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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 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 getuigen 
van dit wereldconflict. 

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 
onderzoek naar het dagelijks 
leven tijdens de Eerste 
Wereldoorlog dat door 
historici van vzw Geheugen 
Collectief werd gevoerd in 
opdracht van de erfgoedcel 
is een bron van informatie.

De negende editie handelt 
over Brave Little Belgium.  
De binnen- en buitenlandse 
pers berichtten immers 
uitgebreid over het 
oorlogsleed in het Land van 
Dendermonde. 

•

OORLOGSVERSLAGGEVING 
OP BESTELLING

De strijd om Dender
monde woedde in 

september 1914 in alle 
hevigheid. Afwisse  lend 
namen Duitse en Belgische 
soldaten de stad in voor ze 
op 29 september definitief 
in vijandelijke handen viel. 
De Duitsers veroverden 
Dendermonde een eerste 
keer op 4 septem ber.  
De daarop volgende dagen 
werd de stad syste  matisch 
in brand gestoken. Op 
8 septem ber trok het Duitse 
leger zich een eerste maal 
terug om op 17 september 
de stad te her overen. Omdat 
de Duitsers er niet in 
slaagden de Belgische 
weer stand aan de Schelde te 
breken, zagen ze zich 
genood zaakt Dender monde 
tijde lijk weer op te geven. 
Maar na een hevig bom
barde ment was de defini
tieve inname door de 
Duitsers een feit op 
29 september. 

Omdat de verovering en 
verwoesting van Dender
monde in verschil lende 
golven gebeurden, konden 
binnen en buiten landse 
journalisten makkelijk de 
stad in om aan oorlogs
verslaggeving te doen. 
De Belgische regering 
maakte daar dankbaar 
gebruik van door zelf 
buiten landse reporters 
naar de martelaarsstad te 

halen en op die manier 
de Belgische zaak inter
nationaal te bepleiten. 
Op bevel van Koning 
Albert werden ‘talrijke 
fotografieën der puinen van 
Dendermonde’ genomen, 
zo stond te lezen in de 
Gazet van Antwerpen van 
26 en 27 september 1914. 
De Belgische staat stelde 
ook auto’s ter beschikking 
van de oorlogsverslaggevers 
opdat die Dendermonde 
zouden kunnen bezoeken. 

Dendermonde kreeg 
dus zeker voldoende 

persaandacht, maar was 
niet de enige of ultieme 
martelaarsstad. Via oorlogs
vluchtelingen kwamen heel 
wat verhalen ter ore van 
de journalisten en eerder 
berichtte de binnen en 
buitenlandse pers al over 
de verwoestingen van 
de Duitsers in Leuven. 
Daar werden heel wat 
onschuldige mensen 
gefusilleerd en de 
universiteitsbibliotheek in 
brand gestoken. Deze daden 
beschouwde de pers als de 
wreedste barbarij. Toen de 
Duitsers lelijk huishielden 

in Dendermonde, wist 
de pers al waartoe ze in 
staat waren. De eerste 
verontwaardiging bleek – 
hoe vreemd ook – toen al 
wat weggeëbd. 

Bronnen
- 'Te Dendermonde' in Gazet 

van Antwerpen, dd. 26 en 
27/9/1914.

- STROOBANTS A.,  
Door het vuur gespaard, 3.

Duitse razernij in een volksprent, verschenen in september 1914 te Antwerpen.  
© HIDOC 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 raadple-
gen 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 erfgoed-
bank al collecties zijn? Neem dan contact op via chris@egclandvandendermonde.be. Als jouw materiaal past 
binnen de erfgoedwerking, digitaliseert de erfgoedcel het kosteloos op voorwaarde dat het via de erfgoedbank 
ontsloten mag worden voor een ruim publiek. 
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De eerste berichten in de binnenlandse pers

Toen de Duisters zich 
na de verwoesting 

van Dendermonde uit de 
stad terugtrokken, was het 
moeilijk om meteen een 
goed beeld te krijgen van de 
situatie. De eerste bericht
gevingen in kranten zoals 
de Gazet van Antwerpen 
en Vooruit waren vooral 
gebaseerd op verhalen van 
vluchtelingen. 

