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Resultaten wedstrijd duokaarten tentoonstelling ‘Tegen-Strijd’
De tentoonstelling Tegen-Strijd. De beleving van de Eerste Wereldoorlog in het Land van Dendermonde 
sloot op 13 december 2014 de deuren. Wie de tentoonstelling niet kon bezoeken, kan alles nog nalezen in de 
gelijknamige  publicatie of www.erfgoedbanklandvandendermonde.be waar het beeldmateriaal met tekst en 
uitleg uit de tentoonstelling te raadplegen is. 
In de vorige oorlogskrant waren er vijf keer duotickets voor de tentoonstelling te winnen voor wie het juiste 
antwoord kon geven op de vraag welke straf Jules Bayens uit Serskamp kreeg voor het houden van duiven 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bayens kreeg twee jaar gevangenisstraf en een boete van 1000 mark. Uit 
de vele juiste inzendingen trok een onschuldige hand deze gelukkigen:     
Ann Keirsmakers, Luc Peleman, Werner Smekens, Mieke Roose en Alex Vercauteren. 

De Erfgoedcel Land van Dendermonde 
wil ook de jeugd betrekken bij de her-
denking van de Eerste Wereldoorlogen en 
geeft daarom vijf exemplaren van het 
boek ‘Toen mijn vader een struik werd’ 
van Joke van Leeuwen weg. Stuur voor 30 september het antwoord 
op volgende vraag naar Info@egclandvandendermonde.be: Geef vijf soorten werk dat door 

opgeëisten verricht moest worden. Het 
antwoord leest u ergens in deze oorlogs-
krant. De vijf winnaars worden per-
soonlijk verwittigd. 

Gedurende vier jaar herdenkt de 
hele wereld de Eerste Wereldoorlog. 
In de periode 2014-2018 is het hon-
derd 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 dage-
lijkse strijd voeren. De erfgoedcel 
wil met deze reeks van oorlogs-
kranten de beleving van de Groote 
Oorlog in het Land van Dender-
monde vertellen. Niet zozeer de 
grote veldslagen krijgen aandacht, 
maar wel de kleine getuigen van dit 
wereldconflict. 
Eerdere edities behandelden al 
diverse thema’s: kinderen in bezet 
gebied, steunverlening, de chaos van 
de eerste maanden en samenwerking 
met en verzet tegen de bezetter, 
soldaten, … Deze zesde editie gaat 
over de opeising van goederen en 
opgeëiste mensen die voor de bezet-
ter moesten gaan werken.  
De informatie voor deze oorlogs-
krant is aangeleverd vanuit het lo-
kale erfgoedveld. Heel wat deskun-
dige vrijwilligers onderzoeken de 
gebeurtenissen tijdens de Groote 
Oorlog in de regio. Ook het his-
torisch onderzoek door de historici 
van vzw Geheugen Collectief naar 
het dagelijks leven tijdens de Eerste 
Wereldoorlog , dat werd uitgevoerd 
in opdracht van de erfgoedcel, is een 
bron van informatie.

WEDSTRIJD opgeëisten
‘Toen mijn vader een struik werd’ 
vertelt het verhaal van Toda 
wiens leven door oorlog ingrijpend 
verandert: haar vader moet gaan 
vechten en ze moet naar haar 
moeder.  

In een winning mood? Ook via 
onze nieuwsbrief geeft de Erf-
goedcel regelmatig prijzen weg. 
Schrijf je daarom nu in via de 
website 
www.egclandvandendermonde.be.

In de bezette gebieden diende de ge-
meentelijke administratie inlichtings-
bladen of Opname der mannelijke 
personen van 17 tot 45 jaar bij te 
houden. Dit maakte het de bezet-
ter gemakkelijker om (vooral jonge) 
mannen op te eisen, maar soms 
werden er mannen willekeurig op 
straat opgepakt en weggevoerd.  
Zoals we hierboven al konden lezen 
werden er in de drie deelgemeenten 
van Wichelen in totaal meer dan 
280 mannen opgeëist. Zij werden 
onder Duits gezag, meestal in andere 
bezette gebieden, in de frontstreek 
of in Duitsland tewerk gesteld. Dit 
gebeurde vaak in onmenselijke 
omstandigheden.
 De meeste opgeëisten, of hun 
nabestaanden, schreven na de oorlog 
hun belevenissen op in ‘inlichtings-
bladen voor de opgeëisten’. Het ver-
richte werk omvatte een waaier aan 
taken zoals het werken in steen-
groeven of fabrieken. Huizen 
afbreken, straten en spoorwegen her-
stellen of heraanleggen, puin ruimen, 
schepen lossen, werk aan het front, 
prikkeldraad spannen en helpen op 
het vliegveld: opgeëisten werden ook 
hiervoor ingezet. 
De moeilijke omstandigheden waarin 
de opgeëisten leefden en werkten 
vaak een heel eind van huis, waren 

