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Duitse soldaten in Dendermonde. © HIDOC, Dendermonde

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 loop-
gravenoorlog werd uitge-
vochten. Sporen van deze 
Groote Oorlog zijn zeker ook 
in het Land van Dender-
monde terug te vinden.  
In september 1914 werd de 
stad Dendermonde ver-
woest, maar ook in de om-
ringende gemeenten heeft 
de oorlog een diepe impact 
gehad. Gedurende vier op-
eenvolgende jaren moest de 
bevolking van het Land van 
 Dendermonde een dagelijk-
se strijd voeren. De erfgoed-
cel wil met deze reeks van 
oorlogs kranten de beleving 
van deze oorlog vertellen. 
Niet zozeer de grote veldsla-
gen krijgen aandacht, maar 
wel de kleine getuigen van 
dit wereldconflict. 

Deze zevende editie gaat 
over de relaties tussen de 
inwoners van het Land 
van Dendermonde en de 
bezetter. Deze relaties 
evolueerden tijdens de 
bezetting en zijn daarom 
de moeite om van nader-
bij te bekijken. Ze geven 
een unieke inkijk in het 
dagelijks gevoelsleven van 
de mensen die de oorlog 
meemaakten.

Er bestaat een stereotiep 
beeld over de relatie 

tussen de Duitse bezetter 
en de Belgische bevolking: 
een  vijandige verhouding 
in moeilijke omstandig
heden. Het verhaal is echter 
niet zwartwit, maar veel 
genuanceerder. Uit het 
bronnen materiaal blijkt 
 duidelijk dat de relatie 
tussen de inwoners en 
de Duitse troepen en de 
wederzijdse beeldvorming 
die daarmee gepaard 
ging alles behalve statisch 
 waren, maar juist een sterke 
dynamiek kenden. Onder
linge relaties veranderden 
aanzienlijk doorheen de 
tijd en waren afhankelijk 
van de maatschappelijke 
rol die de betrokkenen op 
specifieke momenten op
namen. Zo was de houding 

van de Dendermonde
naars bijvoorbeeld anders 
tegenover de fronttroepen 
die hun stad verwoestten, 
dan  tegenover de bezet
tingstroepen. Officie
ren en gewone soldaten 
werden doorheen de oorlog 
op wisselende manieren 
beoordeeld en geappreci
eerd. De burgemeesters 
uit het Land van Den
dermonde moesten zich 
vanuit hun functie anders 
gedragen tegenover de 
bezettingsmacht dan de 
gewone burgers of de 
werklozen, die steeds op 
hun hoede moesten zijn 
om aan de greep van de 
bezetter te ontsnappen. 
Bovendien beïnvloedden 
allerlei omgevingsfactoren, 
zoals gebeurtenissen in 
het dagelijkse leven of de 

veranderende situatie aan 
het front, de onderlinge 
verhoudingen.  
Algemeen evolueerden de 
houdingen van de betrok
ken partijen doorheen de 
Eerste Wereldoorlog van 
naïeve vriendelijkheid 
in de  begindagen van de 
 oorlog al snel naar panische 
angst, haat en woede toen 
de frontlijn  Dendermonde 
 bereikte. Tijdens de be
zetting stelden de burgers 
van het Land van Dender
monde zich eerder ‘passief 
agressief ’ op, een reactie die 
voortvloeide uit onmacht. 
De Duitse houding was 
eerder praktisch en vari
eerde van straffen over het 
uitvaardigen van nuchtere 
 zij het vaak willekeurig 
lijkende  regelgeving tot 
het negeren van provoca

ties en het beperken van 
de interactie. Maar soms 
normaliseerden de betrek
kingen tussen beide partijen 
tijdens de bezetting.  
Tussen de  Dendermondse 
burgers en de bij hen 
ingekwartierde soldaten 
ontstond vaak wederzijdse 
appreciatie en in sommige 
gevallen zelfs enige gene
genheid. Toen  
bij de wapenstilstand de 
rollen van de betrokken 
partijen omdraaiden en 
de machtsverhoudingen 
grondig wijzigden, bleef 
het te verwachten openlijk 
leedvermaak van de  
Dendermondenaars tegen
over de terugtrekkende 
front troepen grotendeels 
uit, terwijl de houding van 
de Duitse officieren vaak 
schaamte verraadde. 

•
Een fles poppies gin 

winnen?  
Kijk snel op pagina 8!
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Het verraad van een vriend? 
Opvallend was het ge

voel van ‘verraad’ dat 
heerste bij veel Belgen toen 
ze de Duitse inval verna
men. België werd als neu
traal land niet betrokken bij 
de oplopende internationale 
spanningen voorafgaand 
aan de Eerste Wereldoorlog 
en als  onschuldige toe
schouwer door de Duitse 
inval toch in het conf lict 
betrokken. In de snel 
gegloba liseerde wereld van 
rond de eeuwwisseling 
waren de contacten tussen 
Duitsland, de opkomen
de industriële macht, en 
België, een van de meest 
geïndustrialiseerde  landen 
van dat ogenblik, sterk 
toegenomen. Die  intensieve 
economische contacten 
tussen beide landen en de 
onderlinge ‘vriendschap’ die 
daaruit voortvloeiden, lagen 
mee aan de basis van de 
verontwaardiging over het 
zogenaamde verraad. 

Door die internationale 
contacten ontstonden er 
ook talrijke persoonlijke 
connecties tussen Duit
sers en Belgen. Heel wat 
mensen uit het Land van 
Dendermonde onderhiel
den nauwe contacten met 

Duitsers die nu niet langer 
hun zakenpartner waren, 
maar wel hun stad of streek 
binnenvielen. Toen een 
van de eerste verkennings
eenheden Dendermonde 
aandeed, herkende een 
aantal Dendermondenaars 

de bevelhebber. Hij was na
melijk een verkoper die voor 
de oorlog, ironisch genoeg, 

met zeisen leurde op de 
markt van Dendermonde. 
Arnold De Coninck uit 
Wetteren  identificeerde een 
van de Duitse bevel hebbers 
als een oude studie vriend 
van zijn stage in Duitsland. 
Dankzij die oude vriend
schap kon De Coninck 
veel Wetteraars voor onheil 
behoeden. De Lebbeekse 
burgemeester Du Bois be
weerde zelfs bij een veroor
deling tijdens de bezetting 
van de dood  gered te zijn 
door een  Duitse officier 
die hem herkende van een 
brouwersconferentie in 
Brussel, enkele jaren voor 
de oorlog.