Pas wanneer de Belgische 
soldaten de stad weer in 
handen hadden, kwamen 
ook de eerste journalisten 
naar Dendermonde en die 

waren geschokt over wat ze 
te zien kregen: ‘Le spectacle 
d ’une ville abadonnée par 
ses habitants, ravagée par 
l ’ incendie, est une des choses 
les plus horribles qu’on puisse 
voir’. Er viel nog meer 
verontwaardiging te lezen:  
‘Le spectacle morne et triste de 
la ville ravagée de Termonde 
est un des spectacles les plus 
affreux qu’il soit donné de 
voir. Il sera la honte de ses 
barbares! ’

Op zaterdag 12 september 
wijdde Vooruit een hele 
reportage aan de Dender
mondse gebeurtenissen.  
In de dagen daarna zouden 
verschillende Gentse en 
Antwerpse kranten dit 
voorbeeld volgen. Vooruit 
liet een ooggetuige en 
slachtoffer aan het woord. 

Zij beschreef gedetailleerd 
wat haar was overkomen. 
Duisters hadden het huis 
van de dame overgoten 
met een brandbaar product 

en stonden klaar om het 
in brand te steken. Haar 
smeekbeden bewogen 
de Duitse officier ertoe 
zijn manschappen terug 
te roepen en het huis 
te sparen. Het is niet 
toevallig dat Vooruit ook 
de menselijke kant van de 
bezetter belichtte. De krant 
was immers onder worpen 
aan de Duitse censuur. 

Na de tweede passage van 
de Duitsers kwam opnieuw 
een reporter van Vooruit 
langs. In zijn relaas van 
22 september 1914 schetste 
hij de mistroostige toestand 
van de stad. Hij verbaasde 
zich erover dat geen enkele 
Gentenaar de vernielingen 
met eigen ogen kwam 
aanschouwen. 

Toen de Duitsers 
Dender monde definitief 
veroverden, was het voor 
de binnen landse pers veel 
moeilijker om ter plaatse 
aan verslag geving te doen. 
Journalisten haalden 
hun informatie uit de 
ruimere omgeving en bij 

vluchtelingen. Vanuit 
Wetteren beschreef een 
reporter hoe de vlammen 
hoog opwaaiden in de 
richting van Dendermonde. 
Er was aan de horizon ook 
een zwarte waas te zien. 
Vluchtelingen wisten te 
vertellen dat touwslagerij 
Vertongen in brand stond. 

Bronnen
- 'Dendermonde ontruimd' in  

Gazet van Antwerpen,  
dd. 6/9/1914.

- 'Nog het bombardement van 
Dendermonde' in Vooruit,   
dd. 11/9/1914.

- 'Te Dendermonde binst het 
gevecht' in Vooruit,  
dd.12/9/1914.

- 'Dendermonde opnieuw bezet 
door de Duitsers' in Vooruit,  
dd.1/10/1914.

De verwoeste Markt en 
stationsbuurt van  
Dendermonde in  

1914 Illustré.  
© Rijksarchief Brussel

Een postkaart van  
de verwoestingen in  

de touwslagerij  
Vertongen-Goens.  

© Privéarchief Mestdag

Een editie van de  
oorlogskrant gemist?

Alle edities van de oorlogskrant kan je digitaal 
bekijken via www.egclandvandendermonde.be/
educatie. De meeste edities zijn ook nog beperkt 
op papier verkrijgbaar. Hiervoor kan je contact 
opnemen via info@egclandvandendermonde.be. 
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Oorlogsleed in poëzie
De gebeurtenissen in Dendermonde inspireerden 
William Watson (18581935), een Engelse politicus 
en in die tijd gerenommeerd schrijver. Hij schreef er 
een gedicht over.

