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VRIENDELIJKE COLLATERALE SCHADE BLAUWBLAUW?

Friendly fire is Amerikaans militair jargon om aan te duiden dat (per

abuis) op de eigen troepen of die van de bondgenoten wordt

geschoten. Een friendly fire incident verwijst naar een militaire

situatie waarbij strijdkrachten of materieel van een bepaalde partij

worden aangevallen en beschadigd door een bondgenoot of

collega. In Britse vertogen heeft men het dan over blue-on-blue-

incidenten. Dit is geïnspireerd op wargames en oefeningen waarbij

de eigen partij in het blauw en de vijand in het rood worden

gekleed. ‘Vriendelijk’ of ook wel  ‘bevriend vuur’ sloeg vroeger

vooral op situaties waarbij, met het naar hedendaagse normen

niet zo accurate maar daarom niet minder dodelijke arsenaal,

onvoldoende nauwkeurig gemikt werd. Tegenwoordig slaat het in

westerse legers - satellietsturing en combat notebooks ten spijt -

vooral op situaties waarin men door de snelheid van het bewegen

van troepen en strijders onder hoge druk vergissingen maakt.

Dan heb je ook nog collateral damage: een woordcombinatie die

vooral in NAVO-kringen en persberichten circuleerde en die

wereldwijd bekend is geworden sinds het bombarderen van de

Chinese ambassade in Belgrado op 7 mei 1999. Collaterale of

bijkomende schade wijst op per ongeluk veroorzaakte schade aan

burgers, gebouwen en infrastructuur die geen militair doelwit

vormen, ten gevolge van acties waarvan men meent dat ze de

oorlogswetten niet overtreden. Anders wordt, bij het bewust

mikken op ‘de gewone mensen’, gesproken over (oorlogs)terreur of

over terrorisme tegen de burgerbevolking. Als schade wordt

toegebracht aan burgers of hun bezit, wordt het niet als een

oorlogsmisdaad beschouwd indien het effect niet voorzien of het

incident niet vermeden kon worden en ondergeschikt is aan een

militair doel. Medeverliezers van een oorlog aan de kant van een

militair apparaat, dat zelf gebruik maakte van oorlogsterreur en

het platbombarderen van stadskernen (zoals Rotterdam in 1940),

zitten met een extra probleem.

De ophoping van eufemismen in het geval van ‘collaterale schade

door vriendelijk vuur’ in tijden van oorlog, duidt al aan dat er een

problematische categorie van oorlogsschade is. Een standaard-

recept dat dan nog al eens werd of wordt toegepast, is te trachten

het als getroffen gemeenschap te incasseren, te slikken, op te

ruimen en het blauwblauw te laten. In de hoop dat de geschiedenis of

een erfgoedverhaal het ooit eens herinnert en het een plaats geeft.

DE LAATSTE FASE VAN EEN OORLOG:

GENEUTRALISEERD ALS ERFGOED

De wereldoorlogen komen momenteel in Vlaanderen en onze

buurlanden na de histoire-bataille, de journalistieke en acade-

mische ‘ontmaskerings-’ en beoordelingsfase volop terecht in de

erfgoedsfeer. De Westhoek wordt met een klaproosstrik errond

aan hoog tempo gemonumentaliseerd, pacifistisch gemobiliseerd

en zelfs geëxploiteerd als war heritage tourism. Daarnaast waren de

Tweede, en vroeger de Eerste, Wereldoorlog – Don’t mention the

war! – in vele families lange tijd stof voor sterke verhalen tijdens

familiefeesten of lange bezoeken aan grootouders: geen

geschiedenis of erfgoed, maar familieverhalen voor eigen gebruik.

In stads- en dorpsbuurten bleven decennialang vele rekeningen

gewoon open staan: die zijn zwarten en dat zijn witten. Dit waren

open wonden of schijnbaar zelfs erfelijke labels en identiteits-

constructies, maar sinds de periode van de eerste zogenoemde

Zwarte Zondag (1991), het defragmenteren van de Volksunie en

BOMBARDEMENTEN: NAAR EEN
GESCHIEDENIS VAN ONDERUIT

Vriendelijke collaterale schade
en oorlogserfgoed

In mei 2004 begonnen twee heel bescheiden en zeer tijdelijke

tentoonstellingen over bombardementen in 1944 in twee verschillende

gemeenten. De erfgoedprojecten werden los van elkaar uitgewerkt. Pas in

de eindfase ontdekten ze elkaar. Zo kon bij de opening naar elkaar

worden verwezen. Er werd in beide gevallen gekozen voor het

verzamelen en inzetten van foto’s en mondelinge bronnen, voor het

publiceren van fragmenten in boekvorm of op cd, en voor een

wandeltentoonstelling door de vroeger getroffen straten, langs affiches

die aan de ramen van woonhuizen bevestigd zijn. De twee bombarde-

menten blijken bij nader inzien deel uit te maken van een categorie die na

zestig jaar plots in binnen- en buitenland in beeld komt. Achter de twee

kleine projecten die ik wou signaleren, komt plots veel meer te voorschijn.

