
Wapenstilstand in Temse : van massamanifestatie 
tot... géén herdenking (corona!)

11 november : einde van WO I, herdenking van de slachtoffers van beide 
wereldoorlogen. Ik ben op 11 november geboren en voor het eerst sinds 
1982 had ik op mijn verjaardag geen ambtelijke verplichting. Corona 
heeft ons leven overhoop gegooid. Ook in Temse was er dit jaar geen 
herdenking, enkel een bloemenhulde.  

Ik woonde nabij het kerkhof en herinner mij de hoogdagen van het 
kerkhofbezoek in mijn jeugdjaren. Met Allerheiligen (in mindere mate 
Allerzielen) passeerden urenlang ellenlange files ons huis, schril contrast 
met de huidige tijd. De 11 november-herdenkingen waren imponerend. 
Het programma omvatte o.m. een optocht naar het kerkhof, een mas-
sagebeuren met in de hoofdrol de oud-strijders van beide wereldoor-
logen, vergezeld van schepencollege, prominenten, gemeenteraad, 
gemeentepersoneel, brandweer, politie, rijkswacht, passieve luchtbe-
scherming, Rode Kruis, schoolkinderen..., muzikaal begeleid door meer-
dere harmoniëen. De stoet maakte een geweldige indruk, in het bij-
zonder de oud-strijders, op de borst getooid met een dashboard van 
medailles. 

Toen ik in 1983 schepen werd, woonde ik nog op de Velle (Steendonk-
straat), vandaar dat ik daar het gemeentebestuur vertegenwoordigde 
op de herdenking. Burgemeester geworden in 1993, leidde ik van dan 
af de plechtigheid in Temse-centrum.

Zo lang de fysiek het toeliet, zijn de oud-strijders in stoet naar het kerk-
hof gegaan. Halfweg jaren ’90 werd beslist de plechtigheid te beper-
ken tot een hulde aan het memoriaal onder de pui van het gemeente-
huis. Toen het gemeentehuis gerestaureerd werd (2006-2008), kon de 
plechtigheid daar echter niet plaatsvinden. Als alternatieve locatie werd 
gekozen voor de dekenale kerk, waar zich eveneens een gedenksteen 
bevindt. Dat bleek een goede oplossing, we waren ook niet afhankelijk 
van de weersomstandigheden. De herdenking is er dan ook gebleven. 
De hulde volgt op de mis (met uitvoering van het Te Velde (trompet) 
tijdens de consecratie): voorlezing van passende gedichten, het do-
denappel (voorlezing van de namen van alle Temsese slachtoffers van 
WO I en II), bloemenhulde, het spelen van The last post (trompet), de 
Brabançonne en de Vlaamse Leeuw (orgel). Het hele gebeuren eindigt 
altijd met een ontvangst op het gemeentehuis en een toespraak door 
de burgemeester. 

Na WO II was de regie-presentatie decennialang in handen van Martin 
De Ryck. Hij zorgde ook voor passende bindteksten : zij vervingen de 
vroegere toespraken van meerdere sprekers. Een ontroerend moment 
is altijd de uitvoering van het Te Velde en The last post, jarenlang ge-
speeld door Désiré Bressinck, daarna door Albert De Cauwer, Felicien 
Van Nieuwenhove en Omer De Bruyn. Terugblikkend op de herdenkin-
gen die ik leidde, vermeld ik ook graag Emiel Riské, 52 jaar voorzit-
ter van de Koninklijke Nationale Strijdersbond, en Abdon Vercauteren, 
meer dan 50 jaar secretaris. 

2020. Er was dit jaar geen herdenking. Ik heb het aangevoeld als een 
leemte, een tekort t.a.v. de slachtoffers. Wij mogen immers nooit verge-
ten, dat ZIJ STIERVEN, OPDAT WIJ ZOUDEN LEVEN!
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11 november 2017. De herdenking eindigt al-
tijd met een ontvangst op het gemeentehuis. 
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