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Drank in loopgraven, © www.grootheers.be

Belgische soldaten in actie rondom Dendermonde, © HIDOC Dendermonde

De eerste oorlogsdagen kenmerkten 
zich door angst en chaos: de chaos van 
de mobilisatie, de angst voor de  
Duitsers, de vluchtelingen, de beschie-     
tingen, … Maar in die chaos 
probeerden heel wat mensen en 
groepen ook orde te bewaren. Het Land 
van Dendermonde werd in paraatheid 
gebracht voor de naderende vijand en 
dit moest militair zo ordelijk mogelijk 
gebeuren. Ook tijdens de bezetting 
trachtten de Duitsers orde tot stand te 
brengen en te handhaven door   
middel van een uitgebreide regelgeving. 
Omdat het Land van Dendermonde in 
het Etappengebiet lag, waren die regels 
strenger dan in de rest van het bezette 
land. In deze oorlogskrant bekijken we 
op welke manier de oorlog voor chaos 
zorgde, maar ook waarom en op welke 
manier verschillende mensen, groepen 
en instellingen probeerden om weer 
orde te brengen in die chaos en of die 
orde wel door iedereen aanvaard werd. 
We belichten bovendien de specificiteit 
van het Etappengebiet: de moeilijk-
heden en tegenstrijdigheden die het 
met zich meebracht, zowel voor de 
bewoners als voor de bezetter.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog distilleerde Charles   
Rubbens fijne Vlaamse jenever in zijn beroemde distilleerderij 
in Zele. Deze uitzonderlijke drank werd gemaakt met enkel de 
beste granen. De typische smaak was het gevolg van een  
verfijnd en afgewogen mengsel van geselecteerde kruiden.     
Dit kostbare recept is nog steeds een goed bewaard geheim dat 
tot vandaag nog enkel gekend is door de familie Rubbens en 
hun meester stokers. Rubbens “Poppies Gin” was een geliefde 
drank bij de Britse soldaten en hun officieren achter de 
frontlinies. Het gaf hen kracht en moed en liet ze voor een 
moment de harde en wrede oorlog vergeten. De erfgoedcel    
verloot onder alle juiste inzendingen van onderstaande vraag 
vijf flessen van deze unieke gin! 

WEDSTRIJD POPPIES GIN

VRAAG:

Mochten er tijdens de Eerste 

Wereldoorlog nog honden 

gespannen worden voor de 

karren? Het antwoord leest 

u ergens in deze oorlogs-

krant. 
Mail uw antwoord naar 

info@egclandvandendermonde.be 

voor 31 augustus 2014.     

In september worden de 

winnaars bekend gemaakt.
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Dit jaar herdenkt de hele wereld de 
start van de Eerste Wereld-
oorlog. Het is dan honderd jaar 
geleden dat Europa werd bezet 
door het Duitse leger en er een 
hevige loopgravenoorlog werd 
uitgevochten. Sporen van de Groote 
Oorlog zijn zeker ook in het Land 
van Dendermonde terug te vinden. 
In september 1914 werd de stad 
verwoest. De Duitse troepen  
bezondigden zich aan ernstige 
wreedheden tegenover de burger-
bevolking. Maar ook in de om-
ringende gemeenten heeft de 
oorlog een diepe impact gehad. 
De erfgoedcel wil met deze reeks 
van oorlogskranten de beleving 
van de Groote Oorlog in het Land 
van Dendermonde vertellen. Niet 
zozeer de grote veldslagen krijgen 
aandacht, maar wel de kleine  
getuigen van dit wereldconflict.  
Eerdere edities van de oorlogs-
krant handelden over kinderen in 
bezet gebied en steunverlening. 
Exact honderd jaar na de start van 
de bezetting gaat deze derde editie 
over de chaos tijdens de eerste 
maanden van de bezetting.  
De informatie komt uit het  
historisch onderzoek naar het 
dagelijks leven tijdens de Eerste 
Wereldoorlog dat door historici 
van vzw Geheugen Collectief werd 
uitgevoerd in opdracht van de erf-
goedcel. Daarnaast werd informatie 
verzameld tijdens de scansessies 
waarbij iedereen  oorlogsmateriaal 
kon laten digitaliseren.

Het Land van Dendermonde zet zich schrap 
Nog voor de Duitsers België binnen-
vielen op 4 augustus 1914 werd het 
Land van Dendermonde overspoeld 
door soldaten. Vanaf eind juli zakten 
Belgische militairen uit heel Vlaan-
deren af naar Dendermonde, dat dienst 
deed als mobilisatiecentrum. Na hun 
mobilisering kwamen soldaten hun 
uitrusting ophalen om zich daarna 
bij het leger aan te sluiten. Kort na de 
Duitse inval meldden zich nog eens 
zesduizend vrijwilligers uit de streek 
om het Belgisch leger te vervoegen. 
Dendermonde kreeg haar oude functie 
als vestingsstad terug. Twintigdui-
zend manschappen werden in de stad 
gekazerneerd, niet alleen in scholen, 

fabrieken en openbare gebouwen, maar 
ook bij de bevolking thuis. Met de 
soldaten kwam ook de militaire tucht. 
Bakkerijen, slagerijen en voertuigen 
werden opgevorderd door het leger. 
Het stadsbestuur kwam handen te kort 
om de toevloed aan soldaten onder 
controle te kunnen houden. De burger-
wacht werd gemobiliseerd en belast 
met ordehandhaving en bewakings-
diensten. Deze mannen maakten geen 
deel uit van het leger en hadden slechts 
een beperkte opleiding genoten, maar 
waren wel gewapend. Alles werd in 
gereedheid gebracht voor de nader-
ende oorlog. Er werden veldhospitalen 
opgericht in het Sint-Vincentius-

instituut, in het Heilig Maagdcollege en 
in de fabrieken van Philips-Glazer en 
Vertongen-Goens. 

Bronnen:
-  SADendermonde, AB 10 D 68, VÉWEZ 
(pseud. VAN WESEMAEL), De stad Den-
dermonde en hare helden, 7. 
-  STROOBANTS A. en GALLAND A., 
1914 Dendermonde aan de vooravond van 
de Eerste Wereldoorlog, 40. 
- GAWetteren, Archief Duitse bezet-
ting, augustus 1914, 14, bericht, dd. 
11/08/1914. 
- STROOBANTS A. en GALLAND A., 
1914 Dendermonde aan de vooravond van 
de Eerste Wereldoorlog, 40. 
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Vluchtende familie uit Dendermonde, met 
in de kruiwagen een dode zoon, © HIDOC 
Dendermonde

Vluchtende nonnen op weg van Dender-
monde naar Wichelen, privéarchief van 
August De Maesschalck,  Ere-voorzitter 
HOK Wichelen

De bevolking werd opgeroepen zich aan 
te sluiten bij de burgerwacht!
Een bijdrage van Bart Joos, Voorzitter Heemkundige Kring Overmere

Op 12 augustus 1914, acht dagen na het binnenvallen van de Duitsers in België, riep 
burgemeester Louis De Lausnay uit Overmere de bevolking op om aan te sluiten bij 
de burgerwacht. Opvallend aan de nota is dat er duidelijk verwezen wordt naar de 
Boerenkrijg.
'Heden 10 oogst (augustus). Denk medeburgers aan ons roemrijke voorvaderen. Toont 
aan allen dat de Overmeirenaars van den tegenwoordigen tijd niet in moed mogen 
onderdoen aan dezen van vroeger en beantwoord mijnen oproep in groot getal daar, 
hoe grooter uw getal is, hoe minder de last der waakzaamheid op ieder van u drukken 
zullen.'
Het is een poging om via de oprichting van de burgerwacht een beetje orde te 
brengen in de chaos. Uiteindelijk zullen drieënnegentig mannen de oproep beant-
woorden. Heel wat 'weerbare' jonge mannen waren immers al gemobiliseerd. De 
voornaamste taak van de Overmeerse burgerwacht was de bewaking en controle van 
het deel van de baan Dendermonde-Gent dat over grondgebied Overmere loopt.

