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Proclamatie van de geschrapte feestelijkheden in Wetteren.
© GAWetteren, Archief Duitse Bezetting, 13 augustus 1914, 19.
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KERMIS IN HET PUINGedurende 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 de 
Groote Oorlog zijn zeker ook 
in het Land van Dender
monde 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 opeen volgende jaren 
moest de bevolking van het 
Land van Dendermonde 
een dagelijkse strijd voeren. 
De erfgoedcel wil met deze 
reeks van oorlogskranten 
de beleving van de Groote 
Oorlog in het Land van  
Dendermonde vertellen.  
Niet zozeer de grote veld-
slagen krijgen aandacht, 
maar wel de kleine getui
gen van dit wereldconflict. 

Eerdere edities van de oor-
logskrant handelden over 
kinderen in bezet gebied, 
steunverlening, de chaos  
van de eerste maanden en 
de samenwerking met en 
het verzet tegen de bezet-
ter. Deze achtste editie 
gaat over het sociale leven 
in het Land van Dender
monde. 

De informatie voor deze 
oorlogskrant is aangeleverd 
vanuit het lokale erfgoed-
veld. Heel wat deskundige 
vrijwilligers onderzoeken 
de gebeurtenissen tijdens de 
Groote Oorlog in de regio. 
Ook het historisch onder-
zoek naar het dagelijks leven 
tijdens de Eerste Wereld-
oorlog dat door historici van 
vzw Geheugen Collectief 
werd uitgevoerd in opdracht 
van de erfgoedcel is een 
bron van informatie.•

De mogelijkheid tot 
ontspanning tijdens  

de oorlog werd voor het  
volk steeds schaarser.  
De economische situatie, de 
Duitse bezetting en de 
zeden preken van de 
besturen en liefdadigheids
comités zorgden ervoor dat 
de mensen het geld en de 
energie niet meer hadden 
om plezier te maken.  
In het caféleven ontstonden 
span ningen door het 
opsplitsen van de bestaande 
herbergen in twee soorten: 
herbergen voor de Duitse 
soldaten en herbergen voor 
de plaatselijke bevolking. 
Daarbij kwam nog dat het 
aanbieden van alcohol een 
tijdje verboden was. Ook 
muziek maken en dansen in 
het openbaar werd afge
keurd. Het zingen in het 
openbaar werd verboden 
omdat het ‘In huidige tijden 
aanleiding kan geven tot 
wanordelijkheden die men 
in het belang der goede orde 
dient te voorkomen’.  
De stedelijke overheid deed 
toch haar best om het 
sociale leven te laten 
draaien. Sommige culturele 
verenigingen zoals de 
Koninklijke Harmonie 
Sint Cecilia in Lebbeke 
stonden op nonactief 
tijdens de oorlogsjaren.
Om de zinnen toch een 
beetje te kunnen verzetten 
openden andere vereni
gingen zoals de Wetterse 
toneel kring Door Kunst tot 
Volksbeschaving, de 
Konink lijke Academie voor 
Schone Kunsten en de 
Stedelijke Muziekschool in 
1915 hun deuren. 
De jaarlijkse kermissen, 
de plaatsen van plezier en 
verwondering, gingen niet 
overal open. In 1915 ging 
in Dendermonde de kermis 
samen met het carnaval, de 

reuzenommegang en Katuit 
niet door. In Wetteren werd 
de kermis in september 
afgeschaft, maar de jaar
markt ging in dezelfde 
maand wel door. De jaar
markt was een belang rijke 
impuls voor de land bouw 
en de handel in Wetteren. 
De gemeente had er alle 
economische belang bij om 
de markt te organiseren. 
Meester Vanderhaegen uit 
Wetteren schreef in 1920 
naar aanleiding van een 
pedagogische conferentie:

‘De eigenlijke inval van 
het vijandelijk leger, 
gebeurde op Kermis
Maandag, den 6 September. 
Hoewel het volk niet 
gestemd was om Kermis 
te vieren, toch hadden 
vele er aan gehouden den 
goddelijken dienst voor den 
overleden parochianen bij 
te wonen. […] Een rilling 
liep door de rangen der 
biddende menigte, doch 

de voorzanger wilde hun 
gerust stellen en riep van 
op het hoogzaal “vrienden, 
weest kalm en blijft zitten; 
het zijn de Duitschers die 
aangekomen zijn!”’

