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Na de inval van de Duitsers heerste grote onrust bij de bevolking, de vrees voor 
verraders en spionnen zat er diep in.  Bij koninklijk besluit werd de burgerwacht 
opnieuw actief, een grote geruststelling voor de landelijke bevolking. Provinciale 
wegen en kruispunten werden bewaakt, er werd dag en nacht gepatrouilleerd, ver-
dachte bewegingen werden gesignaleerd.  Personen en voertuigen werden, indien 
nodig, aangehouden en gecontroleerd.  
Van hogerhand komt in Overmere op 15 augustus 1914 de ordening toe om uit te 
kijken naar een verdacht voertuig en zijn bestuurder :
Een voertuig met kenteken 10842 en zijn geleider die zich Albert Ville van Gent laat 
noemen en zich uitgeeft voor een Frans consul. Indien het voertuig in Overmere 
aankomt, moet de burgerwacht onmiddellijk de commandant van de gendarmerie 
verwittigen.

Aanhouden! De Burgerwacht in actie
Een bijdrage van Marleen Van Acker, Heemkundige Kring Overmere,   
werkgroep W.O. I.

Deze brief werd gevonden in het gemeentearchief van Overmere. Hij illustreert de chaos van de 
eerste oorlogsmaanden en de heksenjacht op mogelijke ‘spionnen’.

Zeker in het begin van de bezetting, 
maar ook gedurende de hele oorlog 
waren de Duitsers erg beducht voor 
spionnen. Daarom werd de com-
municatie in het Etappengebiet streng 
gecontroleerd. 
Duiven vormden een bedreiging omdat 
ze informatie konden overbrengen. 
Burgers werden streng veroordeeld 
voor het bezit ervan. Al vanaf oktober 
1916 moesten eigenaars hun duiven 
inleveren. Elke geringde duif moest 
aangegeven worden en alle vrijvlieg-
ende duiven werden meteen geslacht. 
Zes inwoners uit het Land van Dender-
monde ondervonden in januari 1916 
de gevolgen van het niet naleven van 
de verordening. De straffen voor de zes 
overtreders varieerden van twee jaar 
gevangenisstraf voor een smidsgast uit 
Baasrode tot twee jaar en zes maanden 
voor een Wetterse kloosterbroeder. 
Jules Bayens uit Serskamp moest 
bovenop zijn gevangenisstraf van twee 
jaar ook nog een boete van duizend 
mark betalen. Petrus de Landtsheer, de 
veroordeelde smidsgast uit Baasrode, 
werkte uiteindelijk twee jaar verplicht 
in de Duitse oorlogsindustrie omdat 
hij het waagde duiven te verstoppen in 
zijn stal.
Fotografie kwam onder strenge regel-
geving te staan en drukwerk stond 
onder strenge censuur. Dat laatste gold 
vanzelfsprekend ook voor het postver-
keer. Alle brieven werden minutieus 
nagelezen wat enorme vertragingen 
bij de bestelling ervan veroorzaakte. 
Daarom volgde in januari 1916 een 
verordening die het private postverkeer 
moest verminderen. De bevolking ver-
tikte het zich daaraan te houden. In ok-
tober 1916 beklaagde de adjudant van 
de Etappenkommandant zich hierover 
bij de burgemeesters van de gemeenten 
onder zijn gezag, met de boodschap 
dat de bevolking moest ophouden met 
pietluttige brieven te versturen: ‘Immer 
worden nog een groot getal brieven ver-
zonden waarvan de inhoud volkomen 
zonder belangrijkheid is en welke over 
nietige familiezaken handelen.’ De Duit-
sers hadden duidelijk geen begrip voor 
de omstandigheden: in een gebied waar 
het zo moeilijk reizen was en in bange 
tijden waarin iedereen uitkeek naar het 
laatste nieuws, probeerden mensen uit-
eraard elkaar op de hoogte te houden 
van het laatste familienieuwtje.
Ook de inwoners van het Land van 
Dendermonde zagen het belang in 
van informatie. Herhaaldelijk werd 
melding gemaakt van doorgeknipte 
telefoondraden. Wanneer de schul-
dige onbekend bleef, werd opnieuw 
de gemeente verantwoordelijk gesteld. 
Schellebelle moest in december 1914 
een boete betalen van vijftigduizend 
mark omdat de telegraafdraden op 
haar grondgebied werden gebroken. De 
gemeente Grembergen betaalde vijf-
duizend frank omdat een inwoner zijn 
duiven losliet. Het scala aan straffen 
ging breder dan enkel geld- en gevan-

Duiven waren in oorlogstijd van groot 
belang. In Brussel is een monument opgericht 
‘aan de oorlogsduif ’.  