De nota van burgemeester De  Lausnay van Overmere, © archief Heemkundige Kring Overmere

De pogingen van de legerleiding en 
het stadsbestuur om de mobilisatie 
en de kazernering van de troepen in 
Dendermonde zo ordelijk mogelijk 
te laten verlopen, werden in de war 
gestuurd door de vele vluchtelingen die 
de stad en de omliggende gemeenten 
overspoelden. Een paniekgolf van 
bange mannen, vrouwen en kinderen 
die hun hele hebben en houden op 
karren en koetsen hadden gestapeld en 
hun dieren voor zich uit dreven, ging 
het oprukkende Duitse leger vooraf. 
Ze brachten verhalen mee van bran-
dende dorpen, plunderingen en Duitse 
gruweldaden. De gemeentelijke en pro-
vinciale overheden probeerden met alle 
macht om de geruchten te ontkrachten, 
de bevolking tot rust en orde aan te 
manen. Via posters, krantenartikels en 
andere kanalen werd opgeroepen om 
kalm te blijven, niet te vluchten en na 
tien uur 's avonds niet meer op straat te 
komen. 

De bevolking van het Land van Den-
dermonde wist niet wie te geloven en 
wat te doen: wachten of vluchten? De 
huiveringwekkende verhalen die de 
vluchtelingenstromen brachten, had-
den angst, twijfel en chaos veroorzaakt, 
maar de Duitse verkenners die al dagen 
door de streek reden, gedroegen zich 
correct. Een groot deel van de inwoners 
bleek echter niet immuun voor de 
horrorverhalen van de vluchtelingen
en besloot om ook zelf veiliger oorden 
op te zoeken. Heel wat mensen ver-
lieten hun geboortedorp en gingen 
op weg. Zonder te weten waarheen en 
zonder te weten wanneer en of ze nog 
zouden terugkeren. Ze namen mee 
wat ze konden dragen en volgden de 
vluchtelingenstromen naar het Waas-
land of naar West-Vlaanderen om van 
daaruit naar Nederland, Frankrijk of 
zelfs het Verenigd Koninkrijk te trek-
ken. De chaos die de vluchtelingen-
stromen teweegbrachten was enorm. 
Toen op 24 augustus Duitse ulanen, 
verkenners te paard, werden ge-
signaleerd, sloeg de paniek toe. In 
Lebbeke kwamen vluchtelingen toe 
uit Aalst en Opwijk die de Lebbeekse 
bevolking met hun verhalen de stuipen 
op het lijf joegen. Ook heel wat 
Lebbekenaars namen daarop de benen. 
In Dendermonde wilde iedereen zo 
snel mogelijk over de Scheldebrug, de 
enige doorgang naar het nog veilige 
Waasland. De duizenden vluchtelin-

De Duitsers komen! 
gen vormden een kluwen waar geen 
doorkomen meer aan was. Mensen 
werden vertrappeld of kwamen onder 
voertuigen terecht. Sommigen waagden 
zich niet in de chaos en keerden onver-
richter zake terug. Zonder precies doel 
of plan doolden mensen rond op zoek 
naar veiliger oorden. In die chaos kwam 
het niet weinig voor dat kinderen ver-
loren liepen of koppels en familieleden 
elkaar uit het oog verloren. Maar ook 
achtergebleven familieleden bleven in 
het ongewisse over het lot van hun ge-
vluchte broers, zussen, vaders, moeders, 
ooms en tantes. In kranten werden 
massaal zoekertjes gepubliceerd met 
namen van mensen die door hun            
familieleden gezocht werden. 

Bronnen:
- GAWetteren, Archief Duitse bezetting, 
augustus 1914, 63, verzoek gouverneur, dd. 
25/08/1914. 
- STROOBANTS A. en GALLAND A., 1914 
Dendermonde aan de vooravond van de 
Eerste Wereldoorlog, 44. 
- Zoeken vluchtelingen en vermisten, Gazet 
van Antwerpen, dd. 19/09/1914. 

Help! 
De burgemeester vlucht!

Een door Arthur Blindenbergh ondertekende laissez passer, © archief Heemkring Ter Palen, 
Buggenhout

Niet alleen de gewone burger-
bevolking panikeerde door de 
gruwelverhalen, ook ambtenaren 
werden door paniek getroffen. In 
Buggenhout vluchtten de burge-
meester, de gemeentesecretaris 
en de schepenen. Het was Arthur 
Blindenbergh, de politiecommis-
saris van Buggenhout, die het roer 
over de stuurloze gemeente moest 
overnemen. Nochtans had Paul 
Berryer, minister van Binnen-
landse Zaken, een oproep gedaan 

aan alle gemeentelijke en andere 
overheden om op post te blijven. 
Het was immers de ambtenaren 
hun plicht om de orde te blijven 
handhaven.

Bronnen:
- PAOost-Vlaanderen, 0/333/16. 
- GAWetteren, Archief Duitse bezetting, 
augustus 1914, 4, brief aan de burge-
meesters, dd. 1/08/1914.

Linda De 
Vlieger uit  
Buggenhout 
verwerkte 
het oor-
logsver-
haal en de  
zinloosheid 
van elke  
oorlog in 
een gedicht:

Ergens in de morgen

Ergens in de morgen
zingt een rivier mistroostig
druppelt dauw in rouw
voor een zinloze dood.

Een vlinder zwevend op de wind

op weg naar nergens
herinnert zich de lach
van een zorgeloos kind
en de zoete geur
van klaprozen.

De reis gaat door
een ziel die rond op rood
doordrenkte aarde dwaalt
sluit de ogen en droomt
de tijd voorbij.

Een dal vult zich met leegte
een moment verliest zich

in een leven niet meer geleefd

onuitgesproken woorden
voorgoed voorbij.



De angst voor Duitse gruwel was niet 
geheel onterecht. Er heerste onder de 
Duitse troepen een franc-tireurspsycho-
se. Officieren en propaganda hadden 
de Duitse soldaten overachterdochtig 
gemaakt voor burgers die het op hen 
gemunt hadden. Uit elk raam, achter 
elke deur en in elke straat verwachtten 
ze de zogenaamde franc-tireurs of vrij-
schutters. De zenuwachtige en bange 
soldaten schoten op alles wat bewoog 
en ontzagen de burgers niet. Om het 
brutale optreden van de Duitsers te 
proberen temperen, werden burgers 
door de Belgische overheid aange-
maand zich vooral niet in de gevechten 
te mengen. De gemeente Wetteren 
drukte erop dat de bevolking zich 
‘kalm en koelbloedig’ diende te houden. 
‘Indien er zich Duitsche troepen in de 
gemeente vertoonen, dat iedereen in zijn 
huis blijve en zijne vensterluiken sluiten, 
zoo handelende zullen de vijandelijke 
soldaten geen voorwendsel vinden om te 
beweren door de burgers aangevallen te 
zijn en geene wederwraak kunnen uitoe-
fenen’. Om dezelfde reden werden ook 
alle vuurwapens van burgers gecon-
fisqueerd. Dat de burgerwacht, die door 
de Duitsers niet als reguliere eenheid 
maar als burgers werden aanzien, ook 
aan gewapende gevechten deelnam, 

Houten barakken of noodwoningen in Dendermonde, © HIDOC Dendermonde Verwoest Dendermonde, © HIDOC Dendermonde
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Duitse angst voor scherpschutters

Belgische scherpschutters, © HIDOC Dendermonde

maakte de achterdocht van de Duitsers 
tegenover burgers enkel maar erger. 
De Duitse legerleiding en de officieren 
te velde gebruikten de zogenaamde 
franc-tireursaanvallen als rechtvaar- 
diging voor hun brutale optreden 
tegenover de Belgische bevolking. De 
al dan niet vermeende franc-tireurs 
zorgden dus voor een angstpsychose 
onder de Duitse troepen, waardoor ze 
brutaal optraden. Dit optreden werd 
door de legerleiding gerechtvaardigd 
door te zeggen dat er voortdurend op 
de troepen geschoten werd, waardoor 
de angst bij de soldaten nog meer 
toenam, wat dan weer voor nog meer 
brutaliteit zorgde. Een neerwaartse 
spiraal. 

