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De ZIJkant van de oorlog.
Opmerkelijke vrouwen in het hart van WO I
Westtoer
Koekelare, 08.03.16
Dirk Dupon

Het was geen toeval dat 8 maart – Internationale
Vrouwendag – werd uitgekozen om het nieuwe WO Iproject “De ZIJkant van de oorlog”, bovendien ook nog
eens in het Käthe Kollwitz Museum in Koekelare, werd
voorgesteld.
Dit project kadert in de honderdjarige herdenking van de
Eerste Wereldoorlog en wil een reeks iconische
vrouwen in de kijker plaatsen.
In een reeks tentoonstellingen, theaterwandelingen, een
speciale vrouwelijke editie van het muziekfestival “Ten
Vrede” en andere evenementen in de noordelijke
Westhoek maakt de bezoeker met deze vrouwen
kennis.
Gepland was dat vier ambassadrices het project met
eigen ervaringen luister gingen bijzetten.
Journaliste Joanie de Rijke moest afbellen
omwille van een dringende opdracht in
Libië. Als compensatie had ze gezorgd
voor een pakkende video over vrouwen in
oorlogsgebied vandaag. Gynaecologe
Marleen Temmerman lag thuis in bed met
griep. TV-maakster en fotografe Lieve
Blancquaert en journaliste en ijveraarster
voor vrouwenrechter Jennie Vanlerberghe
tekenden wel present. “De ZIJkant van de
oorlog” kan rekenen op deze vier
geëngageerde ambassadrices, die dit
project een warm hart toedragen. Vanuit hun achtergrond en werkervaring komen zij
met hedendaagse conflictsituaties in aanraking.
In 2016 tonen tal van initiatieven een andere zijde van de Groote Oorlog, de vrouwelijke
kant. Gedeputeerde voor Cultuur Myriam Vanlerberghe drukte het zo uit: “De oorlog
was niet uitsluitend een mannenaangelegenheid. Vrouwen werden willens nillens ook in
deze wereldbrand betrokken. Misschien niet op het slagveld, maar aan de basis van de
samenleving, in de lokale gemeenschappen en gezinnen.

Het project “De ZIJkant van de oorlog” is het resultaat van een samenwerking tussen
verschillende projectpartners: de provincie West-Vlaanderen, Westtoer, stad Veurne,
stad Diksmuide, gemeente Koekelare, gemeente De Panne en het Museum aan de
IJzer. Het project wordt gerealiseerd binnen het “Impulsprogramma 100 jaar Groote
Oorlog 2014” van Toerisme Vlaanderen.
Info: www.deZIJkantvandeoorlog.be
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