
D e voorbije vier jaar werd de 
Eerste Wereldoorlog uitvoe
rig herdacht. Komt er nu een 
 einde aan het herdenken 

van de Grote Oorlog? Heeft oorlogs
herdenking überhaupt wel zin? Kan  
de herinnering aan oorlog de  
vredesgedachte aanwakkeren?  
Wie zijn de  winnaars en verliezers  
van het herdenkingstoerisme?

In deze tentoonstelling wordt het  
herdenken van de Eerste Wereld 
oorlog belicht aan de hand van  
kritische vragen bij sfeervolle foto’s 
van Patrick Goossens.

Zijn jarenlange zoektocht naar  
vergeten historische plaatsen  
en authentieke monumenten bracht 
hem naar de vroegere slagvelden  
van de Eerste Wereldoorlog in Italië, 
Turkije, Frankrijk en België.

Gedenkteken Koning Albert I — Nieuwpoort

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig  
humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.  
Het is een koepelvereniging van vrijzinnig humanistische 
verenigingen, huizenvandeMens en ontmoetingscentra.



V eel gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog kregen een laatste 
rustplaats op een militaire begraafplaats. Dat soldaten op zulke 
massale schaal individueel herdacht werden, was honderd jaar  

geleden een vrij nieuw gegeven. Vroeger was het de gewoonte dat de doden 
na een veldslag in een massagraf werden ‘gedumpt’. Het toont aan hoezeer 
het humanisme, ondanks een vernietigingsoorlog, aan het begin van de 
twintigste eeuw de samenleving had doordrongen. 
 
Langs de vroegere frontlijn kan men tegenwoordig talrijke grote en kleine 
begraafplaatsen bezoeken. Het ontwerp en de grafmonumenten verschillen 
van land tot land: De sfeer bij de Duitse begraafplaatsen is eerder donker en 
triest. De Franse begraafplaatsen ogen sober, terwijl de Britse doen denken 
aan een kleurrijke bloementuin. Belgische begraafplaatsen, met hun solide 
zerken, stralen standvastigheid uit. 
 
Opvallend, maar niet geheel onverwacht, is de vaststelling dat religie sterk 
aanwezig is bij de herdenking van de doden. Zerken hebben de vorm van 
een kruis of op de zerken zijn een kruis, davidster of islamitische inscripties 
aanwezig. Op Britse begraafplaatsen kan men niet kijken naast het  
Cross of Sacrifice, een groot monument bestaande uit kruis en zwaard. 
 
Belgische zerken zijn neutraal van vorm. De toegevoegde metalen  
plaquette met de driekleur bevat dikwijls een kruis als religieus symbool. 
Vrijzinnigheid lijkt in de materiële herdenking van de gesneuvelden vrijwel 
afwezig en onbenoemd. Dit staat in schril contrast met de tijdsgeest van 
het begin van de twintigste eeuw, toen een niet te verwaarlozen deel van de 
bevolking zich identificeerde met het socialistische of liberale vrijdenken. 
 
Nabij begraafplaatsen of waar een belangrijke veldslag plaatsvond, werden 
ook monumenten opgericht ter ere van een bepaalde divisie of regiment.  
De militaire herdenking van de Eerste Wereldoorlog richt zich in het  
algemeen minder op het individu, maar benadrukt veeleer de verdiensten  
van de militaire formatie. 
 
Toch moet gezegd worden dat in België militaire begraafplaatsen nog altijd 
goed onderhouden worden. Terwijl veel graven van soldaten die herbegraven 
werden in hun thuisgemeente ondertussen zijn verdwenen. 
 
Herinnering heeft vele facetten. Naast begraafplaatsen, monumenten en sporen 
in het landschap, zijn er ook dagboeken, brieven en verslagen van de militairen 
die de oorlog uitvochten. Recente publicaties leggen voor het eerst ook de 
nadruk op het lot van zij die in bezet gebied achterbleven. De burgerbevolking 
had te maken met deportaties, opeisingen en hongersnood. Deze aspecten zijn 
tot recent ondergeschikt gebleven aan de militaire herdenking. 
 