Bronnen:
- SADendermonde, doc. 336.28, DU BOIS A.,  

Lebbeke onder het Duitsche schrikbewind, 7 en 31.
- STROOBANTS A. en GALLAND A., 1914.  

Dendermonde aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, 43.
- DE CONINCK A., Dagboek van Arnold De Coninck  

1914-1918, VI-VII, 68.

Duitse soldaten in  
Dendermonde.  
© HIDOC, Dendermonde

Schön Sie kennen zu lernen:  
de eerste indrukken

De eerste contacten tus
sen de Dendermondse 

burgers en de Duitse troe
pen werden sterk beïnvloed 
door wat in de militaire 
strategie fog of war heet. 
Die oorlogsmist verwijst 
naar de onzekerheid van de 
betrokkenen over de precie
ze situatie bij een militaire 
operatie. Bij aanvang is het 
bij iedere militaire onder
neming onduidelijkheid 
troef. De partijen blijven 
vaak in het ongewisse over 
de aard van het terrein, de 
capaciteiten en vooral de 
intenties van de tegenstan
der. Daarenboven worden 
ze sterk afgeleid door een 
voortdurende stroom van 
informatie en geruchten. In 
die omstandigheden is het 
zeer moeilijk om uit al die 
ruis het correcte ‘signaal’ 
op te vangen. Dat uit zich 
vooral in grote onzeker
heid over de aan te nemen 
houding. Die houding kan 

snel gekenmerkt worden 
door een bepaalde vorm van 
naïviteit waarin de betrok
kenen vaak vervallen. 
Beide partijen, de inwoners 
van het Land van Dender
monde maar ook de Duitse 
legermacht, hadden in de 
begindagen van de oorlog 
geen idee wat ze moesten 
verwachten. België kende 
als neutraal land sinds zijn 
onafhankelijkheid en de 
Tiendaagse Veldtocht in 
1839 een lange periode van 
vrede. Dat zorgde ervoor 
dat bijna geen enkele Bel
gische burger nog bewust 
krijgsverrichtingen in eigen 
land had meegemaakt en 
oorlog slechts een nacht
merrie uit het verre verleden 
was. Het merendeel van 
de Belgische burgers had 
gehoopt, vanwege de Bel
gische neutraliteit, buiten 
de op til zijnde oorlog te 
kunnen blijven. De lokale 
bevolking was dus geens

zins voorbereid op oorlog in 
eigen land en nog minder 
op een bezetting. Ook de 
Duitse legermacht was 
 helemaal niet voorzien op 
een (langdurige) bezetting. 
Volgens de militaire strate
gie van het Duitse opper

bevel, het Schlieffenplan, 
moesten België en Frankrijk 
snel overrompeld worden en 
zou een lange bezetting dus 
niet nodig zijn.

De naïefvriendelijke hou
ding die uit de onwetend
heid voortkwam, blijkt 
duidelijk uit de eerste 
contacten die plaatsvonden 
tussen de Dendermondse 
burgers en de eerste Duit
se militaire verkenners.  

Spotprenten van Laeremans tegen de ulanen in de streek. © Heemkring Lebbeke
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Die zogenaamde ulanen 
waren lichtbewapende 
lansiers te paard die tijdens 
de Eerste Wereldoorlog het 
merendeel van de verken
ningsopdrachten voor het 
Duitse leger uitvoerden.   
Al in de eerste dagen van 
de oorlog lieten ulanen 
zich opmerken in de 
streek rond Dendermonde. 
Volgens Grootjans werden 
de ulanen voor het eerst 
gezien op 19 augustus in 
café Cambrinus in Sint
Gillis bijDendermonde. 
Zij dronken er een pint, 
waarvoor ze correct betaal
den. Een beetje verder aten 
ze ook een hapje. Onder
tussen had het nieuws van 
hun komst zich als een 
lopend vuur verspreid en 
kwam een menigte van wel 
tweehonderd mensen zich 
vergapen aan de ulanen. 
Bovendien verraadde die 
menigte dat de Belgische 
soldaten even verder in een 
hinderlaag lagen! ‘Onze 
dappere jongens hadden 
echter gerekend zonder de 
grenzeloze domheid en de 
lafhartige verraderij der 
menigte die de uhlanen 
toeriep dat de Belgische 
soldaten daar waren. De 
Duitschers, dit hoorende, 
sprongen in éénen wip te 
paard en vluchtten in éénen 
adem naar Lebbeke op 
vóór de onzen de tijd gehad 
hadden hun de pas af te 
snijden.’

Misschien aangemoedigd 
door die vriendelijke ont
vangst van hun voorgangers 
vroeg een groep verdwaalde 
ulanen een paar dagen later 
in SintGillis opnieuw de 
weg aan de Belgische bur
gers. De burgerbevolking 
was in de streek rond Den
dermonde zo nieuwsgierig 
naar die Duitsers dat de 
burgemeester van Lebbe
ke, Armand Du Bois, aan 
zijn inwoners elk contact 
met die verkenners moest 
verbieden. Dat deed hij niet 
alleen om hun veiligheid 
te verzekeren, maar ook 
opdat ze geen belangrijke 
informatie aan de vijand 
zouden verstrekken. Ulanen 
trokken zelfs de kernen van 
Dendermonde en Wetteren 
binnen, spraken daar met 
de inwoners en veroor
zaakten slechts zeer zelden 
problemen voor de burger

bevolking, al bedreigden 
ze in Wetteren wel de 
burgemeester. Arnold De 
Coninck uit Wetteren 
kloeg in zijn oorlogsdag
boek al vanaf het begin 
over de ‘Huns’ en ‘Moffen’, 
maar deinsde er zeker niet 
voor terug om ze  toen 
hij eindelijk die Duitse 
troepen zag  chocolade te 
verkopen die ze hem eerlijk 
in marken betaalden. Deze 
voorbeelden illustreren 
het algemene beeld dat die 
eerste contacten meestal 
nog in een sfeer van naïeve 
vriendelijkheid verliepen.

Maar zoals de bedreiging 
van de Wetterse burge
meester al aantoonde, liep 
het niet altijd van een leien 
dakje. Op 22 augustus 
kampeerden ulanen in de 
buurt van Wetteren. Hoe
wel de grootste overlast die 
ze veroorzaakten erin be
stond de boerenbevolking 
angst aan te jagen, bonden 
ze toch ook de directeur 
van de melkerij in Kalken 
een nacht vast omdat hij te 
dicht kwam om een kijkje 
te nemen. Een Dender
mondse inwoner die op  
31 augustus een jonge
dame met de auto naar 
Asse wilde brengen, werd 
door een Duitse patrouille 
tegengehouden, kreeg een 
pistool op de borst gezet 
en werd verplicht op haar 
gezondheid te drinken. 
Slechts met veel  moeite 
kon hij ontsnappen. Waren 
die feiten de eerste tekenen 
van de grondige gedrags
verandering die snel zou 
volgen?

