Uitnodiging Geschied- en oudheidkundige kring 20 januari 2016

Geachte mevrouw
Geachte heer

Op woensdag 20 januari 2016 nodigen we u graag uit voor de eerste activiteit van de Geschied- en
oudheidkundige kring in het nieuwe jaar. Onze voorzitter Franz Aumann spreekt over Het begin van
de oorlog 14-18, gezien vanuit een bijzondere invalshoek. Oorlogsimpressies gelicht uit het dagboek
van de jonge graaf Joseph de Borchgrave d’Altena uit Horion-Hozémont.
Graaf Joseph de Borchgrave (1895-1975) was afkomstig uit Horion-Hozémont, niet bepaald vlak bij
Sint-Truiden. Hij werd later een gezaghebbend kunsthistoricus en hoofdconservator van de Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. In 1970 werkte hij mee aan de tentoonstelling ‘SintTrudo’s erf’, opgezet in het kader van de Sint-Trudofeesten van dat jaar.
Onze voorzitter kon zijn oorlogsdagboek inkijken. Het geeft de kersverse indrukken weer van een
verstandige jonge man met een degelijke opvoeding. Het adellijk milieu waarin hij opgroeide was
internationaal, met vooral aan moederszijde heel wat familiebanden naar het Duitse Rijnland. Dat
belette de jonge man niet een hevig patriot te zijn. In de loop van de oorlog werd hij overigens zelf
oorlogsvrijwilliger. In dat dagboek komen interessante gegevens tot uiting over het dagelijks leven van
de Belgen in die dagen. De totale afwezigheid van informatie (geen pers meer) en de koortsachtige
zoektocht daarnaar vallen op. De auteur van de notities stelt zich zeer kritisch op tegen de fabeltjes
die van mond tot mond verteld werden en steeds aangedikt of omgevormd. Pittige details geven het
verhaal smaak. Hoewel in hoofdzaak de gebeurtenissen in Luiks Haspengouw belicht worden, zijn
deze notities ook algemeen interessant. Zelfs de lotgevallen van de Sint-Truidense Burgerwacht
worden kort vermeld!

Praktisch: De activiteit gaat door op woensdag 20 januari 2016 om 20.00 uur in museum DE
MINDERE, Capucienessenstraat 1, 3800 Sint-Truiden. Deuren zijn open vanaf 19.45 uur.
Na afloop van de voordracht klinken we samen op het nieuwe jaar.

Van harte welkom op deze boeiende avond!
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