[ Marc Jacobs ]

“En, niet vergeten, in een bittere schoot,

liggen de sprakelozen die naar vogels keken,

in vreemde landen geladen,

met de dood”(Marcel Pira)1



zeker naarmate de 21e eeuw vor-

dert, zijn deze referentiekaders

stilaan aan het wegkwijnen en

werden ze vervangen door

andere referenties en etiketten.

De herinneringen aan de

Tweede Wereldoorlog bevin-

den zich, net als de voorwer-

pen uit die periode, momen-

teel in een schemerzone tus-

sen nostalgie, sterke verhalen

en erfgoedindustrie. Het zijn

typische onderwerpen, die

met de liminele methodes

van de geschiedschrijving,

aan de hand van beeldana-

lyse en methodes van mon-

delinge geschiedenis, aan-

gepakt worden. Hier botste

ook bij ons de historio-

grafie tegen haar grenzen

aan, ook al is dit domein

ondertussen, na zestig

jaar, ongeveer ‘gededouaneerd’.

Sinds de jaren 1980 werden die oorlogen eerst academisch-

historisch en voortaan steeds meer als ‘erfgoed’ benaderd. Zelfs, en

vooral, de holocaust wordt de voorbije jaren steeds meer gevat en

‘verwerkt’ in een musealiseringsproces. Overal in Europa en de

Verenigde Staten verrijzen peperdure, professioneel gemanagede

topmusea met businessplan, gewijd aan de holocaust, voorzien van

grondige documentatie, publieksgerichte ontsluiting, multimedia,

erfgoededucatie en sensibiliseringscellen voor vrede en verdraag-

zaamheid. Die ene zin, die foto, dat gezicht, die ogen, die namenrij,

de gouden tanden, … heel even is er dat contact met mensen en

(vreselijke) gebeurtenissen uit het verleden, precies wat Huizinga

en anderen omschreven hebben als historische sensatie. In elk

geval bij de vele erfgoedinstellingen die ik bezoek, is het precies dit

type van musea waar details en elementen mij als (historisch

getrainde) mens het diepst lijken te kunnen treffen.

De Tweede Wereldoorlog wordt voor steeds meer (jonge) mensen

iets uit de boeken, van de tv-documentaires en andere histories, uit

het museum, een luisterfragment op de radio en in de verhalen-

bank. De ‘vererfgoeding’ – de musealisering – ervan komt langzaam

maar zeker op dreef, tot en met living history van mobiele militairen

(en niet van slachtoffers). We willen de Tweede Wereldoorlog in

Kleur, in bewegend beeld en vlot gemonteerd, of anders in een

kleurrijk verhaal van mensen die erbij waren. Het alternatief is een

verregaande esthetisering: rijen

witte kruisjes bij wijze van

poëtische kracht.

Deze processen zijn het verst

gevorderd voor de Eerste

Wereldoorlog, die momenteel de

frontzone van het erfgoedpara-

digma is in Vlaanderen en bij de

buren in Groot-Brittannië en

Frankrijk ligt. Diverse aspecten

werden uitstekend bestudeerd in

een pas verschenen proefschrift

van Johan Meire. Als we tien jaar

vooruitdenken, naar 2014 (honderd

jaar Eerste Wereldoorlog) en 2015

(75 jaar Tweede Wereldoorlog), dan

is het voorspelbaar dat hierover nog

veel erfgoedactiviteiten zullen worden

ontplooid. Uiteraard worden in 2004

alle grote (herdenkings)kanonnen

bovengehaald om D-Day (6 juni 1944:

de Slag om de Ardennen, enzovoort)

te herdenken: dit is een (tien)jaarlijks

ritueel dat bij dit zesde jubileum extra

in de verf wordt gezet. Het volstaat in

Normandië rond te rijden om er vast te stellen dat ook daar de

‘memoriaal-industrie’op volle toeren draait. Het volstaat in België in

de lente en de zomer van 2004 te kijken wat er in de (etalages van)

boekhandels en zelfs krantenwinkels ligt, om te beseffen dat

boeken over 1944 en de Tweede Wereldoorlog enkele maanden

binnen handbereik zijn.

EEN BRANDEND GEHEIM?