Het gedicht van William Watson zoals het op  
19 september verscheen in The Times.  

© Rijksarchief Brussel

Bronnen
- WATSON W., ‘Termonde’ in The Times, dd. 19/9/1914.

Het Nederlandse 
dagblad Het Cen-

trum berichtte op dins
dag 29 september uitge
breid over de situatie in 
België, maar lijkt zich 
meteen te verontschuldi
gen voor het gebrek aan 
klaarheid: ‘Het is niet 
volkomen duidelijk, wat 
er precies in België ge
schiedt.’ Bovendien had 
de krant haar informatie 
uit tweede hand. Ze beriep 
zich op collegadagbladen 
uit België om haar lezers in 
te lichten. Voor de gebeur
tenissen in het Land van 
Dendermonde haalde ze de 
mosterd bij Het Handelsblad 
van Antwerpen, een popu
lair katholiek dagblad.  

Bijna alle informatie han
delt over zaterdag 26 sep
tember. 

Duitse soldaten onder
schepten en beroofden 
die dag vluchtelingen 
uit Muizen en Buggen
hout die hun vee mee op 
sleeptouw hadden geno
men. De vijand schuwde 
hierbij geen geweld: een 
kind, dat niet snel ge
noeg van de kar sprong, 
kreeg een steek in de bil. 
Priesters, onderpastoors 

en zusters die vanuit Opstal 
naar Antwerpen waren 
gevlucht, kwamen daar aan. 
Ook een aantal gewonde 
burgerslachtoffers arriveer
den in de sinjorenstad. 

Er viel echter nog veel meer 
nieuws te rapen uit het 
Land van Dendermonde 
in Het Handelsblad van 
Antwerpen. Ook in Lebbeke 
woedde de strijd hevig.  
De Duitse linie strekte zich 
ondertussen uit over een 
twintigtal kilometer: van 
Wetteren over Gijzegem tot 
Denderbelle en Lebbeke. 
De uiterste vleugel bevond 
zich in Buggenhout waar 
de Duitse ruiterij de nodige 
bescherming bood aan de 
f lank. In de streek zou 
ook graaf Adriaan van der 
Burch geraakt zijn door een 
kogel toen hij uitreed met 
een ‘automitrailleuse’. Zijn 
toestand was zeer ernstig, 
maar men deed er alles aan 
om hem te redden. 

In Buggenhoutbos vonden 
aanhoudende schermutse
lingen plaats. Er werd ook 
voortdurend geschoten. 
Maar dat waren niet de 
enige wapenfeiten: ‘Bij den 
uitgang van het bosch, nabij 
de halt van Boschkant, op 
den spoorweg naar Aalst, 
hadden de Duisters eene 
hoeve in brand gestoken, 
doch het moorddadige vuur 
der Belgen heeft hen ver
plicht de wijk te nemen en 
de loopgracht te ontruimen 
die zij tusschen Bosch
kant en Opwyck hadden 
gegraven. Onze batterijen 
stonden te Opstal, ten oos
ten van Lebbeke, vanwaar 
zij de laatste Duitschers uit 
de Boschkant verdreven 

en de Duitsche stellingen 
te Opwyck en Merchtem 
beschoten.’

Duitse patrouilles die zich 
in verwoeste huizen te 
SintGillisDendermonde 
bevonden, werden verrast 
toen de Belgische troepen 
onverwacht opdaagden. 
De Duisters moesten zich 
terugtrekken en probeer
den nog hun loopgraven te 
bereiken, maar konden niet 
anders dan twee batterijen 
achterlaten. De Belgische 
batterijen, opgesteld langs 
de spoorlijn, brachten de 
vijandelijke troepen ernstige 
verliezen toe. ‘De Duit
schers kozen ten slotte het 
hazenpad, enkele krijgsge
vangenen, waaronder een 
erg gewonde, achterlatend’. 