Bronnen:
- PAOost-Vlaanderen, 0/333/16. 
- GAWetteren, Archief Duitse bezetting, 
augustus 1914, 4, brief aan de burge-
meesters, dd. 1/08/1914. 
- LIKPES J., Rehearsals: The German 
Army in Belgium, August 1914, passim. 
- GAWetteren, Archief Duitse bezetting, 
augustus 1914, 6, bestuurlijk bericht, dd. 
19/08/1914. 
- GAWetteren, Archief Duitse bezetting, 
augustus 1914, 27, bericht, dd. 16/8/1914. 

Begin september hadden de Bel-       
gische troepen zich teruggetrokken in 
de fortengordel rond Antwerpen. De  
Duitsers probeerden via een rondtrek-
kende beweging aan te vallen. Daar-
voor moesten ze de Schelde oversteken. 
Dendermonde lag in de weg. De hoop 
van de lokale overheden dat de Duit-    
sers Dendermonde zonder al te veel 
geweldplegingen zouden voorbij-
trekken als de bevolking zich maar 
kalm hield, was dus ijdel. Op vrijdag 4 
september werd Dendermonde van-
uit twee Duitse stellingen onder vuur 
genomen. Toen de Duitse troepen naar 
de stad oprukten, verlieten de Belgische 
soldaten die de stad moesten bescherm-
en en de meeste burgers de stad. Ze 
trokken de Schelde over in noordelijke 
richting en lieten de stad aan de Duitsers. 
Straat voor straat kamden de Duitse 
troepen de stad uit. Daarbij gebruik-
ten ze burgers die voor hen uitliepen 
als schild, bevreesd dat er vanuit 
de verlaten huizen toch nog op hen 
geschoten zou worden. Op zoek naar 
de burgemeester, die gevlucht was naar 
Sint-Niklaas, werden alle mannen die 
ze nog in de stad aantroffen, als gijze-
laar opgepakt. Eén voor één werden 
alle gebouwen uitgepluisd. De Duitsers 
waren doodsbenauwd dat er ook na het 
vertrek van de Belgische troepen bur-
gers op hen zouden schieten. Ze waren 
zenuwachtig en voelden zich niet 
veilig. De burgers werden verzameld 
en kregen het bevel de stad te verlaten, 
de zieken in het hospitaal werden door 
soldaten buiten de stad gebracht en 

Dendermonde brandt!
achtergelaten. Ondertussen plunderden 
Duitse soldaten de huizen in de stad. 
Ook in de omliggende gemeenten 
speelden zich gelijkaardige taferelen af. 
Tegen de avond werden de gijzelaars in 
kleine groepjes vrijgelaten. 
De volgende ochtend ging het woord 
de ronde; de Duitsers zouden de stad 
platbranden, zogezegd omdat de 
bevolking op de troepen had gescho-
ten. Een voor een werden alle huizen 
in brand gestoken, het plunderen ging 
door. De mannelijke inwoners 
die nog ter plaatse waren werden 
naar Lebbeke gebracht en vandaar 
naar Duitse krijgsgevangenkampen 
gedeporteerd. De volgende dagen en 
weken bleven Dendermonde en de 
omliggende gemeenten het decor van 
kat-en-muisspelletjes tussen Belgische 
en Duitse troepen. Dan was de stad in 
Belgische handen, dan weer in Duitse. 
Schermutselingen en beschietingen 
wisselden elkaar af. Op 29 september 
heroverden de Duitsers voor de laatste 
keer Dendermonde. De gevechten 
verplaatsten zich naar Zele, Berlare en 
andere omliggende gemeenten. Ook 
daar vluchtten de burgers in paniek 
weg. Ondertussen waren de Belgische 
troepen begonnen met het evacueren 
van de forten. De Duitse poging om dat 
te verhinderen, zorgde voor heel wat 
schade in de streek. 

Bronnen:
- STROOBANTS A. en GALLAND A., 
1914 Dendermonde aan de vooravond van 
de Eerste Wereldoorlog.

Als een donkere onweerswolk trok het front voorbij. Dendermonde en vele andere 
gemeenten lagen in puin. Huizen en historische gebouwen waren afgebrand. 
Vanaf 12 oktober mochten de burgers van de Duitse bezetter terugkeren. Midden 
oktober keerde ook de stadsadministratie terug. De meeste burgers vonden slechts 
puinhopen en afgebrande resten terug van hun huis. Sommigen konden blij zijn 
als alleen hun bezittingen waren geplunderd. Langzaamaan probeerden de burgers 
weer wat orde op zaken te krijgen. De gemeentelijke overheden probeerden zo 
goed en zo kwaad als het kon het openbare leven weer op gang te trekken en de 
noden van hun bevolking te lenigen. Voedselbevoorrading was een van de meest 
prangende problemen. Maar ook de scholen moesten weer zo snel mogelijk open-
gaan en de postbedeling diende weer op gang te komen. 
Begin november was de grootste chaos geluwd. ‘Het leven in de stad heeft zijnen 
normalen gang aangenomen; alle huizen die nog staan zijn bijna allen bewoond. 
Vele anderen wonen op kamers en anderen wonen ook op het Begijnhof. Er wordt 
reeds mis gedaan in het pensionaat van Vincent de Paul. Daar wordt aan de behoef-
tigen soep uitgedeeld. Etenvoorraad is hier genoeg, uitgenomen wat het brood betreft; 
er is bloem te kort en daarmee stijgt de prijs. Daar er geen brood is in de stad, buiten 
de boerenbakkers het volk uit; zoo geven wij daareven voor een brood van 800 gram-
men 0,52 centiemen, oprecht wraakroepend. Schuld: geene politie op den buiten,’ zo 
schreef G. Burssens in november 1914.

Bronnen:
- STROOBANTS A. en GALLAND A., 1914 Dendermonde aan de vooravond van de 
Eerste Wereldoorlog.

Langzaam keerde het leven terug in Dendermonde



h k a l e n d E R  f
zondag

17 Augustus 
2014

17 augustus 2014
tot 

13 december 2014

info
Cultuurdienst Lebbeke
reservatie
052/250812

info
toerisme@dendermonde.be
reservatie
052/213956

info
Jean Verhaegen
reservatie
052/410395

zondag 
24 Augustus 

2014

 
2 September 

2014

info
Heemkring Osschaert

info
Heemkring Osschaert

zaterdag 
27 September 

2014

zaterdag 
27 September 

2014

 
27 september 

tot 12 november 
2014

zaterdag en
zondag 

30 en 31 
augustus 

2014

info
Cultuurdienst Lebbeke
reservatie
052/250812

info
Walter Peeters
reservatie
052/472694

info
NSB Buggenhoutreservatie

Voorstelling  b   Dichtbundel over WOI door Etienne Colman    Z  ID + ART, St. Jansstraat 27  

te 9220 Hamme b organisatie: Heemkring Osschaert

namiddag   b Herdenkingsoptocht  b   Slag om Buggenhout    Z  Opstal, van de 
Wiesbeek tot de Patattenmolen    b organisatie: Sympathisanten NSB Buggen-
hout

Tentoonstelling  b   WOI - Reflectie in Hamme Z  ID + ART, St. Jansstraat 27   

te 9220 Hamme b organisatie: Heemkring Osschaert 

Gegidste busreis    b de Grooten Oorlog  doorheen de Westhoek   
b  organisatie: VL@S 

14u00   b Historische evocatie   b De Terugtocht 1914-1918        
b organisatie: Cultuurdienst Lebbeke

Herdenkingsweekend   b Slachtoffers uit Lebbeke    Z Lebbeke, rondpunt 
L.Duboisstraat  b  organisatie: Cultuurdienst Lebbeke

Tentoonstelling   b "Tegen-Strijd. De beleving van de Groote Oorlog in het Land van Dendermonde"  
Z Dendermonde, Bibliotheek, zaal 't Sestich,  Kerkstraat 111  
b organisatie: Stad Dendermonde ism Erfgoedcel Land van Dendermonde

