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• HERDENKING EN HEROPBOUW •

Herdenking

Gedurende vier jaar 
herdenkt de hele wereld 
de Eerste Wereldoorlog. 

In de periode 2014-2018 is het 
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 Dendermonde verwoest, 
maar ook in de omringende 
gemeenten heeft de oorlog een 
diepe impact gehad. Gedurende 
vier opeenvolgende jaren moest 
de bevolking van het Land van 
Dendermonde een dagelijkse 
strijd voeren. De erfgoedcel 
heeft de afgelopen 4 jaar met 
deze reeks van oorlogskranten de 
beleving van de Groote Oorlog 
in het Land van Dendermonde 
willen vertellen. Niet zozeer de 
grote veldslagen kregen aandacht, 
maar wel de kleine getuigen van 
dit wereldconflict. De informatie 
voor de oorlogskranten werd 
telkens aangeleverd vanuit 
het lokale erfgoedveld. Heel 
wat deskundige vrijwilligers 
onderzoeken de gebeurtenissen 
tijdens de Groote Oorlog in 
de regio. Ook het historisch 
onderzoek naar het dagelijks leven 
tijdens de Eerste Wereldoorlog dat 
door historici van vzw Geheugen 
Collectief werd uitgevoerd in 
opdracht van de erfgoedcel is een 
bron van informatie. 
Deze twaalfde en laatste editie 
handelt over herdenking en 
heropbouw in de jaren volgend 
op de Eerste wereldoorlog.•

VERDER GAAN OF
HERINNEREN?

©Louis Windey

Op 21 januari 1919 
was er een grote 
ontploffing in 

het Duitse munitie
park te Kwatrecht, dat 
tijdens de oorlog door de 
Duitsers werd aangelegd 
vlak bij het dorp. Na de 
wapenstilstand was daar 
een grote hoeveelheid 
obussen, schrapnels, gas
bommen en ander wapen
tuig achtergebleven. De 
bevolking ging er – met 
gevaar voor eigen leven – 
brandstof en koper stelen. 
De ontploffing in januari 
duurde een dag en een 

nacht, vitrines van win
kels in de wijde omgeving 
sneuvelden, verschillende 
huizen stortten in, de 
school werd bijna volledig 
vernield, de kerk werd 
onbruikbaar, het klooster 
werd zwaar beschadigd, 
veel huizen verloren hun 
dak. Bij het eerste grote 
incident verloren twee 
mensen het leven. Bij 
een volgende ontplof
fing stierf een tienjarige 
jongen. Het is slechts 
een voorbeeld van hoe de 
Eerste Wereldoorlog, net 
als de meeste oorlogen, 

op het moment dat hij 
‘officieel’ beëindigd was, 
voor de bevolking nog 
niet voorbij was. De 
gevolgen bleven nazinde
ren op materieel, politiek, 
cultureel, mentaal en 
persoonlijk vlak, soms 
ongewild, en soms door 
een vanuit het onderwijs, 
de gemeentelijke en de 
nationale overheid ge
stuurde of gestimuleerde 
cultuur van herinnering. 

ONTPLOFFING TE K WATRECHT

Deel van het krantenartikel verschenen op 
22 januari 2019 in “De Volksstem”, SA Aalst

Mentaal eindigde de 
oorlog niet toen de 

laatste Duitser vertrokken 
was, de vlaggen van de 
bevrijdingsfeesten werden 
binnengehaald en de klok
ken ophielden met 
hun vreugdegebeier. 
De meeste mensen wilden 
vooruitkijken, maar de 
herinneringen aan de 
oorlog konden niet zomaar 
worden opgeborgen. In de 
eerste jaren na de oorlog 
speelde vooral de herinne
ring aan de gesneuvelden 
een belangrijke rol. De 
overtuiging dat zij nooit 
vergeten mochten worden, 

zorgde ervoor dat er vrijwel 
in elk dorp een helden
en herinneringscultus 
ontstond. Zij die de oorlog 
overleefd hadden, bleven 
in de schaduw van de her
denking staan. Zij hadden 
geen woorden om over hun 
belevenissen te spreken. 
De herinnering aan de 
oorlog werd een doden
herdenking. In Dender
monde en de omliggende 
gemeenten was dat niet 
anders. Niet enkel de 
gesneuvelde soldaten 
werden herdacht, maar 
ook de slachtoffers van de 
Duitse gruweldaden.
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Woningnood en 
heropbouw

Een deel van de bewoners van de stad Dendermonde 
sleepte, door de kwestie van de woningnood, de oorlog 

nog een halve eeuw mee in hun dagelijks leven. In het stads-
beeld zijn de gevolgen van de oorlog tot vandaag zichtbaar. 
De meeste historische gebouwen waren voorgoed verloren. 
Ook de omliggende gemeenten deelden in de klappen. Ook 
daar moesten heel wat huizen worden heropgebouwd. Toen 
de oorlog officieel voorbij was, wilden de meeste mensen de 
draad van hun oude leven weer oppakken. Met hernieuwde 
moed keken ze de toekomst tegemoet. De sporen van de 
oorlog konden echter niet zomaar uitgewist worden. Zowel 
op materieel als op mentaal vlak was spanning voelbaar 
tussen toekomstgerichte visies en blikken die meer op het 
verleden gericht waren, tussen herinneren of verder gaan. 
Moest de stad Dendermonde weer opgebouwd worden in 
haar oude glorie of was nu het moment daar om moderne 
visies rond stadsplanning te implementeren? Moesten de 
doden herdacht worden of de levenden gevierd?

Bronnen:
• RABrussel, I507: WOI. Verzameling oorlogsdagboeken en 

-verslagen, Verslag opgemaakt door P. Vanderhaegen, 1920.