Een cluster van publicaties die in die etalages, op de boekhandel-

tafels en in de supermarkten ligt, krijgt in de lente en zomer van

2004 opmerkelijk veel media-aandacht in Noordwest-Europa. Is er

waar rook is, ook vuur? Is hier iets significants aan de hand? De titel

van een interessant artikel, dat verscheen in Humo op 11 mei 2004,

vat het dramatisch samen: ‘Duitsland brandt: de 600.000 vergeten

doden van de bommenoorlog’. Het refereert aan een moeilijk te

plaatsen of in het heden te instrumentaliseren verhaal, dat onder

meer door W. Sewald (1944-2001) en Jörg Friedrich (°1944) werd

bovengespit. Marc Schaevers stelde het volgende vast: “Een halve

eeuw hebben de Duitsers nagenoeg gezwegen over de

verwoesting van hun steden, als was het een schandelijk familie-

geheim: de zelfverdoving van een gemeenschap.” Jörg Friedrich

plaatste de voorbije maanden dit thema volop op de agenda in
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Duitsland, met zijn absolute bestseller Der Brand. Deutschland im

Bombenkrieg 1940-1945 2 en zijn fotoboek Brandstätten. Der Anblick

des Bombenkriegs 3. Een deel van het succes is te wijten aan

Friedrichs gekleurde stijl en soms ronduit provocerende

woordkeuze (zoals Krematoria,…). Ook de confrontatie van

enerzijds de terminologie en argumentatie van Britse officieren die

door moral bombing de bevolking tegen een dictator wilden

opzetten en een soortgelijke argumentatie bij de aanval op Irak in

2003 met ‘chirurgische precisiebombardementen’ en wat collaterale

schade, miste haar effect niet.

In het boek van Friedrich komt de problematiek die ons

interesseert, de situatie in het door het nazi-regime bezette gebied,

eerder collateraal aan bod. Wel wordt het plan uitgelegd van de

mathematicus en militair analist Solly-Zuckerman, dat erop gericht

was het transportnetwerk van de Duitse troepen uit te schakelen

door het bombarderen van spoorwegstations, straten, bruggen en

kanalen in België en Noord-Frankrijk in de lente en zomer van 1944.

Het is duidelijk dat het onderscheid tussen bevriende en

vijandelijke bevolkingen niet doorslaggevend was. Friedrich merkt

op: “De moderne oorlog kan weinig met archaïsche begrippen als

‘vijandschap’, die ooit onderdeel waren van de politieke vijandig-

heid.” 4 Bij het beschrijven van de bombardementen van de

geallieerden in april, waarbij veel burgerslachtoffers in Noord-

Frankijk vielen, vermeldt Friedrich onder meer het bombardement

in de nacht van 10 april 1944 op Gent, wat het leven kostte aan 428

mensen en waarbij 600 gebouwen verwoest werden. Tussen 11 en

13 mei werd Leuven getroffen: 160 doden.5 In het boek van

Friedrich worden Lokeren, Mechelen noch Mortsel vermeld. Brugge

wel, maar dan niet omwille van het bombardement in Sint-Michiels,

maar als referentie naar haar verleden als Hanzestad en de stad van

de Vlaamse primitieven.Want naast het hameren op de schade aan

woningen en burgers, brengt Friedrich ook systematisch de schade

aan het roerend en onroerend erfgoed in beeld. Hij poneert

stellingen zoals: “Ongeveer de helft van de Duitse archivalia had

zich aan de brandoorlog onttrokken. De andere helft was aan het

oorlogsgeweld overgeleverd. Ongeveer viervijfde daarvan is

verbrand.” 6 Ook in bibliotheken en archieven werden hele gaten in

het collectieve geheugen geslagen: “Geschiedenis bestaat uit

steen, papier en vertellingen. Zij is daarom voor het grootste deel

brandbaar. (…) De steden waren alle ten minste éénmaal verwoest,

nooit echter allemaal tegelijk. Toen dit tussen 1940 en 1945

gebeurde, ontstond een breuk met een landschap dat niet meer

bestaat.” 7Plots waren op grote schaal ruïnes voorhanden, een

erfgoedtype dat met name door de belangstelling voor de oudheid

sinds de renaissance bekend was. Ze werden echter niet als zodanig

gecultiveerd, maar wel zo snel mogelijk vervangen en heropge-

bouwd. Wel ontstond er in de oorlog een massale bron, fotoreeksen

van de ruïnes, die echter lang niet werden geëxploiteerd of

tentoongesteld. Zeker in het geval van de verliezers van de oorlog

was dit immers problematisch. Daar kwam nog bij dat de nazi’s in die

tijd, en vooral op het einde van de oorlog, zelf vele vernielingen vanuit

propagandaoverwegingen wilden verzwijgen, uitgezonderd die in

de bezette gebieden.