Bronnen:
- STROOBANTS A.,  

Dendermonde in puin, 6.
- SADendermonde, doc. 

336.28, DU BOIS A., 
Lebbeke onder het Duitsche 
schrikbewind, 13.

- DE CONINCK A., 
Dagboek van Arnold De 
Coninck 1914-1918, 11.

- ‘Ooggetuigenver-
slag van Grootjans’ in 
STROOBANTS A.,  
Dendermonde in puin, 9.

De houding keert

Naarmate de frontlijn 
richting Dendermonde 

opschoof, sijpelden steeds 
meer negatieve berichten 
over de Duitse soldaten 
binnen. Nadat op 25 augus-
tus 1914 Leuven in brand 
werd gestoken en de Duitse 
troepen zich ook op andere 
plaatsen misdroegen, sloeg 
bij de Dendermondse be-
volking de naïeve vriende-
lijkheid van de eerste dagen 
om in panische angst. 
Toen vluchte lingen van 
de frontlijn Dendermonde 
bereikten, sloeg de burgers 
steeds meer de schrik om 
het hart. Op de tweede dag 
van de Dendermondse ker-
mis op 24 augustus trokken 
duizenden vluchtelingen 
Dendermonde binnen en 
probeerden allemaal tege-
lijk de brug over de Schelde 
naar het veilige Waasland 
over te steken. Algehele 
chaos waarbij verscheidene 
mensen werden vertrappeld, 
was het gevolg.

De Duitse soldaten gaven 
alle aanleiding voor die 
angst of veranderende 
houding. Toen de Duitse 
troepen enkele dagen later 
voor de eerste keer Dender-
monde binnentrokken, mar-
cheerden sommige zingend 
en scheldend voorbij de 
Dendermondse burgers en 
riepen hen toe dat de acties 
van Leuven zich zouden 
herhalen. In tegenstelling 

tot de eerste verkenners 
gedroegen de fronttroepen 
zich in die eerste dagen van 
september zeer grof tegen-
over de Dender mondse 
bevolking.

Om te begrijpen waarom 
de Duitsers zich op dat 
moment zo weerbarstig 
gedroegen, is het interes-
sant om te kijken naar een 
brief die een Duitser in die 
septembermaand vanuit 
Lebbeke naar zijn broer 
stuurde, die ook naar Bel-
gië zou komen: ‘Wees op 
uw hoede voor de burgers, 
namelijk in de dorpen. Laat 
geene u naderen. Onbarm-
hartig schiet ge eenieder 
neder die u te nabij komt! 
Het zijn zeer listige en 
doortrapte gezellen, de 
Belgen; ook de vrouwen 
en kinderen zijn gewapend 
en schieten... Gij soldaten 
moet nu zodaanigen schrik 
rondom u verspreiden dat 
geen burger het waagt U 
te naderen... Vooral geen 
medelijden met die beulen. 
Onbarmhartig met de kolf 
en de bajonet erop los 
gaan’. De Duitsers waren 
zelf doodsbang van de 
Belgen, een angstpsychose 
gevoed door de verhalen 
over Belgische burgers, 
francs-tireurs, die de 
Duitse troepen van alle 
kanten zouden belagen. 
Deze panische angst die 
door de fog of war over 

chaotische slagvelden 
heerste, was zeker niet 
uniek voor de Duitsers of 
voor de Eerste Wereld-
oorlog.

Het is duidelijk dat de 
wederzijdse angst en 
het wantrouwen kwalijk 
moesten eindigen. De 
wreedheden die de Duitse 
troepen begingen in en 
rond Dendermonde bij 
de slag om de stad zijn 
al ruim gedocumenteerd 
en bevestigen zowat alle 
clichés over de ‘wrede 
Hunnen’. De gijzelings-
acties van burgers, het 
gebruiken van levende 
schilden, standrechtelijke 
executies en plunderin-
gen rechtvaardigden elke 
vrees van de burgers van 
Dendermonde en moes-
ten wel een diep trauma 
nalaten. Tot overmaat 
van ramp liet majoor 
von Sommerfeld, op bevel 
van generaal von Böhn en 
doof voor de smeekbeden 
van de bevolking, Dender-
monde bij wijze van 
misplaatste wraakactie in 
brand steken.  ➤

Samenleven tussen Duitse 
soldaten en burgers was 
moeilijk na de verwoesting 
van Dendermonde. 
© HIDOC, Dendermonde



• 4 •    DE OORLOGSKRANT

Toch waren er ook 
soldaten die zich in die 
chaotische dagen correct 
en zelfs behulpzaam 
gedroegen tegenover 
de Dendermondse 
burgers. Stadsarchitect 
Alexis Sterck onder-
vond dit aan de lijve. 
De eerste troepen die 
bij de verovering van 
Dendermonde bij hem 
binnenkwamen, stelden 
zich netjes voor als ‘de 
patrouille’ en bedankten 
vriendelijk toen Sterck 
hen uitnodigde om binnen 
wat te eten en te drinken. 
Een soldaat waarschuwde 
pastoor Van Poucke, de 
bestuurder van het Dender-
mondse ziekenhuis, dat het 
ziekenhuis in brand stond. 
 Duitse reservisten hiel-
pen Belgische burgers uit 
Dendermonde ontsnappen 
toen de stad in brand stond 
en droegen hun spullen. 
Volgens de burgers lag de 
verklaring voor de hulp-
vaardigheid van sommige 
Duitsers voor de hand: het 
ging vaak om reservisten 
die ouder en minder strijd-
lustig waren dan de echte 
fronttroepen. 

Een Duitse officier die 
zijn gedrag en dat van zijn 
soldaten wilde goedpraten, 
sprak daarover Van Poucke 
aan. Toen de soldaten de 
gegijzelde burgers wat soep 
en snoep gaven, zei hij: 
‘Nos soldats ne sont pas 
des barbares, voyez ils don-
nent à manger aux  civils’. 
Aan priester De Cock, die 
ook daar aanwezig was, 
gaf een andere officier het 
volgende excuus: ‘Monsieur 
l’abbé connaissez-vous 
Molière? Savez-vous ce 
qu’il dit de la guerre? Que 
la guerre est une drôle de 
chose. Vous en faites au-
jourd’hui l’experience’.