© Historisch Documentatiecentrum Dendermonde

Een editie van de oorlogskrant gemist?

Alle edities van de oorlogskrant kan je digitaal 
bekijken via http://egclandvandendermonde.be/ 

100-jaar-eerste-wereldoorlog/. De meeste edities zijn 
ook nog op papier verkrijgbaar. Hiervoor kan je contact 
opnemen via info@egclandvandendermonde.be. 

DE GESNEUVELDEN OP-
NIEUW NAAR HUIS BRENGEN

De herdenking aan 
de Grote Oorlog 

werd vooral gedomineerd 
door het herdenken van 
de doden. Dat was zo in 
GrootBrittannië, in Frank
rijk, in de Westhoek en ook 
in het Land van Dender
monde. Een eerste zorg 
was het repatriëren van de 
lichamen van gesneuvelde 
soldaten en elders omgeko
men burgers. De soldaten 
waren meestal begraven in 
de buurt van de plek waar 
ze gesneuveld waren en ook 
burgers of krijgsgevangenen 
die tijdens de oorlog in het 
buitenland stierven, werden 
vaak ter plekke begraven. 
Naar hun woonplaats was 
enkel een melding van het 
overlijden opgestuurd. 
De briefwisseling omtrent 
overlijdens gebeurde steeds 
via de gemeente. Van de 
soldaten die in het Land 
van Dendermonde ge
sneuveld waren, lieten de 
Duitsers nauwgezet lijsten 
opstellen. Dat deden ze 
niet enkel voor hun eigen 
gesneuvelden, maar ook 
voor Belgische soldaten. 
Op die lijsten moest dui
delijk worden aangegeven 
welke soldaat waar begra
ven was. Indien mogelijk 
werd zelfs het adres van de 
familie van de soldaat op de 
lijst vermeld. Na de oorlog 
wilden veel familieleden het 
lichaam van hun geliefde 

in de eigen woonplaats be
graven. In tegenstelling tot 
de vele Britse soldaten in de 
Westhoek werden de mees
te Belgische gesneuvelden 
daadwerkelijk gerepatrieerd 

naar hun woonplaats. Het 
herbegraven gebeurde vaak 
op initiatief van en door de 
familieleden van de gestor
venen zelf. 

Graf van Octaaf De Maesschalck in Wichelen, opschrift: 
“Bid voor de ziel van Octaaf De Maesschalck – Belgisch 

Soldaat – Zoon van Charles en Paulina De Vriendt – 
Geb. te Audegem den 21-9-1896 – voor het Vaderland 
gesneuveld te St. Jacobscapelle Yzer den 12-7-1916 - 
aldaar voorlopig begraven en naar hier overgebracht 

waar hij rust in vrede” © August de Maesschalck

Begrafenis van Octaaf De Maesschalck in Wichelen © August de Maesschalck
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Op 11 april 1919 stuurde 
het ministerie van Bin
nenlandse Zaken echter 
een rondzendbrief uit 
waarin ‘op uitdrukkelijke 
wijze alle ontgravingen, 
overbrengingen of herbegra-
vingen van gedurende den 
oorlog gestorven militairen’ 
verboden werden. Om het 
ongeregelde verplaatsen van 
gesneuvelden te voorkomen 
ging de regering vanaf 1921 
zelf tot de repatriëring 
over. Familieleden konden 
kiezen of het lichaam op 
een gemeentelijke of een 
militaire begraafplaats zou 
worden begraven. Families 
mochten zelf bepalen of ze 
al dan niet aanwezig waren 
bij de ontgraving van hun 
geliefde. Het lijk werd tot 
aan het treinstation van de 
nieuwe begraafplaats ver
voerd en vanaf daar moest 
de familie het overnemen. 
Heel wat lichamen van 
Dendermondse gesneuvel
den kwamen zo definitief 
naar hun laatste rustplaats. 
Tegelijkertijd werden ook 
heel wat stoffelijke over
schotten van de militaire 
begraafplaats in Den
dermonde opgegraven en 
overgebracht naar andere 
plaatsen in België.

Bronnen
• MEIRE, J., De Stilte van 

de Salient, passim.
• SADendermonde D 547, 

verschillende meldingen van 
overlijden van krijgsgevange-
nen uit Dendermonde.

• SADendermonde D 547, 
brief van Doehl aan burge-
meester Dendermonde, 
dd. 15/9/1917.

• GAWetteren, Archief Duitse 
bezetting, februari 1915, 
187, brief van de Zivil
verwaltung aan de burge-
meesters, dd. 12/2/1915.

• SADendermonde D 547, 
brief van Doehl aan burge-
meester Dendermonde, dd. 
15/9/1917.

• SADendermonde D 547, 
herinnering aan deze 
rondzendbrief vanwege 
provinciegouverneur aan 
burgemeester Dendermonde, 
dd. 3/7/1919.

• SADendermonde D 547, 
Mededeling Ministerie van 
Landsverdediging, dienst 
Krijgsbegravingen, s.d.
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HET OPRICHTEN VAN 
MONUMENTEN…

Niet iedereen kon echter 
worden gerepatrieerd. 