COLLATERALE SCHADE DOOR VRIENDELIJK VUUR IN BEZET GEBIED

Er bestaat ook een heel specifieke categorie van collaterale schade,

namelijk de effecten van aanvallen op doelen in bezet gebied

tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om het bombarderen

van ‘vijandelijk gebied’ onder controle van Duitse troepen. Mede

gezien de collaboratie van een deel van de lokale bevolking was de

situatie vaak ambigu. In tegenstelling tot de ellende van de eigen

bevolking, veroorzaakt door bombardementen, was dit zeer

welkom propagandamateriaal voor de Duitsers, waardoor dit soort

evenement meer besmet leek. Er zijn diverse voorbeelden bekend

van steden en dorpen die in België (en vele andere Europese

landen) gebombardeerd werden door Britten en Amerikanen, met

de bedoeling specifieke militaire, infrastructurele of economische

doelen te raken.

Een de voorbije jaren bekend geworden voorbeeld is het

Amerikaanse bombardement gericht op de ERLA-ateliers, waar

Messerschmidts werden gerepareerd, in Mortsel op 5 april 1943. 79

B17 Vliegende Forten en 25 B24 Liberators werden uitgestuurd en

82 raakten ter plaatse. Meer dan 200 ton bommen werd in de

vooravond gedropt in het centrum van Oude-God, waarbij drie

14

Bombardementen: naar een geschiedenis van onderuit

Klooster van de Arme Klaren op het Vrijheidsplein, hoek H. Hartlaan, te
Lokeren na het bombardement van 11 mei 1944, © Anna De Maegdt

Klaslokalen van de Presentatie-school als mortuarium, met op
de kisten en op het bord de identiteit van de slachtoffers na het

bombardement van 11 mei 1944 te Lokeren, © Johanna Verleysen
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scholen in de as werden gelegd. De collaterale schade bedroeg in

dit geval 936 doden, 1.342 gewonden en 800 vernielde woningen.

Een piloot op rust, Achille Rely, werkte in de jaren 1980 en 1990 aan

een grondig onderzoek van deze gebeurtenis, publiceerde diverse

boeken zoals Geen Oorlogskruis voor Mortsel en maakte er zijn

levenswerk van om het bombardement op Mortsel niet te laten

vergeten. Zijn inspanningen bleven niet zonder gevolg: langzaam

kwam het evenement opnieuw in beeld en ebde het taboe weg.

In 1997 nam de gemeenteraad de beslissing om een monument ter

nagedachtenis van de slachtoffers op te richten. Er waren al eerder

pogingen ondernomen. Op de speelplaats van de jongensschool

aan de Eggestraat werd een bas-reliëf opgehangen, dat echter

verwaarloosd werd en verzeild raakte in het magazijn van een

kerkhof. Door Bruno Gastman van de heemkundige kring werd dit

herontdekt en onder de aandacht van de toenmalige burge-

meester Willy Dehaen gebracht. In 1998 koos men ervoor om het

monument in brons te gieten en het op het gemeenteplein in een

nieuwe fontein voor het jaar ‘2000’ te verwerken. In maart 1999

werd de verwijzing naar het bombardement van 1943 ingezet in de

gemeenteraad om de classificatie van ‘stad’ aan te vragen. In april

2000 werden het monument en de fontein ‘De Sprong naar 2000’

officieel in gebruik genomen, als koppeling van een tragisch

verleden aan de hoop op een betere toekomst. In de H.

Theresiakerk werden speciale jaarlijkse vieringen ingesteld. De VRT

nam het verhaal van de bommen op Mortsel in 1999 op in het

‘Journaal van de Eeuw’, dat ook op video werd uitgegeven, helaas

met fouten. De moeder van de nieuwe burgemeester, Ingrid Pira,

was één van de weinige schoolkinderen van Mortsel die het bom-

bardement van haar school overleefd heeft. De vader van de

Agalev-burgermoeder had in 1953 al een uitgebreid treurdicht

gemaakt over Nagasaki. De zestigste verjaardag werd duidelijk

gemarkeerd. In maart 2003 werden zeven reuzenpanelen met foto-

’s, die herinneren aan het bombardement van 5 april 1943,

geplaatst op de zwaarst getroffen plaatsen. Een speciale brochure

verscheen. Scholieren hielden wandeltochten langs de panelen en

participeerden aan een ritueel, het leggen van een roos.