Als kermissen en optochten 
toch doorgingen, was dat 
met gemengde gevoelens.
Zo ging in 1919 de kermis 
en praalstoet in Dender
monde door, maar het was 
niet hetzelfde als voorheen:
‘En we gaan weer naar 
Dender monde om feest te 
vieren. Och neen, geen feest 
als vroeger. Dat kan niet 
meer. ’t Is waar, men danst 
woedend in België, men 
drinkt wijn, men verdringt 
zich op alle plaatsen waar 
vermaak is, ’t is om men 
in een zwijmel vergeten 
wil hoe arm, hoe beroofd 
we zijn, hoe donker nog 
de toe komst is, hoe geha
vend de nijverheid blijft, 
hoeveel zorgen daar elken 
dag kloppen aan duizenden 

Bronnen: 
- GAWetteren, Archief Duitse 

bezetting, augustus 1914,  
proclamatie. dd. 20/08/1914. 

- SADendermonde, doc. 336 15, 
besluit. dd. 15/3/1915.

- RAGent, Oorlogsarchief  

woningen, hoeveel rouwe 
heerscht in gewonde harten. 
[…] Maar vandaag wil men 
alle treurnis verdrijven. ’t Is  
kermis te Dender monde, 
kermis tusschen het puin  
en nog een echtVlaam
sche kermis. Daar loopt 
de leur der met de eigen 
gebak ken ‘makrons’ op 
papieren bladen. We zien 
de ouder wetsche speel en 
koek kramen. Zelfs de heel 
moderne stoom molen met 
zijn goud en zilver en al 
zijn spiegels, zijn steige
rende paarden en wiegende 
schuitjes speelt nog ’t voor
zetje dat we 30 jaar geleden 
al hoorden.’

>>
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1918: Vlaamse kermis 
in Lebbeke

Een bijdrage van Luc Pieters, Lebbeke.

Naar het einde van de 
Eerste Wereldoorlog 

toe werd in Lebbeke onder 
impuls van Philemon De 
Witte een grote liefdadig-
heidskermis georganiseerd 
ten voordele van de opge-
eisten en krijgsgevangenen.
Deze Vlaamse kermis die 
plaatsvond op zondag 8 
en zondag 15 september 
in 1918 was opgezet in de 
tuin van de zustersschool 
en het aanpalende huis van 
de dochter van schepen 
Felix Segers op de Brus-
selsesteenweg in Lebbeke, 
waar later de missiezusters 
verbleven.
De kermis omvatte onder 
meer een paardenmolen 
en een variététheater. Zelfs 
het toen wereldberoemde 
Amerikaanse Circus Bar-
num zakte voor de gele-
genheid af naar Lebbeke 
met een uitgebreide pro-
grammatie van acrobaten 
en afgerichte dieren.
De juffrouwen uit de 
meest vooraanstaande 
Lebbeekse families zoals 
Van Assche, Blancquaert, 
Van Nieuwenhove, Tirez, 
Abbeloos,… stonden onder 
meer in voor een frituur, 
een smoutbollenkraam, 
een ijskraam, een suiker-
bakkerij, een bodega, een 
waarzegger, een herberg, 

een wafelkraam en een 
fruitkraam,… 
De Vlaamse kermis werd 
een waar succes. Een grote 
massa met bezoekers van 
ver buiten de gemeente 
kwamen er even de oor-
logsgevoelens opzij zetten.   
In totaal bedroegen de 

onkosten 15.941 fr. en de 
ontvangsten 25.372 fr. Dat 
zorgde voor een fenome-
naal winstbedrag van 9.431 
fr. dat men zou verdelen 
onder de krijgsgevangenen, 
de armen en de opgeëisten.
Van deze Lebbeekse 
Vlaamse kermis bleef een 

Provincie Oost-Vlaanderen, 
 Massemen 1916, 272/20, 
sluiting herbergen. De Kom-
mandantur wenste slechts 
een vierde van de herbergen 
te behouden, de rest was ‘niet 
noodzakelijk’. 

- SADendermonde, doc. 336.15, 
Verordeningen m.b.t. orde-
handhaving en interne huis-
houding, Kommandantur  
aan de burgemeesters  
dd. 04/10/1916. 

- SADendermonde, doc. 336.15, 
Verordeningen m.b.t. orde-
hand having en interne huis-
houding. 