Goed beheer en de digitalisering van de archieven, dagboeken en geschriften, 
moeten ervoor zorgen dat we vandaag het volledige verhaal van de Grote 
Oorlog kunnen vertellen.

  

 
 
HOE  
HERDENKEN?



HOE HERDENKEN
MET EN ZONDER 
RELIGIE

01. Kriegerfriedhof Nasswand – Dolomieten – It. 
Deze begraafplaats in de bergen van SüdTirol 
is aangelegd naast een veldhospitaal van het 
OostenrijksHongaarse leger in 1915. De graven 
zijn gemarkeerd met houten kruisen, een inherente 
religieuze verwijzing. Typisch is de bedekking van 
de kruisen als bescherming tegen het gure weer. 
Het gebied werd na de oorlog ingelijfd door Italië 
dat in 1915 de zijde had gekozen van Frankrijk  
en GrootBrittannië.

02. Nécropole Nationale de Verdun – F.  
Graven van NoordAfrikaanse soldaten  
die vochten voor Frankrijk. De zerken zijn  
georiënteerd naar Mekka.

03. American Cemetery –  
 Romagne-sous-Montfaucon – F. 
Kruisvormige zerken zijn standaard op 
Amerikaanse militaire begraafplaatsen.  
De davidster verwijst naar de joodse religie. 

04. Lone Tree Cemetery – Heuvelland – B. 
Het ontbreken van een religieus symbool op  
deze zerk van een Britse begraafplaats kan  
duiden op een vrijzinnige overtuiging.
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05. Cimetière communal Le Transloy – F.  

 

G raven van Franse officieren, gesneuveld 
op 28 augustus 1914. Zo’n 800 soldaten 
liggen enkele meters verder begraven in een 

massagraf. De meesten waren afkomstig van de 
streek van de Charente. Hun namen staan vermeld 
op een monument. De inwoners van Le Transloy 
verzamelden na het gevecht de lichamen en 
begroeven hen op de burgerlijke begraafplaats.  
Elk jaar is er een herdenkingsplechtigheid  
en worden de familieleden uitgenodigd.

HOE HERDENKEN
VOLGENS RANG 
EN STAND



06. Museum to the South African Forces,  
 Delville Wood – Longueval – F.  

 

P resident Botha huldigde in 1986 het museum 
van de ZuidAfrikaanse Strijdkrachten in 
Longueval in. Het gebouw is een replica van 

Fort de Goede Hoop, gebouwd door de Verenigde 
OostIndische Compagnie aan de Kaap. Het museum 
ligt in Delville Wood, een bos dat in 1916 door Zuid
Afrikaanse troepen werd veroverd ten koste van 
honderden doden. Na de machtsoverdracht van het 
apartheidsregime, kregen de 21.000 zwarte Zuid
Afrikanen die ongewapend in het Native Labour 
Contingent dienden, meer aandacht. In 2014 zijn 
de overblijfselen van een gesneuvelde arbeider 
herbegraven in het centrale deel van het museum, 
dichtbij het Cross of Consecration.

HOE  
HERDENKEN
NATIE EN ETNICITEIT



07. Zillebeke Churchyard – B.  

 

S econd Lieutenant Baron Alexis de Gunzburg 
sneuvelt op 6 November 1914 bij de 
verdediging van Ieper. Hij ligt begraven bij de 

kerk van Zillebeke. Dit kerkhof is ook gekend als het 
Aristocrats Cemetery omwille van het grote aantal 
officieren met adellijke familiebanden.  
Na de oorlog laat Baroness de Gunzburg een private 
memorial plaatsen op het graf van haar zoon. 
Pas in 1920 kan de Imperial War Graves Commission 
de beslissing doordrukken om elke gesneuvelde 
dezelfde zerk te geven en repatriëring te verbieden, 
ongeacht stand of vermogen.

