
 

Uit de as herrezen Weerbaarheid en wederopbouw na een (wereld)oorlog 

Ieper, 5-6 februari 2021 

Honderd jaar geleden lag een groot deel van België in puin. Zeker in de omgeving van Ieper waren de 

vernielingen van de Eerste Wereldoorlog niet te overzien. Toch herstelden de stad, de streek en het 

land zich snel. Het overgrote deel van de bevolking keerde terug, gebouwen en landschappen wisten 

de meeste oorlogssporen uit. Het internationale colloquium ‘Uit de as herrezen’ plaatst de 

wederopbouw van de Westhoek als een casus binnen een reeks van reconstructies. 

Wederopbouwen is immers van alle tijden. Meteen duiken vragen op het snijpunt tussen heden en 

verleden op: welke gelijkenissen en verschillen zijn er tussen historische en huidige casussen? Welke 

elementen zijn cruciaal om van een succesvolle wederopbouw te spreken? Is een weerbare bevolking 

een noodzakelijke voorwaarde voor wederopbouw? Welke rol kunnen overheden en internationale 

organisaties spelen? En wat kenmerkte de wederopbouw van de Westhoek na de Eerste 

Wereldoorlog? 

‘Uit de as herrezen’ gaat door in de Stadsschouwburg (Vandenpeereboomplein, 8900 Ieper) op 

vrijdag 5 en zaterdag 6 februari 2021. Dag 1 bekijkt wederopbouwen als internationaal fenomeen 

(voertaal Engels, met simultaanvertaling). Dag 2 presenteert het meest recente onderzoek naar de 

wederopbouw van de Westhoek na de Eerste Wereldoorlog (voertaal Nederlands). 

Alle regels met betrekking op het coronavirus zullen in acht genomen worden.  

Inschrijven kan via https://www.inflandersfields.be/nl/kenniscentrum/form-inschrijving-

conferentie/. De inschrijvingskost bedraagt 25 euro per dag (twee koffiepauzes en broodjesmaaltijd 

inbegrepen), 20 euro voor studenten en leden VIFF, of 45 euro voor twee dagen (35 euro 

studenten/VIFF). Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij kenniscentrum@ieper.be .  

Wie wenst in Ieper te verblijven, kan logies regelen via toerisme Ieper, toerisme@ieper.be  

‘Uit de as herrezen’ is een organisatie van In Flanders Fields Museum, Interfacultair Centrum voor 

Agrarische Geschiedenis (KU Leuven) en Universiteit Utrecht, Departement Geschiedenis en 

Kunstgeschiedenis. 
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Vrijdag 5 februari  (Engels ; Nederlandse simultaanvertaling voorzien) 

8u45 - Registratie 

9u20-10u40 : ‘Architectuur en veerkracht’- voorzitter: Gertjan Plets 

9u20 - 

Dominiek Dendooven: Symbolenstrijd in wederopbouwtijd – Ieper en haar Lakenhallen, 1914-1967 

De discussie rond de wederopbouw van Ieper na de Eerste Wereldoorlog en dan in het bijzonder de 

Lakenhallen is als het ware een matrix van de symbolenstrijd die in de 20ste eeuw wel meerdere 

wederopbouwprojecten heeft gekenmerkt. Sinds de brand van 22 november 1914 waren de 

Lakenhallen – alom geëerd als het grootste niet-religieuze gotische gebouw ter wereld- hét symbool 

geworden van de vernietigingskracht van de moderne oorlog. Tijdens, maar vooral onmiddellijk na de 

oorlog ontspon er zich een symbolenstrijd dat zich toespitste op de vraag aan wie de ruïnes van Ieper 

toebehoorden?  Aan de Britten die gedurende vier jaar in en om deze stad bijna een kwart miljoen 

van hun landgenoten verloren waren, of aan de plaatselijke inwoners waarvan de laatste al in mei 

1915 de stad hadden verlaten om ten vroegste en met mondjesmaat in 1919 terug te keren?  

Uiteindelijk zou het eigendomsrecht van de plaatselijke bevolking het halen op de morele claim van 

de Britten en werd de Lakenhallen van het symbool van de Grote Oorlog veeleer een symbool van de 

veerkracht na die oorlog. Alom beschouwd als een geslaagd voorbeeld, doet de Ieperse casus ons 

nadenken over wat nu precies de sleutel is tot een succesvol wederopbouwproject. 

10u00 - 

Sofie De Caigny : Hedendaagse uitdagingen voor het erfgoed van de wederopbouw. Het 

geval van Zuid-West-Vlaanderen 

Na de Eerste Wereldoorlog was West-Vlaanderen zwaar beschadigd. Niet alleen huizen, 

openbare gebouwen en infrastructuren werden zwaar getroffen, in sommige steden en 

dorpen werden ook bossen, weiden en wegen verwoest in de mate dat ze bijna verdwenen 

waren. Het was een grote uitdaging om het normale leven weer op te pakken. Reeds tijdens 

de oorlog ontstonden er levendige internationale architectuurdiscussies over de 

wederopbouw van dit deel van België. Zowel traditionalistische, regionalistische als 

modernistische benaderingen werden bepleit door internationale en Belgische architecten 

en politici.  

De snelle wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog was een van de belangrijkste 

bouwcampagnes in de Belgische geschiedenis. De centrale overheid nam een 

overkoepelende verantwoordelijkheid op zich, veel architecten uit het hele land zagen het 

als hun plicht om bij te dragen aan de wederopbouw en verschillende maatschappelijke 

organisaties waren er sterk bij betrokken. In een land waar de bouwcultuur sinds de 19de 

eeuw vooral wordt gedreven door privé-initiatief, laat deze opmerkelijke dynamiek tot op 

vandaag tastbare, materiële sporen na. Het zuidwestelijke deel van de provincie West-

Vlaanderen wordt gekenmerkt door een landschap dat fundamenteel verschilt van de rest 



van het land. De homogeniteit ervan wordt door architecten en stedenbouwkundigen 

gewaardeerd als een oase in het gefragmenteerde en diffuse landschap dat de rest van 

Vlaanderen kenmerkt. De erfgoedwaarde van het reconstruerende landschap en de 

gebouwen ligt niet in de uitstekende architecturale kwaliteit van de afzonderlijke gebouwen, 

maar in de samenhang van het landschap, de stedenbouwkundige plannen voor de dorpen 

en de materiële consistentie van de afzonderlijke gebouwen.  

