,
een kruisje in inkt duidt hem aan voor het nageslacht.
Op de keerzijde staat dat hij op 6 oktober 1914 in Zele
als soldaat van het 1ste regiment karabiniers gewond is geraakt.
Meer niet. Niemand kan het me nu nog vertellen maar
hij zal wellicht om te herstellen naar Engeland zijn gebracht.
De ziekenhuisfoto toont ook vier verpleegsters,
ze staan als blanke bloemen tussen geknakte mannen
waarvan een paar zelfs in bed. Maar met de glimlach.
Op de muur van de ziekenzaal in gotisch schrift
holklinkende religieuze teksten of zijn het slogans:
‘Hear my voice/Come unto me/Look unto me’.
Heeft Gust hier zijn Rose leren kennen,

hebben zij mekaar daar voor de eerste keer gekust
tijdens een wandeling langs de River Sowe?
De zomer van 1953, in de tuin staat een stalletje
van witgekalkte betonplaten waarin Gust zit te werken.
Hij lapt schoenen in een geur van leder, lijm en caoutchouc.
Ik kijk naar de dikke aders op zijn magere vaardige handen,
hij is vriendelijk maar stil, zegt bijna niets.
Het bleek gezicht, het wegkwijnend lichaam,
de pijn in zijn ogen, de grote ziekte die aan en in hem knaagt.
Dan de stilte van de herfst, de snijdende winterkou.
Mijn moeder zegt dat Gust heel erg ziek is,
het jongetje in mij voelt de naderende dood,
ik zie in mijn slaap dat er een grote zwarte sluier
over het schoenmakersstalletje hangt.
Op 3 januari 1954 sterft kerstekind Gust in Aalst,
ik ben bang, heb angstdromen, slaap slecht.
Steeds die triestige ogen van Gust.
Tegen de kerkhofmuur het sobere arduinen graf,
de vervagende foto met de stille letters en cijfers:
1895, 1954, 1914-1918.
Gust Berges, een soldaat van de Groote Oorlog,
mijn soldaat van de Groote Oorlog.
Met Allerzielen leggen kleindochter Sonja en
achterkleinzoon Leslie devoot bloemen op het graf
van deze man die ze nooit hebben gekend.

willie verhegghe

Gust Berges tijdens zijn revalidatie in Coventry gedurende
WO I.
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