De Duitse militairen te 
velde waren niet de enigen 
die aanvoelden dat het 
gedrag van de troepen in 
 Dendermonde echt niet 
door de beugel kon en het 
imago van het leger verder 
de dieperik in  duwde. Ook 
de legerleiding moet dat 
hebben ingezien. Om die 
reputatieschade te be-
perken, richtte de Duitse 

legerleiding in december 
1914 zelfs een ‘onderzoek’ 
in. Dat onderzoek bleek 
echter algauw een schijn-
vertoning voor propaganda-
doeleinden. De Duitsers 
gingen niet in op de vele 
getuigenissen die de Duitse 
wandaden beschreven.

Bronnen:
- STROOBANTS A. en  

GALLAND A., 1914.  
Dendermonde aan de 
vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog, 41-51.

- BUYSE L., Dendermonde  
en de Eerste Wereldoorlog 
1914-1930.

- VAN HEULE G., Dender-
monde tijdens Wereldoorlog I.

- SADendermonde,  
doc. 336.28, DU BOIS A., 
Lebbeke onder het Duitsche 
schrikbewind. 

- ‘Verklaring afgelegd op  
15 februari 1915 door 
stadsarchitect Sterck’ in 
STROOBANTS A.,  
Dendermonde in puin, 35.

- ‘Afschrift van het verslag 
gezonden aan het bisdom te 
Gent door E.H. Van Poucke, 
pastoor van het gasthuis’ in 
STROOBANTS A.,  
Dendermonde in puin, 29.

- RABrussel, Vooruit dd. 
19/9/1914.

- ‘Verklaring van  
E. Van  Poucke, bestuurder 
van het burgerlijk hospi-
taal van Dendermonde’ in 
STROOBANTS A.,  
Dendermonde in puin, 23.

Invoering van een avond
klok door Ortskommandant 
 Bertschinger. © Stads
archief Dendermonde

Kaatsen. © Heemkring Ter Palen Buggenhout

Duitse soldaten laten zich fotograferen bij  
Aloïs De Backer, Zele.  

© Privéarchief Etienne Quintyn

Samenleven

De verwoestingen door 
de frontsoldaten bleven 

nog jarenlang zichtbaar in 
het Dendermondse straat
beeld. Het is ondenkbaar 
dat ze geen sporen hebben 
nagelaten bij de plaatselijke 
bevolking, noch impact 
hebben gehad op de relaties 
met de Duitse bezetter. 
Maar enige nuance is 
nodig: de bezettingstroepen 
waren van een heel ander 
allooi dan de front troepen 
die Dendermonde zo 
grondig hadden verwoest. 
Arnold De Coninck uit 
Wetteren heeft de volgende, 
enigszins neerbuigende, 
maar toch ook niet van 
enige sympathie gespeen
de mening over de Duitse 
bezettingstroepen: ‘’t zijn 
natuurlijk allemaal gezet
te menschen, meer dan 
veer tigers, malheureuze 

‘landstormers’’. Die opinie 
staat een heel eind verwij
derd van de panische angst 
voor de Duitse fronttroepen 
van september 1914.

Toch is het niet verwon
derlijk dat een negatief 
sentiment ten opzichte van 
de bezetter domineerde. 
Actief verzet bleef dan wel 
beperkt tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, de over
heersende houding van de 
bezette burgers van het 
Land van Dendermonde ten 
opzichte van de bezetters 
mag gerust passiefagressief 
genoemd worden. Slechts 
op enkele momenten, zoals 
bij de onrechtvaardige en 
grootschalige op eisingen 
van werkkrachten om voor 
de Duitsers te gaan werken, 
daagden de burgers van het 
Land van Dendermonde de 

Vervolg van pag. 3, ‘De houding keert’

bezetter openlijk uit. Maar 
enige vorm van sympathie 
voor individuele Duitsers 
bleef bestaan. Vooral met 
de ingekwartierde front
troepen ontwikkelden 
sommige Belgische burgers 
een erg nauwe band.  
Algemeen leek er een 
sterk verschil te bestaan 
tussen de omgang van de 
Belgische burgers met de 
Duitsers in hun functie als 
‘bezetters’ en de houding 
ten opzichte van enkele 
individuen, los van hun 
functie. 

Op het onderhuidse pro
vocatieve gedrag van de 
bezette Belgen reageerde  
de Duitse bezetter op 
verschillende manieren, 
meestal vrij nuchter.  
De reacties varieerden van 
onverschilligheid tot het 
straffen en het invoeren 
van uitgebreide  en af en 
toe willekeurige  regel
geving. Maar er bestond 
ook interesse voor België 
en zijn bevolking. Die 
uitte zich onder meer in 
belangstelling voor de ty
pisch Belgische bezigheden 
waarbij kaatsspelen als één 
van de weinige volksspelen 
werd toegestaan. 

Bronnen:
- DE CONINCK A., Dag-

boek van Arnold De Coninck 
1914-1918, 34.
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In de vierde editie van de oorlogskrant stonden ook 
artikels over het verzet tegen de Duitse bezetter. Deze 
krant of een andere editie gemist? Neem contact op 
via info@egclandvandendermonde.be!

Parallelle werelden, parallelle levens?

Kleine vormen van verzet

De mate waarin de 
Duitse bezetter contact 

had met de bevolking van 
Dendermonde en omstre-
ken mag niet overdreven 
worden. Dendermonde zelf 
was de hoofdplaats van een 
Etappenkommandantur, 
waardoor voortdurend een 
bezettingsmacht en een 
officierenkader in de stad 
aanwezig waren. Dat nam 
niet weg dat het aantal be-
zettingstroepen vrij gering 
bleef. In andere gemeenten 
rondom Dendermonde was 
de Duitse aanwezigheid nog 
veel beperkter. In Wetteren 
zou de bezettingsmacht 
uit een ‘halve compag-
nie’ bestaan hebben. Een 
Landsturmkompanie tijdens 
de Eerste Wereldoorlog 
bedroeg (in theorie) maxi-
maal 250 manschappen. De 
grootte van die eenheden 
wisselde weleens, maar het 
aantal soldaten liep nooit 
hoger op dan een honderd-
tal. In kleinere gemeenten 
lag dat aantal zelfs nog 

lager. In Berlare waren er 
in de  eerste jaren van de 
bezetting maar weinig Duit-
se soldaten te bespeuren. 
Alleen wachters en door-
trekkende patrouilles op 
zoek naar werkweigeraars 
of verborgen voorraden lie-
pen er rond. Dat veranderde 
in 1917 toen fronttroepen 
ingekwartierd werden in de 
gemeente.