Het architecturaal en stedenbouwkundig erfgoed uit de wederopbouwperiode staat vandaag 

de dag voor tal van moeilijkheden en uitdagingen. Nieuwe normen voor hygiëne, privacy, 

duurzaamheid en wooncomfort zijn de drijvende krachten achter veranderingen in de 

bebouwde omgeving. Deze presentatie gaat in op de toekomstperspectieven voor het 

wederopbouwerfgoed. Welke architecturale benaderingen kunnen worden toegepast om 

het unieke karakter van deze regio te behouden zonder de toekomstige duurzame 

ontwikkeling ervan te verhinderen? Hoe kunnen particuliere eigenaren worden gestimuleerd 

om hun verantwoordelijkheid te nemen en wat zou de rol van de overheid kunnen zijn? De 

wederopbouw was alleen mogelijk dankzij het engagement van de centrale en lokale 

overheid en met organisaties uit het maatschappelijk middenveld die een doorslaggevende 

rol op zich namen. De presentatie verkent mogelijke rollen die deze organisaties en de 

overheid vandaag de dag op zich zouden kunnen nemen om ervoor te zorgen dat het 

erfgoed van de wederopbouw klaar is voor de komende 100 jaar.  

10u40 - Koffiepauze 

11u10-12u30 : ‘De staat, het maatschappelijk middenveld en veerkracht’ - voorzitter: 

Gertjan Plets 

11u10 - 

Dries Claeys: Macht aan het volk? De staat, de sociale veerkracht en de nationale 

solidariteit tijdens het na-oorlogse herstel in België 

Deze bijdrage gaat in op het inzicht dat sociale veerkracht een machtsfactor is. Het doet dit 

door het herstel na de Eerste Wereldoorlog in België als casestudy te nemen. Op het einde 

van die oorlog was België een verbrijzeld land. De Duitse bezetting had de sociale, 

economische en culturele kloven verdiept, terwijl de oorlog zelf had geleid tot miljoenen 

vluchtelingen en de vernietiging van tienduizenden huizen en gebouwen. De nationale 

economie werd ontmanteld en de overheidsfinanciën ontspoorden. Toch herstelde België 

zich snel van zijn wonden. In tegenstelling tot Frankrijk had het geen ‘zone rouge’ met 

'verloren' dorpen. Dit succesverhaal wordt vaak toegeschreven aan de veerkracht van de 

‘geteisterden’, die hun huizen en bezittingen waren kwijtgeraakt. Maar hoe kunnen we hun 

veerkracht verklaren? Hier komt de notie van nationale solidariteit in beeld. De nationale 

solidariteit liet de Belgische staat toe om de wederopbouw te coördineren via financiële 

compensaties en tegelijkertijd zijn burgers te betrekken bij de wederopbouw van het land. 



Het was precies dit mechanisme - de verstrengeling van individuele en nationale 

wederopbouw(en) - dat het herstel na de oorlog in België kenmerkte. 

11u50 - 

Lucy Arendt: Hoe beslissen gemeenschappen over de wederopbouw in de nasleep van 

rampen? 

Een gevolg van zowel oorlogen als rampzalige natuurrampen is dat mensen in verwoeste 

gemeenschappen moeten beslissen of en hoe ze hun fysieke infrastructuur moeten 

herbouwen. "We moeten hetzelfde bouwen," zullen sommigen zeggen. "Nee, we moeten 

beter heropbouwen!" zal het refrein van anderen zijn. Wiens stem moet er het meest toe 

doen? Wat is de juiste weg vooruit? Na een rampzalige gebeurtenis, vooral wanneer de 

gemeenschap in crisismodus opereert, zullen veel leden van de gemeenschap vragen, zelfs 

eisen, dat alles weer wordt zoals het was voor de gebeurtenis, zodat iedereen een 

zogenaamd normaal leven kan hervatten. Hoewel deze stemmen bijzonder luid kunnen 

klinken in gemeenschappen met belangrijk erfgoed, kunnen ze ook gehoord te worden in 

gemeenschappen zonder dergelijke historisch belangrijke elementen. Andere leden van de 

gemeenschap zullen de rampzalige gebeurtenis zien als een kans om de fysieke 

infrastructuur te veranderen op een manier die volgens hen de gemeenschap beter zal 

dienen. Al voor de gebeurtenis zullen er in de hoofden van de mensen en misschien ook in 

private en openbare plannen ideeën gevormd zijn om de fysieke infrastructuur van de 

gemeenschap te verbeteren. Verplaatsing en reconstructie van bepaalde "probleem"-

gebouwen en -wegen, met behulp van moderne technieken en gevoeligheden, zullen het 

leven aantoonbaar beter maken dan het was.  

Het nemen van slimme beslissingen over de fysieke infrastructuur van een gemeenschap is 

van cruciaal belang, aangezien systemen en voorzieningen die mensen en goederen 

huisvesten en vervoeren en diensten leveren niet geïsoleerd bestaan. Beslissingen over 

openbare gebouwen, wegen, bruggen en transportdiensten in een gemeenschap hebben 

invloed op de plaats waar mensen kiezen om te wonen, te werken en te spelen - en vice 

versa. De fysieke infrastructuur van een gemeenschap maakt haar sociale, economische en 

culturele ontwikkeling en gezondheid mogelijk of belemmert deze. In deze presentatie 

wordt ingegaan op het belang en de betekenis van de manier waarop de leden van de 

gemeenschap denken over de wederopbouw van hun fysieke infrastructuur in de nasleep 

van natuurrampen, door de ervaringen van verschillende gemeenschappen te vergelijken. 

De presentatie zal enkele voor- en nadelen schetsen van identieke wederopbouw in 

vergelijking met het verbeterd heropbouwen, samen met enkele van de factoren die de 

manier waarop gemeenschappen hun fysieke infrastructuur herbouwen vergemakkelijken of 

beperken. De gepresenteerde informatie zal de ervaringen weerspiegelen van 

gemeenschappen over de hele wereld die herstellen van aardbevingen, tornado's, 

overstromingen, orkanen en tsunami's. De parallellen met gemeenschappen die herstellen 

van de oorlog zullen duidelijk worden. Aanbevelingen voor gemeenschappen die 



geconfronteerd worden met de vraag of en hoe ze moeten herbouwen, zullen worden 

geëxtrapoleerd op basis van de gepresenteerde onderzoeksresultaten.   