Maar er waren meer soortgelijke gevallen en die komen in de jaren

1990 en in de 21e eeuw stilaan opnieuw onder de aandacht, tot en

met gevallen van collaterale schade door vriendelijk vuur in al

bevrijd gebied… Op 2 oktober 1944, zeventien dagen na de

bevrijding, werd Genk per ongeluk getroffen door de bommen van

B 26’s, die vijftig kilometer uit koers waren. Dit kostte 38 Genkenaars

het leven. Zeventien dagen eerder was de eerste Amerikaanse tank

de stad binnengereden. Op 2 oktober wapperde de Amerikaanse

vlag zowel op de kerktoren, de mijnschacht als aan de terrils. Toen

kwamen de 19 vliegtuigen, die 184 bommen dropten op de stad: 38

doden, tientallen gewonden en zeventig verwoeste huizen. De ‘fout

Genk’ werd grotendeels doodgezwegen. De stilte die volgde, bleef

vijftig jaar hangen. Toen spitte de Genkse heemkundige Lucien

Bogers in Amerikaanse bronnen de namen van de bommengooiers

en hun vliegtuigen boven. Heemkring Heidebloemke Genk bracht

hier in 1994 met de brochure Genk in de Tweede Wereldoorlog deels

verandering in.8 Ook Mechelen en andere plaatsen kregen diverse

‘vriendelijke’ bombardementen over zich heen. De bombardementen

op Sint-Michiels Brugge en op Lokeren in mei 1944 en het feit dat ze

precies nu een plaats krijgen in ons collectief geheugen, zijn dus

geen geïsoleerde fenomenen.

TWEEMAAL 

Sint-Michiels was vroeger een autonome gemeente, maar maakt

sinds de grote fusiebeweging deel uit van Brugge. In die gemeente

was in 1940 in kasteel Ter Linden een Marine Peilstelle opgericht. Dit

radiopeilings- en decodeerstation van de Marine van het Derde Rijk

moest het scheepsverkeer in de gaten houden. Het is niet verwon-

derlijk dat getracht werd het uit te schakelen voor D-Day aanving,

om een te vroege ontdekking te vermijden. De RAF gaf de luchtraid

de codenaam Ramrod 934. De eerste aanvalsgolf vond plaats op

Pinksteren 1944 om 12.18 uur ‘s middags. 76 Amerikaanse

bombardementsvliegtuigen en 11 Britse jachtbommenwerpers

lieten 301 bommen en 88 raketten los op de wijk. Acht burgers

lieten het leven en tientallen mensen raakten gewond. 75 huizen

werden vernietigd. Omdat kasteel Ter Linden nauwelijks geraakt

was, volgde een tweede aanvalsgolf, ditmaal om 19.07 uur ‘s

avonds. 73 Amerikaanse bommenwerpers dropten 133 bommen.

Zestig vernielde en honderd zwaar beschadigde huizen, een plat-
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Het oude gemeentehuis van Mortsel, na het Amerikaanse
bombardement van 5 april 1943, © Mortsel

Kasteel Ter Linde te Sint-Michiels - Erfgoedcel Brugge,
vzw Brugge Plus en vzw tapis plein
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gebombardeerde school, 31

gedode burgers en tientallen

gewonden, waaronder veel

ramptoeristen, was het

gevolg. Totaalbalans van deze

zwarte pinksterdag: 39 doden

en 300 in puin gelegde huizen.

De geschiedenis werd grondig

onderzocht in de militaire

archieven door C. Claemynck,

die over operatie Ramrod 934 in

1984 een boek publiceerde.

Twintig jaar later, bij de zestigste

verjaardag, werd op impuls van

de Erfgoedcel Brugge een nieuw

initiatief genomen om het te her-

denken. Dit resulteerde onder

meer in een speciale cd met de

titel Grote Blinkende Vogels.

Luisterfragmenten over het leven in oorlog in Sint-Michiels (Brugge,

2004). Vier onderdelen worden op de cd gepresenteerd: het leven

in oorlog; de bommen op Pinksteren 1944; de  ravage en wederop-

bouw en de herinneringen en het trauma na zestig jaar. Het zijn

sterke verhalen, waarin met name gewone mensen, hun dagelijks

leven en een plotse traumatische ervaring aan bod komen. Veel aan-

dacht gaat ook uit naar de manieren waarop een lokale gemeen-

schap met zo’n ramp omgaat, zowel op positieve als op negatieve

wijze. Het verhaal van de pastoor die ontdekt hoe de vingers van

zijn tijdens het bombardement overleden moeder afgesneden zijn

om haar ringen te roven, is hiervan wellicht het meest treffende

voorbeeld.

EEN DODELIJKE VERGISSING TE LOKEREN 9

Onder het motto ‘oorlog, erfgoed en herinnering’ verscheen in

Lokeren onder redactie van Björn Rzoska (een jonge VCV-collega

uit die stad) een reeks interviews en beschouwingen van Alain

Debbaut. Dit resulteerde in een aangrijpend boekje van 29

bladzijden: Een dodelijke vergissing. Het bombardement van 11 mei

1944 op Lokeren. Brochure bij de wandeltentoonstelling 11 mei – 11

augustus 2004.