Het harde leven van een (Wichelse) opgeëiste 
Een bijdrage van Julus D’haene.

hard. Pakjes die het thuisfront 
opstuurde, bereikten de opgeëisten 
dikwijls niet. Alle kledij en gerief die 
ze hadden meegenomen, moesten 
de opgeëisten afstaan. Ze waren ook 
vaak overgeleverd aan de willekeur 
van de Duitsers. Stokslagen en 
stampen met de kolf van een geweer, 
barrevoets moeten werken tijdens de 
winter, nutteloze afmattingen, … het 
zijn maar enkele voorbeelden van de 
behandeling van de opgeëisten. Vaak 
leden ze ook verschrikkelijke honger 
wat hen weinig kieskeurig maakte: 
ze raapten aardappelschillen van de 
mesthopen of aten bieten, rapen en 
rotte wortelen om toch maar iets 
binnen te hebben. Wie eten durfde 
vragen aan burgers, belandde voor 
drie dagen in het ‘prison’. Al kon er 
voor opsluiting in de gevangenis 
zelfs geen reden nodig zijn. Een 
opgeëiste vermeed best iedere vorm 
van bestraffing, want ook op de straf 
stond vaak geen maat: vier dagen 
aan de muur staan, veertien dagen in 
de gevangenis moeten zitten in het 
donker met enkel water en brood, 
dagenlang zonder eten en drinken 
verder moeten en zelfs bijna dood 
geslagen worden bij weigering om 
voor de vijand te werken, in straf-
bataljon op barbaarse wijze 
behandeld worden... om uiteindelijk 

toch te sterven. Het gebeurde 
allemaal. Soms kon een opgeëiste 
zich wel vrijkopen uit de gevangenis. 
Het inlichtingenblad van een land-
bewerker toont aan dat hij onder 
meer in Jabbeke, Torhout en 
Schoonaarde aan de slag moest. Als 
opgeëiste werkt hij tussen oktober 
1916 tot maart 1917 aan de spoorweg 
en in de fabriek en bracht bij ver-
sterkingen aan. Hij vertelde dat hij 
aan honger en kou had geleden en 
kreeg stokslagen. Als uitgaven diende 
hij de aankoop van kledij ter waarde 
van 400 frank in: hemden, (winter)
jassen, onder- en bovenlijven, 
kostuums en kousen.
In tegenstelling tot deze land-
bewerker, waren er veel opgeëisten 
- de Duitsers noemden ze Z.A.B. 
(=Zivilarbeiter Bataillon) of burger-
lijke tewerkgestelden - die deze 
nachtmerrie niet overleefden. 

Aanvraag voor oorlogsschade en 
inlichtingenblad voor opgeëisten 
© Julus D’haene, privéarchief, 
Wichelen.
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Al voor de oorlog was België niet 
meer zelfvoorzienend en voor de 
voedselbevoorrading grotendeels 
afhankelijk van de import. Het 
stilvallen van de Antwerpse haven en 
de Britse blokkade tegen Duitsland 
zorgde al van in het begin van de 
oorlog voor kopzorgen. Daarbij kwa-
men de Duitse opeisingen voor de 
Duitse bevolking en vooral voor het 
Duitse leger aan de Ijzer: paarden, 
koeien, runderen, varkens, kippen, 
eieren, tarwe, rogge, haver, aard-
appelen, wortelen, bonen, veevoeder, 
brandhout, kolen, wagons, rijtuigen, 
fietsen, koper, matrassen,… alles 
werd opgevorderd. 

De voedselbevoorrading verliep 
-moeilijk in het hele land, maar 
vooral in de steden beloofde de 
-situatie al snel precair te worden. 
Anders dan op het platteland kon de 
bevolking zich daar immers on-
mogelijk zelf van voedsel voorzien. 
Tijdens de eerste twee oorlogsjaren 
slaagde de overheid, bijgestaan door 
allerlei organisaties, er in de bevolk-
ing nog redelijk te bevoorraden. De 
winter van 1916-1917 zorgde voor 
een eerste crisis die zou blijven duren 
tot het einde van de oorlog. Volgens 
De Rotterdamsche Courant, die in 
februari 1915 een Nederlandse oog-
getuige sprak, sloeg in Dendermonde 
de honger het jaar voordien al toe. 
Tot overmaat van ramp vroor de 
Dender regelmatig dicht, waardoor 
het goederenverkeer ondermeer via 
kolenschepen, vast zat. 

