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GENK In Haspengouw dui
ken acteurs sinds 2006 elke 
dag honderd jaar terug de tijd 
in. In 2006 zag je in Bokrijk 
hoe de Limburgse keuterboe
ren in 1906 moesten ploeteren 
om rond te komen. In 2007 
klonken de donderpreken van 
1907, in 2012 drong de ramp 
van de Titanic (langzaam) het 
dorp binnen. ‘Vanaf dit jaar 
gooien we het over een andere 
boeg, omdat het niet meer 
houdbaar was: zoveel histori
sche rek was er niet meer op 
de gebouwen, de kledij, de 
voorwerpen. Met 1915 waren 
we echt in de problemen geko
men. De wereld is helemaal 
veranderd tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Dat konden wij 
hier niet meer correct tonen’, 
zeggen gedeputeerde Igor 
Philtjens en conservator Hilde
Schoefs.

Kwam daar nog bij dat je in 
1915 middenin de Duitse be
zetting zat. ‘Je kon die tijd 
niet uitbeelden zonder dat er 

effectief ook bezetters in het 
dorp aanwezig waren’, stelt 
Schoefs. En dat lag moeilijk. 
Om nog niet te spreken van 
het taalprobleem. ‘We konden 
wel de huidige acteurs in een 
Duits uniform steken, maar 
zodra ze hun mond opendoen, 
zouden ze waarschijnlijk snel 
door de mand gevallen zijn als 
valse Duitsers. Het zou ook te 
veel gedraaid hebben rond 
oorlog, terwijl Bokrijk gaat 
over het dagelijkse leven, de 
kleine, weinig zichtbare de
tails van elke dag.’

Spanningsveld

Maar waarom viel de keuze 
op 1913, terwijl het vorig jaar 
wel even 1914 is geweest? 
‘Omdat het zo’n interessante 
periode is, net voor de wereld 
onherkenbaar verandert. Een 
jaar waarin het leven een 
beetje leek stil te staan, zeker 
op het Vlaamse platteland. 
Dat creëert ook een boeiend 

spanningsveld tussen toeris
ten en acteurs. De bezoekers 
weten natuurlijk wat er gaat 
gebeuren, terwijl de acteurs in 
de krant lezen dat er hier en 

daar iets broeit. Zon
der te beseffen wat er
boven hun hoofd
hangt.’

Vanaf 4 april  als het
Openluchtmuseum de
deuren opnieuw
opent  zijn de acteurs
opnieuw elke dag aan
het werk in museum

gedeelte Haspengouw. Phil
tjens: ‘In kleine of grote bezet
ting. In april, mei, juni en sep
tember zijn er vier 
sleutelfiguren zoals de boerin, 

de schoolmeester en meneer 
pastoor actief van dinsdag tot 
zaterdag. Op zondag en elke 
dag in de zomer zijn er een 
achttal acteurs, afhankelijk 
van het thema. Bijvoorbeeld 
als de scharensliep passeert of 
zondag 5 april als het dorp Pa
sen 1913 viert.’

Eén extra figurant heeft zich 
al aangeboden: Frank Dinge
nen  van de VRTreeks Mees
ter, hij begint weer  wil graag 
één van die seizoensacteurs 
worden.

In het Openluchtmuseum van Bokrijk zal het 
voortaan altijd 1913 zijn. De voorbije jaren 
schoven ze elk jaar op  gelijklopend met de 
huidige jaartelling  om het leven te tonen zoals 
dat exact 100 jaar geleden was. Zo was het in 
2014 anno 1914 in Bokrijk. ‘Dat konden we niet 
blijven doen voor onze geloofwaardigheid. De 
huisjes, de kostuums, de huisraad, ze zouden 
steeds minder historisch correct zijn gewor
den’, zegt conservator Hilde Schoefs.