 

12u30 middagpauze – broodjesmaaltijd  

 

13u30-17u30:  Namiddagsessie: ‘Culturele veerkracht’ – voorzitter: Piet Chielens 

13u30 -  

Gertjan Plets: Het theoretiseren van de wederopbouw van erfgoed na een conflict: 

herbouwen van monumenten of opbouwen van veerkrachtige samenlevingen? 

Na een conflict is er vaak een "rush naar de wederopbouw" van het cultureel erfgoed. In een 

document van 2013 reflecteerde Alvaro Higueras, voormalig Cultureel Erfgoed Officier van 

de Verenigde Naties (VN) in Kosovo, over de problemen en implicaties van de VN-

programma's voor de wederopbouw van het erfgoed in het voormalige Joegoslavië. Hij vond 

dat veel van deze programma's, zoals de heropbouw van de moskee van Banja Luka (Bosnië), 

onenigheid bestendigden en geen enkele sociale genezing bereikten. Bij veel 

wederopbouwprojecten werden de etnische verschillen nog verder aangescherpt. Vooral de 

politieke agenda's van de verschillende natiestaten, multilaterale organisaties, bedrijven en 

NGO's die selectief veel wederopbouwprogramma's financierden, ondermijnden de 

efficiëntie van de meeste hulp aan het erfgoed. Uiteindelijk beseften zowel VN-

beleidsmakers, archeologen als architecten die de dederopbouw uitvoerden "...dat de 

politiek van de betreffende kwesties ver boven onze pet ging. Dit was erfgoed dat sterk 

afhankelijk was van de politiek..." (Higueras 2013, 100). Het is juist het gebrek aan erkenning 

en begrip voor de politisering van de erfgoedreconstructie dat culturele genezing onmogelijk 

maakt. 

Het is duidelijk dat de wederopbouw van een erfgoedsite net zo symbolisch is als de 

verwoesting die eraan voorafgaat. In deze paper, die gebaseerd is op een analyse van 

secundaire literatuur over zowel hedendaagse als historische voorbeelden van 

erfgoedreconstructie, zal ik de sociale en politieke dimensies van de wederopbouw van 

erfgoed en hun langetermijneffecten onderzoeken. Door een vergelijkende analyse van de 

wijze waarop cultureel erfgoed wordt gereconstrueerd in een post-conflictsituatie, 

bestudeert deze paper de invloed van het type oorlogsvoering, het profiel van de site en de 

kracht van het maatschappelijk middenveld op de wederopbouwactiviteiten. Uiteindelijk is 

het de ambitie om de heropbouw van erfgoed na een conflict grondiger te theoretiseren en 

te bepalen onder welke omstandigheden de rehabilitatie van het erfgoed kan leiden tot een 

duurzaam maatschappelijk herstel. Dit is vooral belangrijk voor de hedendaagse conflicten in 

het Midden-Oosten, Myanmar en Jemen, waar een veranderde wijze van oorlogsvoering van 

erfgoed een belangrijk wapen maakt in het creëren van nieuwe staatsstructuren. 



14u10 - 

Nour Munawar: Erfgoed in concurrentie – Het cureren van het toekomstige erfgoed van 

het naoorlogse Syrië  

Sinds het begin van de gewapende conflicten en de publieke opstanden die gepaard gingen 

met en volgden op de 'Arabische Lente' die in 2010 in Tunesië begon en tot op de dag van 

vandaag voortduurt in Soedan en Algerije, zijn culturele erfgoedsites getroffen, beschadigd 

en vaak vernietigd door verschillende daders. De verwoesting van het cultureel erfgoed in 

Syrië heeft de aandacht gevestigd op de vele studies en organisaties die zich bezighouden 

met het behoud en de bescherming van de bedreigde antiquiteiten van het land. Dergelijke 

asymmetrische vernielingen hebben waarnemers, politici en internationale en nationale 

niet-gouvernementele organisaties ertoe aangezet te debatteren over de gevolgen van de 

beschadiging van het "onvervangbare" erfgoed van Syrië en over de manier waarop het 

verleden kan worden beschermd tegen de voortdurende destructieve acties.   

Al deze verklaringen en internationale reacties hebben een belangrijk debat op gang 

gebracht: dragen niet alle culturele erfgoedsites en monumenten, of ze nu Grieks, Romeins 

of Islamitisch zijn, bij aan de opbouw van de identiteit en het geheugen van Syrië? Zo ja, 

waarom zijn we op dit moment getuige van een toenemend Europese betrokkenheid bij de 

bescherming en heropbouw van wat radicale actoren al hebben vernietigd? Deze 

belangstelling is met name gericht op de overblijfselen uit de Romeinse tijd in Syrië, zoals 

het replicaproject van de Triomfboog van Palmyra.  

Ik kies voor een andere benadering, met het argument dat het erfgoed in een constant 

proces van transformatie en verandering in de loop van de tijd verkeert. Op deze manier 

gezien is de vernietiging en het verlies van erfgoedsites geen gevaar voor het erfgoed van 

Syrië - het kan in feite worden gezien als het creëren van het toekomstige erfgoed van het 

naoorlogse Syrië.  

Deze paper onderzoekt de transformatie van de terminologie van het erfgoed in Syrië vóór 

en tijdens het lopende conflict, en hoe de internationaal vermaarde term "erfgoed" 

(heritage) is naar voor geschoven om de vernietiging van het Syrische culturele patrimonium 

te bevorderen. Deze bijdrage onderzoekt hoe cultureel erfgoed en collectieve herinneringen 

zijn gebruikt door de Syrische Ba'ath-partij vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw tot 

nu. De paper verkent de semantiek en de impact van de voortdurende vernietiging en de 

lopende wederopbouwplannen op het cultureel erfgoed van Syrië. Tot slot stel ik dat de 

recente opzettelijke destructieve acties een proces van "vererfgoeding" van het heden op 

gang hebben gebracht, dat uiteindelijk zelf deel zal gaan uitmaken van het Syrische 

collectieve geheugen. Dit proces heeft het vermogen om een sterke bijdrage te leveren aan 

de wederopbouw van de nationale identiteit in de nasleep van de oorlog.  