Veel soldaten waren immers 
vermist, hun lichaam was 
nooit gevonden of ze hadden 
geen aangeduid graf gekre-
gen. Voor die familieleden 
begon na de oorlog een ware 
lijdensweg. Vaak waren zij 
niet zeker van het overlijden 
van hun geliefde en wachtte 
hen een lange tijd van onze-
kerheid. Zij die wel wisten 
dat hun familielid overle-
den was, konden dat niet 
bewijzen, waardoor er geen 
officiële overlijdensakte kon 
worden opgesteld. Daardoor 
konden zij geen aanspraak 
maken op vergoedingen of 
erfenissen. Om dat pro-
bleem te verhelpen werd 
geprobeerd om ooggetuigen 
of betrouwbare getuigen te 
vinden die een verklaring 
konden afleggen dat de 
bewuste persoon daadwer-
kelijk overleden was. In het 
Land van Dendermonde 
kwamen heel wat oud-strij-
ders verklaringen afleggen 
op het gemeentehuis van ka-
meraden van wie ze wisten 
dat ze gestorven waren. Die 
verklaringen werden dan 
opgestuurd naar de betref-
fende familie. De talloze 
vermisten maakten dat heel 
wat families geen fysiek 
graf hadden van hun zonen 

of vaders. Daarom werd al 
vrij snel na het einde van 
de oorlog gedacht aan het 
oprichten van monumenten. 
Die monumenten waren niet 
enkel een tastbare hulde-
vorm, maar dienden ook als 
een soort vervangend graf 
voor de vele vermisten. De 
nood aan een fysieke plek 
om de doden te gedenken 
was groot. Monumenten 
zorgden ervoor dat er, naast 
de individuele herinnering 
aan gesneuvelden, ook een 
collectieve herinnerings-
cultus kon ontstaan. 

In Dendermonde werd het 
monument ‘ter eeuwige 
verheerlijking zijner Helden’ 
op 27 juli 1924 ingehuldigd 
op het Heldenplein. Het 
monument herdenkt de 65 
gesneuvelde soldaten en de 
zevenendertig burgers die 
omkwamen tijdens of kort 
na de oorlog aan verwon-
dingen of ziektes die ze 
door de oorlogsomstandig-
heden hadden opgelopen. 
In 1919 was al een aantal 
kleine Duitse veldkanonnen 
opgesteld, als een voorlo-
pig oorlogsgedenkteken. 

In 1920 wilde de stad een 
meer permanent gedenk-
teken. Vier jaar lang, tussen 
1920 en 1924, waren er 
inzamelacties geweest om 
het monument te kunnen 
bekostigen.

Overal kwamen er herden-
kingsstenen en huldezerken. 
Ook in Grembergen, Baas-
rode, Sint-Gillis, Berlare, 
Lebbeke, Buggenhout, 
Wetteren, Hamme, Kalken, 
Laarne, Zele, Schellebelle, 
Wichelen… werden monu-
menten opgericht. Daarbij 
werd vaak een vrijheids-
boom geplant. Het planten 
van zo’n boom was een oud 
gebruik dat al tijdens de 
Franse Revolutie in voege 
was. De geplante boom 
stond symbool voor de 
herwonnen vrijheid. In Wet-
teren werd onder de boom 
zelfs een fles begraven met 
daarin het ‘proces-verbaal 
dieser gebeurtenis’. De 
mensen hadden duidelijk 
behoefte aan een fysieke 
herdenkingsplek.

Bronnen:
• Oorlogsmonument Helden-

plein, www.dendermonde.be, 
geraadpleegd op 5/6/2013.

• Inventaris Onroerend 
Erfgoed, https://inventaris.
onroerenderfgoed.be, geraad-
pleegd op 5/6/2013.

• RABrussel, I507: 
WOI Verzameling oorlogs-
dagboeken en -verslagen, 
Verslag opgemaakt door 
P. Vanderhaegen, 1920.

De inhuldiging van het oorlogsmonument te Schellebelle (1923) had plaats onder ruime 
belangstelling.

© Heemkring Lebbeke
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>> Doorlopend in 2018

Toerisme Scheldeland en een aantal steden en gemeenten ontwikkelden 
een wandel- en een fietsbrochure rond ‘100 Jaar Groote Oorlog in 
Scheldeland’, met beklijvende verhalen over WO I in de regio. Deze rou
tes zijn heel 2018 beschikbaar in verschillende toeristische infokantoren 
in Scheldeland, maar zijn ook digitaal ontsloten via een themapagina op 
de website van Toerisme Scheldeland.
Meer info via http://www.scheldeland.be/nl/pagina/groote-oorlog

Film ‘Het leven in Lebbeke tijdens WOI’: Getuigen van de eerste 
wereldoorlog zijn schaars geworden, maar kleurrijke verhalen doen nog 
altijd de ronde. Van horen zeggen, of met eigen ogen gezien of mee
gemaakt: de cultuurdienst en bibliotheek van Lebbeke gingen er naar 
op zoek. De verzamelde informatie vormde de basis van een film die 
de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2018 documenteert met 
unieke lokale verhalen. 
Interesse om de film op een activiteit van uw vereniging te vertonen? 
Neem dan contact op met de cultuurdienst van Lebbeke: 
052 46 82 79 of cultuurdienst@lebbeke.be

>> Vanaf 12 juli 2018

Het belfort van Dendermonde opent zijn deuren!
Het historische monument, erkend als werelderfgoed, onderging aan 
de binnenzijde een complete metamorfose, met o.a. de restauratie van 
de muren en de plaatsing van een nieuwe metalen trap. Via audioguides 
en informatiepanelen worden niet alleen de verschillende functies van 
deze 14eeeuwse stadstoren toegelicht, maar wordt er ook stilgestaan bij 
de verwoestingen die Dendermonde en het Stadhuis opgelopen hebben 
in de ‘Groote Oorlog’. Het belfort was immers zelf ‘oorlogsslachtoffer’. 
Bezoekers die nog dieper willen ingaan op het verhaal van de Groote 
Oorlog kunnen terecht in de lakenhalle in het stadhuis, waar zij aan de 
hand van kaarten, maquettes, films, touchscreens en audioguides onder
gedompeld worden in de militaire geschiedenis van Dendermonde.
Waar? Stadhuis (Grote Markt, Dendermonde)
Gratis in juli en augustus, vanaf september: 2 euro p.p.
Tickets aan de balie van Dienst Toerisme Dendermonde
Meer info via: www.toerismedendermonde.be, 
info@toerismedendermonde.be of 052 21 39 56