Ook het Belgische leger keek de post na. 
Brief van Jacobus Ernest voor het Bureel 
van Inlichtingen. © Privéarchief van Robert 
Verheyden, Heemkring Osschaert Hamme

genisstraffen. Ook het vroeger sluiten 
van de herbergen of het afsluiten 
van het voetbalveld behoorde tot de 
bestraffingsmaatregelen. 
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Lied der Lebbeeksche Wapenbroeders

In Lebbeke werden sporadisch activistische meetings op touw gezet, maar van een 
effectieve vervolging van Lebbekenaars - op Philemon De Witte na - was er na de 
oorlog geen sprake. Wel bestonden er natuurlijk niet-vaderlandse liefdes-
affaires, zoals overal wel het geval was. Het oorlogslied ‘Lied der Lebbeeksche 
Wapenbroeders’ drijft de spot met personen die te veel dweepten met de Duitse 
bezetter. Het lied gaat over een van de vier dochters van de Lebbeekse schepen en 
dokter Pieter Van Nieuwenhove, die tijdens de oorlog zouden geflirt hebben met 
de Duitse soldaten. Of het geflirt iets heeft opgebracht, is sterk te betwijfelen, want 
na de oorlog stelde Dr. Van Nieuwenhove zich wijselijk geen kandidaat meer bij de 
verkiezingen van 1921.
Lied der Lebbeeksche Wapenbroeders
Anoniem gedicht, ca. 1915-1916
Zangwijze: ‘Wie draagt nen hoed van 20 franken’

1
Ja, broeders van de Lebbeeksche 
streek
Ik geloof het niet, het is te wreed
Dat wij in den oorlog zijn
Ja oud en jong, ja groot en klein
Wat er in Lebbeke is gebeurd
Terwijl wij strijden hand in hand
Voor vrijheid en al wat is recht
En voor het vaderland
Het is te schand, het is te wreed
Voor gansch de Lebbeeksche streek

Refrein
Wat ziet men in Lebbeke gebeuren
Met dien oorlogstijd
’t is wraakroepend, ’t is hartver-
scheurend

Hoe men zijn volk benijd
Maar wacht tot dat wij thuis zullen 
komen
Wij zullen er begot niet op droomen
Dat zal hun leeren ons verachten
Zij zullen hun daar zeker niet aan 
verwachten.

2
Wij zijn niet thuis, zij weten het wel
Het is te straf, het is te fel
Terwijl wij strijden allen vol moed
Tegen de Duitsche rooversploeg
En schrijft men dan een brief naar 
huis
Langs Holland, ja wij weten het juist
Vertellen zij aan de rooverskliek
Langs waar den brief gesmokkeld is
Maar dat is niet, wij strijden voort

Zoals het ons behoort

Refrein
Ja zeker er zijn stamineekes
Waar dat het gebeurt
Wacht wij zullen het dan wel gaan 
lezen
Als het is onze beurt
Wij zullen ze kloppen, dat ze klinken
Dat is ons gedacht
Omdat ze met de Duitsche zwieren
En ons op alle manieren bedriegen.

3
Het schoonst van heel het sport
Gebeurt er in ons Lebbeeks dorp,
De oudste dochter van den doktoor,
Bemind eenen Duitschen sinjoor
Ze verkeert met nen Duitschen tip

Wat zegt ge daar van lieve vriend
Maar moest het zijn nen arme kop
Ze maakten hem kapot
Wij vinden dat zeer komiek
Voor zo nen katholiek.

Refrein
Wij zijn broeders al te zamen
Dat is niet van vandaag
En laat het boeltje daar maar draaien
We vagen er ons botten aan
Maar als er nog eens valt te kiezen
Hij zal er wel bij verliezen
Dat zal hem in’t vervolg leeren
Zijne dochters met de Duitsch verkeeren!

Einde

Een bijdrage van Luc Pieters uit Lebbeke.