Op 11 mei 1944 werd het centrum van Lokeren getroffen door een

bombardement van de geallieerden. De balans: 85 mensen – vooral

vrouwen en kinderen – stierven, tientallen raakten zwaar gewond,

269 huizen werden vernield en 523 beschadigd. De initiatiefnemer

voor het erfgoedproject, Alain Debbaut, merkt op dat de

herinnering aan geallieerde bommen niet echt leek te passen bij

het goede, overweldigende, en daarna jaarlijks herdachte nieuws

van de bevrijding enkele maanden later. Een herdenking van de

burgerslachtoffers bleef uit. Opmerkelijk is de motivatie voor het

initiatief:“Met deze publicatie en fototentoonstelling willen we het

verhaal brengen van een getroffen volkswijk en zijn bewoners, en

bijdragen tot herinnering en herdenking. (….) We geloven dat dit

unieke beeldmateriaal en de getuigenissen

die we daarbij optekenden belangrijk cultu-

reel erfgoed is, dat bij hoogdringendheid aan

bewaring toe is. (…) Maar vooral hopen we

dat als grootouders en kleinkinderen naar

aanleiding van foto’s en getuigenissen met

elkaar over dit verleden gaan praten,en oude

bewoners met nieuwe, het drama van 11

mei 1944 zijn terechte plaats in het

collectieve geheugen van de Lokerse

gemeenschap zal krijgen.” 10

In een eerste fase werd het evenement

geduid door de (door de Duitse bezetters

gecontroleerde) media. Zo schreef de

Vooruit op 16 mei 1944 over hoe Lokeren

“door de Engelsch-Amerikaanse

terreurvliegers vreeselijk geteisterd”

werd: een formatie “wierp haar moordende last neer zon-

der eenig doel.” In het weekblad De Stad Lokeren ging het dan weer

over “onuitwischbare en allergruwelijkste oorlogsgewelddaden.” 11

De beelden van buren en speelkameraadjes, letterlijk en figuurlijk

weggemaaid, waren haast ondraaglijk; of zoals een van de getuigen

het uitdrukte: “Dat zijn verschrikkelijke dingen, ik spreek daar niet

veel over.” 12 Ook hier zijn het weer lokale onderzoekers die in de

jaren 1980 en 1990 belangrijk werk hebben verricht. In Lokeren kan

de naam van Frans de Vos worden vermeld, naast Debbaut een

decennium later. Er zijn trouwens opmerkelijke verbanden met

andere, soortgelijke initiatieven. Zoals hierboven werd aangehaald,

is een sleutelfiguur in heel dit proces van het opnieuw in beeld

komen van deze gevallen, Achille Rely uit Mortsel. Hij publiceerde in

1988 Bommen op Mortsel: mission nr. 50: luchtaanval op de ERLA-

fabrieken 5 april 1943. In de maanden daarna dook het geval

Lokeren af en toe op in de media. De echtgenote van Rely is één van

de overlevenden van het bombardement op Lokeren, dat echter

wel het leven heeft gekost aan haar moeder en haar zuster.

De bombardementen in kwestie hielden verband met de landing

op Normandië. In de weken die aan D-Day voorafgingen, werden

naar aanleiding van het Transportation Plan systematisch

spoorweginstallaties en knooppunten in België en Noord-Frankrijk

gebombardeerd. Het station van Lokeren, dat overigens gemist

werd, had geen prioriteit, maar werd ofwel en passant ofwel in

plaats van het knooppunt Dendermonde genomen.

Uit privé-verzamelingen zijn tal van foto’s van de ruïnes en de

begrafenissen tevoorschijn gekomen. Er werden ook de nodige

getuigenissen opgetekend, die een beeld geven van wat er op 11

mei 1944 gebeurd is. Enkele interviews werden, net als te Brugge,

verwerkt in een chronologisch verhaal. De herinneringen zijn vaak

helder, met tal van treffende details. Alsof het gisteren was.

Voor historici van het dagelijks leven is dit een interessante bron,

want zelden zijn specifieke dagen zo gedocumenteerd als deze

rampdagen, waarbij uiteraard vooral datgene wat men in de uren

voor het bombardement aan het doen was, relevant is: een soort

Bombardementen: naar een geschiedenis van onderuit
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momentopname van het dagelijks leven, zij

het wel onder oorlogstijd. De kracht van de

woorden en beeldspraak van gewone men-

sen, die vaak een bepaalde leefwereld verra-

den, is op zich al sterk. Landbouwer Werner

Wilssens:“Ik was patatten aan het steken op

mijn akker in de Lokerhoutstraat toen de

vliegers overkwamen en de bommen

vielen. Het waren precies zakken patatten

die die vliegtuigen uitsmeten.” Evengoed

zijn het ware horrorverhalen:“Zij is begra-

ven zonder hoofd. Mijn moeder was hele-

maal in stukken. En dat hoofd hebben ze

achteraf, helemaal verwrongen, terugge-

vonden toen mijn man en mijn vader in

ons huis aan het zoeken waren naar

kolen, die mijn vader daar nog liggen

had.” 13

In sommige verhalen, in het bijzonder die in Sint-Michiels, werden

ook negatieve aspecten belicht. Ook door de montage wordt het

een waarschuwend verhaal, een moral tale. Het verhaal van Jan

Keppens uit Lokeren, die moest vaststellen dat de nog recht-

opstaande houten trap in zijn voor de rest gebombardeerde

woning in zijn geheel op een nacht ontvreemd was, spreekt

boekdelen. Een probleem was bovendien dat de bescherming van

de slachtoffers en hun bezittingen door de Duitse bezettings-

troepen moest gebeuren. In Lokeren moest er een Duits verbod

op plundering op straffe van executie worden uitgevaardigd.