>> 1 september - 30 november 2018 
(openingsuren museum)

Koninklijke Heemen Geschiedkundige Kring ‘Jan Broeckaert’ vzw richt 
een tentoonstelling in die het leven in Wetteren en omgeving tijdens het 
laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog in beeld brengt.
Waar? Heemkundig Museum (Markt, Wetteren)
Gratis
Meer info via www.heemkringwetteren.be

>> 4 september 2018 - 19u

Lebbeke was op 4 september 1914 het voorlaatste dorp op de route bij de 
Duitse opmars naar Dendermonde. Toen een soldaat plots werd neer
geschoten, sloegen bij de Duitse troepen de stoppen door. 'Franctireurs!' 
werd er geschreeuwd. Aan de Brusselsesteenweg, in de wijk  Kazeirekes, 
sleepten soldaten verschillende jonge mannen hun huizen uit om hun 
woede op af te koelen. Enkele  jongens konden nog ontsnappen, maar 14 
onder hen wachtte een gruwelijke dood. Zij moesten hun eigen graf del
ven, waarna de Duitsers hen meedogenloos vermoordden. In 2014 werd 
een beeld - van de hand van Wilfried Jacops  op het rondpunt geplaatst 
ter nagedachtenis van deze gruwelijke moorden. Wilfried maakte ook 
een kleinere versie van de handen. Dit kleinere beeld wordt in septem-
ber ingehuldigd op de plaats van de moord, in de HofterVarentstraat. 

Activiteitenkalender

2018
Dit gebeurt met een kleine receptie en muzikale omkadering.
Waar? Hof-ter-Varentstraat, Lebbeke
Gratis, maar inschrijven via 052 46 82 79 
of cultuurdienst@lebbeke.be

>> 7-10 september 2018 

Werkgroep Geschiedenis Grembergen geeft in haar kermistentoonstel-
ling een overzicht van de Grembergse oudstrijders.
Waar? Raadzaal Oud-Gemeentehuis (Dr. Haekstraat 33, Grembergen)
Gratis
Meer info via www.werkgroepgeschiedenisgrembergen.be

>> 9 september 2018 - 10-18u

In het kader van Open Monumentendag organiseert cultuurdienst 
Lebbeke een fietszoektocht die leidt langs herdenkingspunten van de 
Groote Oorlog. U fietst ondermeer langs de HofterVarentstraat, langs de 
etappegrens en door Denderbellebroek – waar Duitse soldaten sneuvel
den bij gevechten. Onderweg gaat u op zoek naar antwoorden op vragen, 
naar de herkomst van foto’s en worden uw hersenen getest. Op het einde 
van de rit wacht u een leuke verrassing.
Waar? vertrek parking van CC De Biekorf
Gratis
Meer info via cultuurdienst@lebbeke.be

>> 9 september 2018 - 10-18u

Aan de Berlinekapel in Laarne wordt ter gelegenheid van Open Monu
mentendag een nieuw toeristisch infobord ingehuldigd. Op het bord 
staat niet alleen informatie over de geschiedenis van dit monument, maar 
ook een  bijdrage over de Eerste Wereldoorlog in Kalken en Laarne. 
De omgeving van de Berlinekapel was immers het decor voor een bij
zonder oorlogsverhaal. In het naburige café en de Berlindekapel kunnen 
geïnteresseerden terecht voor een kleine tentoonstelling rond de Eerste 
Wereldoorlog. Een fietsroute maakt de verbinding tussen de Berlinekapel 
en het winnende huis van de Architectuurprijs Laarne 2017.  
Waar? Berlinekapel (Holeindestraat 2, Laarne)
Gratis
Meer info via jeugd.cultuur@laarne.be

>> Oktober - november 2018

Fototentoonstelling ‘Onsterfelijk in uw steen. Soldatengraven, 
Heldenhulde en de Groote Oorlog’, naar het gelijknamig boek van 
Frank Seberechts.
Waar? Bibliotheek Lebbeke
Gratis te bezoeken tijdens de openingsuren
Meer info via bibliotheek@lebbeke.be

>> 19-21 oktober 2018

Het Dendermondse orkest Dynamic Symphonic Band werkte, samen met 
auteur Yves Bondue en componist Hans Vercauteren, een uniek muziek-
theater uit. Het authentieke project, dat de titel ‘Anna’ kreeg, bestaat uit 
een gloednieuwe tekst en originele melodieën. De drijvende gedachten 
achter het unieke muziektheater zijn hoop en wederopbouw, gezien door 
de ogen van twee jonge mensen, Anna en Edward. Zij zien hoe Dender
monde en omgeving het zwaar te verduren kreeg in de periode van 
’14’18. Anna en Edward blijven echter niet bij de pakken zitten. Ze koes
teren hoop op een betere toekomst en helpen elkaar in de wederopbouw 
van hun thuis en hun dromen.
Waar? Sint-Jozef-Arbeiderkerk (Keur, Dendermonde)
Meer info en tickets (€20) via 
www.dynamicsymphonicband.be

>> 20 oktober - 11 november 2018

Heemkring Osschaert organiseert een tentoonstelling, met bijhoren
de brochure, waarin ze stilstaan bij de maatregelen die na de oorlog 
genomen werden door de regering, de gemeente en de plaatselijke 
verenigingen om de militaire en burgerlijke slachtoffers van de oorlog te 
helpen op financieel en moreel gebied.
Waar? ID-Kunstencenter (Hoogstraat 43, Hamme)
Gratis
Meer info via www.heemkringosschaert.be
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>> 11 november 2018