Voorstelling jaarboek 2014   b Jaarboek 2014    Z Lebbeke, CC De Biekorf
 b   organisatie: Heemkring Lebbeke & KVLV Berlare
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info
Cultuurdienst Berlare  
reservatie
052/424247

info
Anne-Marie D’hooge 
reservatie
052/445069

7 tot 9 
september 

2014

zaterdag 
6 September 

2014

 12 tot 15 
september 

2014

13 tot 16 
september 

2014

vrijdag 
26 september 

 

vrijdag 
26 September 

2014

vrijdag 
26 September 

2014

info
Bas Lauwaert
reservatie
052/470195

info
André De Clercq
reservatie
052/468239

info
Jean Verhaegen
reservatie
052/410395

info
NSB Buggenhoutreservatie

info
Werkgroep Erfgoed          
Uitbergen

Tentoonstelling   b    Moerzeke in de oorlogsjaren  Z   Moerzeke, Oud Gemeentehuis 
organisatie: Bas Lauwaert

20u00 b   opening tentoonstelling HOK Berlare       Z Berlare, gemeentehuis
b organisatie: HOK Berlare

avond  b Herdenking  b   Slag om Buggenhout     Z Buggenhout-centrum
b organisatie: Sympathisanten NSB Buggenhout

19u30     b  Herdenkingsavond     b      “De eerste oorlogsmaanden in Zele” 
Z Polyvalente zaal “Jan Praet”, Lokerenbaan 43, Zele

Tentoonstelling   b   Eerste Wereldoorlog Z Lebbeke, Galerie De Fontein  
b  organisatie: Heemkring Lebbeke

Tentoonstelling   Z   Uitbergen, Gemeentehuis      
b organisatie: Werkgroep Erfgoed Uitbergen

Uitstap  b   Uitstap naar de Westhoek   b    organisatie: NSB Zogge



Bronnen:
- DE LOOZE H., , Ooggetuigen van het 
gevecht om de Schelde en de Durme.
- GOOSSENS P. en MEIRESONE L., 
Vlaanderen Niemandsland 1914.
- GERLO F., , Dagboek in: Peter Saerens, 
Baasrode. De oorlogsjaren.
- Remi Picavet, Gemeente Hamme. 
Centraal Comiteit van Hulp en Voeding. 
Samenvattend Overzicht der Werkzaam-
heden 1 Augustius1914 – 31 December 
1915 en Het onderstandswerk voor Nood-
lijdenden van Hamme Gedurende den 
Wereldoorlog.
- Meerdere dagboeken van soldaten en 
bewoners.
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De vernielde bruggen, © Privéarchief 
Hugo De Looze, Hamme

Uit de krant "Onze Stad", © Bibliotheca Wasiana

Voor de inval van de Duitsers in België 
op 4 augustus 1914 bereidde Hamme vol-
op zijn kleine kermis voor. Het zouden 
bijzondere feesten worden met als 
hoogtepunten de paardenloopwedstrij-
den en de vliegfeesten. De beroemde 
luchtvaartpionier Jan Olieslaegers stond 
bovenaan de affiche. Helaas werden de 
feesten op het laatste nippertje afgelast. 
De algemene mobilisatie van 31 juli liet 
het feestcomité geen andere keuze. Het 
al half opgebouwde vliegtuig van 
Olieslaegers werd afgebroken, met de 
tram naar Temse gebracht en van daaruit 
met een Wilfordboot terug naar Antwer-
pen verscheept. Dat was uiteraard een 
grote teleurstelling. De secretaris van 
het Hamse hulpcomité, Remi Picavet, 
schreef deze woorden: "En op 2 Augustus 
1914 klepte hier de dorpsklok en schalden 
klaroenen door Hamme’s straten, om onze 
krijgers op te roepen… En ’t feestgedoe 
en de kermispret verzwonden voor de op-
bruischende gevoelens van diep geankerde 
landstrouw en oprecht plichtbesef. ‘k Zie 
ze nog optrekken onze milicianen. ‘k Zie 
ze nog wuivend en roepend aan de vens-
tertjes van de lange treinen. ‘k Herinner 
me nog het roerend afscheid en dien innig 
diep gevoelden moederkus. We beleefden 
droeve uren van angstig scheiden." 
Stilaan werd de oorlog voelbaar in 
Hamme. De burgerwacht werd inge-
schakeld om de wegen en de spoor- en 
tramlijnen te bewaken en plunderingen 
te voorkomen. Vanaf 7 augustus was in 
Oost-Vlaanderen een staat van beleg van 
kracht. Dat betekende dat de burgerlijke 
overheden voortaan de militaire bevelen 
moesten opvolgen. Burgemeester        
Edmond De Geyter riep op 10 augustus 
de gemeenteonderwijzers samen om de 
organisatie van de hulp te organiseren. 
Op 14 augustus kwam een Plaatselijk 
Comiteit tot stand. Zij moest de hulpver-

Hamme: nog niet bezet maar toch al in rep en roer

lening in goede banen leiden. Op 28 au-
gustus deelde het Hamse comité voor de 
eerste maal soep, brood en melk uit en 
op 1 september werden al 585 gezinnen 
geholpen. Het hulpcomité moest niet 
alleen behoeftige Hammenaren voeden, 
maar ook vluchtelingen uit Wilsele, 
Leuven, Baasrode, Wolvertem, Grember-
gen, Sint-Gillis, Dendermonde, Brussel, 
Namen en Moerzeke. 

Vooral de bezetting en vernieling van 
Dendermonde op 4 september had een 
grote impact op het aantal vluchtelingen. 
Duitse eenheden stootten door tot aan 
de grens met Hamme en de Belgische 
verdedigers trokken zich terug. Daarbij 
vernielden ze de Durmebruggen en 
zetten ze de linkeroever van de Durme 
onder water. Toen de Duitsers zich 
weer terugtrokken uit Dendermonde, 
herstelden de Belgen de door henzelf 
vernielde Durmebruggen. De bewoners 
hadden voor de eerste maal duidelijk 
kanongebulder gehoord. Dat zou zo 
blijven tot aan de verovering van hun 
gemeente.
Eind september bezetten de Duitsers 
Dendermonde weer. Dat bracht opnieuw 
vluchtelingenstromen op gang richting 
noorden. Door de verhalen die zij mee-
brachten, hoorden de Hammenaars over 
de brandstichtingen en verwoesting van 
de stad. Na de tweede Duitse verovering 
van Dendermonde werd de Belgische 
vierde divisie richting Durme en Schelde 
gestuurd om de Duitsers te beletten over 
te steken. Vanaf 24 september bewaakte 
die divisie, die nog zo’n zes- tot zeven-
duizend soldaten telde, de Schelde van 
Driegoten tot Uitbergen. De reserve-
troepen werden ingekwartierd in Zogge, 
Hooigat, Ardoystraat, Rodendries en 
omgeving. De reservetroepen voor Kas-
tel, Moerzeke en Grembergen waren in ’t 

Spurt in Hamme ingekwartierd.
Dat bleef het geval tot woensdag 7 
oktober. ’s Nachts hadden de Duitsers in 
Schoonaarde de Schelde overgestoken 
richting Berlare en de nacht daarop 
bouwden ze een brug. De doorbraak 
was een feit. Belgische troepen trokken 
zich terug. Daarbij werden in de vroege 
ochtend van 8 oktober de Mirabrug, de 
spoorwegbrug, de brug naar Waasmun-
ster en vanaf de middag de bruggen in 
Lokeren opgeblazen. Op aanraden van 
het leger waren de meeste bewoners 
gevlucht richting Waasland of Zeeuws-
Vlaanderen. De rijkere bewoners hadden 
Hamme al eerder verlaten, naar Neder-
land of Groot-Brittannië. In Hamme 
waren tijdens de verovering door de 
Duitsers op 8 en 9 oktober nog een vijf-
honderdtal van de ruim veertienduizend 
bewoners achter gebleven: bejaarden, 
zieken, gebrekkigen en landbouwers die 
hun boerderij niet wilden verlaten. De 
meeste vluchtelingen keerden enkele 
dagen later terug naar hun woonplaats. 
Ruim vier jaar bezetting kon beginnen.