Daar waar wel regelmatig 
contact mogelijk was tussen 
de burgers en de bezetters, 
werd er door beide partij-
en vaak op toegezien dat 
dat contact beperkt bleef. 
Zo was het verboden om 
Duitse soldaten geschenken 
aan te bieden en mochten 
kinderen hen niet volgen 
of aanspreken. In Wetteren 
mochten de Duitse soldaten 
sinds 1916 niet meer op café 
gaan, wat normale contacten 
tussen hen en de Belgen 
bemoeilijkte. In Dender-
monde werden de cafés in 
1917 (tijdelijk) gesloten, 

General der 
Infanterie  

von Böhn. 
© HIDOC,  

Dendermonde

Oproep van de Wetterse burgemeester om het spottend gedrag 
van jongeren tegenover de bezetters te staken. © GAWetteren

Zoals eerder opgemerkt, 
kon de houding van de 

burgers van het Land van 
Dendermonde tegenover 
‘de bezetter’ in algemene 
termen het best beschreven 
worden als passief- agressief. 
Dat gedrag is vaak een 
uiting van de onmacht van 
Belgische burgers om op 
een openlijke manier hun 
onvrede te tonen en con-
trole uit te oefenen op hun 
situatie tijdens de bezetting. 
Die machteloze woede 
uitte zich soms in een vorm 
van ‘moreel verzet’ tegen 
het overheersende Duitse 
bezettingsapparaat. Of het 
nu ging over het zingen van 
vaderlandse liederen en het 
uithangen van de Belgische 
driekleur, het dragen van 
insignes of zich kleden in 
de kleuren van de Belgische 
vlag of over het dragen van 
Britse  militaire petten, de 
provocaties vervielen vaak 
in een kat-en-muisspelletje 
met als bedoeling de Duit-

sers steeds achter de feiten 
aan te laten hollen met hun 
reglementering.

Soms drukten de inwoners 
van het Land van Dender-
monde hun onmacht ook 
uit op meer directe wijze. 
 Beledigingen of bespottin-
gen van Duitse militairen 
bleven niet onbestraft. Er 
werden zelfs gevangenis-
straffen uitgesproken voor 
het ‘niet beleefd antwoorden 
op begroetingen van een 
Duits soldaat’, zowel voor 
mannen als vrouwen.  
Deze feiten werkten de  
sterk  verzuurde relatie 
tussen de Belgen en de 
 bezetters, nog meer in de 
hand. Heel wat frustra-
tie bleef onuit gesproken. 
Arnold De Coninck uit 
 Wetteren bijvoorbeeld 
 luchtte in zijn oorlogs-
dagboek regelmatig zijn hart 
over de Duitse bezetting.  
Hij reageerde daarin gefrus-
treerd of smalend wanneer 

met uitzondering van een 
paar estaminets waar enkel 
Duitse soldaten mochten 
komen en een paar cafés die 
werden voorbehouden voor 
de Dendermondenaars. De 
Duitse militaire overheid 
deed dus haar best om het 
ontstaan van nauwer contact 
tussen de bezettingsmacht 
en de burgers te minimali-
seren. 

Natuurlijk ontstonden er re-
laties tussen Dendermondse 
vrouwen en Duitse solda-
ten. Meisjes en vrouwen 
die contacten legden of 
onderhielden met de Duitse 
soldaten waren snel bekend 
in de buurt en werden met 
de vinger gewezen. Van 
 Belgische zijde zorgde 
sociale controle er dus voor 
dat toch zeker een deel van 
de omgang tussen de beide 
partijen werd ingedijkt. Het 
aantal amoureuze relaties 
valt moeilijk vast te stellen, 
maar was waarschijnlijk re-
latief beperkt. In ieder geval 

weer eens een verordening 
werd uitgevaardigd of een 
parade ter ere van de Duitse 
keizer voorbijmarcheerde en 
de soldaten zich nauwelijks 
overeind konden houden op 
de beijzelde wegen. Nog in 
Wetteren werden  jongeren 
door de eigen burgemeester 
aangespoord tot het staken 
van hun spottend gedrag 
zoals een affiche getuigt.
 

Bronnen:
- GAWetteren, Archief Duitse 

bezetting, 258, aanplak biljet 
Gemeente Wetteren,  
dd. 20/4/2015.

- DE CONINCK A., Dagboek 
van Arnold De Coninck 
1914-1918, 35, 38, 40-45, 
56, 63. 

Bronnen:
- BLANQUAERT E., Berlare en de Eerste Wereldoorlog (V).
- VAN HEULE G., Dendermonde tijdens Wereldoorlog I, 103.
- DE CONINCK A., Dagboek van Arnold De Coninck  

1914-1918, 53.
- SADendermonde, doc. 336.15.
- RAGent, Oorlogsarchief Provincie Oost-Vlaanderen 1914-1918, 

Massemen 1918, 722/22, oproep kinderen van Duitse soldaten, 
dd. 15/7/1918.

werd de vraag van 
Etappenkomman-
dantur Wetteren 
naar kinderen  
van Duitse solda-
ten en  Belgische 
 vrouwen in 
 Massemen 
negatief beant-
woord door het 
gemeente bestuur 
in 1918. 
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Uiteenlopende reacties

De bezetter reageerde 
op verschillend ma

nieren op de kleine provo
caties van de Belgen, maar 
meestal eerder nuchter, al 
bleek er soms wel sprake 
van enige willekeur. Het 
doel was de rust in de be
zette gebieden te verzeke
ren om de oorlogsinspan
ningen zo min mogelijk te 
hinderen. Als reactie op de 
provocaties en om acties 
in de toekomst te vermij
den, breidde de bezetter 
zijn regelgeving uit. Dit 
leidde soms tot overdreven 
reacties op kleine inciden
ten die de open bare orde 
nauwelijks of niet verstoor
den. Daarnaast bezondigde 
de bezetter zich ook aan 
machtsmisbruik. Mevrouw 
de Mey uit Wetteren moest 
in 1915 een gevangenisstraf 
van wel drie weken uitzit
ten enkel omdat ze zich in 
een brief aan haar broer, 

een frontsoldaat, negatief 
had uitgelaten over de 
 bezetter. Een man uit de
zelfde gemeente werd door 
een Duitse soldaat met 
de kolf van diens geweer 
 geslagen, ogenschijnlijk 
zonder reden. Hoewel deze 
zaken absoluut niet door 
de beugel konden, wogen 
ze toch wat te licht om 
het cliché van de Duit
sers als wrede Hunnen te 
bevestigen.  Anders was 
het natuurlijk gesteld met 
de opeis ingen van Belgi
sche burgers als verplichte 
werkkrachten. Die acties 
wezen wel op het syste
matisch uitbuiten van de 
bezette gebieden om de 
Duitse oorlogsinspan
ningen te ondersteunen. 