14u50-15u20 - koffiepauze 



15u20 -  

Mela Zuljevic: Een nieuwe richting voor de brug: Naoorlogse wederopbouw in het kader 

van de ontwikkeling in Mostar, B&H 

Het symbool van Mostar, de Oude Brug, werd gebouwd tijdens het Ottomaanse Rijk in de 

16e eeuw en werd tijdens de oorlog in Bosnië & Herzegovina in 1993 vernietigd. In deze 

presentatie kijk ik naar de plaats van de brug en de Oude Stad van Mostar, om na te denken 

over de wederopbouw door middel van internationale samenwerking en de daaropvolgende 

opname op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Met de hulp van UNESCO en de Wereldbank is 

de naoorlogse wederopbouw van de Oude Stad opgezet als een proefproject voor de 

opbouw van de vrede door de internationale gemeenschap, dat in Mostar als model voor de 

wederopbouw van het hele land moet dienen. In dit proces veranderden de sociale 

verhoudingen, omdat de wederopbouw van vooroorlogse sociale netwerken en banden 

werd uitgesteld om prioriteit te geven aan het ontwikkelingstraject van de markteconomie 

en het toerisme. Verder bleef de vertegenwoordiging van de brug als internationaal 

vredesproject uitsluitend op een symbolisch niveau hangen, aangezien Mostar tot op 

vandaag een verdeelde stad is, terwijl het erfgoed voortdurend wordt geïnstrumentaliseerd 

door verschillende politieke actoren om deze verdeeldheid in stand te houden.  

Door te kijken naar de site in zijn huidige toestand, zal ik nadenken over het 

wederopbouwproject door de dynamiek te onderzoeken tussen (1) het ontwikkelingstraject 

dat in samenwerking met de lokale elites en de internationale organisatie werd opgezet en 

(2) hoe hun visie werd aanvaard, toegeëigend of geproblematiseerd in het dagelijkse leven 

van de arbeiders en bewoners van de Oude Stad. Daarbij zal ik me richten op de notie van 

veerkracht zoals die in deze dynamiek naar voren komt, aangezien mensen zich het 

wederopbouwdiscours toeëigenen om in hun levensonderhoud te voorzien - van 

erfgoedinstellingen en deskundigen tot werknemers in het toerisme en bewoners van de 

Oude Stad. Hoe verhoudt de veerkracht zich tot de neoliberale impuls van de naoorlogse 

wederopbouw, en hoe wordt het gevormd door de gewoontes in de toeristische economie? 

Hoe worden de verschillende erfenissen van de vooroorlogse periode en van de oorlog 

gebruikt in deze veerkracht? Tot slot, hoe kan het verhaal van het verleden beheerst worden 

zodat er alternatieve vormen van verzet tegen, van het promoten van, en van het uitdenken 

van ontwikkelingstrajecten ontstaan?  

16u-17u30 – 

Debat met  

Anita Blom, architectuurhistoricus werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE) in Nederland als senior specialist wederopbouw en naoorlogse stedenbouw. 

Wilhelm von Boddien, Duits zakenman en algemeen directeur van de vererniging voor de 

heropbouw van het Berlijnse Slot  



Brendan Cassar, Hoofd Cultuu, UNESCO Irak, “Revive the Spirit of Mosul”-project 

Chiara De Cesari, antropologe, universitair hoofddocent, met een onderzoeksinteresse in 

cultureel erfgoed tijdens en na een conflict 

Leo Van Broeck, architect, professor architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen 

KULeuven en tot voor kort Vlaams Bouwmeester 

Moderator: Piet Chielens 

 

20u - Last Post  aan de Menenpoort 

 

Zaterdag 6 februari  (Nederlands) 

 

8u45 - Registratie 

9u20-12u30: Voormiddagsessie : ‘De Wederopbouw van de Westhoek – lokale cases’ – 

voorzitter: Gertjan Plets 

 

9u20 - 

Simon Augustyn: Diksmuide uit de as herrezen  

Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden in de Westhoek tientallen dorpen en steden met de 

grond gelijk gemaakt. Eén van de zwaarst getroffen steden is Diksmuide. Bij het zien van de 

enorme ravage schrijft de pers begin 1919 dat Diksmuide niet op haar originele plaats kan 

herbouwd worden.  De oorlog heeft geen vierkante meter van de stad gespaard.  

Voornemens om de stad naast de ruïnes op te trekken, blijken voorbarig, aangezien meer en 

meer teruggekeerden hun intrek nemen aan de rand van het centrum. De woningnood is 

hoog, maar de overheid is amper voorbereid. De voorzieningen laten te wensen over. 

Mensen behelpen zichzelf. Ze nemen hun intrek in leegstaande Duitse bunkers of timmeren 

een rudimentair huisje samen met wat voor handen is. 

Het stadsbestuur staat voor een kolossale taak. Zoals veel verwoeste gemeenten en steden 

kan Diksmuide de last van de wederopbouw niet alleen dragen. De financiën van de stad zijn 

ontoereikend en Diksmuide laat zich ‘adopteren’ door de Belgische staat, die instaat voor 

het herstel van het openbaar domein. Architect Jozef Viérin wordt aangesteld om een 

stadsplan op te stellen. Op kleine aanpassingen na, zoals het verbreden van wegen voor het 

toekomstige verkeer, is het plan geënt op het vooroorlogse stratenpatroon. De keuze voor 

Viérin bepaalt nog steeds het huidige uitzicht van Diksmuide. Hij kiest resoluut voor een 

historiserende wederopbouw in de neo-Vlaamse renaissancestijl, gekenmerkt door het 



gebruik van trapgevels, rondbogen, indrukwekkende daken en de typische regionale gele 

baksteen.  

Naargelang de bevolking toeneemt, herleeft Diksmuide. Al in februari 1919 wordt de 

wekelijkse marktdag terug georganiseerd. In juli 1920 vinden de eerste kermis en 

wijkfeesten terug plaats. Het verenigingsleven herneemt zich. Prijskampen, 

wielerwedstrijden en paardenkoersen worden terug georganiseerd. Vanaf september 1920 

gaan de scholen opnieuw van start. Begin 1923 komt het carnaval terug.  In oktober van 

hetzelfde jaar vindt zelfs de eerste officiële voetbalmatch van Diksmuide plaats.  