Nagespeelde geschiedenis stopt 
aan vooravond van begin WO I 

Openluchtmuseum Bokrijk 
blijft hangen in het jaar 1913
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De wereld is helemaal 
veranderd tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Dat konden wij 
hier niet meer correct tonen

Eén van de taferelen die uitgebeeld werd 
in Bokrijk over het jaar 1913.  Foto: tvg
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 ‘Onwaarschijnlijk verrassend
was het toen ik hoorde van de 
actie’, zegt Heidi. ‘En tegelijk 
is het hartverwarmend. Dat 
Erwin met de ziekte kampt, is 
natuurlijk geweten op school, 
maar dat ze hun jaarlijkse ac
tie dit jaar voor ALS zouden 
organiseren, daar ben ik su
perblij mee. Bovendien geeft 
het gelukkig ook eens een an
der beeld van onze leerlingen, 
van wie vaak gedacht wordt 

dat ze weinig empathie hebben 
voor dit soort dingen. Dit initi
atief toont gewoon aan dat ze 
heel veel respect hebben voor 
problemen waarmee ook ande
re mensen geconfronteerd 
worden. Voor ons gezin alles
zins een enorme opsteker.’

Binnen het CTO is Geert Iven

opperbakker. ‘We bakken op 
twee dagen 80 eclairs en 250 
pizza’s. Die zijn allemaal op 
voorhand verkocht en onze 
leerlingen en personeelsleden 
zelf kunnen ’s middags pizza 
proeven. Een geweldig succes 
maar wel een echte bakmara
thon.’  (dj)

Leerlingen bakken ten voordele van ALSpatiënt
De leerlingen van CTO houden deze 
week een echte bakmarathon. Foto: sem

ZONHOVEN Deze week 
bakken de leerlingen van 
het deeltijds beroepsonder
wijs van het CTO in Zonho
ven eclairs en pizza’s ten 
voorde van de ALSliga. 
Aanleiding voor die bak
woede is Erwin Coppejans, 
de echtenoot van hun coör
dinator Heidi Stippelmans, 
die al acht jaar aan de zeld
zame spierziekte lijdt.

De 44 gemeenten die gisteren 
een ‘kwaliteitscharter’ met het 
provinciebestuur onderteken
den, kunnen uit die pot putten 
om de fietspaden te verbeteren, 
nog meer autovrij te maken en te 
zorgen voor meer beleving on
derweg. ‘Dat geld komt jaarlijks 
bovenop het budget voor het ge
wone onderhoud van de fietspa
den. Wij volgen het ABCprinci
pe: autoluw, belevingsvol, com
fortabel en veilig. Zo blijft het 
eerste fietsknooppuntennetwerk 
ook het beste van de wereld’, zegt 
gedeputeerde Igor Philtjens.

Sinds 1995 is dat fietsroutenet
werk een feit. Het startschot 

werd gegeven door regionaal 
landschap Kempen en Maasland 
en Toerisme Limburg. Intussen 
zijn er routes door heel Limburg, 
goed voor jaarlijks meer dan 2 
miljoen fietsers. ‘Die zijn een be
langrijke motor voor de Lim
burgse vrijetijdseconomie. Zo 
spendeerden ze vorig jaar bijna 
29 miljoen euro. Maar het net
werk is er zeker ook voor de 
Limburgers zelf: het geeft hen de 
kans om overal veilig en vlot te 
geraken met de fiets.’

De provincie zorgt voor knoop
puntborden, bewegwijzering, 
maai en snoeiwerken en kleine 
herstellingen van het pad. De ge
meenten staan in voor grote her
stellingen aan de routes, onder
houd van picknickplaatsen en 
zitbanken, maaien van de ber
men en borstelen van fietspaden. 
(cv)

500.000 euro extra per jaar 
voor ‘beste’ fietsroutenetwerk
HASSELT De provincie 
komt de komende jaren 
over de brug met 500.000 
euro extra voor het Lim
burgse fietsroutenetwerk. 