Op 11 november viert Dendermonde de vrede. Tijdens een feeste
lijke plechtigheid lezen kinderen hun vredeswensen voor en brengen 
vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen een korte 
duiding over vrede. Zang en choreografie worden verzorgd door de 
kinderen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Ook 
de leerlingen van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten leveren 
een bijdrage met knutselwerk en tekeningen. Aansluitend op de viering 
in de kerk stappen de deelnemers in optocht naar het oorlogsmonument 
op het Heldenplein waar nog een slotevenement plaatsvindt.
Waar? Onze-Lieve-Vrouwkerk Dendermonde
Gratis
Meer info via info@toerismedendermonde.be of 052 21 39 56

>> Donderdag 15 november 2018 - 20U

Ook in Laarne en Kalken liet de Eerste Wereldoorlog zijn sporen na. 
Alhoewel er hier geen gevechten of andere grote calamiteiten plaats
vonden, ondervonden de lokale inwoners voortdurend de effecten van de 
oorlog. Op 11 november 1918 zwegen de wapens, maar het duurde nog 
maanden voor de Kalkense en Laarnse soldaten terug thuis waren. 
De Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne illustreert 
het leven in beide deelgemeenten tijdens de oorlog in een lezing met 
bijzondere en ongekende verhalen. 
Waar? Bibliotheek Laarne
Gratis

>> 16 november - 2 december 2018 

Heemkring Schellebelle organiseert een tentoonstelling met als titel 
‘The Roaring Twenties’. De expositie belicht de nasleep van de Eerste 
Wereldoorlog en het leven in de jaren 1920 in Schellebelle.
Waar? Oude Pastorij (Dorp 19, Schellebelle)
Gratis
Meer info via info@schellebelle.be 

>> Vrijdag 23 november 2018 - 20U

Oorlog maakt veel stuk. Tommo was een veel te jonge soldaat tijdens de 
Groote Oorlog en hij zou niets liever willen dan vergeten… Maar één 
keer per jaar krijgen zijn herinneringen hun kans. Het zijn warme herin
neringen: aan zijn jeugd op het platteland, aan Molly en Dikke John, aan 
zijn grote broer Charlie. En dan die onbegrijpelijke en genadeloze oor
log… Verscheurd door onrecht, verenigd door oorlog, verdeeld door lief
de. De theatervoorstelling ‘Soldaat Peaceful’ is gebaseerd op de roman 
van Michael Morpurgo die ook het door Spielberg verfilmde Warhorse 
schreef. Acteur Erik Burke, bekend van grote en kleine rollen in verschil
lende tvseries en actief in het (jeugd)theater, neemt deze monoloog van 
Paljas Productions voor zijn rekening. Muziek is Jan Moonen. Ron Cornet, 
eveneens bekend in theater en televisieland, staat in voor de regie. 
Waar? Zaal Melopee (Keistraat 5,Laarne)
Meer info en tickets (€9) via jeugd.cultuur@laarne.be

>> 6 december 2018 - 19u30

De voorstelling 'In Flanders Fields' brengt een hommage aan de talloze 
slachtoffers die het leven lieten, door kunstenaars op te voeren die door 
de oorlogsgruwel geïnspireerd werden. Muziek wordt uitgevoerd door 
Werner Van Mechelen, strijkkwartet Desquin en Florestan Bataillie. 
Stefaan Degand brengt een selectie poëzie en getuigenissen van soldaten 
en krijgsgevangenen.
Waar? CC Belgica Dendermonde
Meer info en tickets (€18/€14) via www.ccbelgica.be

>> 1-11 november 2018

In november kunnen bezoekers op het kerkhof van Overmere 
informatieborden lezen bij de graven van alle oud-strijders van de 
Eerste Wereldoorlog, geplaatst door Heemkring Overmere.
Waar? Gemeentelijke begraafplaats Overmere
Gratis
Meer info via www.overmere.be

>> Donderdag 8 november 2018 - 20U

4 augustus 1914: de Eerste Wereldoorlog breekt uit. Duizenden Belgen 
slaan op de vlucht. In de keukens  breken magere tijden aan. Diane De 
Keyzer ging op zoek in dagboeken, brieven, fotoalbums en recepten
schriften naar verhalen over de woeker en de smokkel, maar ook over de 
grote vindingrijkheid van moeders die hun oorlogsrecepten noteerden in 
keukenboekjes in een wanhopige poging hun familie toch te voeden. 
Alle informatie bundelde ze in het boek ‘Nieuwe meesters, magere 
tijden: eten en drinken tijdens de Eerste Wereldoorlog’ en deelt ze met 
jullie in deze boeiende lezing.
Waar? Bibliotheek Laarne
Meer info en tickets (€5) via bibliotheek Laarne

>> 9 november 2018 - 20U

Filmvoorstelling Dunkirk: honderdduizenden Britse en geallieerde 
soldaten zijn omsingeld door vijandelijke oprukkende Duitse troepen in 
het Franse plaatsje Duinkerken. Gevangen op het strand met hun rug naar 
het Kanaal staan ze voor een onmogelijke situatie als de Blitzkrieg van de 
Duitse Wehrmacht dichterbij komt.
Waar? CC De Wiek Zele
Meer info en tickets (€5/€3) via www.dewiek.be