Logementsbewijs van soldaten                       
te Kwatrecht, Wetteren in 1918 ,
© Privéarchief Paul Raemdonck 

Duitse soldaten laten zich fotograferen bij 
Aloïs De Backer, Zele, © Privéarchief Etienne 
Quintyn, Zele

1917 Winter in Hamme bij de kapotte spoorwegbrug, © Privéarchief Hugo De Looze, Hamme Kijkend naar brandend Dendermonde © Privéarchief Hugo De Looze, Hamme

Uit wie bestond de bezettersmacht?
De Duitse bezettersmacht die in het 
Land van Dendermonde gestatio-
neerd werd en er het bezettingsregime 
uitoefende, waren niet de troepen die 
plunderend en brandstichtend door 
Dendermonde trokken in september 
1914. De soldaten van de Landsturm 
waren veelal oudere mannen die minder 
geschikt waren voor actieve front-
dienst. Daarnaast werden er ook 
soldaten rechtstreeks van het front on-
dergebracht. In het Etappengebiet kwa-
men de Duitse gevechtstroepen namelijk 
op ‘grote rust’. Na een aantal maanden 
aan het front kregen de eenheden een 
paar dagen of weken rust die ze in het 

Land van Dendermonde doorbrachten. 
Deze gevechtstroepen werden tijdens 
hun rust ingekwartierd bij de bevolking. 
Aangezien het Land van Dendermonde 
eerder aan de oostgrens van het Etap-
pengebiet lag, kregen de meeste gemeen-
ten pas tegen het einde van de oorlog 
echt te maken met de inkwartiering van 
gevechtstroepen. De bezettingstroepen 
bleven wel gedurende de hele oorlog in 
het Land van Dendermonde. 

Bronnen:
- DE MEESTER E., Structuur en werk-
ing etappe tweede Duitse vierde leger in 
Vlaanderen (1914-1918). 

Een bijdrage van Hugo De Looze, Hamme.

Molen Kastel, © Gemeentebestuur Hamme



Voortaan verplichte identificatie!
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De bewegingsvrijheid in het Etap-
pengebiet was beperkter dan die in het 
General-Gouvernement. Om controle 
te kunnen uitoefenen op de burgers 
moest iedereen zich te allen tijde kun-
nen identificeren en was elke verplaat-
sing buiten de eigen gemeente onder-
hevig aan strikte regels. 
In de Kommandantur in Dender-
monde, die gevestigd was in een 
herenhuis op de Vlasmarkt, was ook 
het Passbüro ondergebracht. In Wet-
teren was een Passnebenstelle, een soort 
bijkantoor van het Passbüro. Vanaf juli 
1915 werd iedereen ouder dan vijftien 
jaar verplicht om een ‘eenzelvigheids-
bewijs’ bij zich te dragen. Dit was een 
soort van identiteitskaart, een nieuw 
fenomeen voor de bevolking. Met 
twee getuigen moest iedereen zichzelf 
laten identificeren en fotograferen. 
Vanaf dat moment mocht je niet meer 
buitenkomen zonder deze eenzelvig-
heidskaart op zak te hebben. Wie geen 
kaart had, ze vergat of verloor kon 
rekenen op represailles. Vanaf augustus 
1916 kon het verlies van zo’n pas met 
een geldboete van 1000 mark of een 
gevangenisstraf van zes weken bestraft 
worden.
Wie zich buiten de gemeente wilde 
begeven, moest over een Reiseschein 
beschikken. Om dat Reiseschein te 
bekomen, moest je je eveneens naar 
het Passbüro begeven en daar het doel 

van de reis uitleggen. Als de Duitse of-
ficier je aanvraag goedkeurde, kreeg je 
een paspoort waarmee je de gemeente 
mocht verlaten. Boezemde je verhaal 
weinig vertrouwen in, dan werd je 
aanvraag afgekeurd. Reizen buiten het 
Etappengebiet waren aan nog strengere 
regels onderhevig. Vooral voor de ge-
meenten die aan de rand van het Etap-
pengebiet lagen, waren deze restricties 
lastig. De burgemeester van Lebbeke 
schreef in zijn dagboek: 
‘De grensscheiding tusschen het generaal 
gouvernement en de Etappen wordt 
afgeteekend. De scheidslijn loopt tus-
sen Lebbeke en Opwyck. Ik kan op dat 
oogenblik op verre na niet gissen welke 
moeilijkheden dit fijt [sic] mij voor de 
toekomst over den hals moest halen. 
Door deze maatregel wordt mijne ge-
meente grensplaats op de groote verkeer 
baan die het land van Waes met Brussel 
in verbinding stelt, dus ook het brand-
punt van den smokkelhandel. Van dit 
oogenblik moesten alle lieden die in de 
richting van Brabant de gemeente ver-
laten wilden van pasporten en eenzelvig-
heidsbewijzen voorzien zijn.’ 
Maar ook voor wie wel een Reiseschein 
had weten te bemachtigen, bleef reizen 
duur en moeilijk. Infrastructuur en 
openbaar vervoer waren volledig 
verstoord: karren, paarden en auto’s 
werden opgeëist. Wie na acht uur ’s 
avonds wilde reizen had daarvoor een 

Tweetalig eenzelvigheidsbewijs (identiteits-        
kaart) van Margeretha Pannekoek, 1917, 
© Privéarchief Etienne Quintyn, Zele

Identiteitskaart van Clementine Servaes, 
1917, © Archief Heemkring Ter Palen, 
Buggenhout

Onder 
Duitse heer-
schappij: de 
regelgeving 
in het Etap-
pengebiet
Meteen na de installatie van het be-
zettingsbestuur, vaardigde de Duitse 
overheid een hele reeks Verordnungen 
uit. Deze regels werden aangeplakt 
op openbare plaatsen en gepubliceerd 
in het Verordnungsblatt. Algauw 
maakte de bevolking van het Land 
van Dendermonde kennis met de 
deutsche Gründlichkeit. De hele be-
zetting door zou het openbare leven 
geregeld worden door duizenden 
grote en kleine Verordnungen en 
Bekanntmachungen die voortdurend 
veranderden. De regelgeving bestreek 
bijna alle aspecten van de maatschap-
pij: zowel het openbare leven, de 
landbouw en de economie, de com-
municatie en het vervoer als volks-
gezondheid en zelfs dierenwelzijn 
werden door Duitse verordeningen 
geregeld. 
Daarnaast diende de Etappe ook als 
bevoorradingsgebied en logistieke 
ondersteuning voor het front. 
Arbeiders, diensten, goederen en 
materialen die nodig waren voor de 
oorlogsvoering konden zonder meer 
van de bevolking worden opgeëist. 
Het bezette gebied was het economi-
sche hinterland voor het Duitse front 
en werd niet alleen geacht om de 
bezetting te bekostigen, maar ook bij 
te dragen aan de bekostiging van de 
Duitse gevechtstroepen. Hierover kan 
meer gelezen worden in de tweede 
editie van de oorlogskrant.

speciale pas nodig en tussen mid-
dernacht en vijf uur ’s ochtends werd 
zelfs alle verkeer tussen de gemeenten 
verboden, behalve voor artsen, vroed-
vrouwen en priesters.
Sommige groepen werden extra ge-
viseerd. De Duitsers waren zich bewust 
van het gevaar dat jonge mannen via de 
Nederlandse grens naar het Belgische 
front zouden proberen te vluchten om 
zich daar aan te sluiten bij het strij-
dende leger. Om dat te voorkomen, 

moesten alle ‘weerbare’ mannen zich 
regelmatig aanmelden op het Meldeamt 
om te bewijzen dat ze nog steeds in de 
gemeente verbleven. In Dendermonde 
werden alle vroegere burgerwachten, 
gewezen Belgische soldaten, vrijgelaten 
burgerlijke en militaire krijgsgevangen 
en alle weerplichtige Belgen (d.w.z. 
alle mannen geboren tussen 1880 
en 1898) verplicht om zich met hun 
eenzelvigheidskaart aan te dienen in 
het Meldeambt, in zaal Alcazar op de 