Sommige regels verraadden 
een vorm van willekeur of 
waren eerder bedoeld om 
de Duitse officieren het 

normalisering van de re
laties tussen de burgers en 
de bezettende overheid te 
bespeuren. Een aanzienlijk 
deel van de verordeningen 
van de Duitsers handelden 
over dagelijkse bestuurlijke 
zaken. In juni 1915 diende 
voor het eerst een Duitse 
priester de mis op in de 
kapel van het hospitaal 
in Wetteren, hij was zelfs 
gekleed in het Feldgrau 
van het Duitse leger. 
De bezettende overheid 
toonde ook interesse voor 
de Belgische volkscultuur. 
Het tijdschrift Land-
sturm, uitgegeven voor de 
Duitse bezettingsmacht 
in Aalst en verspreid in de 
streek van  Dendermonde 
onder de bezettende 
soldaten, zette verschil
lende elementen van die 
Belgische volks cultuur 
in de schijnwerpers. Zo 
ging er aandacht naar de 
Vlaamse reuzentraditie 
en verscheen er een stuk 
over de cultuurhistorische 
waarde van de stadhuizen 
in België, waarbij ook het 
stadhuis van Dendermonde 
een vermelding kreeg. Ook 
aan de bijnamen van de 
bewoners van verschillende 
steden werd een artikel ge
wijd. Landsturm vermeldde 
‘Bijlappen’ als spotnaam 
voor de Dendermondenaars 
omwille van het kopvlees 
dat in grote hoeveelheden 
in de stad zou worden 
geproduceerd.

Soms was de toon van 
Land sturm ronduit ver
zoenend ten opzichte van 
de acties van de Belgische 
bevolking. Een opvallende 
bijdrage in Landsturm ging 
dieper in op de  volksliedjes 
die in Vlaanderen ge zon
gen werden. Zo werd in dat 
 artikel aandacht geschon
ken aan de ‘De Vlaamse 
Leeuw’, ironisch genoeg 
een lied dat tijdens de 
 Eerste Wereldoorlog ge
zongen werd als protestlied 
om het ongenoegen jegens 
de bezetter te uiten. Maar 
ook een oorlogsliedje, veel
al gezongen door kinderen, 
werd uitgebreid besproken. 

Alle strofen waarin de 
Duitse legers en de Duitse 
keizer bespot werden en de 
Belgen en geallieerden toe
gejuicht, stonden zwart op 
wit gepubliceerd. De woor
den lieten nochtans weinig 
aan de verbeelding over: 
in het lied werd de hoop 
uitgesproken om Duitse 
soldaten met bajonetten te 
kunnen steken. Maar de 
auteur van het artikel han
teerde een zalvende pen. 
Hij spreekt over ‘kindlich-
harm losen Liedchen’ en 
spoorde zo de Duitse 
soldaten aan om niet in te 
gaan op die kleine provo
caties. De liederen wer
den immers meestal niet 
hardop gezongen op straat 
maar geneuried, wat tot 
binnenpret leidde indien de 
Duitse soldaat die pas
seerde de inhoud van het 
 melodietje niet  begreep. 
‘Ein harmloses Vergnügen 
und so böse gemeint ist das 
alles ja auch gar nicht ’, zo 
was de conclusie van de 
auteur. Ver van het beeld 
van de wrede Hun gaf het 
artikel dan weer een zeer 
genuanceerde visie over het 
gedrag en  morele verzet 
van de bezette bevol king 
van het Land van Dender
monde en van de veronder
stelde Duitse reactie.

Bronnen:
- SADendermonde,  

doc. 336.28, DU BOIS, A. 
Lebbeke onder het Duitsche 
schrikbewind, 141.

- RABeveren, GM 2 82. Brief 
van de burgemeester van 
Berlare, dd. 17/3/1917.

- DE CONINCK A., Dagboek 
van Arnold De Coninck 
1914-1918, 42-50. 

- ‘Die vlamischen Riesen’ in 
Landsturm, dd. 1/3/1916.

- ‘Die flandrischen Hallen-
baute’ in Landsturm,  
dd. 11/4/1916.

- ‘Spottnamen für belgische 
Städte’ in Landsturm,  
dd. 21/5/1916.

- ‘Belgische Kinderlieder von 
dem Kaiser und den Deut-
schen’ in Landsturm,  
dd. 21/1/1916.

Optocht van de  Dendermondse  reuzen net na WOI.  
© HIDOC,  Dendermonde

leven in bezet België wat 
aangenamer te maken. De 
regels om geen kaatsspelen 
te spelen wanneer er wa
gens met Duitse officieren 
langsreden of de verplich
ting in Lebbeke dat karren 
‘zacht’ over straat moesten 
rijden langs de huizen waar 
Duitse officieren sliepen, 
kunnen moeilijk anders 
geïnterpreteerd worden.

Er mag dan soms sprake 
zijn geweest van willekeur, 
toch bestond er onder de 
bevolking van het Land 
van Dendermonde geen 
gevoel van volledige wet
teloosheid. Bij een (onwet
tige) jachtpartij van Duitse 
soldaten in Berlare in 1917 
vloog een verdwaalde kogel 
door de deur van het huis 
van mevrouw Janssens in 
de Koolstraat en vernielde 
daar een glazen Maria
beeld!  Mevrouw Janssens, 
verontwaardigd, durfde het 
aan om de Duitse militaire 
overheid een vergoeding 
te vragen voor de geleden 
schade... Die kreeg ze ech
ter niet omdat de Duitse 
bevelhebber het onbewezen 
achtte dat het om Duitse 
schutters ging. Er volgde 
wel een strenger toezicht 
op het jachtverbod voor 
onbevoegden.

Soms viel tijdens de bezet
ting zelfs een glimp van de 



 DE OORLOGSKRANT    • 7 •

Duitse soldaten werden ingekwartierd op de boerderij van  
Bernard Van Hoorde, Laarne.  