- BUYSE, Dendermonde en de 
Eerste Wereldoorlog, 35.  
SADendermonde, doc. 336.15. 
WOI: verordeningen mbt 
ordehandhaving en interne 
huishouding. 

- GAWetteren, Archief Duitse 
bezetting, november 1914, 
120, proclamatie, s.d. 

- RABrussel. I 545, Archief van 
Louis Varlez. Kranten knipsels.  
‘In het Arrondissement  
Dendermonde’,  
Vooruit, dd. 02/11/1915. 

- RAGent, Oorlogsarchief  
Provincie Oost-Vlaanderen, 
Massemen 1916, 272/20,  
sluiting herbergen.  

- BUYSE, L., Dendermonde en 
de Eerste Wereldoorlog 1914-
1930, 34. 

- DAUWE, J., De Koninklijke 
Harmonie St.-Cecilia van  
Lebbeke, 75. 

- RABrussel. I 545, Archief van 
Louis Varlez. Kranten knipsels. 
‘Arrondiss. Dendermonde,  
te Wetteren’, Vooruit,  
dd. 21/05/1916. 

- RAGent, Oorlogsarchief  
Provincie Oost-Vlaanderen, 
Massemen 722/19, prijsbal-
spelen, dd. 25/09/1915. 

- SADendermonde, doc. 336.15, 
Verordeningen mbt ordehand-
having en interne huis-
houding. 

- SADendermonde, doc. 336.15,  
Verordenigen mbt orde-
hand having en interne 
huis houding. Brief van de 
Etappen kommandant aan de 
heren burgemeesters,  
dd. 28/08/1916. 

- DU BOIS, A., Lebbeke onder 
het Duitsche Schrikbewind, 14.

- GAWetteren, Archief Duitse 
bezetting, augustus 1914, 19, 
proclamatie, z.d. 

- ‘Het gemartelde  Dendermonde’, 
Het Laatste Nieuws,  
dd. 28/8/1919.

>>

verzameling unieke foto’s 
bewaard van de verschil-
lende kramen, attracties 
en voorstellingen zoals de 
theatervoorstelling ‘Het 
Volkstribunaal’ en ‘Weder-
landsche Schouwburg’ en 
de voorstelling van toneel-
kring ‘Vrede’.

Toneel Het Volkstribunaal: een dienstweigeraar wordt 
door de agenten voor de rechters gebracht.  

Rechters van dienst zijn schrijnwerker en volksdichter 
P.J. De Mol, De Geest en Tas. Petrus De Dyn, alias Peba, 

een volksfiguur uit Lebbeke speelt een soldaat.  
© Privéarchief Luc Pieters, Lebbeke. 

Toneelvoorstelling verzorgd door de leden van toneel-
kring Vrede. Van links naar rechts: clown Fred De Wit, 

Frans Abbeloos als circusdirecteur  
en clown Lucien de Wit, alias  Snep.  
© Privéarchief Luc Pieters, Lebbeke. 

Opvoering animatie Wederlandsche Schouwburg.
Op de foto onderaan links: onderpastoor Pieters en Honoré De Decker,  

rechts: A. De Ridder (met hoge hoed), Clown Julien Klinckaert en Maurice Blancquaert.
© Privéarchief Luc Pieters, Lebbeke.



Wie in Zele een 
poging ondernam 

om gezonde en vormende 
activiteiten aan te bieden 
aan de oudere jongens was 
Edmond Rubbens. Hij 
stichtte de SintMichiels
studiekring die gevestigd 
was in de Rotstraat (Zele). 
Elke zondagvoormiddag 
kwamen de oudere jongens 
in Zele bijeen om te luiste
ren naar voordrachten, om 
zelf lezingen te geven en 
om te discussiëren. Pieter 
De Bruyne en Edmond 
Rubbens begeleidden de 
studiekring. 
Niet enkel het belerende 
aspect stond centraal in het 
aanbod van Edmond 
 Rubbens, hij zorgde ook 
voor ontspannende activi
teiten voor de inwoners van 
Zele. Zo schreef hij het 
blijspel ‘Dorps politiek 
(Veremondus )’ en voerde 
het blijspel samen op met 

de studenten bond op 
zondag 2 en maandag 
3 september 1917. Ook de 
meisjes van de Patronagie 
van O.L.Vrouw Zele 
waagden zich aan twee  
toneelstukken: ‘Het 
herderinnetje van Lourdes’ 
en ‘Een keering in Nichtjes 
lot’. De twee theaterstuk
ken werden opgevoerd op 
een avondfeest op 13, 14 en 
20 januari 1918.  
In datzelfde jaar zat het 