Begin jaren ‘20 schieten de huizen uit de grond. Tegen 1925 neemt de bouwwoede af. De 

inhuldiging van het stadhuis lijkt de wederopbouw in de stad te besluiten. Verschillende 

iconische openbare gebouwen worden in datzelfde jaar afgewerkt of staan in de steigers. 

Ruim drie maanden later stopt de adoptie van Diksmuide door de Belgische staat. Hoewel er 

nog tonnen werk is, zijn er reeds bergen verzet. De fronttoerist die in 1919 zijn weg baande 

tussen het puin, zou ruim zes jaar later een herrezen stad terug vinden. 

10u - 

Chris Vandewalle: De Wederopbouw van Reninge 

Door hun ligging in de Belgische frontzone hebben de huidige vier woonkernen van Lo-Reninge 

elk een eigen wederopbouw geschiedenis. Noordschote is compleet met de grond gelijk 

gemaakt. In Reninge staan er nog 54 woningen recht, terwijl in Lo een kwart van de 

woonhuizen in puin ligt. Pollinkhove bleef gespaard, op de gemeenteschool na.  

In Reninge is burgemeester Amandus Sticker (1843-1924) politiek eindverantwoordelijke voor 

de wederopbouw en de vaststelling van de schadedossier binnen zijn gemeente. Al in 1917 

begint hij met het samenstellen van dossiers die de schade van het Franse leger aan de 

landbouw in kaart brengt. Wat leidt tot hevige discussies met de Franse legerleiding.  

Door de vigerende wetgeving krijgt het ‘wederopbouwwerk’ vanaf 1919 een andere invulling. 

Naast de correcte samenstelling van de schadedossiers moet er gedacht worden aan de 

materiële heropbouw van de gemeente, de (tijdelijke) huisvesting, de herinrichting van de 

landbouw, de opstart van het onderwijs en een vlotte ontsluiting van de gemeente. Lokale 

structuren en netwerken krijgen vorm, waardoor de wederopbouw van de gemeente op een 

relatief korte periode kan starten. Architecten worden door de overheid aangeduid om de 

openbare bouwwerken in goede banen te leiden. Charles Pil en Henri Carbon realiseren de 

heropbouw van het openbaar domein. 

De herinrichting van de landbouw gebeurt door de Staatsdienst voor landbouwherstel, alsook 

door de inzet van het lokaal landbouwverbond.  Bij de particuliere wederopbouw spelen de 

lokale spaar- en leengilde van de Boerenbond en de kredietvennootschap ‘Reninge Herleeft’ 

een aanzienlijke en stimulerende rol. Door middel van voorschotten konden de burgers en de 

landbouwers hun bouwwerken sneller opstarten. 



Het wederopbouwproject van Reninge krijgt heel wat aandacht van vooraanstaande 

excellenties en journalisten. De schriftelijke correspondentie volgt en de bezoeken vinden 

geregeld plaats. Koning Albert I passeert in september 1919, minister Renkin komt zijn 

plannen promoten in januari 1920, minister Ruzette volgt de bouw zijn eigen hoeves, minister 

Vandevyvere is sinds 1920 ‘vriend des huizes’ bij de toenmalige pastoor en beijvert de bouw 

van nieuwe kerk. De wederopbouw wordt in 1924 bezegeld met het bezoek van de kerkelijke 

overheden en in het bijzonder het bezoek van pauselijk nuntius Micara.  

10u40-11u10 - koffiepauze 

11u10 - 

Koen Baert: De wederopbouw van Kemmel: behoud én vernieuwing 

In het frontdorp Kemmel bleef nauwelijks een steen overeind. Plannenmakers gingen 

meteen aan de slag om de ruimte her in te richten. Enkele patronen bleven behouden maar 

er was ook plaats voor vernieuwing.  

In het bijzonder ligt de focus op het ontwikkelen van de openbare ruimte en de openbare 

gebouwen en meteen wordt ook de brug gelegd naar enkele hedendaagse uitdagingen. 

11u50 - 

Karen Derycke: Huib Hoste en het modernisme 

 

In de voormalige frontstreek zijn er nauwelijks gebouwen van voor de Eerste Wereldoorlog. 

Na de alles verwoestende impact van de oorlog geeft de wederopbouw de Westhoek zijn 

huidige uitzicht. Nog meer dan de Eerste Wereldoorlog is de wederopbouwarchitectuur 

beeldbepalend. Niet zozeer enkele architecturale hoogstandjes, maar vooral de opvallende 

homogeniteit is hierbij kenmerkend. Architect Huib Hoste neemt binnen de wederopbouw 

een unieke positie in. Terwijl de oorspronkelijke bewoners teruggrijpen naar het verleden 

om de sporen van de oorlog uit te wissen, verwezenlijkt Huib enkele unieke modernistische 

gebouwen.  

 

12u30- middagpauze – broodjesmaaltijd 

 

13u30-14u50:  ‘Materieel herstel’ – voorzitter: Yves Segers 

 

13u30 - 

Hilde Verboven: Kolonisten van de Westhoek 

 

De ‘kolonisten van de Westhoek’ brengt het verhaal van de wederopbouw van het (rurale) 

landschap in de frontstreek, nadat de loopgravenoorlog daar vier jaar lang grondig had 



huisgehouden. Soms vonden mensen hun woning niet meer terug omdat in de hele 

omgeving geen steen meer op een ander stond en ook alle herkenningspunten verdwenen 

waren. Landerijen hadden plaats moeten ruimen voor duizenden kilometer loopgraven, 

prikkeldraad, bunkerlinies, leeg gelopen kanalen, bomkraters, kapotgeschoten waterafvoer, 

kortom de slagvelden vol niet ontplofte munitie en menselijke resten van soldaten die nooit 

een officieel graf hadden gekregen. Als je in zo’n door de oorlog getekend landschap 

opnieuw moet beginnen, hoe pak je dit dan aan? Wat is de modus operandi van de 

heropbouw? Wie neemt het initiatief: particulieren, overheid of middenveld? En aan welk 

tempo verloopt de wederopbouw? 

