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Provincie
zoekt
definitieve
rustplaaËs
uoor symbool
uan hezetting
De ¿14 betonnen helmen die
nu nog aan de Wereldoorlog
Een-tentoonstelling op C-mine
in Genk shan, krijgen in iuni
volgend jaar een definitieve
rusþlaab ergens in de provin-
cie. De helmen woden op die
manier een bliivend aandenken
àan de vredesboodschap die
de provincie wil uitdragen.
GedepuÞerde voor Culfu ur
lgor Philtiens gaat de komende
weken gesprekken voeren
over een concreþ locatle waar
de ¡14 helmen þrecht kunnen.
"lk droom van een plek in de
Geþ-viallei, de plaab waar zich
de slag der Zilveren Helmen
alspeelde", zegt Ph iltiens.

ÏMmieVAN DIEPEN

De 44 Duitse Stahlhelmen -
exact evenveel als het aantal
Limburgse gemeenten - staan
nu nog strak in het gelid aan
C-Mine in Genk. "De beton-
nen kolossen symboliseren de
vierjaar durende bezetting van
onze provincie", zeg! gedepu-
teerde Igor Philtjens (Open
Vld). "Elke helm - gewicht
maar liefst twee ton - vertelt
een eigen verhaal. Door de QR-
code op de helm in te scannen,
k¡ijg je via je mobiele telefoon
toegang tot dat verhaal."
De helmen maken deel uit van
de provinciale tentoonstelling
over de Eerste Wereldoorlog,
die gisteren op zijn laatste be-
nen liep op C-Mine in Genk.

Injanuari en februari zullen de
helmen ook te zien zijn als de pro-
vinciale expo neerstrijkt op het
Dusartplein in Hasselt. "N.4aar
daarna mag de boodschap van de
helmen niet verloren gaan", zegf
een gedreven gedeputeerde Philt-
jens. "Het is belangrijk dat we all
853.000 Limburgers bereiken. Dat
doen we via een overkoepelende
tentoonstelling, maar ook door
lokale herdenkingen te onder-
steunen."

Versieren
"Vandaar dat we na de centrale
tentoonstelling in Genk en Hasselt
opnieuw willen decentraliseren.
We gaan de 44 helmen vanaf 2l
februari naar hun eigen gemeente

brengen. Het is de bedoeling dat
de gemeenten daarna projecten
opzetten om iets met die helmen te
doen, om het verhaal dat erachter
zit op de helm uit te beelden. Dat
kan door een woord, een tekening,

beschildering,... Dat laten we aan
de inspiratie van de gemeenten zelf
over, al hoop ik dat er zoveel mo-
gelijk mensen bij betrokken wor-
den. Scholen, verenigingen, maar
ook rusthuizen. Jong en oud moet
meedoen."

Gete-vallei
Begin juni worden de 44 versierde
helmen opnieuw verzamelden krij-
gen ze op een ngg nader te bepalen
locatie in Limburg hun laatste rust-
plaats. "Een metafoor voor de sol-
daten die van het front terugkwa-
men. Die waren ook niet langer
dezelfde mannen als toen ze vier
jaar tevoren vertrokken. Degenen
die het geluk hadden om het over-
leefd te hebben, waren fysiek én

mentaal veranderd", zegt Philtjens.
Een csncrete laatste rustplaats
voor de helmen is er nog niet.
"Yanaf volgende week voer ik
daarover de eerste gesprekken. Ik
droom van een plek in de Gete-
vallei, omdat het Belgische leger
daa¡ stand heeft gehouden en na de
slag derZilveren Helmen het slag-
veld ook bezaaid lag met blinkende
helmen. Maar ik wil ze niet zomaar
ergens neerzetten. De plek moet
genoeg ruimte bieden om er ook
banken neer te zetten, om van die
plaats een echte plek van bezinning
te maken voor alle Limburgers.
Niet alleen over de gruweldáden
die honderd jaar geleden hebben
plaatsgevonden, maar ook over de
problemen van vandaag."
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44 betonnen helmen worden
ent uoor W0 I
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Nieuw boek belicht gesch¡edenis
Limburgse burgerwachten
ln'Hettagische lotwn de
Llmburyse burgeruacht ln 1914'
belicht lGmiel Merbns de tiesþ
geschiedenis Yan de Limbuqse
buryeruachbn, een bt nu be ont-
hokend sùrkie geschiedschrijving.

Naast het leger bestond bij het uit-
breken van de Eerste Wereldoorlog
ook een burgerwacht. In de grote
steden Hasselt, Sint-Truiden en
Tongeren was de oprichting van
zo'n burgerwacht wettelijk ver-
plicht, maar enkel in Sint-Tiruiden
bood de 'Garde Civique'ook echt
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Betonnen helmen
genom¡neerd uoor
prüs betonindustrie

HASSELî / ÊEM - De ¡14 betonnen
helmen dingen volgende week
donderdag mee naar de FEBE-
ElementAward, een prijs van de
bebnindusùie.

De helmen zijn het werk van de Lim-
burgse architect Bart Lens. "Doordat
we erg snelen efficiënt moesten
werken met de vervaardiging van de
helmen, heett obk de betonindustrie
zijn eigen grenzen moeten verleggen",
zegt lgor Philtjens. De helmen werden
vervaardigd door betonfabrikant
Ebema en dingen mee naar de award
voor kleine betonconstructies. 0p
donderdag 20 november worden in
de GhelamcoArena in Gent de prijzen
uitgereiH.6vo¡

verzet tegen de Duitse inval-
lers. "Dat leidde bijna tot de
vernietigihg van de stad", zegt
auteur Kamiel Mertens, die in
zijn nieuwste boek de geschiede-
nis van de drie korpsen uit de
doeken doet. (tv$
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De 44 Duiße Stahlhelmen - elk
twee ton zwaar - sym bol ise re n vi er
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