De studiekring en de toneelkring

Zeels theatergezelschap 
Rhetorika ook niet stil en 
voerde het beroemde drama 
‘Graaf Hermans of  
De Duivel van Parijs’ en  
het blijspel ‘AnneMie’ op. 
Het ging om liefdadigheids
vertoningen op het Zand
bergplein ten voordele van 
de families van de oorlogs
slachtoffers uit Zele en 
Hamme die gesneuveld 
waren in het Franse 
Bousbecque.

Bronnen:
- 100 jaar kloddezakken in woord en beeld, Zele in de 20ste eeuw 

met meer dan 600 foto’s, p.35.

De Sint-Michielsstudiekring in de Rotstraat (Zele), 1914.
© 100 jaar kloddezakken in woord en beeld, Zele in de 

20ste eeuw met meer dan 600 foto’s. p. 35.

Affiche van de liefdadigheidsvertoningen door Rhetorika 
te Zele, 1918. © 100 jaar kloddezakken in woord en beeld, 

Zele in de 20ste eeuw met meer dan 600 foto’s. p.49.

Blijspel ‘Dorpspolitiek’ (door Veremondus), 1917.
© 100 jaar kloddezakken in woord en beeld, Zele in de 

20ste eeuw met meer dan 600 foto’s. p. 46.

De meisjes van de Patronagie van O.-L.Vrouw spelen 
‘Een keering in Nichtjes lot’, 1918.

© 100 jaar kloddezakken in woord en beeld, Zele in de 
20ste eeuw met meer dan 600 foto’s. p. 47.
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Een bijdrage van Geneviève Verstraeten,  
Werkgroep Geschiedenis Grembergen.

T wee broers uit 
 Lebbeke, Karel en 

Noël Verstraeten waren 
op weg naar Appels om 
een doodgeboren kind te 
begraven. Het kindje was 
overleden op de Oude Vest 
te Dendermonde en diende 
begraven te worden op het 
kerkhof van Appels. De 
broers hadden voor het kind 
zelf een kistje gemaakt met 
het hout van een sinaas
appelbak wegens gebrek aan 
ander materiaal. De broers 
volgden de  Brusselsestraat 
naar het kerkhof van 
Appels om het kindje te 
begraven, beiden goed 
bewust van de risico’s die ze 
tijdens hun tocht kunnen 
tegenkomen.  
Het nieuws was de ronde 
gegaan dat de Duitse solda
ten via Lebbeke naar  
Dendermonde en  
Grembergen trokken, 

 dronken waren en zich 
schandelijk gedroegen. Het 
was gekend dat de  soldaten 
heel wat wreed heden be
gingen en in het bijzonder 
in de wijk ‘Velleken’. Zo 
was het gekend dat soldaten 
van de bezetter mensen een 
put lieten graven, om hen 
er daarna in te fusilleren. 
Dit soms zelfs in het bijzijn 
van hun echtgenote en 
kinderen.
Uit angst voor deze gruwel
daden kleefden de inwoners 
van Lebbeke een bord op 
hun voorgevel met daarop 
in grote letters geschreven: 
PEST. De Duitse soldaten 
hadden immers enorm veel 
schrik van deze ziekte. Op 
deze wijze werden deze 
bewoners gevrijwaard van 
soortgelijke gruwelijke 
oorlogspraktijken. 
Op het ogenblik dat de 
gebroeders Karel en Noël 

met het kistje in de armen 
in de Brusselsestraat op 
weg waren, hoorden ze 
plotseling het geluid van 
paarden hoeven achter zich. 
Ze werden achtervolgd door 
twee lansiers te paard, ook 
Ulanen des doods genoemd. 
Beide broers verstijfden van 
de schrik toen de Ulanen 
dichterbij kwamen en naar 
het kistje wezen. Karel 
sprak tot de Ulanen: ‘Tot 
Kind ’. Vervolgens salu
eerden beide broers heel 
beleefd en kordaat de Duit
sers. Daarop reageerden de 
Ulanen kort en bondig ‘Los 
und weiter fahren’. Gelukkig 
voor de broers reden ook 
de Ulanen verder. Tot slot 
hebben de broers met de 
schrik in hun hart het kind 
begraven op het kerkhof 
van Appels, een gewaagde 
onderneming in oorlogs
omstandigheden.