>> 10 november 2018 - 20u

Oorlogsvensters: In de onovertroffen liedtraditie van zijn leermeester 
Wannes Van de Velde, én vergezeld van een troep topmuzikanten, alias 
De Groote Bezetting, serveert Marc Hauman vele kleine verhalen die 
samen de grote vertelling maken. Om zijn waardering voor het 
ontroerende Zeelse verhaal te onderstrepen, lezen Frank Van Mossevelde 
en Bethy Van Cleemput enkele fragmenten uit de oorlogsbrieven van de 
gesneuvelde Zeelse soldaat.
Waar? CC De Wiek Zele
Meer info en tickets (€12/€10) via www.dewiek.be

>> 10 november 2018 - 20u

Onemanshow ‘IJzer’: Een Groote Oorlog van kleine mensen, van helden 
en lafaards, van gelukzakken en losers. Over modder en miserie, over 
zoveel schrik dat ge het u niet meer aantrekt. Over niet willen maar toch 
moeten omdat het uw broer is. Over Marie, en dat ze zo schoon is dat ge 
bijna… Over bleiten van het lachen en andersom. Over nooit geweten 
dat bloed naar ijzer smaakt. IJZER is een pakkend authentiek, bijwijlen 
hilarisch verhaal. Verteld, gezongen en gespeeld door Wim Claeys. 
Regie door Mich Walschaerts (Kommil Foo).
Waar? Vrije Basisschool Sint-Jozef Overmere 
(Schoolstraat 1, Overmere)
Meer info en tickets (€10) via bart.joos2@telenet.be 
of www.overmere.be

>> 10 november 2018 - 17u30

11 november viering en Te Deum. Na de eucharistieviering vindt een 
burgerlijke plechtigheid plaats aan de herdenkingsplaat ter nagedachtenis 
van de oorlogsslachtoffers. 
Waar? Sint-Pietersbandenkerk Uitbergen
Gratis

>> 11 november 2018

Het einde van de Groote Oorlog wordt elk jaar in Zele herdacht met een 
optocht naar het oorlogsmonument aan het station. De stoet vertrekt 
bij de SintLudgeruskerk, na het Te Deum. Aan het Monument der 
Gesneuvelden en Oorlogsslachtoffers leggen politie, brandweer, 
militairen en verenigingen bloemen neer.
Gratis
Meer info via toon.vancauteren@zele.be
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…OF FOCUSSEN OP DE OVERLEVENDEN?
Niet iedereen ging 

akkoord met de wild
groei aan monumenten die 
opgericht werden na de 
oorlog. Sommige mensen 
vonden dat de grondstoffen 
en het geld beter anders 
besteed konden worden. Ze 
vonden dat de overdreven 
aandacht voor het verleden 
de toekomst overschaduwde 
en dat er niet voldoende 
stilgestaan werd bij de 
huidige problemen. Zo 
schreef het ministerie van 
Kunsten en Wetenschappen 
aan de provinciegouverneur 
van OostVlaanderen in 
1920: ‘Is het wel noodzakelijk 
dat ieder gemeente, iedere 
inrichting, ieder bedrijf aan 
zijne helden gedenkteekens 
opricht? Kunnen wij onze 
dooden niet vereeren zonder 
voor die oprichtingen, kareel- 
en arduinsteen materialen 

Het verleden 
verdringen?

De soldaten die aan het 
front gevochten hadden, 
hadden dingen ervaren die 
ze niet konden delen met 
de thuisblijvers. Het werd 
bovendien niet wenselijk 
geacht om na de oorlog over 
geweld te spreken. Bij het 
einde van de oorlog leefde 

bij de bevolking, zowel bij 
oud-strijders als bij burgers 
die de oorlog in hun woon-
plaats doorbrachten, vooral 
de wil om de moeilijke 
oorlogsomstandigheden te 
vergeten en verder te gaan 
met hun leven. De onmo-
gelijkheid tot het delen 

van ervaringen wordt wel 
duidelijk in de verschillende 
oud-strijdersverenigingen 
die zich al heel kort na de 
oorlog begonnen te vormen. 
In de meeste gemeen-
ten zochten oud-strijders 
elkaars gezelschap op, 
richtten bijeenkomsten in en 
waren aanwezig op herden-
kingen en inhuldigingen. 

Hoewel het verleden verder 
ging, waren er verschil-
lende herdenkingsdagen 
en –momenten waarop aan 
de oorlog werd gedacht. 
Wapenstilstandsdag was 
natuurlijk de belangrijkste 
herinneringsdag. Al vanaf 
1919 werden jaarlijks op 11 
november plechtigheden ge-
houden in de verschillende 
gemeenten, maar blijkbaar 
was er behoefte aan meer 
dagen om officieel en geza-
menlijk de oorlog te herden-
ken. In 1919 en 1920 werd 
bijvoorbeeld ook 2 augustus, 
de dag van het Duitse ulti-
matum aan België, herdacht 

van allen aard op te koopen 
welk de levenden ten huidige 
dage zoo noodig hebben? ’ 
Het ministerie zette de 
steun aan de oprichting van 
monumenten en oorlogs
gedenktekens dan ook stop. 
Een groter probleem had de 
bevolking met de monu
menten die de Duitsers 
tijdens de bezetting hadden 
opgericht om hun gesneu
velden te eren. Moesten die 
monumenten blijven staan 
of mochten ze na de oorlog 
worden afgebroken? 
Dat waren de discussies die 
na de oorlog op internatio
naal niveau gevoerd werden. 
De conclusie, die ook 
meegedeeld werd aan de 
burgemeester van Dender
monde was als volgt: 
‘Alhoewel wij levend in 
onze harten de gevoelens 
mogen  behouden welke het 

gedrag onzer vijanden er in 
verwerkt hebben, doch zijn 
wij hunne dooden den eerbied 
schuldig.’ Ook dat onder
streept dat de herinnering 
van de Eerste Wereldoorlog 
niet zozeer een herinne
ring aan het leed of de 
oorlogsbelevenissen van 
de overlevenden was, maar 
een eerbiedig en heldhaftig 
gedenken van de doden.