Vanuit de oude redoute in 
Dendermonde hielden de 
Duitsers het langste stand. 
Zo konden ze de aftocht 
van hun hoofdmacht  
richting Aalst dekken.  
Met de inname van de 
redoute verdreven de 
Belgische troepen finaal 
de Duitsers. De verliezen 
waren voor de  Belgen, 
in tegenstelling tot de 

Duitsers, klein. Veel Duitse 
soldaten sneuvelden. Een 
oorlogsverslaggever en 
getuige beschreef het 
slagveld: ‘Natuurlijk weet ik 
de getallen niet, maar doch 
het is af te leiden omdat 
zij reeds meer dan vier en 
twintig uren bezig zijn om 
hunne dooden te begraven.’ 
Een zestig vijandelijke 
gewonden werden naar 
Antwerpen overgebracht. 
De verslaggever was tijdens 
zijn tocht door de streek ook 
in Opstal terechtgekomen. 
Hij vond er op een halve 
kilometer van het dorp een 
geïmproviseerd graf – een 
grafkuil met een opschrift – 
van Duitse soldaten. Amper 
tien meter verder lagen ook 
Belgische slachtoffers.  
De Duitsers hadden dertien 
omgekomen Belgische 
cyclisten (soldaten per fiets) 
onbegraven achtergelaten. 
Hij sprak ook vluchtelingen 
aan, vooral vrouwen, die 
zijn pad kruisten. Van een 
veertigtal vrouwen die uit 
Opstal kwamen, getuigde 
er een dat ze een tijdlang in 
de kerk opgesloten zaten. 
Zijzelf was opgepakt terwijl 
ze haar koe aan het melken 
was. Het gevangenzetten 

Fragment uit het artikel  
in Het Centrum.  

© Heemkring Ter Palen 
Buggenhout

Spotprent over de eerste waterslag bij Dendermonde.  
© HIDOC Dendermonde

Buitenlandse kranten nemen  
Belgische berichtgeving over



• 4 •    DE OORLOGSKRANT

>>

van de vrouwen, bood 
de Duisters de kans hun 
huizen te doorzoeken. Ze 
namen er alle levensmid
delen mee die ze konden 
vinden. Terwijl de dame 
haar relaas deed, werden zij 
en de verslaggever bescho
ten door Duitse soldaten. 
Hij rapporteerde daarover: 
‘Ik heb het nu zelf onder
vonden, dat verzeker ik u, 
dat er door de Duitsche 
soldaten op rustige burgers 
geschoten wordt.’ De ver
slaggever volgde de vluchte
lingen naar het station waar 

ze buiten het vizier van de 
Duitsers waren. 

Het kan echter ook om
gekeerd. In Bulletin der 
Gazet van Wetteren werden 
in augustus 1914 heel wat 
buitenlandse kranten geci
teerd. Fragmenten uit onder 
meer The Morning Post, The 
Times, Le Petit Parisien, 
l ’Homme libre, Le Journal 
de Roubaix, L’Éclair en Le 
Gaulois informeerden de 
lezers over hoe deze kranten 
berichtten over de oorlog in 
België. 

Bronnen
- Het Centrum, 31ste jaar-

gang, dd. 29/9/1914.
- ‘Oordeel der pers’ in Bulletin 

der Gazet van Wetteren,  
dd. 9/8/1914.

Het Bulletin der Gazet van 
Wetteren met citaten uit 
buitenlandse kranten.  

© Koninklijke Heem- en 
Geschiedkundige Kring 

Jan Broeckaert Wetteren

De Belgische oorlogspers: 
clandestien vs. gecensureerd

De inval van het Duitse 
leger in augustus 1914 

legde een serieuze hypo-
theek op de Belgische pers. 
Weinig drukpersen bleken 
veilig voor de Duitsers en 
de censuur die de bezetter 
oplegde, was voor veel 
krantenredacties onaan-
vaardbaar. Soms moedigde 
het Duitse bestuur het 
bestaan van kranten aan, 
zoals bijvoorbeeld de Gent-
se krant Vooruit en de 1914 
Illustré. Deze laatste krant 
publiceerde tot begin 1918 
foto’s over de oorlog. 