HOE HERDENKEN
UNIFORMITEIT  
IN DE DOOD



N a de eerste gevechten in 1914, graven de strijdende partijen zich in. 
Er ontstaat een 800 km lang front vanaf de Noordzee in Nieuwpoort 
tot aan de Zwitserse grens. De namen van de slagvelden zijn in 

het collectieve geheugen gegrift: de IJzer, Ieper, Passendale, de Somme, 
de Champagne, Verdun, de Vogezen… Na de oorlog keerde de bevolking, 
die gevlucht was uit het oorlogsgebied, terug. Dorpen en steden werden 
heropgebouwd. Op sommige plaatsen was dit onmogelijk en liet men  
de ruïnes verkommeren. Het landschap werd een getuige van de oorlog  
en een monument op zich.  
 
Toen de Duitsers grote delen van Frankrijk bezetten, besteedden ze veel 
aandacht aan het oprichten van begraafplaatsen voor hun gesneuvelde 
kameraden. Na de oorlog werden kleinere Duitse begraafplaatsen ontgraven. 
De resten van de gesneuvelden kwamen dikwijls in massagraven op grote 
concentratiebegraafplaatsen terecht. De verliezers van de oorlog verloren in 
dat geval het recht op een individueel graf. In sommige gevallen werden Duitse 
monumenten gevandaliseerd door ‘activisten’ als represaille voor de bezetting. 
 
Dat graven symbool staan voor vriend of vijand kwam ook in het recente 
verleden tot uiting. Zo zijn op de Franse nationale begraafplaats NotreDame
deLorette in 2007 tientallen graven van NoordAfrikaanse soldaten,  
die vochten in het Franse leger, beklad met hakenkruisen en graffiti.  
Een onverholen uiting van haat. 
 
Wie de oorlog de rug toekeerde, werd vaak (bewust) vergeten. Op Franse 
dorpsmonumenten, kort na de oorlog opgericht, zijn de namen van 
gefusilleerde soldaten dikwijls niet vermeld. Tot op vandaag is er discussie 
of deze slachtoffers van de rechtspraak ‘pour encourager les autres’ recht 
hebben op eerherstel. 
 
De Grote Oorlog heeft de afgelopen jaren de nodige aandacht gekregen. 
Zolang begraafplaatsen, monumenten en relicten een toeristische trekpleister 
vormen, is er voldoende engagement vanuit de overheid om in te staan 
voor het onderhoud. Maar voor hoelang nog? Sommige afgelegen, vroegere 
begraafplaatsen en monumenten in Frankrijk raken door de tand des tijds 
verwaarloosd. Voor het voortbestaan van deze relicten zijn vrijwilligers belangrijk. 
 
Is het nodig om alles van de Eerste Wereldoorlog zolang mogelijk te bewaren?  
Burgergraven worden gebruikelijk na enige tijd ‘vervangen’. Wanneer zullen de 
overledenen van de Eerste Wereldoorlog ‘vervangen’ worden?

 
 
VERSTEEND, VERSTILD, 
VERGETEN 



08. Monument 45. Reserve-Division – Comines – F.  

 

I n de jaren 1950 werd de Duitse begraafplaats 
van Comines opgeheven. De menselijke 
resten zijn dan overgebracht naar een 

concentratiebegraafplaats, dicht bij Arras.  
Dit imposante monument, opgericht ter ere  
van een Duitse divisie, bleef achter.

VERSTEEND, VERSTILD, 
VERGETEN BEWAARD  
EN AANGEPAST



09. Duitse bunkers bij Illies – F.  

 

O ok achter het front werden betonnen 
versterkingen gebouwd. Als deze dicht bij 
boerderijen liggen, worden ze gebruikt als 

schuilplaatsen voor het vee.  
Eenmaal ze hun nut verliezen, riskeren ze vernield  
te worden. Erfgoed dat verloren gaat? 

VERSTEEND,  
VERSTILD, VERGETEN
NUTTIG ERFGOED?



10. Verlaten Friedhof Pionier-Bataillon  
 Nr.16 – Argonne – F. 
 

T ijdens de oorlog werden begraafplaatsen 
aangelegd achter het front. Ze waren dikwijls 
versierd met beeldhouwwerk en goed verzorgd. 