© Privéarchief Chantal Van De Steen
Logementsbewijs van  

ingekwartierde soldaten te  
Kwatrecht in 1918.  

© Privéarchief  
Paul Van Raemdonck

Het samenleven met verplicht  
ingekwartierde soldaten

Anders dan de 
 passief-agressieve 

houding van de Belgen 
ten opzichte van de Duitse 
bezettingstroepen, was de 
houding van de burgers 
tegenover de ingekwartierde 
troepen. De burgers van het 
Land van Dendermonde 
moesten immers regelmatig 
een slaapplaats voorzien 
voor Duitse soldaten die 
dan gedurende een periode 
bij hen inwoonden. Voor-
al tegen het einde van de 
oorlog werden veel solda-
ten ingekwartierd. Na de 
vrede met Rusland begin 
1918 keerden veel troepen 
terug van het Oostfront. 
Ze waren meteen inzetbaar 
voor Duitse offensieven aan 
het westelijke front, zoals 
het Lenteoffensief van 1918. 
Deze nieuwe troepen waren 
echter van een ander slag 
dan de bezettingsmacht. Het 
ging grotendeels om front-
troepen op rust die niet de 
plicht hadden om de kalmte 
en orde in het bezette gebied 
te handhaven. Hoewel bewo-
ners in eerste instantie wei-
gerachtig stonden tegenover 
die ongewenste gasten, was 
de relatie met de ingekwar-
tierde soldaten uiteindelijk 
over het algemeen goed. De 
Duitse soldaten, de oorlog 
grondig beu, gedroegen zich 
correct en kozen zelfs partij 
voor de burgers wanneer 
patrouilles van de bezet-
tingsmacht langskwamen, 
op zoek naar verborgen 
voorraden.

In Landsturm verschenen 
enkele - weliswaar zonder 
twijfel zorgvuldig geselec-
teerde - fragmenten van 
brieven van Belgische 
burgers aan krijgsgevangen 
familieleden in Duitsland 
waarin de ingekwartierde 
soldaten ter sprake kwamen. 
Ze staan daarin beschreven 
als ‘Gute Jungens’ of ‘Brave 
Jungens, die dankbar sind 
für die Dienste, die man 
ihnen leistet’. Een vader 
droeg zijn zoon in krijgsge-
vangenschap op zich goed 
te gedragen tegenover zijn 
bewakers. Bij hem gedroe-
gen de Duitse jongens zich 
immers als ‘broeders’.

De Duitse propaganda-
machine had er natuurlijk 
alle belang bij om de ver-
houdingen met de Belgi-
sche bevolking zo gunstig 
mogelijk voor te stellen. 
Een brief uit 1936 van een 
voormalige Duitse soldaat 
ingekwartierd in Berlare, 
geschreven aan de dochter 
van zijn toenmalige gast-
gezin, illustreert dat in het 
Land van Dendermonde de 
relaties tussen de burgers en 
de ingekwartierde Duitsers 
niet altijd slecht waren. In 
zijn brief beschreef hij in 
zeer warme bewoordingen 
zijn tijd bij het gezin in Ber-
lare. Hij had zich daar naar 
eigen zeggen steeds ‘als 
Kinder das Hauses gefühlt’. 
Bovendien herinnerde hij 
zich dat de moeder van zijn 
gastgezin weende vanwege 

zijn onzekere lot toen hij 
terug naar het front moest.

Toch is het bijna onmoge-
lijk dat er geen negatieve 
ervaringen waren met de 
inkwartiering. Uiteraard 
bestond er ook wrevel over 
de ongenode en vijandige 
gasten die plotseling de 
huisvrede kwamen versto-
ren. Daarenboven werden 
de soldaten niet enkel 
ingekwartierd in huizen 
die over voldoende ruimte 
beschikten. Toch is er in de 
bronnen maar weinig over 
die frustratie te vinden. 
Misschien beschouwden 
mensen die frustratie en 
overlast in tijden van oorlog 
als de normale gang van 
zaken en meldden ze enkel 
die situaties waar het echt 
de spuigaten uitliep. Daar-
enboven raakten brieven 
met negatieve berichtgeving 
over de (ingekwartierde) 
Duitsers mogelijk niet door 
de censuur.

Door de band genomen leek 
er toch een groot verschil 
in de relaties van de Belgen 
met bezettende troepen en 
hun vertegenwoordigers in 
functie enerzijds, en relaties 
met de individuele Duitsers, 
los van hun positie ander-
zijds. Waar de houding van 
de burgers uit het Land van 
Dendermonde tegenover 
‘de bezetter’ schommelde 
tussen berusting en actie, 
bleven tussen de lokale in-
woners en de Duitsers op in-
dividueel vlak in de meeste 
gevallen de normale sociale 
omgangs- en beleefdheids-
vormen bestaan. 

Bronnen:
- DE CONINCK A., Dagboek van Arnold De Coninck  

1914-1918, 62. 
- BLANQUAERT E., Berlare en de Eerste Wereldoorlog (V), 50.
- ‘Wir und die Belgier’ in Landsturm, dd. 1/1/1916.
- Archief Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare,  

brief van Robert Janssen aan Frau Rosine, dd. 27/7/1936.

Het doek valt

Vredesstoet in Lebbeke. © Heemkring Lebbeke

Toen de Amerikanen 
zich in 1917 in de 

strijd mengden, keerden de 
oorlogs kansen. Tegen het 
einde van 1918 moest het 
totaal uitgeputte Duitse 
leger een wapenstilstand 
aanvaarden. Nu de  Duitse 

vijand ‘onschadelijk’ was 
gemaakt, riep de gewij
zigde oorlogssituatie soms 
hele andere reacties op 
dan de eerdere angst, haat 
of gefrustreerde passief 
agressieve houding. 

Bij het einde van de vijan
de lijkheden in november 
1918 was er bij het versla
gen leger nog maar weinig 
over van de trotse en ont
zagwekkende troepenmacht 
die vier jaar eerder België 
overrompeld had.  ➤ 
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•
RECHTZETTING

In de vorige oorlogskrant, 
editie 6 van juli 2015, 

staat op pagina 2 rechts 
'Inlichtingsblad voor 
opgeëisten'. Dit blad  

komt uit het archief van  
Louis Windey uit Hamme.
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De Russische Revolutie 
van 1917 had de bevolking 
van Duitsland geïnspireerd. 
Onder de legereenheden, 
die de oorlogsontberingen 
en de bikkelharde militaire 
discipline beu waren, bra
ken her en der communis
tisch getinte opstanden uit. 
Zogenaamde soldatenraden, 
bestaande uit het gewone 
voetvolk en onderofficieren, 
namen tijdelijk de macht 
van het officierenkorps over 
en lieten het, helemaal in 
strijd met de normale gang 
van zaken, naar hun pijpen 
dansen. 