Op weg naar Appels



De jongste broer Frans Van Sante staat links bij het veulen, bij de merrie staat de knecht. 
Op de stoel zit de moeder van August, achter haar staan de zussen.

       © Privéarchief Christiana Van Sante, Brugge.
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• ACTIVITEITEN
Organisator Heemkring Osschaert Hamme

Titel De Groote Oorlog, deel III 
 Communicatie in de loopgraven  
 en aan het thuisfront

Aard lezing en tentoonstelling

Locatie Idplus Kunstcenter 
 Hoogstraat 43 | Sint-Jansstraat 27 
 9220 Hamme

Periode tentoonstelling: 25 september - 30 oktober 2016, 
 zaterdag en zondag telkens van 14-18 uur 
 Vernissage: zaterdag, 24 september om 16 uur 
 Lezing: vrijdag, 14 oktober 2016 om 20 uur: 
 ‘De gebroeders Van Raemdonck, 
 Iconen van de ijzertoren’. 
 Door: Luc De  Rijck, burgemeester van Temse.

informatie André Van Bossche, voorzitter 
 052/474151 | museumvanbogaert@scarlet.be

Organisator Nationale Strijdersbond van België  
 afdeling Grembergen

Titel Muzikale vertelling  
 met oorlogsliederen 1914-1918.
Aard Muzikale matinee met bijhorende chansons 
 en vertellingen uit Den Grooten oorlog 
 door het ensemble Kotjesvolk.

Locatie Gildenhuis | Hamsesteenweg 1 | Grembergen

Periode 11 november om 16u | gratis toegang.

Informatie Patrick De Landtsheer | 052/215451

•

August Van Sante, 
grootvader van Chris

tiana Van Sante, was een 
Wetterse landbouwerszoon. 
In augustus 1914 werd 
hij ten oorlog geroepen. 
Eerst hoorde hij bij het 
4de regiment Jagers te voet 
in de lichting van 1914 en 
schakelde daarna in 1917 
over naar het 15de regiment 
Artillerie. August en het 
gezin hadden een boerderij 
in Wetteren. Tijdens de 
afwezigheid van August 

hield het gezin dat bestond 
uit zijn moeder, een jongere 
broer en twee zussen de 
boerderij draaiende. Het 
gezin hield contact met 
August op het oorlogsfront 
en hield hem op de hoogte 
van het reilen en zeilen op 
de boerderij. Zo ook de 
blijde gebeurtenis van de 
geboorte van een veulen. 
Het was een zeer speciale 
gebeurtenis omdat het gezin 
het paard kon verborgen 
houden voor de Duitse 

bezetter. Broer Frans wist 
steeds de Duitse soldaten 
om de tuin te leiden met 
een smoes zodat het paard 
niet kon gevonden worden 
en kon worden opgeëist. 
Toen het paard een veulen 
kreeg was het gezin, maar 
vooral Frans zo fier op het 
veulen dat het hele gezin en 
de knecht op de foto gingen 
met de dieren. De bedoe
ling was om daarna de foto 
te bezorgen aan August die 
aan het front vocht. Er werd 
zelfs een lege stoel voor 

Een bijdrage van Christiana Van Sante,  
opgetekend door André Van Damme uit Wetteren.

Geboorte van 
een veulen

August vrijgehouden op de 
foto om het familiegemis 
aan te tonen.
Omdat het om een geheime 
gebeurtenis ging, kon de 
foto onmogelijk opgestuurd 
worden naar het front. 
Wegens de postcensuur was 
het te gevaarlijk de foto per 
post op te sturen.  
Twee zussen vernamen dat 
hun oudste broer August op 
dat ogenblik in het hospi
taal van Duinkerke lag. Via 
allerlei omwegen lukte het 
toch om hem de foto van de 

geboorte in handen te ge
ven. De onderneming had 
de zussen heel wat schrik 
bezorgd, later hebben ze 
daar nog veel over verteld. 
Toch waren de zussen zo 
fier dat ze August het heug
lijke nieuws van de geboorte 
hebben gebracht. August 
is later nog boomkweker 
geweest in Frankrijk. Hij 
haalde een respectabele 
ouderdom en zijn 60 jaar 
huwelijksjubileum. 
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ERFGOEDCEL  
LAND VAN DENDERMONDE

Wie zijn we
De Erfgoedcel Land van Dendermonde behoort tot de 
projectvereniging Cultuurdijk. Haar werkingsgebied omvat 
9 gemeenten: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, 
Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele. Samen met 
vrijwillige en professionele partners in en buiten de regio wil 
de Erfgoedcel Land van Dendermonde de zorg voor en de 
ontsluiting van het lokaal cultureel erfgoed garanderen.