Toen het front zich enigszins stabili-
seerde, zagen de Duitsers zich gecon-
fronteerd met een groot bezet gebied. 
Hiermee hadden ze geen rekening ge-
houden. De doortocht door België had 
snel en feilloos moeten verlopen en had 
niet mogen verzanden in een bezet-
tingsregime. Toen die situatie zich toch 
opdrong, was de eerste en belangrijkste 
zorg van het Duitse bezettingsbestuur 
om orde te scheppen in de chaotische 
toestand waarin het land verzeild was 
geraakt. Vluchtelingen moesten zo 
snel mogelijk terugkeren naar huis en 
het openbaar leven moest onder een 
strikte wetgeving gesteld worden. Om 
het Duitse leger een veilig achterland te 
bieden en de aanvoer vanuit Duitsland 
te vrijwaren, werd het bezette België 
opgedeeld in verschillende zones. Het 
grootste deel van bezet België behoorde 
tot het Okkupationsgebiet, onder leiding 
van het General-Gouvernement, de 
centrale militaire organisatie. Het 
Operationsgebiet was een vijfentwintig 
kilometer brede strook achter het front, 
waar het Duitse leger met ijzeren vuist 
de krijgswet liet gelden. Het gebied 

Van chaos naar orde: de installatie van het bestuur

tussen het Operationsgebiet en het Ok-
kupationsgebiet, waarin het Land van 
Dendermonde lag, was het Etappen- 
gebiet. Zowel Oost- als West-Vlaan-
deren, Luxemburg en een deel van 
Henegouwen behoorden tot het  
Etappengebiet, maar de precieze 
grenzen veranderden naargelang de 
verschuivingen van het front. Toen 
Sint-Niklaas, Temse en Nieuwkerken 
bij het General-Gouvernement werden 
gevoegd, kwam het Land van Dender-
monde aan de rand van de Etappe te 
liggen. 
Het Etappengebiet stond onder het  
militair bestuur – de Etappeninspektion 
– van het Vierde Duitse leger en was 
onderverdeeld in verschillende  
Etappenkommandanturen. Dender-
monde had haar eigen Etappenkom-
mandantur.  Onder het niveau van 
de Etappenkommandantur hadden de 
meeste gemeenten ook een eigen  
Ortskommandant, die plaatselijk de 
leiding had. Naast het militaire bestuur 
bleven de Belgische instellingen 
bestaan. De verschillende gemeenten 
behielden in theorie hun autonomie, 

maar in realiteit waren zij onderge-
schikt aan de militaire regelgeving van 
de Etappen- en de Ortskommandant. 
Wie te hard tegen de haren van de 
Duitsers instreek, werd afgezet of  
gedeporteerd en vervangen door  
gewilligere personen. De burgemeesters 
moesten de wetten van de Duitsers 
doorvoeren en erop toezien dat hun 
bevolking de nieuwe regels opvolgde. 
Dat er geen politie was om de zaken te 
controleren, zou snel veranderen. De 
Duitse bezettingsmacht was eropuit 
om het gehele leven onder controle te 
brengen en te houden. 

Bronnen:
- SPENGLER, Handausgabe des Gesetz- 
und Verordnungsblattes für die okkupi-
erten Gebiete Belgiens, 374. 
- FLAMA, De wetgeving in het Etappenge-
biet (West- en Oost- Vlaanderen) van het 
Vierde Duitse leger 1914. 
- VANDENBOGAERDE S., Een kijk op 
de administratiefrechtelijke organisatie 
van het “Etappengebied” tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, 51. 

Duitse soldaten in Dendermonde, © HIDOC Dendermonde Duitse soldaten werden ingekwartierd op de boerderij van 
Bernard Van Hoorde, Laarne, © Privéarchief van Chantal 
Van De Steen. 
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Regels en verordeningen kunnen 
natuurlijk maar effectief zijn als de 
naleving ervan ook gecontroleerd kon 
worden. Het bezettingsleger was veel 
te klein om op de stipte uitvoering 
van alle regels door de bevolking toe 
te zien. Daarom werd een belangrijk 
deel van de controle overgeheveld naar 
de traditionele Belgische gemeente-
diensten. De verantwoordelijkheid van 
die ordehandhaving lag bij de lokale 
burgemeester. Hij moest niet alleen 
de Verordnungen die de Kommandant 
uitvaardigde bij het volk bekendmaken, 
maar er ook voor zorgen dat de regels 
nageleefd werden. Daarvoor had hij 
zijn eigen politiedienst ter beschikking. 
Als de burgemeester zijn verant-
woordelijkheid onvoldoende opnam of 
de politie de naleving niet strikt genoeg 
opvolgde, werd de Duitse Feldgen-
darmerie ingezet om controles uit te 
voeren en het naleven van de regels 
af te dwingen. Zowel Dendermonde, 
Buggenhout als Wetteren hadden 
een afdeling van de Feldgendarmerie. 
Ook de burgerwacht werd tijdens de 
bezetting in stand gehouden, maar dan 
onder de naam 'burgerkorps'. Het stond 
eveneens in voor bewaking en orde-
handhaving. Toch waren de Duitsers 
niet zo happig op deze burgerwacht. 
Dit waren immers militair opgeleide 
mannen die tijdens de eerste oor-
logsweken vaak aan de zijde van het                                                                    
Belgisch leger gevochten hadden. 
Daarom moesten alle burgerwachten 
duidelijk een witte armband van de 
gemeente dragen, zodat ze als zodanig 
konden geïdentificeerd worden en 
stonden ze ook onder toezicht, wat 
betekende dat ze zich maandelijks 

De Duitse bezetters waren geen wrede 
barbaren, maar een ontwikkeld volk. 
Daar waren ze ook zelf van overtuigd. 
Ze achtten hun Kultur superieur aan 
de rest van de Westerse beschaving. 
Hun brute doortocht door België, 
waarbij bijvoorbeeld de bibliotheek 
van Leuven volledig verwoest werd, 
was echter koren op de molen van de 
geallieerde propaganda om dat Duitse                      
superioriteitsgevoel op cultureel gebied 
te ondermijnen. 
Om hun imago weer op te poetsen, 
deden de Duitsers hun best om hun 
Kultur over te dragen op het bezette 
gebied. Toen de bezetting een vast-
staand feit bleek, trachtten sommige 
hoge officieren door een cultuur- en 
beschavingspolitiek het bezette gebied 
op een subtiele manier te richten naar 
de Duitse levensstijl. Ze wilden het 
bezette land niet enkel in contact bren-

Grote Markt. De burgemeester drukte 
erop dat deze aanmelding enkel zou 
dienen om de verblijfplaats vast te stel-
len en probeerde de bevolking gerust 
te stellen ‘dat er geen sprake is noch van 
inlijven van Belgen in het Duitsche leger 
noch van hun vervoer naar een Duitsch 
gevangenkamp’. Op aanplakbiljetten 
werd maandelijks aangekondigd wan-
neer welke personen zich dienden aan 
te melden. ‘Gedurende den meldetijd 
is aan diegenen die er aan deelnemen 
het drinken van geestrijke dranken en ’t 
rooken verboden.’ Ook wie tijdelijk of 
voor langere tijd buiten de gemeente 
verbleef, moest dit op het Meldeambt 
aangeven. Reizen binnen het Etap-
pengebiet die minder dan vierentwintig 
uur duurden, moesten niet gemeld 
worden, maar je had er wel een  
Reiseschein voor nodig. 
‘Zij die aan hunne aanmeldings-
plicht niet stipt voldoen of zich gedurig 
daaraan onttrekken worden met ten 
hoogste 1000 Mark geldboete of met ten 
hoogste 6 weken gevangenis gestraft. 
[…] In zwaardere gevallen is het vervoer 
naar een gevangenkamp in Duitschland 
van toepassing.’
Niet alleen het personenverkeer 
werd sterk aan banden gelegd, wie 
wel mocht reizen, moest bovendien 
de regels kennen over wat hij wel en 
niet mocht vervoeren. Op 20 februari 
1915 werden in Dendermonde affiches 
uitgehangen dat het verboden was om 
‘spaden, schuppen, hakbijlen, bijlen, 
houweelen, kruishouweelen, breek-

ijzers, handzagen, boomzagen, beitels, 
handhamers, voorhamers, kaphamers, 
schaven, stormlantaarnen, kazer-
nelampen, fakkels, pompel met darmen 
en zuigmand, buizen met 2” façonstuk-
ken, dakbord papier, alle soorten van 
nagels, hangsloten, hoefijzers, effen- en 
pindraad, brandijzers en carbure’ uit het 
Etappengebiet uit te voeren.