De burgemeester van 
 Lebbeke, Armand Du Bois, 
zag zo’n haveloos restant 
van de Duitse troepen
macht passeren en dat 
leverde vooral een mistroos
tig beeld op. Zijn positieve 
visie over ‘het schoonste, 
het machtigste, het meest 
en best opgeleide leger dat 
de geschiedenis ooit gekend 
heeft’, was verworden tot 
treurnis en minachting: 
‘Ellendig en haveloos waren 
die stoeten die den naam 
van leger niet meer verdien
den, doch die men met niets 
anders bestempelen kon dan 
met den smaadnaam van 
‘Bohemersbenden’’.

Tegelijk weerklinkt een 
zweem van angst in zijn 
beschrijving. De langstrek
kende troepen droegen rode 
vlaggen en kokardes als te
ken van de communistische 
revolutie. Ze zongen geen 
vaderlandse liederen meer, 
maar citeerden revolutionai
re gezangen. De soldaten
raden waren ook al eerder 
bij hem thuis gepasseerd, 
waar de hogere officieren 

verbleven in zijn feestzalen. 
Met ontzetting en mede
leven moest hij vaststellen 
hoe sergeants en gewone 
soldaten voortaan de regels 
oplegden en de hogere offi
cieren niet anders konden 
dan gehoorzamen.

Tegelijk brak in Lebbeke bij 
de wapenstilstand  spontane 
volksvreugde uit, waar 
behalve de gewone men
sen van Lebbeke ook een 
honderdtal Duitse soldaten 
zich niet onbetuigd liet. Bij 
Armand Du Bois was van 
die vreugde vrij weinig te 
merken. Hij was absoluut 
tevreden over de wapenstil
stand en de overwinning 
van België, maar toch was 
bij hem vooral onrust te 
merken over de dreigende 
sociale omwenteling. In 
Lebbeke leken, althans 
van uit het oogpunt van de 
burgemeester, de  allianties 
snel gewijzigd. Met de 
revolu tionaire sfeer als 
achtergrond scheen het 
klassenbewustzijn heel even 
het nationaal bewustzijn te 
overstijgen.Terwijl in het 
dorp de gewone Lebbeke
naars en Duitse soldaten 
feestvierden, maakte 
burge meester Du Bois 
zich, net als de hoge Duitse 
officieren in zijn feestzalen, 
zorgen over de nakende 
maatschappelijke ontwik
kelingen. 
Bij de bevolking in het 
Land van Dendermonde 
was de vreugde om de 
overwinning en de  vrede 
evenwel groot. Toch bleef 
het te verwachten leed
vermaak tegenover de 
Duitse verliezer in sommige 
gemeenten eerder beperkt. 
Toen op het moment van 

de wapenstilstand wat nog 
restte van het Duitse leger 
in Wetteren voorbijtrok, 
was er geen spotlach te 
horen. Pas een paar uur 
later drong het besef bevrijd 
te zijn echt door en brak het 
feest in alle hevigheid los.

Terwijl het gedrag van de 
Duitse soldaten opluchting 
en vreugde om het einde 
van de oorlog weerspiegel
de, verraadden de inter
acties tussen de Belgen 
en de Duitse officieren 
ook andere gevoelens. Die 
kwamen tot uiting in hun 
houding ten opzichte van de 
pas bevrijde Belgen. Arnold 
De Coninck sprak over de 
schaamte die hij meende op 
te merken toen de Duitse 
officieren afscheid namen. 
Ook burgemeester Du Bois 
maakte kennis met die 
vorm van berusting en gêne 
van de Duitse officieren. 
De generaal die bij hem 
ingekwartierd was, verbood 
de Belgische driekleur uit 
te hangen om provocaties 
te vermijden zolang hij met 
zijn troepen aanwezig bleef. 
Dat verbod werd echter niet 
overal opgevolgd. Zelfs de 
vrouw van de burgemeester 
maakte zich op dat moment 
klaar om de vlag uit te 
hangen. Toen Du Bois haar 
wilde wijzen op de orders 
van de generaal, greep die 
zelf in en sprak gelaten: 
‘Laat maar, ik versta dezen 
geestdrift’.  Van de trotse en 
arrogante houding waarmee 
het Duitse leger België was 
binnengevallen, de ijzeren 
hand waarmee het zijn wil 
oplegde aan het veroverde 
België, de angst voor de 
‘wrede Hunnen’ zoals ze 
in de internationale pers 
werden omschreven en de 
gevreesde ‘Moffen’ in het 
bezette België, bleef toen 
het doek eindelijk over de 
oorlog viel geen spaander 
meer heel.

Bronnen:
- SADendermonde,  

doc. 336.28, DU BOIS A., 
Lebbeke onder het Duitsche 
schrikbewind, 151-155.

- DE CONINCK A., Dagboek 
van Arnold DeConinck  
1914-1918, 68-71.
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Wedstrijdvraag: 
Mochten burgers en bezet-
ters samen op café gaan?

Het antwoord kan je ergens in deze oorlogskrant lezen.

Mail het antwoord naar info@egclandvandendermonde.be 
voor 1 maart 2016. Onder de winnaars worden  

5 flessen poppies gin verloot.

In een winning mood? Ook via de nieuwsbrief geeft de erfgoedcel 
regelmatig prijzen weg. Schrijf je daarom nu in via  

www.egclandvandendermonde.be.
 

In de vorige oorlogskrant peilde de wedstrijdvraag naar 
minstens 5 soorten werk dat door opgeëisten verricht 

werd. Antwoorden konden zijn: fabriekswerk in Duitsland 
- frontwerk - prikkeldraad spannen - barakken maken - 
werken in de steengroeven - huizen afbreken - grachten 

maken - schepen lossen - munitie dragen - straten herstellen 
- spoorwegen herstellen en aanleggen - puin ruimen - helpen 

op het vliegveld.

De winnaars zijn: G. Lauwers/H. Mertens, A. Keirsmakers,  
H. De Bisschop, P. Vispoel en H. Van den Broeck. Zij ontvingen 

elk een exemplaar van het boek 'Toen mijn vader een struik 
werd' van Joke Van Leeuwen.