Het stilvallen van de ge-
schreven pers is vooral te 
wijten aan de eigen redac-
ties, want de Duitse bezetter 
zocht steeds naar effici-
ente manieren om met de 
bevolking te communiceren. 
Kranten die nog verschenen, 
werden wel onderworpen 
aan strenge censuur, eerst 
door het Militair Bestuur en 
later door een burgerlijke 
administratie. 

Toen de oorlogspropaganda 
rond de jaarwisseling 1914-
1915 aan belang won, kreeg 
ook de invloed op de 

pers een grotere betekenis. 
Een centrale Duitse dienst 
voerde een doorgedreven 
controle: wat verscheen, 
mocht de Duitse activiteiten 
niet in een kwaad daglicht 
stellen, noch berichten over 
de Belgische regering in 
ballingschap en al zeker niet 
aanzetten tot haat van de 
bevolking tegen de bezetter. 
Censuurbureaus zagen op 
toe het naleven van deze 
regels. 

De Duitsers gebruikten 
de gecensureerde pers om 
hun oorlogsdoeleinden 
te promoten. De censuur 
verliep steeds georganiseer-
der, maar niet overal gelijk: 
sommige krantenredac-
ties waren volgzamer dan 
andere.

Vanaf 1918 kregen de 
gecensureerde kranten het 
steeds moeilijker. Produc-
tiekosten stegen, waardoor 
de kranten duurder werden 
en minder pagina’s telden. 
Een aantal titels verdwe-
nen. De echte doodsteek 
kwam er met de 

wapenstilstand: kranten die 
zich hadden geschikt naar 
de Duitse censuur, overleef-
den het einde van de oorlog 
niet. Redactieleden en 
journalisten werden na de 
bevrijding geviseerd door 
de woedende bevolking en 
vaak ook veroordeeld voor 
collaboratie. 

De Belgische bevolking had 
gedurende de vier oorlogs-
jaren grote honger naar 
objectieve berichtgeving. 
Hiervoor konden ze niet 
terecht bij de gecensureerde 
pers of de geruchtenmolen 
die in deze oorlogsomstan-
digheden op volle toeren 
draaide. In de loop van 1914 
verschenen de eerste ‘verbo-
den’ blaadjes. Ze haalden de 
mosterd bij de zeldzame ge-
smokkelde geallieerde pers. 
Vanaf 1915 ontstond er een 
tweede soort sluikpers met 
de ambitie de spreekbuis te 
zijn van het bezette België. 
Deze blaadjes baseerden 
zich niet langer op de 
internationale 

Op zoek naar tips voor een 
inspirerend project? 

Naar aanleiding van hun inspiratiedag op 
zaterdag 24 september 2016 bundelden de 
Oost-Vlaamse erfgoedcellen en FARO alle 
toen voorgestelde inspirerende projecten 
aangevuld met tips en tricks in een handige 
brochure. Je kan ze downloaden via  
www.egclandvandendermonde.be.  
Een aanrader voor wie zelf een erfgoedproject 
op poten wil zetten!   

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. 
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Oorlogsleed in poëzie
In De Scheldegalm, een lokaal weekblad voor Kalken 
en omgeving, verscheen op 20 september een 
oorlogs aanklacht in versvorm. 

Oorlogsgedicht van R.D.G. in De Scheldegalm.  
© Castellum. Vereniging voor Lokale Geschiedenis 

van Kalken en Laarne

Bronnen
- ‘Oorlog’ in De Scheldegalm, jg. 59, nr. 38, dd. 29/9/1914.

pers, maar publiceerden wat 
er echt leefde bij de bevol-
king en probeerden die be-
volking ook te beïnvloeden. 
La Libre Belgique is het 
meest representatieve voor-
beeld van deze categorie. 