HERDENKEN IN 2004

Tot de klassieke technieken die werden toegepast, behoren in het

geval van Lokeren de uitgave van een boekje en het aanbrengen

van een gedenkplaat op het Vrijheidsplein op 9 mei 2004. De plaat

wil overigens alle slachtoffers van luchtbombardementen tijdens

de Tweede Wereldoorlog  gedenken, inclusief degenen die

stierven op 10 mei 1940, toen Duitse piloten de grote tent en het

wagenpark van Circus Demuynck op de grote markt als een

militair doelwit meenden te moeten identificeren en het centrum

bombardeerden. Maar ook andere dingen zijn mogelijk. In Brugge

werd, net als in Lokeren, gekozen voor een toe-eigening van de

publieke ruimte waar de meeste sporen van het bombardement

verdwenen waren, door middel van een wandeltentoonstelling.

Hiervoor is actieve betrokkenheid van particulieren, die foto’s aan

hun vensters willen hangen, nodig. In Brugge werden ook geluids-

banken en tentoonstellingsmomenten ingezet. Daartoe werkten

de Erfgoedcel Brugge en vzw tapis plein, een jong en prikkelend

erfgoedinitiatief, samen. Op 30 mei 2004 werd een speciale

geluidsmontage met getuigenissen en verhalen voorgesteld in

een (leegstaande) dorpswinkel, in het hart van het gebombardeer-

de gebied. Er werden op diverse locaties verhalenbanken

geplaatst. Daar kan men luisteren naar opgenomen verhalen over

het dagelijks leven tijdens Wereldoorlog II en naar het drama van

Pinksteren 1944. De op-

genomen verhalen kunnen

eveneens worden beluisterd

via www.verhalenbankbrug-

ge.be. De geluidsmontage

werd op een hedendaagse

manier gepubliceerd in een

originele vorm, namelijk als

een cd met bijbehorend boek-

je (zie www.tapisplein.be en

www.erfgoedcelbrugge.be).

Een luister-, kijk- en opname-

dag met de buurt en de publi-

catievormen bleken een succes

te zijn. Tapis plein profileert zich

hier met een combinatie van

onderzoek, ontsluiting, multime-

diale creatie, alternatief erfgoed-

toerisme en stadsetnologie. Het feit dat hier een ploeg van jonge,

nog niet institutioneel vastgeroeste, erfgoedmiddelaars met deze

materie aan de slag is gegaan, is belangrijk: er werd resoluut geko-

zen voor het verhaal van gewone mensen, het leven van alledag én

voor de omgekeerde wereld van zeer ongewone gebeurtenissen.

Hierbij worden de nieuwe middelen ingezet, zoals een verhalen-

bank, cd-technologie en websites. Zowel in Lokeren als in Brugge

werd in 2004 het ontsloten foto- en geluidsmateriaal dankbaar aan-

gegrepen voor lessen in het lager onderwijs.

In 2003 was het bombardement van Mortsel al herdacht. De

zestigste verjaardag bracht een hele campagne op gang om een

symbolische erkenning van deze ramp te bekomen, onder andere

met steun van de Groen!-burgemeester Ingrid Pira. En met succes.

Naar aanleiding van de zestigste verjaardag van de bevrijding van

België in september 1944 zal een officiële erkenning door de

federale (Belgische) overheid van getroffen gemeenten, in de

eerste plaats Mortsel, plaatsvinden, niet via een officieel

oorlogskruis, maar wel via een regeringscertificaat. Over de

precieze procedure werd nog niet breed gecommuniceerd, maar

het is wellicht niet onbelangrijk dat lokale gemeenschappen met

soortgelijke ervaringen postuum een erkenning vragen van de

lang blauwblauw gelaten dossiers en de lokale slachtoffers van de

wereldbrand in hun geschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan de