Wie genoeg te eten had, at een-
tonig. Wie geld had, kon op de 
zwarte markt terecht. Niet alleen de 
werklozen hadden het moeilijk. Ook 
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de koopkracht van wie wel nog werk 
of spaargeld had, ging zienderogen 
achteruit. De Duitse opeisingen, het 
uitputten van de voorraden en de 
woekerprijzen op de zwarte markt 
leidden tot prijsstijgingen. Steeds 
meer mensen moesten een beroep 
doen op openbare steun, al vol-
stonden de steunbedragen niet om 
er voldoende 
voedsel mee te 
kopen. Er was 
een tekort aan 
alles, maar vooral 
aan basisvoedsel 
zoals aardappelen 
en graan (en dus 
brood). Het in-
tegrale huishoud-
budget van de 
meeste gezinnen 
ging naar voeding 
en eventueel naar 
verwarming. Maar ook kolen, gas 
en hout waren gerantsoeneerd. Wie 
het geluk had in een nog rechtstaand 
huis te wonen – en niet in een barak 
of een krot –, verwarmde slechts één 
kamer. De mensen aten te weinig, 
verloren gewicht, droegen lompen, 
konden zich te weinig wassen en 
werden vatbaar voor ziektes en infec-
ties. Overleven werd een strijd: de 
zoektocht naar dagelijks brood en 
eten voor de kinderen was in bijna 
ieder gezin een voortdurende bron 
van zorgen. Het aantal geboortes 
daalde en het aantal sterfgevallen 
steeg. Zonder de openbare voedsel-
bedelingen redde men het niet. 

‘Te Zele kennen wij een huisgezin van 
8 personen […]. [Daar] at men het 
volgende: ’s morgens water met malt 
en elk eene snede brood met smout; ’s 

De voedselbevoorrading

middags 1 of 2 kilo aardappelen voor 
8 personen, en ’s avonds ook twee 
sneden brood ofwel pap gemaakt van 
1 pint melk voor 8 personen [...] In 
deze vreeselijke koude met eene maag 
zoo gevoed: bijna geen deksel, geen 
schoeisel, geen kleederen, geene zeep, 
niets, niets!’

De gezinnen 
probeerden zelf hun 
situatie te verbeteren 
en namen het heft 
soms op legale, soms 
op illegale wijze in 
handen. Diefstal-
len waren een plaag. 
Hongerige mensen 
stalen het voedsel 
rechtstreeks van de 
velden. De Usines de 
Produits Chimiques 
van Schoonaarde 

beklaagde zich in juli 1917 bij het 
gemeentebestuur van Berlare dat ‘een 
groot getal inwoners’ kolen stal van 
haar schepen en vroeg maatregelen. 
De Kommandantur raadde de boeren 
aan hun huizen, stallen en schuren 
op slot te doen om de diefstal van vee 
te voorkomen.

Men probeerde aan brandstof te 
geraken door illegaal hout te kap-
pen en in vuilnisbelten en ingestorte 
huizen brandstof te zoeken. In een 
poging het dagelijks menu uit te 
breiden, hielden de mensen kippen 
of bewerkten ze een stukje grond. 
Overheid en de gemeentebesturen 
stimuleerden dit laatste, onder andere 
door bedelingen van zaaigoed. 
‘Ieder fabriekwerker, ieder arbeider, 
is nu landman. Het plekje grond dat 
hij bekomen heeft, wordt omgespit, 

Weggevoerde Grembergenaren. © Werkgroep Geschiedenis Grembergen

bezaaid, beplant. Nergens blijft een 
stukje grond braakliggen. Onze 
vestingen zullen weldra hun krijgs-
kundig uitzicht verloren hebben en 
hunne heiligen zullen herschapen 
zijn in vruchtbare akkertjes.’ 

Het bewerken van een stukje grond 
gaf arbeiders wellicht ook terug het 
gevoel initiatief te nemen en nut-
tig bezig te zijn. Zo dacht toch de 
anonieme auteur van dit artikel in 
Vooruit in mei 1917 erover: ‘’t Geeft 
een waar genoegen dien dorst naar 
arbeid te kunnen bestatigen. Het doet 
onzen nieuwen landbouwer goed, als 
hij denkt dat hij door eigen werk wat 
voedsel zal kunnen brengen aan vrouw 
en kinderen.’

Bronnen :
- RABeveren, GM 2 81, Brief van mevrouw 
De Doncker-De Bock aan het gemeente-
bestuur van Berlare, dd. 27/01/1916. 
- RABrussel, I 545, Archief van Louis 
Varlez. Krantenknipsels. ‘Dendermonde’, 
De Nieuwe Rotterdamsche Courant, dd. 
05/02/1915. 
- RABrussel, I 545, Archief van Louis 
Varlez. Krantenknipsels. DE BRUYNE, O. 
‘Arrondiss. Dendermonde’, Vooruit, dd. 
04/02/1917. 
- RABeveren, GM 5 118. Brief van 
vrederechter aan de burgemeester van 
Denderbelle, s.d. 
- RABeveren, GM 2 82, Briefwisseling, dd. 
28/07/1917. 
- RAGent, Oorlogsarchief Provincie Oost-
Vlaanderen, Massemen 1917, 722/21, 
Etappenkommandantur aan de 
burgemeesters, dd. 25/01./917. 
- RABrussel, I 545, Archief van Louis V
arlez. Krantenknipsels, ‘Te Dendermonde’, 
Vooruit, dd. 13/05/1917.  
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