Mondelinge vraag aan het districtscollege
Gebruik dit formulier voor het stellen van mondelinge vragen aan het
districtscollege
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Op 11 november 2008 zal het 90 jaar geleden zijn dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Een tragisch
conflict dat een einde maakte aan 10 miljoen mensenlevens.
Tijdens WO I kreeg ook Antwerpen het zwaar te verduren door de vele Duitse bominslagen. Vanaf begin oktober 1914
werden vanop houwitsers die opgesteld stonden in Kontich de bommen op Antwerpen afgeschoten. Vooral het
zuidelijke gedeelte van de stad en Berchem werden zwaar getroffen.
Vandaag de dag wordt de Eerste Wereldoorlog vooral herdacht in de Westhoek. De vele begraafplaatsen zijn de stille
getuigen van een waanzinnig en aangrijpend verhaal.
Wat we misschien soms uit het oog verliezen is dat in Berchem, in de wijk Groenenhoek, heel wat straatnamen
verwijzen naar de vele frontgemeenten in de IJzervlakte.
De Passendalestraat, de Geluwestraat, Langemarkstraat, Kortemarkstraat, Zillebekelaan, Stuivekeskerkestraat,
Ploegsteertplein, enzovoort…
Veertien dorpen en veertien straten links en rechts van de Diksmuidelaan. Op elk bord staat duidelijk vermeld:
frontgemeente 1914-1918. Dat ze zo zouden worden genoemd, werd beslist door het gemeentebestuur van Berchem in
de zitting van 23 november 1923.
Daar het dit jaar 90 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog lijkt mij dit een ideaal
aangrijpingspunt om de band van ons district met het gegeven van de Eerste wereldoorlog te onderstrepen.
Het zou ook een unieke kans zijn om in het kader van de jaarlijkse 11 november herdenking, de herdenking van de
Wapenstilstand na de 1ste Wereldoorlopg, meer betrokkenheid rond deze thematiek in Berchem te creëren. In het
bestuursakkoord lezen we trouwens dat we de 11-novemberviering in Berchem willen trachten op te waarderen en meer
eigentijds te maken. Het zou onze Berchemnaren ook terug enige voeling kunnen bijbrengen met een stukje van de
eigen geschiedenis. Ook de diverse culturen kunnen in dit verhaal worden betrokken. In de Eerste Wereldoorlog waren
in de Westhoek immers 31 verschillende nationaliteiten aanwezig.
Het jeugdcentrum ‘Den Eglantier’ ligt midden in deze wijk Groenenhoek. Misschien is er een mogelijkheid om een
tijdelijke tentoonstelling in dit centrum te organiseren en zo onmiddellijk een raakpunt met de jongeren te maken? Heel
wat lagere en middelbare scholen in de onmiddellijke omgeving liggen op loopafstand en zouden bij dit project kunnen
worden betrokken. Daar het Jeugdcentrum ‘Den Eglantier’ gemakkelijk bereikbaar is met openbaar vervoer kan er
misschien ook interesse worden gewekt bij de Stedelijke Overheid en interesse bij andere scholen in het Antwerpse.
Vredeseducatie op school blijft vandaag immers brandend actueel.

Met een degelijk opgebouwd project kunnen scholen en buurtbewoners kennismaken met ‘littekens uit het verleden’ en
de raakpunten in hun eigen leefomgeving. Misschien kan de Heemkundige Kring in Berchem mee worden
ingeschakeld? Een andere locatie die eraan gelinkt kan worden is eventueel het Trammuseum in de Diksmuidelaan. Ook
het Vredescentrum van Antwerpen kan ons hierin misschien ondersteunen? Ook kan vanzelfsprekend in dit hele project
een verband worden gelegd naar onze samenleving vandaag en conflictbeheersing : Grote Vrede (tussen landen),
Kleine Vrede (tussen mensen onderling).
Eventueel zouden er contacten met enkele frontgemeenten kunnen worden opgebouwd?
Misschien kan alles eventueel uitmonden in een mooie Vredesmanifestatie op 11 november in ons district?
Het zijn nog maar enkele ideeën die ik hierover lukraak opsom. Maar een werkgroep met creatieve geesten zou
hieromtrent zeker nog heel wat extra ideeën kunnen aan toevoegen.
Veel tijd om te aarzelen heeft het district niet. Maar ik denk dat, door het inschakelen van de juiste mensen, organisaties
en diensten, er nog voldoende tijd is om dit te realiseren.
Deze negentigste verjaardag van het einde van de 1ste Wereldoorlog en de band die we hiermee hebben in Berchem en
in de wijk Groenenhoek is een kans die we als district in elk geval niet mogen laten liggen.

Mag ik daarom het Schepencollege vragen of zij zich kunnen vinden in dit idee en of het mogelijk is een dergelijk
initiatief in Berchem op de rails te zetten?