Hoe doen we dat
De erfgoedcel biedt inhoudelijke, communicatieve en financiële ondersteuning voor 
wie zich bezighoudt met cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed omvat immaterieel en 
roerend erfgoed. Immaterieel erfgoed is het erfgoed dat niet tastbaar is zoals tradities, 
rituelen, verhalen, dialecten,… 
Roerend erfgoed is tast en verplaatsbaar zoals foto’s, documenten, voorwerpen,…
De  erfgoedcel zet in de beleidsperiode 20152020 specifiek in op drie thema’s:
Ambachten en industrieën (20152016)
Dialecten, volksliedjes en – verhalen (20172018)
Feesttradities (20192020)

Inhoudelijk 
Erfgoedproject: wie niet goed weet hoe te beginnen aan een erfgoedproject of wie 
zijn of haar erfgoed op een correcte manier wil bewaren voor de toekomst, kan bij de 
erfgoedcel terecht. Ze helpt je graag verder of spreekt hiervoor experts aan. Aarzel dus 
niet om contact op te nemen met de erfgoedcelmedewerkers. 
Meer info op onze website: www.egclandvandendermonde.be > 
Ondersteuningsbeleid > Expertise
 
Digitaliseren: de erfgoedcel zet sterk in op digitaliseren.  
Op www.erfgoedbanklandvandendermonde.be, een online beeld en geluidsbank, kan 
je ruim 120.000 objecten raadplegen. Digitaliseren is een belangrijke en toegankelijke 
manier om foto’s, documenten, dia’s en films in optimale omstandigheden te bewaren 
voor latere generaties. Surf voor meer info naar www.egclandvandendermonde.be > 
Ondersteuningsbeleid > Uitleendienst
Contact: info@egclandvandendermonde.be  052 25 03 40

Financieel
Projectsubsidie: wie een project plant rond cultureel erfgoed, kan terecht bij de 
erfgoedcel voor financiële ondersteuning. De erfgoedcel voorziet project en traject
subsidies. Een projectsubsidie is voor een project dat afgebakend is in tijd en 
zich onderscheidt van de dagelijkse werking.  Zowel de aanvrager als het project 
moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De aanvraag gebeurt op basis van een 
aanvraagformulier dat minimaal 3 maanden voor het publieksmoment/de apotheose 
wordt ingediend samen met een raming van de uitgaven en inkomsten. 

Trajectsubsidie: een trajectsubsidie kan aangevraagd worden door 
erfgoedverenigingen die een periodieke publicatie uitgeven of door collectiebeherende 
organisaties die de collectie van een betere behoud en beheer willen voorzien. Deze 
subsidie biedt niet alleen een financieel duwtje in de rug, maar koppelt daaraan ook 
inhoudelijke ondersteuning door de erfgoedcel.
Wie hulp nodig heeft bij het invullen van de formulieren, kan contact opnemen met 
de erfgoedcel.
Meer info via deze websitelink of surf naar www.egclandvandendermonde.be > 
Ondersteuningsbeleid > Financiële ondersteuning

Communicatief
Iedere maand stuurt de erfgoedcel een nieuwsbrief naar haar abonnees.  
Hierin communiceert ze niet alleen over haar eigen werking, maar kondigt ze ook 
activiteiten aan van haar lokale partners in het cultureelerfgoedveld.  
Via de facebookpagina van de erfgoedcel blijf je op de hoogte van de acties rond het 
cultureel erfgoed in het Land van Dendermonde. 
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Rechts achter de zandzakjes: Cesar Van Kerckhove die de heilige mis opdraagt.
© Scansessies Zele, 17 november 2015, privéarchief Edith De Waele.

Bernard Henri Van Laeken en zijn vrouw Philomena Schaetsaert in 1919.
© Privéarchief Christiana Van Sante, Brugge.