bombardementen op Mechelen, die door Marcel Kocken en

anderen werden meegemaakt en beschreven. De los van elkaar

voorbereide initiatieven in Brugge en Lokeren hebben elkaar

ontdekt en verwijzen in de communicatie naar elkaar. In

Merelbeke vond van 17 april tot 10 mei ook een kleine herden-

kingstentoonstelling over hun bombardement plaats en de

gemeente heeft, net zoals bijvoorbeeld Lokeren, een aanvraag

ingediend bij de federale ministers Flahaut en Dewael om net als

Mortsel erkend te worden. Op de dag van het ter perse gaan van

deze bijdrage werd in De Morgen gesignaleerd dat ook Kortrijk een

aanvraag indient om als slachtoffer van friendly fire erkend te

OORLOG, ERFGOED EN HERINNERING



worden. Kortrijk en de omliggende gemeenten Marke, Heule en

Bissegem werden meermaals getroffen door Brits en Amerikaans

vuur tussen maart en juli 1944. De Erfgoedcel en het gemeente-

bestuur vinden het belangrijk om dit met diverse initiatieven te

herdenken en ook een certificaat (in plaats van een oorlogskruis

dat door Duitse aanvallen getroffen gemeenten kregen) te

verwerven als erkenning. Deze zomer start op de vooravond van

de zestigste verjaardag van het zwaarste bombardement (21 juli

1944) een reeks erfgoedinitiatieven in Kortrijk. Hierbij horen een

fototentoonstelling en beeldmontage in de Kapel van de

Groeningeabdij (20 juli - 12 september), live interviews met 4 oog-

getuigen van de bombardementen op 20 juli en een publicatie van

Uitgeverij Groeninghe met een overzicht van de gebeurtenissen, een

lijst van de slachtoffers, getuigenissen en veel foto’s (verkrijgbaar

vanaf 20 juli).14 Even verder kijken, ook over de grenzen heen (zoals

de discussie die het boek van Jörg Friedrich uitlokt, al aangeeft),

maakt duidelijk dat hier veel meer aan de hand is en dat

metareflectie aangewezen is.

De twee besproken en andere kort gesignaleerde erfgoedprojecten

(en deze bijdrage) komen misschien nog net op tijd om de

aandacht in diverse steden en gemeenten op te wekken en

eveneens in extremis, na zestig jaar, zo’n erkenning aan te vragen

voor vergeten incidenten, die volwaardig deel uitmaken van de

geschiedenis van een leefgemeenschap. Veel komt hier samen om

te verklaren waarom dit plots kan en als erfgoed in beeld mag

komen: zoals bijvoorbeeld de combinatie van terugkijken op een

oorlog uit een vorige eeuw; de confrontatie tussen een overkill aan

documentaires en films op tv enerzijds en verhalen uit de eigen

buurt écht live verteld door buren anderzijds; de door de massa-

media veroorzaakte aanwezigheid in het publieke domein van het

fenomeen friendly fire en collaterale schade door Amerikanen en

Britten in hun oorlogen van de voorbije vijf jaar; een rond herden-

kingsgetal in combinatie met het besef dat de rangen van de

mensen die het nog hebben meegemaakt, binnen tien jaar veel

kleiner zullen zijn; het doorgedreven onderzoek van heemkundigen

en lokale historici, dat in beeld komt in een erfgoedtijdperk waar

lokale geschiedenis en de studie van cultuur van alledag en de

straat plots weer veel meer naar waarde worden geschat en

worden ondersteund door overheden en lokale politici die zich

mee achter een dossier scharen; erfgoedcellen en andere

bemiddelaars die het verhaal eigentijds presenteren, enzovoort.

Samen levert dit plots een bruisende cocktail op, die het collectief

geheugen kan prikkelen. Hoe breder het beeld is dat we hebben

van een gewapend conflict, en zeker wat dit voor de lokale

bevolking betekend heeft, hoe beter, omdat het toelaat de juiste

vragen te blijven stellen en de abnormaliteit en absurditeit van

oorlogen in beeld te brengen. Als er zo’n erkenning door de

federale overheid in september komt (zeker als meer getroffen

gemeenten wakker schieten en de media die mee gaan volgen),

hoop ik dat deze hierop door de lokale gemeenschappen passend

geantwoord en toegeëigend wordt, door niet te opteren voor een

ceremonie met gestelde lichamen, maar wel voor een formule met

gewone mensen, bijvoorbeeld via een wandeltentoonstelling, met

foto’s van vernielde huizen, met concrete adressen en familie-

namen, via een compositie van mondelinge bronnen en via het

linken met andere bombardementen (inclusief de V1’s en V2’s, om

de verschrikkelijke wandaden van de nazi-agressors evenmin te

vergeten), bekeken van onderop. Hedendaagse erfgoededucatie

kan vele vormen aannemen. Dit sluit dan aan bij de formule die het

In Flanders’ Fields Museum met succes toepast: “het museum wil

moreel relevant zijn door kleine maar algemeen-menselijke

verhalen te vertelen en zo het oorlogsverleden ‘actueel’ te maken.

Tegen het einde van het bezoek praten veel mensen over wat hun

eigen familie in de oorlog – evenzeer is dit de Tweede

Wereldoorlog – heeft meegemaakt. Het museum slaagt er zo in

(…) om het verleden voor de eigen leefwereld van zijn bezoekers

van belang te maken – om ‘herinnering’ te creëren.” 15 �
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