 

Enkele resultaten geven we alvast mee. Tegen 1923 waren de 90.000 à 125.000 ha vernielde 

landbouw- en bosgronden in de frontstreek hersteld. Het was één van de eerste realisaties 

van de wederopbouwbeweging. Vooral eigenaars en pachters vormden er de dragende 

kracht van, met (financiële) ondersteuning van de overheid. De aandacht voor het particulier 

initiatief paste binnen het toenmalige idee over de rol van de overheid in de samenleving. 

Nog een opvallend gegeven: de wederopbouw van het landschap gebeurde grotendeels naar 

vooroorlogs model. Tot grote veranderingen in het landschap heeft het niet geleid. 

 

14u10 - 

Pol Vanneste : “Tooverwerk”. De wederopbouw van hoeves in de Verwoeste Gewesten van 

West-Vlaanderen  

 

Bodemgesteldheid, veranderingen in het voedselpatroon, mechanisatie van de landbouw en 

bouwkundige ontwikkelingen hebben alle hun invloed gehad op het uiterlijk en de 

ontwikkeling van hoevearchitectuur. In de Verwoeste Gewesten werd het proces van 

aanpassing en verandering van hoeves nog versneld door de vernietiging van de Eerste 

Wereldoorlog. Een voordien welvarende landbouwstreek moest opnieuw in cultuur worden 

gebracht. De oorlogsverwoesting creëerde de ongeziene mogelijkheid om hoeves te bouwen 

volgens de nieuwste inzichten uit landbouwkunde en architectuurtheorie. 

 

Het platteland van de vroegere frontstreek wordt nog steeds gekenmerkt door de vele hoeves 

die hier in de jaren 1920 werden gebouwd. Vandaag wordt dit bij uitstek streekgebonden 

erfgoed bedreigd door de schaalvergroting in de landbouw en regionale ruimtelijke 

ontwikkelingen. Omwille van die acute bedreiging deed het agentschap Onroerend Erfgoed 

onderzoek naar de architectuur van deze wederopbouwhoeves. Het onderzoek leverde 

nieuwe inzichten op over de architectuur van de heropgebouwde hoeves. Op basis hiervan 

werd een aantal hoeves geselecteerd voor een bescherming als monument. 

 

De hoeves worden gekenmerkt door baksteenarchitectuur die expliciet verwijst naar de 

traditionele, vooroorlogse hoevebouw van de streek. Staal en beton zijn echter niet afwezig. 

Deze materialen werden bijvoorbeeld gebruikt voor belangrijke dragende onderdelen van de 



hoevegebouwen. De indeling van de stallen is georganiseerd volgens de laatste inzichten uit 

de toenmalige landbouwkunde, met een betere hygiëne voor het vee en een meer efficiënte 

circulatie voor de landbouwer. Bewaarde vaste bedrijfsinstallaties getuigen van de 

mechanisatie van taken die voor de Eerste Wereldoorlog nog met de hand werden uitgevoerd. 

De wettelijke bescherming van de hoeves beoogt niet alleen de bewaring van hun uiterlijk, 

maar wil ook de elementen bewaren die getuigen van werk en leven op een 

wederopbouwhoeve in de jaren 1920. De uitdaging is dan om de bewaring van de 

erfgoedwaarden te verzoenen met hedendaagse eisen van landbouw en wooncomfort. 

Geslaagde herbestemmingen van historische hoeves tonen alvast aan dat erfgoedzorg en 

nieuwe ontwikkelingen hand in hand kunnen gaan. 

 

14u50-15u20 - koffiepauze 

15u20-16u40 : ‘sociaal herstel’ (voorzitter: Yves Segers) 

15u20 - 

Hannelore Franck: Het verhaal van Goliath, symbool voor de terugkeer van het 

sociocultureel leven in Ieper 

De oudste reus van Ieper is Goliath. Deze imposante figuur, met Turkse tulband, tuniek en 

kromzwaard, dateert van het begin van de zeventiende eeuw. Mogelijk is hij nog ouder. Hij 

verbeeldt geen specifieke legende, maar staat symbool voor Ieper zelf. Goliath overleefde de 

Eerste Wereldoorlog niet: hij bleef achter in de Lakenhallen en brandde samen met het 

monument helemaal uit. Na de oorlog zou ook Goliath weer uit zijn as herrijzen: in 1922 reed 

een eerste voorlopige versie uit, door de bevolking zelf in elkaar geknutseld. Pas in 1934 was 

de officiële, nieuwe Goliath klaar. Zijn eerste optreden was de parade georganiseerd ter 

gelegenheid van de inhuldiging van het belfort.  

Wanneer na het einde van de oorlog een deel van de bevolking terugkeerde, moesten ze niet 

enkel hun stad herbouwen, maar ook het sociaal en cultureel leven weer op gang trekken. 

Door de totale verwoesting van de regio was dit niet eenvoudig. Beetje per beetje werd het 

leven terug ‘normaal’. De wekelijkse markten verschenen weer, kinderen moesten naar 

school, het verenigingsleven krabbelde recht en het nieuwe stedelijk museum opende de 

deuren. De eerste oorlogstoeristen arriveerden in Ieper, de pastoors droegen regelmatig de 

mis op en muziekverenigingen speelden weer muziek. Maar bovenal probeerden de 

Ieperlingen van hun huis weer een thuis maken.  

In deze presentatie vertel ik aan de hand van het verhaal van Goliath hoe dit herstel in zijn 

werk ging. Want de terugkeer van de Ieperse reus illustreert op verschillende vlakken de 

terugkeer van het sociocultureel leven in zijn geheel. Het toont aan hoe de bevolking het 

initiatief nam en de overheid vaak pas later volgde. Maar bovenal illustreert het verhaal van 

Goliath hoe de Ieperlingen verlangden naar een terugkeer van het Ieper dat ze kenden van 



voor de oorlog. Ook al bleek een volledig terugkeer onmogelijk, de Ieperlingen slaagden er in 

van Ieper weer hun thuis te maken.  

16u00 - 

Pieter Trogh: Ruïnes herbevolken, Ieper 1919-1920: de grote terugkeer van de Ieperlingen? 