Mis in de  
loopgraven

Ook aan de loopgraven 
trachtte men de be

langrijke missen te volgen.
Zo droeg de Zeelse aalmoe
zenier Cesar van Kerckhove 
in 1916 de Pinkstermis 
op aan de loopgraven van 
OudStuyvekenskerke. 

 
Bronnen:

- Quintyn E., 100 jaar klod-
dezakken in woord en beeld. 
Zele in de 20ste eeuw met 
meer dan 600 foto’s, 40.

Bijna 5 jaar 
wachten  

op de  
huwelijksfoto

Een bijdrage van Christiana Van Sante,  
opgetekend door André Van Damme uit Wetteren.

Bernard Henri Van 
Laeken was ploeger in 

Wetteren. Op 29 juni 1914 
trouwde hij met Philome
na Schaetsaert. Door de 
oorlogs spanningen en het 
feit dat Bernard een maand 
later naar het front zou 
moeten gaan, werd er rond 
de trouw niet veel drukte en 
spektakel gemaakt. 
Bernard werd op 1 augustus 
opgeroepen om het land te 
gaan verdedigen, van witte
broodsweken was dus wei
nig sprake. Philomena bleef 
alleen achter in Wetteren. 
Om zijn kersverse vrouw 
gerust te stellen, stuurde 
Bernard al eens een foto van 
zichzelf op.
Bij één foto stond hij in 
zijn uniform met één arm 
achter de rug. Toen de foto 
Philomena bereikte meende 
ze dat hij zijn hand was 
kwijtgeraakt aan het front 
en het voor haar verborgen 
wilde houden.

Na vier en een half jaar 
keerde Bernard in 1919 
 terug naar huis. Eindelijk 
kon het paar de huwelijks
foto maken die op het  
huwelijk zelf door ongun
stige omstandigheden niet 
werd gemaakt.
Op deze late huwelijks
foto zijn ook de attributen 
te zien die hem van zijn 
vrouw zo lang hadden weg
gehouden. Op het tafeltje 
lag de huls van een obus 
met het woord Souvenir 
opgeschreven, een pinhelm 
die hem de overwinning 
op de Duitse bezetter zou 
herinneren en een gas
masker als herinnering aan 
de ontberingen en ziekten 
die hij tijdens de oorlog had 
meegemaakt. Bernard zou 
echter niet lang van zijn 
huwelijk genieten, want 
minder dan 10 jaar later 
overleed hij.
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‘t Peird  
in de stad

Een affiche die uithing op 1 juni 1914 kondigt de komst aan van  
’t Ros Beiaard in de straten van Dendermonde op zondag 19 juli 1914. 

De dag van de rondgang startte om 11u met een optocht aan het stadhuis 
van de burgemeester L. Bruynincx en eindigt om 21u met een volksconcert 
door de stedelijke harmonie met uitvoering van Dendermondse liederen.

Bronnen:
- Scansessies Dendermonde, 7 juli 2014, Stadsarchief Dendermonde.
- Scansessies Dendermonde, 13 mei 2014 en 20 mei 2014, HIDOC Dendermonde.

Foto van de ommegang van het Ros Beiaard op 19 juli 1914.
© HIDOC Dendermonde

Affiche van de ommegang van  
het Ros Beiaard op 19 juli 1914. 
© Stadsarchief Dendermonde

Foto van de Ros Beiaard-
harmonie op de grote 

markt, 19 juli 1914.
© HIDOC Dendermonde

Foto van de Hottentotten in de optocht op 19 juli 1914.
© HIDOC Dendermonde



De oorlogskrant 
beluisteren?

De oorlogskrant wordt 
telkens ingelezen door 
blindenzorg Licht en 
Liefde. In elke bibliotheek 
van de 9 gemeenten van 
het Land van Dendermon-
de kan je de cd beluiste-
ren en ontlenen met de 
ingelezen oorlogskrant.
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COLOFON
Erfgoedcel  
Land van Dendermonde:

Stefanie Audenaert
Frauke De Wilde
Chris Fierens
Dominique Van Swalm
Pieterjan Buggenhout
Ruth Pletinck

Onderzoekers  
Geheugen Collectief vzw: 

Aline Sax
Hannelore Vandebroek
Jakob Ulens
Maarten Mahieu
Peter Van der Hallen

  
Werkten nog mee:

André Van Damme
Christiana Van Sante
Geneviève Verstraeten
Heemkring Osschaert 
   Hamme
Heem- en Oudheidkundige  
   Kring Zele
Luc Pieters
NSB afdeling grembergen
Werkgroep Geschiedenis  
   Grembergen