© Privéarchief van Paul Raemdonck

Bronnen:
• SADendermonde B 579 3, brief van het kabinet van het minis-

terie Kunsten en Wetenschappen aan provinciegouverneur, 
dd. 27/5/1920.

• SADendermonde D 547, afschrift van de Koninklijke Commis-
saris aan burgemeester Dendermonde, dd. 31/10/1921.

met het beieren van de klok-
ken in Dendermonde. Vanaf 
1921 verschoof die dag naar 
4 augustus, de dag van de 
Duitse inval in België. Het 
is opvallend dat niet alleen 
blije gebeurtenissen zoals 
de wapenstilstand, maar ook 
andere negatieve mijlpalen 
werden herdacht. Die vast-
gelegde herdenkingsdagen 
zorgden ervoor dat er een 
duidelijke scheiding kwam 
tussen het leven dat verder 
ging en de dagen waarop het 
geoorloofd was om achteruit 
te kijken en de doden van de 
oorlog weer in herinnering 
te brengen. 

Bronnen:
• MEIRE, J., De Stilte van 

de Salient, 91.
• SADendermonde, D 642 

3, Omzendbrief van de 
minister van Binnenlandse 
Zaken aan het provinciebe-
stuur van Oost-Vlaanderen, 
dd. 24/7/1919.

• SADendermonde, D 642 
3, Brief van de provin-
cie Oost-Vlaanderen aan 
de gemeentebesturen, dd. 
augustus 1921.

Vredesfeesten in Lebbeke tijdens de inhuldiging van het vredes-
monument op 31 juni 1921 © Privéarchief van Luc Pieters

© Heemkring 
Lebbeke
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DE WEDEROPBOUW:
onmiddellijke nood lenigen of 
bouwen voor de eeuwigheid?

De hevige belegering 
van Dendermonde had 

tot een absolute ravage op 
materiaal vlak geleid. Van 
de 2239 huizen in Dender
monde waren er 1252 
afgebrand, ruim de helft, en 
889 beschadigd en nauwe
lijks bewoonbaar. Slechts 
een honderdtal huizen, 
voornamelijk arbeiderswo
ningen in de buitenwijken 
waren ongehavend. Onder 
de belangrijkste vernielde 
openbare en  religieuze 
gebouwen waren het 
burgerlijk hospitaal, het 
SintBlasiusziekenhuis, de 
kerk van het Begijnhof, de 
Abdijkerk, weeshuizen, veel 
fabrieken, verschillende 
scholen, het stadhuis en 
het gerechtshof. Van de 
omliggende gemeenten had 
vooral het nabije Sint Gillis 
zwaar te lijden gehad. 
Daar waren ongeveer 150 
huizen, het gemeentehuis 
en de kerk in de vlammen 
opgegaan en 200 huizen 
waren zwaar beschadigd. 
Andere gemeenten, zoals 
Wetteren, bleven gespaard 
van beschietingen en bran
den, maar verloren wel vele 
huizen in schermutselingen 
en vergeldingsacties. 

De bevolking van Dender
monde had de rest van de 
oorlog moeten overleven in 
een stad die eigenlijk onbe
woonbaar was, met te veel 

mensen in te weinig ruimtes 
waar nog een dak op lag. 
Ook na de oorlog was 
Dendermonde nog jaren 
een stad in puin. ‘De steenen 
zijn opgeruimd, in stapels 
gezet… Voor aan de straat 
leege terassen, als’t ware, of 
geraamten van gevels. 
En dan hier en daar een 
bordje met een naam en 
aanduiding van een bedrijf 
en daar achter woont men in 
eenige wat herstelde kamers, 
een barak, een kelder zelfs.’ 

Zowel tijdens als na de oor
log bestonden verschillende 
visies op stadsplanning en 
wederopbouw naast elkaar. 
Er circuleerden enkele zeer 
utopische en drastische 
voorstellen, zoals het bou
wen van een nieuwe stad 
naast de stad in puin, of het 
bouwen van een verhoogde 
stad op pijlers, met de stad 
in puin als een soort kelder 
waar alle nutsvoorzieningen 
en openbare instellingen 
zouden liggen. Die voor
stellen hadden naast een 
modernistische kijk op hoe 
de nieuwe stad er moest 
uitzien, ook ruim aandacht 
voor het herinneren van de 
oorlog. Al tijdens de oorlog 
besloot het stadsbestuur, nu 
de stad verwoest was, van 
de gelegenheid gebruik te 
maken om een aantal urba
nisatieplannen uit te voeren 
die komaf moesten maken 

met de middeleeuwse infra
structuur van de binnen
stad. Door de verwoestin
gen kon de stad goedkoop 
gronden onteigenen en zo 
de verwezenlijking van 
een aantal projecten na de 
oorlog voorbereiden. Grote 
openbare werken, verfraai
ing en infrastructuurwer
ken kregen voorrang op 
woningbouw. Dergelijke 
ingrijpende veranderingen 
vroegen echter studiewerk, 
overleg en geld en hypo
thekeerden daardoor het 
oplossen van de dringende 
onmiddellijke woningnood. 
Ook administratieve en po
litieke kwesties vertraagden 
de wederopbouw na de oor
log. De staatscommissaris 
die zich moest uitspreken 
over de voorschotten in de 
schadevergoedingsdossiers 
voor het arrondissement 
Dendermonde woonde 
in Brussel, waardoor de 
dossiers vertraging oplie
pen volgens de gouverneur 
van OostVlaanderen. 
Bouwaanvragen voor 
burgerwoningen in Den
dermonde werden vlak na 
de wapenstilstand meer
maals geweigerd omdat 
de stad nog geen knoop 
had doorgehakt om al dan 
niet een verplichte geve
larchitectuur op te leggen. 
Eind 1921 was in België 50 
procent van de verwoeste 
gebouwen heropgebouwd, 

