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Persbericht 

Tentoonstelling ‘België in oorlog 14-18’ 

Officiële opening op 20 oktober in aanwezigheid van  

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent 

 
Het jaar 2018 staat in het teken van het einde van de herdenking van het 100-jarig bestaan van de Eerste 

Wereldoorlog, en daarom stelt de gemeente Sint-Agatha-Berchem u de tentoonstelling "14-18, België in 

oorlog" voor. Ter herinnering, gans België blijft een plaats van herinnering aan de "Groote Oorlog" en Sint-

Agatha-Berchem is er trots op dat veel van haar straatnamen hieraan een eerbetoon zijn. Dit is de kans om 

te ontdekken of te herontdekken wat onze voorouders tijdens deze vier verschrikkelijke oorlogsjaren 

hebben geleden. Deze herinnering aan onze geschiedenis door middel van deze tentoonstelling is een 

zuiver Belgische focus, dat wil zeggen het in beeld brengen van de rol van België tijdens dit conflict. 

België viel nagenoeg volledig in handen van de bezetter; het kleine stukje modderpoel dat gevrijwaard 

bleef, werd tijdens de vier jaar Duitse bezetting een strijdtoneel. Sindsdien is er honderd jaar verstreken; 

met een terugblik op dat gedeelte van onze geschiedenis willen we hulde brengen aan de vele soldaten, 

onze voorvaderen, die vaak tot de dood voor hun vaderland vochten. Jongeren krijgen de kans te 

ontdekken hoe België zich verdedigde en hoe het land deze strijd voerde. Meteen kunnen ze zich ook een 

idee vormen van hoe het er tijdens de oorlogsjaren dag in dag uit aan toeging. 

Aan de hand van deze tentoonstelling kunt u het Europa van de "Belle Epoque" komen beleven, een glimp 

opvangen van de gruwel van de loopgraven, en van de moeilijke levensomstandigheden waarmee de 

bevolking iedere dag van de oorlog had af te rekenen, ... Verrijkt met talrijke documenten uit die tijd en 

met een aantal bijzonder fraaie collectiestukken duikt u eveneens onder in minutieus gereconstrueerde 

decors.  

De tentoonstelling is van 18 oktober tot en met 14 november alle dagen open (weekends en 

herfstvakantie inbegrepen). Ze wordt gehouden in de cultuurzaal van de Oude Kerk van Sint-Agatha-

Berchem, Kerkplein te 1082 Sint-Agatha-Berchem (kruispunt van de Groot-Bijgaardenstraat en de 

Kerkstraat). 

 

De officiële opening van de tentoonstelling vindt plaats op zaterdag 20 oktober om 18u30 in de 

aanwezigheid van Zijn Koninklijke Hoogheid Prins Laurent. Een receptie wordt voor de gelegenheid in de 

zaal Le Fenil van het Franstalige cultuurcentrum Archipel 19, juist naast de Oude Kerk, aangeboden. De 

accordeonist Bastien Loriou verzekert de muzikale sfeer.  

Een ambulante fotostudio zal in één van de decors van de tentoonstelling geïnstalleerd worden. De 

bezoekers zullen dan ook de gelegenheid hebben om zich « net als toen » in een decor van de jaren 14-18 en 

met ter beschikking gestelde accessoires te laten fotograferen. De fotoprotretten zullen achteraf tijdens de 

herdenking op 11 november in de gemeentezaal overhandigd worden. 



 

 

Foto’s beschikbaar op aanvraag bij Mireille Walschaert 

 

Meer weten? 
 
 
Sophie Bastiaens, 
Verantwoordelijke Dienst Preventie 
0478/45 57 67 
mwalschaert@berchem.brussels 
 
Mireille Walschaert,  
Verantwoordelijke Dienst Communicatie 
02/464.04.85 - 0493/74.26.73 
mwalschaert@berchem.brussels 

 

 

  

 

 

 

 

 