Na de oorlog werden de Duitse graven van afgelegen 
Friedhöfe dikwijls ontgraven en samengebracht in 
massagraven op grotere begraafplaatsen.  
Wat overblijft van de originele structuur gaat  
stilaan teloor.

VERSTEEND,  
VERSTILD, VERGETEN
DE VERLIEZER VERLIEST



11. Slagveld van Halen – B.
Op 12 augustus 1914 bracht het Belgische leger 
de Duitse cavalerie zware verliezen toe in de 
velden bij Halen. Een kruis is alles wat overblijft 
van de voormalige Duitse begraafplaats bij de 
IJzerwinninghoeve. 

12. Lankhof Farm – Zillebeke – B. 
Deze bunkers werden gebouwd in 1917 door Britse 
artillerieeenheden. De Duitsers veroverden ze 
tijdens hun offensief van april 1918.  

13. Gracht van het Ouvrage de Froideterre –  
 Verdun – F.  
Hier konden de Fransen in 1916 de Duitse aanval 
op Verdun tot staan brengen. Het terrein doet nog 
altijd denken aan een maanlandschap.

14. Lochnagar krater van La Boiselle – F. 
Op 1 juli 1916 brachten de Britten een mijn met  
27 ton springstof tot ontploffing onder de Schwaben 
Höhe, een Duitse versterking. Die dag verloren 
bijna 20.000 Britten het leven bij het begin van de 
Sommeslag. De krater is privédomein geworden, 
met als doel het als monument te bewaren.

VERSTEEND,  
VERSTILD, VERGETEN 
HET LANDSCHAP BLIJFT 
(SOMS)
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L uitenant Hugo Throssell, zoon van een vooraanstaande Australische 
politicus ontving het Victoria Cross, de hoogste Britse militaire 
onderscheiding, voor de buitengewone moed die hij toonde onder 

vijandelijk vuur. 
 
Na de oorlog keerde de oorlogsheld Throssel terug naar Australië waar 
hij trouwde met een communistische militante. Hij keerde zich af van de 
oorlogsheroïek en liet zich publiekelijk kritisch uit over de zinloosheid van  
de oorlog. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Throssel vond geen werk 
meer en raakte financieel aan de grond. Uiteindelijk maakte hij in 1933 een 
einde aan zijn leven.  
Later wordt de reputatie van de voormalige oorlogsheld in ere hersteld. 
 
Als we vandaag de Grote Oorlog herdenken, zien we ook de zinloosheid van al 
het bloedvergieten. Na de oorlog, toen de herinnering aan de gruwel nog vers 
in het geheugen zat en mensen rouwden om het verlies van hun dierbaren, 
kon men niet zeggen dat al dat leed voor niets geweest was. 
 
Tijdens het interbellum gingen de geallieerde overheden evenwel een anti
oorlogsmoraal propageren. Men wilde koste wat kost een nieuwe oorlog 
afwenden, enerzijds ten overstaan van de nieuwe Duitse dreiging, anderzijds 
ten overstaan van de hete adem van het communisme.  
 
Vandaag is het herdenken ook doordrongen van politieke (en economische) 
motieven.  
 
De voorbije jaren is in Turkije veel geïnvesteerd in het herdenkingstoerisme 
op het schiereiland Gallipoli. Of dit in functie is van de bezoekers die hun 
gesneuvelde voorouders komen eren, of om het opkomende nationalisme te 
stimuleren, is een open vraag. Dichter bij huis is de IJzertoren in Diksmuide, 
waar jaarlijks de IJzerbedevaart plaatsheeft, nog altijd een symbool voor de 
Vlaamse beweging. 
 
Met de 100jarige herdenking is het alsof ieder land zijn aandeel in de 
Eerste Wereldoorlog wil verankeren en beklemtonen. Dikwijls gebeurt dit 
onder de vorm van prestigieuze projecten waarbij monumenten, musea en 
bezoekerscentra op de oude slagvelden worden neergepoot. Deze projecten 
gaan vaak hand in hand met commerciële belangen. 
 
We moeten niet alleen waakzaam zijn voor politieke motieven bij herdenking, 
maar ook voor het reduceren van de geschiedenis tot een vorm van 
infotainment.