WEDSTRIJD PUBLICATIE 
‘TEGEN-STRIJD’

Hoe werd de Eerste Wereld oorlog 
beleefd in Vlaanderen? Het boek 

‘TegenStrijd’ zoomt in op het leven 
van de inwoners van het Land van 
Dendermonde. Lees de verhalen over 
opeisingen, voedselbevoorradingen,  
maar ook over hoop en geluk in 
barre tijden.  
Geheugen Collectief, het historisch projectbureau, werkte 
samen met de Erfgoedcel Land van Dendermonde een publicatie 
uit die u kunt winnen.

De Erfgoedcel Land van Dendermonde geeft 5 boeken ‘Tegen
Strijd’ weg aan wie het antwoord kent op de  volgende vraag:  
Welke accessoires zijn te zien op de huwelijksfoto van 
Bernard Henri Van Laeken en Philomena Schaetsaert?

Mail jouw antwoord naar info@egclandvandendermonde.be.  
De winnaars worden door ons gecontacteerd.

Resultaten wedstrijdvraag oorlogskrant 7

Of burgers en bezetters samen op café mochten gaan kon 
u lezen in de vorige oorlogskrant. 

Op de wedstrijdvraag is veel respons gekomen,  
een onschuldige hand heeft deze namen getrok-
ken: F. Coene, MJ. Lissens, W. De Wilde, S. De 
Cock en familie Verhas-Meltens.

Zij zijn reeds gecontacteerd en winnen een fles 
poppies gin! Santé!

Hou zeker de nieuwsbrief in de gaten, want ook  
daar geeft de Erfgoedcel regelmatig prijzen weg. 
Schrijf je in via www.egclandvandendermonde.be  
om de nieuwsbrief in je mailbox te ontvangen.

© Rubbens  
  Jenever

• Rechtzetting

In de vorige oorlogskrant, 
editie 7 van januari 2016, 

staan op pagina 7 bij het 
artikel ‘Het samenleven 
met verplicht ingekwartier
de soldaten’ op de foto geen 
Duitse, maar Belgische 
soldaten.

Briefwisseling naar familie in Hamme in 1914.
© Privéarchief Luc van Bogaert

Vele Belgische soldaten 
vierden Kerstmis in de 

loopgraven. Ook zij wilden 
met een brief of een kaart 
hun familie een zalige Kerst 
wensen. Uit deze brieven 
blijkt dat de sfeer op deze 
feestdagen niet altijd ge
spannen was aan het front. 
Een Belgische soldaat 
schrijft een brief naar 
zijn familie in Hamme 
en vertelt over de ‘aardige 
dingen die zijn voorgevallen 
op de vuurlijn op Kerst
dag.’ Volgens de soldaat is 

de tegenpartij op Kerst al 
zingend en ongewapend uit 
de tranchées gekomen.  
De soldaat zag het eigen
aardig schouwspel van op 
25 meter afstand gebeuren. 
Wat hem helemaal in ver
warring bracht, was het feit 
dat de tegenpartij dichter 
kwam tot aan de brug en 
vandaar tabak, pijpen en 
sigaren naar de geallieerden 
wierpen.
De soldaat schrijft verder: 
‘Jedoch de Belgische off. 
(officieren) deden hun 

 mannen weer in de tran
chee komen… en op een 
oogwenk waren zij (de 
tegenpartij) ook weg en 
weer begon het wederzijdse 
schieten.’
In de brief verwijst de 
soldaat ook nog naar 
Nieuwjaar en dat hij meer 
nog dan andere dagen aan 
thuis zal denken. Hij wenst 
zijn ouders, broer en zus 
een gelukkig jaar toe en 
hoopt dat 1915 een jaar 
mag zijn van verlossing en 
gezondheid. In een kleine 
nota onderdaan de brief 
schrijft hij nog een kleine 
boodschap. Een vriend van 
hem heeft 50 frank van zijn 
ouders ontvangen. Hij ver
zoekt zijn ouders hetzelfde 
te doen, want hij heeft niets 
meer van reserve en moet 
in Frankrijk tol betalen van 
0,05 frank per dag. 

Bronnen:
- Scansessies Hamme, 1 juni 2015,  

privéarchief Luc Van Bogaert

Kerstbrief van het front


