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Afgelopen weekend vonden er in Cultuurcentrum van Maasmechelen twee 

bijzondere projecten rond WOI plaats. Dit met de boekvoorstelling 'Wij 

marcheren naar de dood - Van de Maas tot aan de IJzer' van Erik Kortleven 

en Ludwig Deleersnyder en opening van het 

kunstatelier ComingWorldRememberMe, naar een concept van kunstenaar 

Koen Vanmechelen. 'Er zijn verhalen die je vertelt, en verhalen die je 

beleeft', aldus één van de slagzinnen die de gemeente Maasmechelen hanteert 

om de aandacht te vestigen op haar culturele aanbod. 
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Het verhaal van de Eerste Wereldoorlog is zo’n verhaal dat verteld wordt, een 

verhaal dat gekend is uit de geschiedenisboeken of van televisiedocumentaires, 

of waarover uw ouders of grootouders nog verhalen kenden, maar dat in onze 

beleving toch al tot een ver verleden hoort. Welnu, we bieden u een unieke 

mogelijkheid om dit verhaal, dat tot de kern van onze Belgische, Europese én 

wereldgeschiedenis behoort, tot leven te brengen en tastbaar te maken. 

Op zondag 26 november om15u00 stelden Erik Kortleven en Ludwig 

Deleersnyder hun boek Wij marcheren naar de dood - Van de Maas tot aan de 

IJzer voor. Van de ruim 600 Maasmechelaars die tijdens de Eerste Wereldoorlog 

deelnamen aan de strijd tegen de Duitse bezetter, sneuvelden er uiteindelijk 40. 

Het waren jongens uit Uikhoven, Kotem, Boorsem, Opgrimbie, Mechelen-aan-

de-Maas, Eisden, Vucht, Leut en Meeswijk. Het boek Wij marcheren naar de 

dood - Van de Maas tot aan de IJzer vertelt hun unieke verhaal. 

 



 

 

Tezelfdertijd schetst het boek ook een beeld van Maasmechelen tijdens die vier 

oorlogsjaren. Meer dan 350 foto’s en afbeeldingen over 336 pagina’s nemen de 

lezer mee in die bewogen tijd. Via een panelgesprek met de twee auteurs, deputé 

Igor Philtjens, burgemeester Raf Terwingen, schepen van cultuur Johan Wolk en 

Thijs Kestens, lay-outer van het boek, komen we meer te weten over het opzet 

van het boek, de inhoud en het belang ervan. 

Om 17u00 opent het kunstatelier ComingWorldRememberMe in aanwezigheid 

van initiatiefnemer Koen Vanmechelen. Deze Limburgse kunstenaar met 

internationaal renommee (waarbij het Cosmopolitan Chicken Project en de 

CosmoGolem tot zijn bekendste projecten horen) wil 600.000 kleien beeldjes 

vervaardigen tijdens de periode 2014-2018, waarbij elk beeldje symbool staat 

voor één van de 600.000 slachtoffers die tijdens de ‘Groote Oorlog’ hun leven 

lieten in België. 

Hij maakte een mal waarmee deze beeldjes geperst kunnen worden. Wie een 

beeldje maakt, wordt bovendien peter of meter van dit beeldje en ontvangt een 

gepersonaliseerd certificaat. Ondertussen zijn er al zo’n 552.000 beeldjes klaar. 

Het einde is dus stilaan in zicht, maar er is toch nog wat werk voor de boeg. 

Maasmechelen wil hier graag aan meehelpen en gaat de uitdaging aan om 

minstens 1000 beeldjes te vervaardigen. Scholen, verenigingen en individuele 

burgers krijgen de kans om daaraan mee te helpen. 

 