 
 
GEKLEURDE 
HERINNERING



15. De Vliegenierskapel In de schaduw  
 van de IJzertoren – B. 
 

O p 12 mei 1917 stortte het vliegtuig van  
Paul de Goussencourt brandend neer achter 
de IJzer. De 25jarige piloot kwam hierbij om.  

Zijn adellijke familie liet op die plaats een kapel 
bouwen. Die werd jarenlang verwaarloosd.  
Niet ver daar vandaan is de site van de IJzertoren. 
Deze kende een turbulente geschiedenis, met als 
dieptepunt het dynamiteren van de originele toren  
in 1946. De nieuwe toren is hoger en heeft de vorm 
van een kruis.

GEKLEURDE 
HERINNERING
POLITIEKE AGENDA



GEKLEURDE  
HERINNERING
TOERISME EN ECONOMIE

16. De Dodengang in Diksmuide. 

17. Fietsroute op de Kemmel. 

18. Archeologie als attractie op het  
 vroegere slagveld van Ieper.

19. Essex Farm Cemetery bij Ieper:  
 op een boogscheut hiervandaan schreef 
 John McCrae het bekende gedicht In  
 Flanders Fields.
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20. Gott mit uns – Orbey, Vogezen – F. 
 

Nu behoort de Elzas opnieuw tot Frankrijk. 
Tijdens en vóór de Eerste Wereldoorlog was 
dit Duits gebied. Van die periode dateert dit 

inschrift. Een hogere macht wordt maar al te graag 
ingeschakeld om het eigen gelijk te staven. Het heeft 
niet geholpen. Het inschrift voegt een kille toets toe 
aan het idyllische landschap.

GEKLEURDE 
HERINNERING
OORLOG EN RELIGIE



21. Plaquette ter ere van de Turkse troepen –  
 Eski Hisarlik Burnu – T. 
 

A an de monding van de Dardanellen heeft 
Turkije een site gebouwd ter gelegenheid van 
de 100jarige herdenking van de gevechten 

van 1915. Turkse scholen en organisaties worden 
aangemoedigd om hier te komen. Net zoals voor 
Britse scholen een bezoek aan de slagvelden van 
Vlaanderen verplichte kost is.

GEKLEURDE HERINNERING
NATIONALISME, TROTS  
EN HERDENKEN



Op 11 november 1918 om 5 uur ‘s ochtends wordt in een bos bij Compiègne 
de Duitse capitulatie getekend. De wapenstilstand zal ingaan om 11 uur.  
De laatste zes uren vallen aan beide kanten nog vele slachtoffers. 

 
In 1919 sluit het Verdrag van Versailles de Eerste Wereldoorlog formeel af. 
Het verdrag legt Duitsland economisch aan banden. De frustratie aan Duitse 
kant over dit verdrag vormt volgens sommige historici een belangrijke 
voedingsbodem voor het ontluiken van het Nazisme tijdens het interbellum. 
Volgens hen zat de kiem voor een nieuwe oorlog vervat in het verdrag dat 
vrede moest brengen. 
 
Woodrow Wilson, toen president van de Verenigde Staten, schuift tijdens de 
onderhandelingen in Versailles het idee van een supranationale organisatie 
naar voor, die zou toezien op het zelfbeschikkingsrecht van de deelnemende 
landen en een permanente vrede wou bewerkstelligen. De Volkenbond werd 
opgericht om ‘een einde te maken aan alle oorlogen’. Aanvankelijk boekte 
deze organisatie een aantal kleine successen, maar ze kon evenwel het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog niet voorkomen.  
 
In 1945 werd met het oprichten van de Verenigde Naties (VN) de droom van 
wereldvrede nieuw leven ingeblazen. Vrede en veiligheid is namelijk één van 
de kernactiviteiten van de VN. 
 
