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Vjerenveertig helmen strok in het geìid op het C Mjne terrein jn Genk.

Limburg herdenkt de Eerste Wereldoorïog met de tentoonstelïing
'Limburg 1914-1918: Kleine uerholen in een Groote Oorlog'. Doarin spelen
uierenueertig betonnen Duitse'Stohlheïmen' de hoofd ro1. Ze sgrnboliseren
de Duitse bezetting van de prouincie en uertellen elk een eigen uerhoal.

lan Vilain, lnfopunt
Publieke RutmteIn 2014 liet het Limburgse provinciebestuur

bij de herdenking van de Eerste Wereldoor-
log vierenveertig betonnen helmen maken,
één voor elke gemeente uit de provincie.
De kolossen van een meter hoog en 1,8 ton
zw aar zijn w aarheidsgetrouwe kopieën van
de Duitse Stahlhelm die tijdens de Eerste

Wereldoorlog werd gebruikt. Ze maken
deel uit van de multimediale tentoonstel-
ling die door Limburg trok. De Hasseltse

architect Bart Lens stond in voor het ont-

werp. Betonfabrikant Ebema uit Zutendaal
nam de productie voor zijn rekening.
Aanvankelijk zagen de helmen er identiek
uit, strak in het gelid opgesteld op het cen-

trale plein van C-Mine. In het voorjaar van
2015 verhuisde het bataljon helmen van
Genk naar Leopoldsburg en ten slotte naar
Hasselt. Van daaruit ging elk exemplaar

"Elke helm
ging zijn eigen

weg, zoals
de soldoten
die tijdens de

oorlog hun

komeroden
uit het oog

uerloren"

zijn eigen weg, net zoals de soldaten die tijdens de oorlog hun kame-

raden uit het oog verloren. Elke Limburgse gemeente was gastheer

voor één betonnen helm en mocht het object een eigen interpreta-
tie geven. Jong en oud gingen samen aan de slag om hun betonnen
helm te bewerken, met één gezamenlijk doel: nooit vergeten tot wat
oorlog kan leiden.

ELKE HELM ZI]N VERHAAL
Samen met een aantal inwoners, vaak met hulp van een lokale kunste-

naar, maakte elke gemeente van de helm een eigen oorlogsmonument.

De aangrijpende, persoonlijke verhalen van elke helm zijn terug te

vinden op de website limburgl914-1948.be. Wie de QR-code op een van

de helmen scant, krijgt het verhaal te lezen dat ermee samenhangt.

Veei gemeentes zochten inspiratie in de levens van gesneuvelden

uit de eigen gemeenschap ofoorlogsgebeurtenissen op hun grond-

gebied. In HechtelEksel maakte men bijvoorbeeld een vuurkorfvan
de helm als herdenking van het platbranden van het gehucht De

Locht. Meestal kozen de kunstenaars ervoor om de helm zelfte be-

werken: schilderen, beplakken, elementen toevoegen of uitfrezen.
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IN DE PRAKTITK

In Lommel ligt het grootste Duitse solda-

tenkerkhof buiten Duitsland. Daar kreeg
de Lommelse helm een plaats. Elke bezoe-

ker mocht er een eigen accent op aanbren-

gen met een veelkleurig kunstwerk a1s

eindresultaat.
De gemeente As betrok de kindergemeen-
teraad bij het project. De kinderen wilden
een vredesboodschap brengen en associeer-

den 'vrede' met kleur. De helm van As werd
zo een kleurrijke mozaiek van wel 22.500

steentjes.

In Hasselt liep het helemaal anders: daar

wilde men de helm met zuur aantasten

om hem te vernietigen. Omdat het beton
daartegen bestand bleek, gíng kunstenaar
Pablo Hannon aan de slag met een meng-

sel van verf en organische materialen. Het

slinl(ende goedje moet op termUn voor
mosvorming en betonrot zorgen zodat de

onaantastbaar gewaande helm alsnog uit-
een valt. Ook in Zonhoven kozen kunste-
naars Jan I(uppens en l(aren Wuytens voor

Het ofbronden von De

Locht (Hechteì Ekseì)

gof inspirotie om de

helm om te vormen tot
een vuurkorf,

"Veel

gemeentes

zochten
inspirøtie in
de levens van
gesneuuelden

uit de eigen
gemeenschop

of oorlogs-
gebeurtenissen

op hun
grondgebied"

-

de metafoor van het stukmaken. Bronzen figuurtjes gaan de helm
relijf.Ze steken de handen uit de mouwen om zo aan een nieuwe

wereld te werken.
Een minderheid van de helmen is in zijn oorspronkelijke staat van
glad grijs beton gelaten met toevoeging van nieuwe elementen. In
Dilsen-Stokkem maakte kunstenaar Ludoo Boonen twee menselijke

figuren uit recuperatiematerialen. Eén figuur tilt de helm op, de an-

dere kruipt er onderuit: een duidelijke rnetafoor voor de bevrijding.

SLAG DER ZILVEREN HELMEN
Na de doortocht bij de gemeenten kwamen de kunstwerken op-

nieuw samen voor een laatste tussenstop in Bokrijk. Daarna vet-

huisden ze naar hun definitieve bestemming: een herdenkingspark

aan de lJzerenbeek in Halen. Op die locatie vond in 1914 de Slag

der Zilveren Helmen plaats. Tijdens de oorlog boekte het Belgische

leger hier zijn enige overwinning zonder geallieerde hulp. Momen-

teel kríjgt het herdenkingspark verder vorm en komen er informa-

tieborden met verhalen over de helmen.

Honderd jaar na de Groote Oorlog symboliseren de betonnen hel-

men hoe de soldaten irt 1.914 allemaal identiek naar de oorlog ver-

trokken, maar in 1918 veranderd en getekend voor het leven terug-

kwamen. I
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1 Bronzen figuurtjes moken komof met de

oorlog om oon een nieuwe wereld te bouwen

(Zon hoven).

2 De helm von Drlsen-Stokkem verwjjst noor de

bevrijding.

3 De krndergemeenlercad u0n As ossocieert'urede'

met een kleurnjk verhool.

4 Een unieke QR code onthult het verhool 0chter

elke helm.
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* Meerinfo:
Lees de verholen ochter elke helm en het

oorlogsverleden von de Limburgse gemeen-

ten op www.li m burg191 4-1918.be

Douunlood de bezoeker sgids op

http : / / bit.19 / 1f 5 6 m) K

Bekijk het porticipotief project

(https: / lflic.kr /s/o Hsko RNX5X ) en het

eindresultoot
(http t: / / flic.kr /s/o H s ko N 9 a I L) uc n el ke h el m

Breng een bezoekoon de helmen oon de

Betserboon'in Holen, prouincie Limburg.
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