De Eerste Wereldoorlog heeft een vergaande, ontwrichtende impact gehad op grote 

(nationaal of internationaal) en kleinere gemeenschappen (lokaal of regionaal). Miljoenen 

mensen werden door de oorlog gedwongen of aangezet om te migreren, hetzij als burger, 

hetzij als militair. Velen vonden de dood, en zij die het overleefden wachtte na de oorlog een 

moeilijke terugkeer naar huis. Dat gold nog meer voor mensen die afkomstig waren uit streken 

waar hele steden, dorpen en landerijen met de grond gelijk waren gemaakt. Tegen deze 

achtergrond was Ieper een bijzonder geval. Duizenden vluchtelingen waren in het begin van 

het conflict naar de stad getrokken, maar tegen oktober 1914 bevond zij zich in de frontlinie 

van de oorlog die zo velen gehoopt hadden te ontvluchten. Na acht maanden van 

beschietingen - waarbij honderden slachtoffers vielen - werd de situatie in Ieper voor burgers 

onhoudbaar tijdens de Tweede Slag om Ieper (22 april 1915 tot 24 mei 1915); degenen die 

nog niet waren gevlucht, werden verplicht geëvacueerd. De Ieperlingen kwam op talrijke 

plaatsen in ballingschap terecht, vooral in het buitenland. Ieper bleef een uitsluitend militaire 

zone tot na de Wapenstilstand. De stad was volledig vernietigd en moest heropgebouwd 

worden. In deze bijdrage wordt de dynamiek van de herbevolking van Ieper in de eerste 

naoorlogse jaren besproken. Wie komt zich tijdens die eerste jaren in Ieper vestigen om de 

wederopbouw aan te vatten? Hoe verloopt die volksverhuis, hoe tekent de eerste naoorlogse 

demografische samenstelling zich af, en hoe zijn de authentieke Ieperlingen van voor de 

oorlog daarin vertegenwoordigd? Deze bijdrage vertrekt van een uitgebreide identificatie van 

de Ieperlingen voor, tijdens en na de oorlog, om tot een vergelijkende analyse van de voor- 

en naoorlogse situatie te komen. 

16u45  - 

Bezoek aan de tentoonstellingen ‘Feniks. De Wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog’ (In 

Flanders Fields Museum) en ‘HerSTELLINGEN. Terugkeer van het sociocultureel leven in 

Ieper’ (YperMuseum) 

 

 

 

 

 

 



Biografieën van de sprekers:  

Lucy A. Arendt, Ph.D. is hoogleraar Management aan de Donald J. Schneider School of 

Business and Economics van het St. Norbert College in De Pere, Wisconsin in de Verenigde 

Staten. Haar Ph.D. is in Management Science van de Universiteit van Wisconsin-Milwaukee; 

ze doceert strategie, leiderschap en organisatorisch gedrag aan zowel undergraduate als 

graduate studenten. Haar huidig onderzoek richt zich op de manier waarop leiders van 

organisaties en gemeenschappen risico's in verband met rampen waarnemen en aanpakken 

en hoe organisaties en gemeenschappen zich bezighouden met lange termijn herstel en het 

opbouwen van veerkracht. 

Simon Augustyn, wetenschappelijk onderzoeker voor het Feniks 2020 project, werkzaam als 

wetenschappelijk medewerker bij het Memorial Museum Passchendaele 1917 en als 

erfgoedmedewerker voor de Stad Diksmuide.  

Koen Baert (°1974) is licentiaat geschiedenis en auteur van diverse publicaties over de 

geschiedenis van de Westhoek. Hij werkt als afdelingshoofd bij de gemeente Heuvelland en 

bouwde daar samen met zijn collega’s aan de Feniks-tentoonstelling Café Pax – Terug naar 

de West-Vlaamse-Bergen. 

Anita Blom is architectuurhistoricus en werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (RCE) in Nederland als senior specialist wederopbouw en naoorlogse stedenbouw. 

Ze houdt zich bezig met kennisopbouw over en het bevorderen van draagvlak voor het 

naoorlogs erfgoed, en stimuleert herontwikkeling van naoorlogse gebieden op basis van 

actuele transformatieopgaven. 

Wilhelm von Boddien is een zakenman uit Hamburg. In 1992 richtte hij de Förderverein 

Berliner Schloss op waarvan hij tot 2004 ook voorzitter was. De vereniging lobbyde intensief 

voor de wederopbouw van het Berlijnse Paleis dat tijdens de Tweede Wereldoorlog 

beschadigd was en in 1950 afgebroken werd. In 2002 werd de herbouw door de Duitse 

Bondsdag goedgekeurd en nam de bouw een aanvang in 2013. De inhuldiging van het 

wederopgebouwde paleis als Humboldt Forum is voorzien voor dit jaar.  In 2014 werd 

Wilhelm von Boddien het Bundesverdienstkreuz 1. Klasse toegekend.  

Brendan Cassar, hoofd cultuur, UNESCO Irak, “Revive the Spirit of Mosul”-project 

Dries Claeys behaalde zijn doctoraat aan de KU Leuven met een proefschrift over de 

heropbouw van het Belgische platteland na de Eerste Wereldoorlog (2019). Hij is ook de co-

curator van de tijdelijke tentoonstelling Feniks: de Wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog 

in het In Flanders Fields Museum. Sinds kort is hij als erfgoedonderzoeker aan de slag bij het 

agentschap Onroerend Erfgoed.   

Sofie De Caigny is sinds januari 2018 directeur van het Vlaams Architectuurinstituut en 

docent Architectuurkritiek aan de Faculteit der Ontwerpwetenschappen van de Universiteit 

Antwerpen. Ze behaalde een doctoraat (2007, KU Leuven) in architectuurgeschiedenis en 



een Master in Cultureel Management (2001, Universitat de Barcelona). Ze coördineert sinds 

2006 de afdeling erfgoed van het Vlaams Architectuurinstituut. In deze functie beheert ze 

projecten rond de conservatie, digitalisering, verspreiding en publicatie van digitale 

architectuurdossiers. Ze stond in voor de integratie van de architectuurarchiefcollectie van 

de Provincie Antwerpen in het Vlaams Architectuurinstituut. Sofie De Caigny heeft actief 

meegewerkt aan het verrijken van de intellectuele reikwijdte en diepgang van het Vlaams 

Architectuurinstituut. De resultaten hiervan zijn te zien in twee edities van de Flanders 

Architectural Review (2016 en 2018) en de tentoonstelling Maatwerk die De Caigny 

samenstelde voor het Duitse Architectuurmuseum in Frankfurt. Sinds 2014 is zij secretaris-

generaal van ICAM - International Confederation of Architectural Museums. Sofie De Caigny 

is commissaris van de inzending voor het Belgisch Paviljoen op de 17e Architectuurbiënnale 

van Venetië in 2020. 