Bronnen:
- De regels over wie wanneer voor welke 
verplaatsing al dan niet een reispas nodig 
had, veranderden voortdurend. Voor 
een gedetailleerde beschrijving zie het 
Verordnungsblatt. Verordnungsblatt für 
das 'Etappengebiet' der IV. Armee, nr. 23, 
Verordnung 127, dd. 17/2/1916.
- STROOBANTS A. en GALLAND A., 
1914. Dendermonde aan de vooravond 
van de Eerste Wereldoorlog, 71. 
- DU BOIS A., Lebbeke onder het Duitsche 
schrikbewind, 85. 
- VANDENBOGAERDE S., Een kijk op 
de administratiefrechtelijke organisatie 
van het “etappengebied” tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, 86. 
- SADendermonde, doc. 336 15, bekend-
making dd. 21/12/1915. 
- SADendermonde, D 547 (2), bericht, dd. 
18/12/1915. 
- SADendermonde, D 547 (2), hand-
geschreven bericht, dd. 18/12/1915. 
- SADendermonde, doc. 336 15, bekend-
making, dd. 20/2/1915. 

De Duitsers lieten zich ook in met de 
volksgezondheid. Om het uitbreken 
van epidemieën te voorkomen, werden 
strenge regels over hygiëne en gezond-
heid uitgevaardigd. Er was bijvoorbeeld 
meldingsplicht van besmettelijke
ziekten voor dokters. Ziektes bij vee, 
paarden of honden resulteerden 
meteen in het slachten van de dieren. 

Volksgezondheid en dieren 
Verbod op hondenkarren voor personen 
boven de 12 jaar. © SADendermonde Doc 
336 15

Op 27 juli 1915 vaardigde Etappen-
kommandant Erich het bevel uit dat 
‘alle honden zonder meester van kant 
gemaakt moeten worden’, uit angst voor 
de verspreiding van hondsdolheid. 
Iedereen die een hond bezat, moest die 
komen aangeven op het politiekantoor 
en hem een halsband omdoen met de 
adresgegevens van zijn eigenaar. Alle 
loslopende honden zonder halsband 
zouden gevangen en gedood worden. 
Deze maatregel lijkt in contrast te staan 
met de opvallende aandacht van de 
Duitsers voor dierenwelzijn. Het ge-
bruik van hondenkarren was in de Bel-
gische samenleving een wijdverspreid 
fenomeen. Alle kleine goederen werden 
vervoerd per hondenkar. Niet alleen 
de melkboer ging met zijn hond van 
deur tot deur, ook de mitrailleurs van 

gen, maar vooral doordringen van hun 
verheven waarden en cultuur. Ook in 
het Etappengebiet werden hiertoe ini-
tiatieven ondernomen (zoals bijvoor-
beeld de oprichting van het Deutsche 
Theater in Gent). Een deel van de 
regelgeving kan eveneens binnen deze 
beschavingsmotieven geplaatst worden. 
De verordening van de hondenkarren 
of de zieke paarden ging immers uit 
van het idee dat de Belgische bevolking 
niet beschaafd genoeg was om dit  
dierenleed te herkennen. 

Bronnen:
- ERAUW W., De relatie tussen cultuur en 
politiek tegen de achtergrond van de Duitse 
natievorming.
- TIEDAU U., De Duitse cultuurpolitiek 
tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De ijzeren vuist? Het afdwingen 
van de regelgeving

moesten melden op de Komman-
dantur (samen met de andere ‘weer-
bare mannen’). Toch waren niet alle 
burgerwachten opgezet met hun taak, 
zo getuigt een omzendbrief van de 
provinciegouverneur die aankaart dat 
in sommige gemeenten de burgerwacht 
haar taken van ordehandhaving niet of 
onvoldoende uitvoerde. Burgerwacht 
noch politie mocht echter wapens 
dragen. Dat was een voorrecht dat, uit-
eraard, enkel Duitse soldaten hadden. 
De eerder geringe controle die boven-
dien uitgeoefend werd door eigen 
mensen, zorgde ervoor dat er heel wat 
gaten in het systeem waren waarvan 
burgers profiteerden. Niet iedereen 
legde zich neer bij de orde die de bezet-
ter wilde opleggen. Hier zullen we die-
per op ingaan in een van de volgende 
oorlogskranten.

Bronnen:
- DE MEESTER E., Structuur en werking 
etappe tweede Duitse 4e leger in Vlaan-
deren (1914-1918), Gent ,1999. 
- GAWetteren, Archief Duitse bezetting, 
november 1914, bericht aan de Wetterse 
burgerwacht, dd. 28/11/1914. 
- GAWetteren, Archief Duitse bezetting, 
augustus 1914, 34, brief van provinciegou-
verneur aan burgemeesters, dd. 22/8/1914. 
- SADendermonde, D 547 (2), bekend-
making, dd. 18/12/1915. 
- GAWetteren, Archief Duitse bezetting, 
augustus 1914, 60, brief van provinciegou-
verneur aan burgemeesters, dd. 22/8/1914. 
- GAWetteren, Archief Duitse bezetting, 
augustus 1914, 60, brief van provinciegou-
verneur aan burgemeesters, dd. 22/8/1914. 

Oproep tot rust door de burgemeester van 
Wetteren, 15/08/1914, GA Wettereren,  
Archief Duitse bezetting, augustus 1914, 26

Bekendmaking door ortskommandant om 
ramen en deuren gesloten te houden,  
SA Dendermonde Doc 336 15

het Belgische leger werden door trouwe 
viervoeters getrokken. In Duitsland 
bestond dit gebruik van hondenkarren 
niet en toen de bezetter zag hoeveel 
dieren als trekhond werden ingezet, 
legden ze dit gebruik aan banden. De 
hondenkarren werden niet verboden, 
maar personen ouder dan twaalf jaar 
mochten zich niet meer door een 
hondenkar laten vervoeren. Dit zorgde 
er voor dat mensen de honden een 
handje hielpen door samen de kar te 
duwen of te trekken als er personen 
mee vervoerd werden. De Komman-
dant drukte erop dat er moest worden 
toegezien dat dieren niet mishandeld 
werden. Zieke of te zeer vermagerde 
paarden mochten evenmin ingespan-
nen worden. De gezonde 
‘krijgsbruikbare’ paarden werden 
opgeëist of moesten aangemeld 
worden. Zowel de burgemeester als 
de burgers waren bovendien verant-

woordelijk voor het ruimen van de 
straten zodat er geen voorwerpen 
rondslingerden die de hoeven van 
paarden zouden kunnen kwetsen. Of 
de Duitsers met die laatste verordening 
vooral het welzijn van de Belgische 
paarden of een vlot vervoer met hun 
eigen paarden voor ogen hadden, is 
niet duidelijk. 

Bronnen:
- SADendermonde, doc. 336 15, bekend-
making, dd. 27/7/1915. 
- SADendermonde, doc. 336 15, bericht, 
dd. 7/3/1916. 
- SADendermonde, doc. 336 15, bericht 
dd. 10/8/1915. 
- SADendermonde, doc. 336 15, bericht 
dd. 12/10/1916.
- GAWetteren, Archief Duitse bezetting, 
153, januari 1915, dd. 5/01/1915. 