De meeste clandestiene 
blaadjes kenden een korte 
levensloop en hun versprei-
ding was eerder beperkt. Er 
verschenen ook meer ver-
boden blaadjes in het Frans 
dan in het Nederlands. In 
Etappengebied was het nu 
eenmaal veel moeilijker om 
aan het bezettingsregime 
te ontsnappen. Vooral in de 
eerste jaren van de bezet-
ting was de sluikpers actief. 
Vanaf 1916 kreeg ze het 
moeilijker door de materi-
ele schaarste, repressie en 
oorlogsmoeheid. 

Bronnen
- warpress.cegesoma.be.

Het CEGESOMA (Studie- 
en Documentatiecentrum 
voor Oorlog en Hedendaagse 
Maatschappij) maakt sinds 
2016 (als vierde operationele 
doelstelling) deel uit van het 
Rijksarchief België. Via de 
website Belgian War Press 
stelt het CEGESOMA hon-
derden Belgische kranten die 
onder censuur of clandestien 
verschenen tijdens de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog digitaal 
beschikbaar.

Vooruit behoorde tot de 
gecensureerde pers, gecon-
troleerd door de bezetter.  
© CEGESOMA The Bel-

gian War Press

Filip De Pillecyn wijzigt zijn carrièreplannen

De Hamse auteur  
Filip De Pillecyn 

(18911962) moest door de 
Eerste Wereldoorlog zijn 
carrièreplannen aanpassen. 
Al heel jong toonde  
De Pillecyn zijn schrijvers
talent. In juli 1914 studeer
de hij af aan de Leuvense 
Universiteit als Germaans 
filoloog. Geheel in de lijn 
van zijn overtuiging, werd 
De Pillecyn lid van de 
redactieraad van het nieuwe 
Vlaamsgezinde dagblad  
De Standaard dat eerder 
dat jaar, op 2 mei, was 
opgericht. Om de kneepjes 
van het vak te leren, zou 
hij naar Nederland trekken 
en bij De Maasbode, een 
katholiek dagblad, aan de 
slag gaan. De oorlog stak 
daar in eerste instantie een 
stokje voor, zo blijkt uit 
een brief van 5 augustus 
van De Pillecyn aan Frans 
Van Cauwelaert, een van de 
oprichters van De Standaard 
die De Pillecyn had aange
worven: ‘Uit oorzake van de 
beroerde tijden zal denkelijk 
mijn afreis naar Holland 
wel uitgesteld zijn totdat de 
toestand wat is uitgeklaard. 
Ik zou U nu willen vragen 

of het mij mogelijk zou 
zijn, zonder mijne verbin
tenis met ‘De Standaard’ te 
verbreken, dienst te nemen 
als vrijwilliger den tijd dat 
de oorlog duurt.’
De Pillecyn kwam welde
gelijk in Nederland terecht. 
Op het Office Belge/Belgisch 
Bureau aan de Lange Voor
hout in Den Haag werd hij 
tewerkgesteld als verta
lertolk om de neutrale en 
vijandige pers te analyseren 
en van commentaar te voor
zien. Hij voerde die taak uit 
in opdracht van de Belgi
sche regering in Le Havre. 
Pas in 1915 vertrok De 
Pillecyn als vrijwilliger via 
Engeland naar Frankrijk. 
De oorlog, en meer bepaald 
de behandeling van de 
Vlaamse soldaten aan het 
IJzerfront, zouden een blij
vende stempel drukken op 
het verdere levenswerk van 
Filip De Pillecyn. 

Bronnen
- BUYLE L., Filip De Pillecyn Kalender, 2011, 41-42.
- Communicatie tijdens de Groote Oorlog, catalogus bij  

gelijknamige tentoonstelling OPUS 1914-1918 deel III  
van Heemkring Osschaert, 24. 

