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Een interessante aanvulling bij het thema van dit OKV-num-
mer, De Groote Oorlog herdacht, is het boek van de Stichting 
Geo Verbanck dat recent verscheen. Auteur Anthony Demey 
behandelt alle oorlogsmonumenten van beeldhouwer Geo 
Verbanck (1881-1961).
De inleiding tekent de tijdsgeest na het einde van de Groote 
Oorlog, die geen enkele stad of dorp en geen enkele familie 
had gespaard. Er was behoefte om al dat lijden te herdenken. 
Er werden Vredesfeesten georganiseerd en de overheid sti-
muleerde het planten van vrijheidsbomen. Vele gemeenten, 
stadswijken, scholen, bedrijven en verenigingen wilden 
meer doen en namen het initiatief om herdenkingsplaket-
ten aan te brengen of monumenten op te richten. Dikwijls 
deden zij een beroep op een lokale kunstenaar of ambachts-
man, wat niet altijd de kwaliteit ten goede kwam. Soms wer-
den wedstrijden uitgeschreven met een offi  ciële jury. In 
Oost-Vlaanderen werden heel wat bekende beeldhouwers 
aangesproken. Eén van hen was Geo Verbanck, die keer op 
keer werd gesolliciteerd. De jonge Verbanck had internatio-
nale faam verworven met de monumentale beeldengroep ter 
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ere van de gebroeders Van Eyck, die vlak voor het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog was onthuld nabij de Sint-Baafs-
kathedraal in Gent. Bovendien had de stad Gent tijdens de 
oorlog een beroep gedaan op de kunstenaar voor het ontwerp 
van verschillende noodmunten en mocht hij onmiddellijk na 
de wapenstilstand in opdracht van de stad een erkentelijk-
heidsmedaille maken. Het hoeft dan niet te verbazen dat Geo 
Verbanck niet minder dan negen herdenkingsmonumenten 
realiseerde, plus een grafzerk voor een gesneuvelde soldaat 
op de begraafplaats van Elsene, die hij uitwerkte tot een heus 
oorlogsgedenkteken.
Het boek behandelt al deze monumenten chronologisch. In 
1920 was Geo Verbanck bijzonder bedrijvig. Tussen begin 
augustus en einde oktober werden vier van zijn monumenten 
onthuld. Het eerste was dat voor de omgekomen oud-leerlin-
gen van het voormalige Sint-Jorisinstituut in Gent, de school 
waar ook Geo Verbanck had gestudeerd. Een persoonlijke 
band had de kunstenaar eveneens met kanunnik Gabriël Van 
den Gheyn, voorzitter van de Maatschappij van Geschied- en 
Oudheidkunde in Gent, die het initiatief nam voor de op-
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Op 11 november 1918 werd in een trein-
wagon ergens in een bos bij het Franse 
Compiègne de wapenstilstand bezegeld 
na vier jaar Groote Oorlog. Daarmee 
kwam een einde aan verschrikkingen 
en een mensonterende en massale 
slachting. Vrijwel onmiddellijk was er 
algemeen behoefte om al dat menselijk 
leed te herdenken en een plaats te geven 
in een samenleving die zich aan het 
heropbouwen was. Gemeenten, stads-
wijken, scholen, bedrijven en verenigingen 
voelden de morele plicht hun doden op 
duurzame wijze te herdenken. Plaketten 
werden aangebracht, heuse monumenten 
opgericht.

Geo Verbanck, geroemd om zijn grote 
kwaliteiten als beeldhouwer dankzij de 
realisatie van het monument ter ere van 
de gebroeders Van Eyck nabij de Sint-
Baafskathedraal in Gent vlak vóór het 

uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, 
werd - meer dan zijn confraters 
- gevraagd voor een passend herden-
kingsmonument.
Niet minder dan negen monumenten 
uit de beginjaren van 1920 staan op 
zijn naam. Ook de grafzerk van een 
gesneuvelde soldaat werkte hij uit tot een 
oorlogsgedenkteken en speciaal voor de 
Necropolis te Grimde maakte hij twee 
beelden. Na de Tweede Wereldoorlog 
voegde hij nog drie monumenten aan zijn 
lijst toe.

In het boek wordt uitvoerig beschreven 
hoe elk gedenkteken tot stand kwam en 
welke enorme activiteit ontplooid werd 
om tot de resultaten te komen die wij 
vandaag nog kunnen bewonderen. Une 
tranche de vie wordt geschetst om de 
sfeer van die na-oorlogse dagen op te 
roepen.
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richting van een gedenkteken voor de geallieerden van de 
Grote Oorlog. Dit monument is te zien aan de Lakenhalle.
Auteur Anthony Demey is diep in de archieven gedoken om 
een beeld te schetsen van wat er zich allemaal heeft afge-
speeld voor een monument kon worden onthuld. De comités 
hebben nogal wat vergaderd, gediscussieerd en georgani-
seerd. En dan kon het soms toch nog fout lopen. Omdat de 
bronsgieterij niet tijdig het beeld van Geo Verbanck kon le-
veren terwijl de affiches voor de officiële plechtigheid al uit-
hingen, zoals in Moerbeke-Waas. Of de geldinzameling bleef 
ondermaats, zoals in Lotenhulle. Burgemeester Hulin de Loo 
was ondervoorzitter geweest van het comité dat het monu-
ment voor de gebroeders Van Eyck had begeleid. Hij kende 
Geo Verbanck en heeft hem de opdracht gegeven voor het 
herdenkingsmonument in Lotenhulle. Soms kreeg Verbanck 
een erg krappe timing opgelegd, zoals in Lebbeke, en verliep 
alles toch volgens plan.
Typisch voor Gent zijn de vele plaketten en monumenten die 
er kwamen op initiatief van wijken en straten. Verbanck re-
aliseerde die in de Eendrachtstraat (voor de slachtoffers van 
de Heerniswijk) en in de Sint-Niklaasstraat (voor de slacht-
offers van de 1ste wijk).
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Het laatste herdenkingsmonument voor de Groote Oorlog 
realiseerde Verbanck in 1924 in Dendermonde, waar de kun-
stenaar leraar beeldhouwkunst was aan de academie.
Volledigheidshalve behandelt het boek ook de ontwerpen van 
Verbanck die niet zijn uitgevoerd en zijn drie monumenten 
van na de Tweede Wereldoorlog in Roeselare, Ronse en Gent.
De vele foto’s, vooral de details, van de ingetogen en ont-
roerende bronzen van Geo Verbanck illustreren zijn mees-
terschap en tonen een kunstenaar die perfect de complexe 
gevoelens van verdriet, hoop en vreugde kan verbeelden. De 
archieffoto’s van de feestelijke onthullingen getuigen hoe 
deze herdenkingen hele gemeenschappen op de been heb-
ben gebracht.
 –
MARK VANVAECK