Chiara De Cesari is antropologe en universitair hoofddocent Europese Studies en Culturele 

Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Haar brede onderzoek heeft als onderwerp hoe 

vormen van geheugen, erfgoed, kunst en cultuurpolitiek verschuiven onder omstandigheden 

van hedendaagse globalisering en staatstransformatie. In 2019 werd haar boek "Heritage 

and the Cultural Struggle for Palestine" gepubliceerd door Stanford University Press. In dit 

boek onderzoekt ze hoe cultureel erfgoed wordt ingezet tijdens en na een conflict. 

Dominiek Dendooven (Brugge, 1971) is sinds 1998 verbonden aan het In Flanders Fields 

Museum, aanvankelijk als educatief en later als wetenschappelijk medewerker. Hij behaalde 

een doctoraat in de geschiedenis (University of Kent / Universiteit Antwerpen) nmet een 

studie over de niet-Europese aanwezigheid aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Sinds 1999 heeft hij met zeker regelmaat over de wederopbouw van Ieper en de Westhoek 

na de Eerste Wereldoorlog gepubliceerd.  

Historica Karen Derycke is één van de drijvende krachten achter het kenniscentrum en het 

project ‘Passchendaele Archives’ van het Memorial Museum Passchendaele 1917. Ze is 

parttime aangesteld als researcher voor het intergemeentelijk project ‘Feniks 2020’ over de 

wederopbouw van de Westhoek. Zo is ze onder andere projectverantwoordelijke voor de 

tijdelijke tentoonstelling ‘Huib Hoste en het modernisme’ in Zonnebeke. 

 

Hannelore Franck behaalde in 2018 de graad van doctor in de geschiedenis aan de KU Leuven. 

Sinds augustus 2019 is ze wetenschappelijk medewerker bij het Yper Museum. Hier deed ze 

het onderzoek voor de tentoonstelling herSTELLINGEN, over de terugkeer van het 

sociocultureel leven in Ieper na WOI. 

Nour A. Munawar is een Nederlands/Palestijns-Syrische archeoloog en erfgoedexpert. 

Momenteel is hij bezig met de afronding van zijn doctoraatsproject aan de Universiteit van 

Amsterdam (UvA). Munawar's promotieonderzoek onderzoekt (post-)conflict wederopbouw 

van cultureel erfgoed dat is aangetast door gewapende conflicten in Syrië en Irak. Voordat hij 

een onderzoeksbeurs kreeg voor de UCL Qatar in Doha, studeerde Munawar aan de 



universiteiten van Aleppo (Syrië), Leiden (Nederland) en Warschau (Polen), Amsterdam 

(Nederland). Munawar is een UNESCO-deskundige op het gebied van de bescherming van het 

Syrische culturele erfgoed en lid van verschillende internationale organisaties, zoals ICOMOS. 

Gertjan Plets (1987) is Assistant Professor in de erfgoedstudies aan de Universiteit Utrecht. . 

Als antropoloog heeft hij gewerkt in Altai (Rusland), Georgië en België en heeft hij het 

gebruik van het verleden bij het creëren van culturele identiteiten onderzocht. Hij is vooral 

geïnteresseerd in de manier waarop culturele erfgoedsites na een conflict worden 

gerehabiliteerd en gebruikt om een nieuwe natie te ontwikkelen en nieuwe politieke 

structuren te legitimeren.  

Pieter Trogh is historicus en wetenschappelijk medewerker van het In Flanders Fields 

Museum, Ieper. Sedert 2011 is hij een van de coördinatoren van de Namenlijst. Hij maakte 

verschillende tentoonstellingen en schreef over talrijke aspecten van de oorlog. 

Leo Van Broeck is architect, professor architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen 

KULeuven en was tot voor kort Vlaams Bouwmeester 

Chris Vandewalle (Veurne, 1976) is sinds 1998 archivaris van de Stad Diksmuide. Als 

achterkleinzoon van burgemeester Amandus Sticker werkt hij aan een historisch-biografisch 

project over zijn rol als burgemeester van Reninge tussen 1897 en 1924.   

Pol Vanneste is historicus en erfgoedonderzoeker bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Zijn 

focus ligt vooral op het bouwkundig erfgoed van de  dorpen en van het landelijk gebied. Hij 

deed daarbij onder meer onderzoek naar wederopbouwkerken en wederopbouwhoeves in de 

Westhoek. 

 

Historica Hilde Verboven is erfgoedonderzoeker bij Onroerend Erfgoed van de Vlaamse 

overheid. Cultuurhistorische landschappen vormen haar onderzoeksterrein. De voorbije 

jaren stond het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog en oorlogslandschappen in het 

bijzonder volop in de schijnwerpers. In haar thuisstad Leuven realiseerde ze in 2014 het 

vrijwilligersproject “Oorlogsdagboek Leuven”, een facebookpagina en website met 

getuigenissen van tien historische personages over de oorlogsterreur op de bevolking in de 

eerste oorlogsmaanden. 

Mela Zuljevic is doctoraatsstudent aan de Faculteit Architectuur & Kunst, Universiteit 

Hasselt, binnen het MSCA-ITN project "Critical Heritage Studies and the Future of Europe" 

(CHEurope). Haar onderzoek is toegespitst op toepassingen van het verleden in ontwerpen 

binnen de context van ruimtelijke ontwikkeling. Ze studeerde eerder aan de Universiteit van 

Sarajevo, met een BA in Productontwerp en een MA in Visuele Communicatie. Met het 

collectief Abart ontwikkelde ze meerdere op kunst en onderzoek gebaseerde projecten 

gericht op de openbare ruimte en het geheugen in de stad Mostar en dat in relatie tot de 

naoorlogse opdeling en reconstructie ervan. 

 