                  >



Rechtzettingen:
In de tweede editie van de oorlogskrant 
stonden twee fouten. Veel beeldmate-
riaal uit Zele is afkomstig uit het privé- 
archief van de heer Etienne Quintyn 
(en niet Quirynen). Ook de schrijf-
wijze van privéverzamelaar Dolf Tem-
merman uit Wichelen was verkeerd. 
Onze excuses voor dit misverstand. 
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Noodzakelijke regels of totale willekeur? 
De overvloed aan regels werd door 
de bevolking vaak als last of pesterij 
aangevoeld. Vanuit Duits standpunt 
echter, was het absoluut noodzakelijk 
om de rust en de orde in de bezette ge-
bieden te handhaven zodat het Duitse 
leger niet gehinderd zou worden in zijn 
oorlogsvoering. Een rustig bezet gebied 
zorgde er bovendien voor dat meer 
manschappen konden vrijgemaakt 
worden om aan het front te strijden. 
Hoe dichter bij het front je kwam, hoe 
strenger de regelgeving dan ook was. 
Veruit de meeste Verordnungen hadden 
dus een rechtstreeks of onrechtstreeks 
militair doel. De lichtverduistering 
moest er bijvoorbeeld voor zorgen 
dat vijandelijke vliegtuigen zich niet 
konden oriënteren. 
Een groot aantal regels was erop gericht 
om de bevolking te controleren en 
mogelijk verzet te voorkomen. De 
beperking van de bewegingsvrijheid 
zorgde ervoor dat de bezetter een over-
zicht had van wie zich waar bevond en 
mocht bevinden. Smokkelaars, jonge
mannen die zich bij het Belgisch leger 
wilden aanmelden of spionnen werden 
zo de pas afgesneden. De avondklok 
moest verhinderen dat ‘ongure figuren’ 
hun werkzaamheden onder dekking 
van de nacht uitvoerden. De strenge 
regels over het vervoer van goederen 
en de verkoop van levensmiddelen 
hadden als bedoeling om smokkel te 
voorkomen. De regels over de hef-
fing van belastingen hadden dan weer 
als doel om de Duitse oorlogskas te 
spijzen. Het bezettingsbestuur moest 
zelfbedruipend kunnen zijn. Een 
bezetting kost immers handenvol geld 
dat daardoor niet naar de oorlogs-
economie kon gaan. Ten slotte waren 
er ook bepalingen die de veiligheid en 
de volksgezondheid moesten garan-
deren. Niemand had immers baat bij 
epidemieën, zeker de ingekwartierde 
soldaten niet! 
De Duitsers probeerden hun             
Verordnungen zowel met zachte als 
met harde hand op te leggen. Bij zijn 
aantreden verzekerde Ortskommandant 
Bertschinger de Dendermondenaren 
ervan dat alle regels er waren voor 
‘hunner bescherming’. Hij hoopte dan 

ook dat de bevolking ‘rustig en bedaard 
zullen blijven en de duitsche macht in 
de uitvoering der maatregelen zullen 
steunen’. De burgers waren het daar 
echter lang niet altijd mee eens. De 
orde die de Duitsers met man en macht 
probeerden te bewaren werd regelmatig 
verstoord door ongehoorzame lieden 
die de regels aan hun laars lapten. Het 
herhaaldelijk publiceren en uithangen 
van affiches waarop herinnerd werd 
aan eerder opgelegde maatregelen, doet 
vermoeden dat de ordehandhaving niet 
altijd vlekkeloos verliep. 
Hoewel heel wat regels van hogerhand 
door de Etappeninspektion werden 
vastgelegd, hadden ook de plaatselijke 
Ortskommandanten en de Etappen-
kommandanten een grote autonomie 
om zelf extra regels op te leggen. Ze 
moesten immers kunnen inspelen op 
de specifieke vereisten en moeilijk-
heden in hun gebied. Vaak waren dit 
soort Verordnungen of Bekanntmach-
ungen post factum: naar aanleiding 
van gebeurde feiten werden de regels 
aangepast of verstrengd. Zo schreef 
Etappenkommandant von Marcken op 
28 augustus 1916 het volgende aan de 
burgemeesters van zijn Kommandan-
tur:

‘Aan de heeren Burgemeesters, 
Op mijne vaart van gisteren is tusschen 
Gijsegem en Hofstade door den bal van 
een kaatsspeler de voorste schijf van 
mijnen automobiel vernield geworden 
ofschoon de spelers door signaal op tijd 
op het naderen van mijnen automobiel 
opmerkzaam gemaakt wierden. Ik heb 
van eenen straf aan den schuldigen af-
gezien, daar ik veronderstel dat de daad 
enkel op sportijver en onoplettendheid 
terug te leiden is en niet kwaadwillig-
heid. 
Dit geval geeft mij aanleiding tot het 
volgende bevel: alle kaatsspelen moeten 
bij het naderen van automobielen, 
andere rijtuigen, inbegrepen rijwielen of 
motocycletten, ruiters of voetgangers van 
het duitsche leger onderbroken worden 
en mogen eerst dan voortgezet worden 
als de duitsche militairen voorbij zijn. 
Verdere klachten over kaatsspelen 
zouden mij noodigen het uitoefenen 
van dezen sport op de openbare baan te 
verbieden.’

Bronnen:
- SADendermonde, doc. 336 15, brief van 
de Etappenkommandant aan de burge-
meesters, dd. 28/8/1916. 

Kaatsen in 1915, © Archief Heemkring Ter Palen, Buggenhout

Ook het openbare leven werd aan regels onderworpen 

Vanaf het begin van de bezetting 
wilden de Duitsers duidelijk maken 
dat zij orde en tucht zouden brengen, 
geschoeid op Duitse leest. In oktober 
1914 werd de Duitse mark ingevoerd. 
Plakkaten in de straten maanden aan 
tot het gebruik van het Duitse geld als 
betaalmiddel en dat 1,15 frank kon 
omgewisseld worden voor 1 mark. Op 
8 november 1914 moesten alle klok-
ken in het land een uur vooruit gezet 
worden, gelijk met het Duitse uur. Heel 
veel burgers verzetten zich tegen deze 
maatregel door zelf het ‘vaderlandse 
uur’ aan te houden. Toen de Duitsers 
op 1 mei 1916 het zomeruur invoer-
den en het woord rondging dat ook 

Verordening over 
ophitsende liederen 
in Wetteren,   
© GAWetteren, 
Archief Duitse bezet-
ting, december 1915, 
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de geallieerden dit ingevoerd hadden, 
zette ook de Belgische bevolking haar 
uurwerken een uur vooruit. 
Voortdurend werden de burgemeesters 
verplicht om nieuwe verordeningen 
bekend te maken aan hun burgers. 
Vanaf 3 november 1914 mochten her-
bergiers in Wetteren geen alcohol meer 
schenken aan burgers of soldaten. Later 
kwamen er strenge regels over wie in 
welke herbergen mocht drinken en tot 
hoe laat deze open mochten blijven. In 
januari 1915 werden samenscholingen 
en vergaderingen in Dendermonde 
verboden, zowel in open lucht als in af-
gesloten plaatsen of zalen. Vanaf maart 
1915 was het zelfs verboden om op de 

openbare weg of op openbare plaatsen 
of in openbare gebouwen te zingen 
omdat dit ‘in de huidige tijden aanlei-
ding kan geven tot wanordelijkheden die 
men in het belang der goede orde dient 
te voorkomen.’

Bronnen: 
- GAWetteren, Archief Duitse bezet-
ting, oktober 1914, 113, verordening, dd. 
2/10/1914. 
- DE SCHAEPDRIJVER S., De Groote 
Oorlog, 119 en SADendermonde, doc. 336 
15, dd. 13/4/1918. 
- GAWetteren, Archief Duitse bezetting, 
november 1914, belangrijk bericht, dd. 
3/11/1914. 
- SADendermonde, doc. 336 15, bekend-
makingen dd. 6/1/1915, 4/5/1915 en 
24/8/1916. 

De Erfgoedcel Land van Den-
dermonde bouwt een duurzaam 
beleid uit voor het lokale roerend 
en immaterieel cultureel erf-
goed, samen met de sector en de 
besturen in haar werkingsgebied. 
Hiervoor zet de erfgoedcel haar 
schouders onder het inventari-
seren, het beheer en behoud en 
het toegankelijk maken van dit er-
fgoed voor een zo breed mogelijk 
publiek. Ze bevordert daarnaast 
ook samen- en netwerking tus-
sen erfgoedzorgers. Meer info      
www.egclandvandendermonde.be
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