In de praktijk bleven én blijven unanieme besluiten echter uit, doordat 
deelnemende landen verschillende economische, geopolitieke, religieuze en 
andere motieven vooropstellen. Ook vandaag woeden er nog altijd bloedige 
en hopeloze conflicten. In Syrië, Afghanistan, Myanmar, Congo … kijken 
de humanitaire krachten van de VN machteloos toe. Dat ook binnen onze 
westerse samenleving vrede een relatief begrip is, bewijzen de recente,  
vaak religieus geïnspireerde, terroristische aanslagen. 
 
Het mag duidelijk zijn: op 11 november vieren we niet de wereldvrede.  
Die is er vandaag niet en zal er morgen ook niet zijn. Vrede blijft een ideaal 
om na te streven. Met het herdenken van de Grote Oorlog moeten we de 
vredesgedachte koesteren en uitdragen. 
 
Ook 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog blijven er moeilijke vragen 
onbeantwoord. 
 
Is een wereld zonder wapens mogelijk? Hoe ver reikt het zelfverdedigingsrecht? 
Wanneer mag of moet er militair ingegrepen worden, en door wie? Hoe kan het 
humanitair mandaat van de VN de geopolitieke belangen ooit overstijgen? 
 
Herdenken kent veel facetten. Het uit zich in rouw, politieke statements en 
historische beschouwingen. Herdenken mag niet kleurloos zijn, integendeel. 
Het moet ons net aanzetten om actief antwoorden te zoeken op deze vragen.

 
VERGEET 
DE VREDE 
(NIET)



22. Friedhof Saint-Etienne-à-Arnes – F. 
 

O p deze Duitse begraafplaats liggen zo’n  
12.500 Duitse militairen begraven.  
Er staat een opvallend monument ter ere van 

de 16. Infanterie Division, die in de omgeving vocht.  
Nog tijdens de oorlog richten ambachtslui die in  
de divisie dienen dit opvallende monument op.  
De martiale figuur doet eerder denken aan de jaren 
van het interbellum, waar de Nazi’s dit soort kunst 
promoten. Vertoont dit beeld niet enige gelijkenis 
met een zekere Adolf Hitler?

VERGEET DE VREDE (NIET) 
EEN NIEUWE  
OORLOG IN ZICHT



23. Soldaat op wacht in Etikhove – B. 

24. Damvillers – F. 

25. Zandbergen – B. Symbolische locatie?

26. Ook verdwenen dorpen hebben hun  
 monument. Fleury – F.

 
VERGEET DE VREDE (NIET)  
ELKE GEMEENTE  
ZIJN MONUMENT
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27. Paraat en bereid:  
 Britse aanwezigheid in Ieper.

28. Ieper: media aandacht voor de 11 november 
 herdenking. 

29. Optocht naar de Menenpoort in Ieper.

VERGEET DE VREDE (NIET)
GEORGANISEERDE  
HERDENKING
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30. Symbolische begraafplaats bij Eski Hisarlik  
 Burnu – T. 
Op deze begraafplaats zijn de graven leeg. Het is 
een monument ter ere van de duizenden Turkse 
soldaten die in 19151916 op het schiereiland  
van Gallipoli sneuvelden.

31. Chunuk Bahir – T. 
Standbeeld van Mustafa Kemal, de generaal die in 
1923 de seculiere president van Turkije wordt en 
later de erenaam van Atatürk krijgt. In 1915 vocht 
hij in Gallipoli en slaagde erin een coalitie van 
Britse, Australische, NieuwZeelandse en Franse 
troepen terug in zee te drijven. 

VERGEET DE VREDE (NIET)
NATIONALISME EN  
VERZOENING?

De helden die hier hun bloed gaven 
En hun leven lieten… 

Jullie liggen nu in de grond van een bevriend 
Land. 

Rust daarom in vrede. Voor ons is er geen 
onderscheid 

Tussen de Johnnies en de Mehmeds 
Die hier zij aan zij liggen
Hier in dit land van ons.

 Jullie, de Moeders
Die hun zonen uitstuurden van verre landen

Droog jullie tranen.
Jullie zonen liggen nu in onze bodem

En rusten in vrede.
Toen ze hun leven gaven

Werden zij ook onze zonen.

Toegeschreven aan Kemal Atatürk