in Dendermonde slechts 
25 procent. Met geld van 
het Koning Albertfonds, 
het Amerikaanse Rode 
Kruis en de stadskas werden 
er na de oorlog honderden 
noodwoningen gebouwd. 
Het ging om eerder in 
WestVlaanderen gede
monteerde barakken, waar 
men ze niet meer nodig 
had. Hoewel de barakken 
bedoeld waren als tijdelij
ke woningen, woonde in 
1924 nog 20 procent van de 
Dendermondse bevolking 
(525 gezinnen) in dergelijke 
noodwoningen. Uiteindelijk 
bleek het opleggen van ge
vels echter onuitvoerbaar in 
de context van de groeiende 
woningnood en de meerpijs 
ten opzichte van de schade
vergoeding. Geleidelijk 
werden woningen heropge
bouwd naar eigen goeddun
ken en in eigen stijl. 

Bronnen:
• SADendermonde, D 872.5. 

Nota van Sterck. 
De Vernieling, de Herstelling 
en de Heropbouwing van 
Dendermonde.

• RABeveren, 271 1 33. 
Rapport 30 décembre 1914, 
Commission Provincial de 
Secours et d ’Alimentation.

•  ‘Het gemartelde Dendermon-
de’, Het Laatste Nieuws, 
28/8/1919.

• VERBRUGGEN, K., De 
wederopbouw van Dender
monde, (1981) 20 en 201.

• PA Oost-Vlaanderen, 
3/2769bis/13. Dossier 
Rechtbank van Oorlogsschade. 
Brief van de gouverneur aan 
de minister van Economi-
sche Zaken. 23/2/1922. 
Brief van de gouverneur 
van Oost-Vlaanderen naar 
de hoofdstaatscommissaris 
Bosteels, dd. 15/6/1923.

© Historisch Documentatiecentrum Dendermonde

Eerste Wereldoorlog op de Erfgoedbank Land van Dendermonde
www.erfgoedbanklandvandendermonde.be is een online beeld- en geluidsbank met een schat aan materiaal. Rond de Eerste Wereldoorlog 
zijn ruim 3000 foto’s en documenten digitaal ontsloten. 
Ook alle bekende lokale krantencollecties uit het Land van Dendermonde kan je dankzij de erfgoedbank raadplegen en via trefwoorden 
doorzoeken. Ze zijn dus een heel interessante bron voor (oorlogs)onderzoek. 
Heb je zelf materiaal dat je wil delen? Over de Eerste Wereldoorlog of andere thema’s waarvan er op de erfgoedbank al collecties zijn? Neem 
dan contact op: info@egclandvandendermonde.be. Als jouw materiaal past binnen de erfgoedwerking, digitaliseert de erfgoedcel het kos-
teloos op voorwaarde dat het via de erfgoedbank ontsloten mag worden voor een ruim publiek. 
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Wedstrijd

De Erfgoedcel Land van Dendermonde geeft 3 exem-
plaren van het boek Tegen-Strijd. De beleving van 

de Eerste Wereldoorlog in het Land van Dendermonde
weg. Stuur het antwoord op de wedstrijdvraag voor 
1 oktober 2018 naar info@egclandvandendermonde.be. 

Wedstrijdvraag: Hoeveel 
procent van de Dender-
mondse bevolking woonde 
in 1924 nog steeds in 
noodwoningen?

Wie deelnam aan de 
wedstrijd van editie 11, 
moest antwoorden op de 
vraag ‘Wie was de eerste 
Berlaarse strijder die na 
wapenstilstand naar Berlare terugkeerde?’. Het correcte 
antwoord was Alfons Malin. De winnaars van het streek-
bierenpakket werden persoonlijk verwittigd. 

 

De oorlogskrant 
beluisteren?

De oorlogskrant wordt telkens ingelezen door 
blindenzorg Licht en Liefde. In elke (hoofd)

bibliotheek van de negen gemeenten van het Land van 
Dendermonde kan je de cd ontlenen met de ingelezen 
oorlogskrant.

© José Moernaut)

4 jaar oorlog in het 
Land van Dendermonde

Geleefd niet, overleefd gaat alles
doodgewoon zijn slakkengang.
Van vijf tot elf die laatste dag

zijn lange bange uren en
met tien duizend vallen zij 
vandaag. Het einde is het einde

niet. Compiègne is papier
en elf elf elf is history.
Wel dertienduizend ton aan hersens

Weg. De waanzin niet voorbij
Gedicht van Etienne Colman, 
uit ‘Loopgraf ’ (2014)

Met de verhalen en anekdotes 
in 12 edities van de oorlogs

krant wou de erfgoedcel de oorlogs 
ervaringen van de bevolking in het 
Land van Dendermonde dichterbij 
brengen. Door hun ogen zien we 
dat de oorlog een complexe realiteit 
was die zich niet in orde of chaos, voor of tegen, angst of hoop, goed of slecht, binnen of 
buiten, toekomst of verleden laat vatten. Aan elk verhaal zitten heel wat kanten die we 
in ogenschouw moeten nemen als we proberen te begrijpen op welke manier de Eerste 
Wereldoorlog beleefd werd in het Land van Dendermonde.

© Julus D’haene, Wichelen)

>>> Op de hoogte blijven?
Wil jij graag op de hoogte blijven van wat er reilt en zeilt in het Land van Dendermonde rond 
cultureel erfgoed? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via www.egclandvandendermonde.be! 