- www.filipdepillecyn.be. 
- www.dbnl.org. 

Omslag van een brief van Filip De Pillecyn aan  
Leo De Naeyer. Het logo van het Belgisch Bureau staat 

er duidelijk op. © Privéarchief Luk Buyle

Handtekening van  
Filip De Pillecyn op een 

van de brieven aan  
Leo De Naeyer.  

© Privéarchief Luk Buyle
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Oorlogsleed in poëzie
Soldaatdichter Herman Broeckaert pende het 
oorlogsleed neer in Oorlogsgedichten. Hoort gij den 
horen? is een gedicht over de verwoestingen in 
Dendermonde. 

Fragment uit het gedicht van Herman Broeckaert 
over de verwoesting van Dendermonde.  

© SADendermonde

Bronnen
- SADendermonde, AB 10 A 60.

Scenes of desolation and destruction
Ook de Engelstalige pers 

pikte de oorlogsverha
len op. The Times publi
ceerde op 15 september 
een verslag. De titel ‘The 
ruins of Termonde’ en de 
ondertitel ‘Scenes of desola-
tion and destruction’ lieten 
voor de lezers weinig aan de 
verbeelding over. Naast een 
zakelijke weergave van de 
feiten, pende de journalist 
ook zijn eigen gevoelens 
neer: ‘I have spent one of the 
saddest afternoons of my live 
wandering among the ruins 
of Termonde.’ Het artikel 
gaf duidelijk aan dat de ver
woestingen niet het gevolg 
waren van bombardemen
ten, maar dat de huizen 
in de stad systematisch in 
brand waren gestoken. 

Horace Green zette 
als eerste Amerikaanse 
journalist stappen 
in Dendermonds 
oorlogsgebied. Hij werkte 
voor New York Evening 
Post en The Boston Journal. 
Green bezocht de stad op 
15 september 1914. Zijn 
ervaringen werden later 
gebundeld in The Log of 
a Noncombatant. Van de 
Belgische regering kregen 
Green, een collega en de 
Amerikaanse ambassadeur 
Van Hee een wagen met 
chauffeur ter beschikking 
om zich te verplaatsen 
binnen de stad. De auto 
werd gedecoreerd met 
Amerikaanse vlaggen 
en op de f lanken stond 
duidelijk ‘American Consular 
Service’ om de neutraliteit 

zo goed mogelijk kenbaar 
te maken. Hun expeditie 
begon vroeg in de ochtend 
met het vertrek uit Gent: 
‘We raced along the Boulevard 
de l ’Industrie, swung into 
the southern suburbs, and, 
once outside the city limits, 
we opened up the exhaust 
and threw down the throttle 
as Van Hee shouted out the 
order: “To Termonde!”.’ 
Green was er zich van 
bewust dat de Amerikaanse 
bevolking niet echt wakker 
lag van de Dendermondse 
gebeurtenissen: ‘America 
had heard a good deal about 
Tirlemont and Louvain, but 
not much about Termonde. 
Because it was a war of 
millions, it did not count 
in the news – for it was 
only a community of twelve 
thousand inhabitants.’ Green 
liet in zijn relaas ook een 
aantal ooggetuigen aan 
het woord. Net toen de 
Amerikaanse delegatie de 
Schelde wou oversteken om 
huiswaarts te keren richting 
Gent, vielen nieuwe 
bommen. De tweede inval 
op de stad was ingezet. 

Toen de Duitsers op 
18 september Dendermonde 
opnieuw verlieten, bleef de 
stad een tiental dagen in 
Belgische handen. Opnieuw 
was er tijd en ruimte om 
binnen en buitenlandse 
journalisten binnen te halen 
om verslag uit te brengen. 
Deze gelegenheid lieten 

de Amerikaanse journalist 
Albert Rhys en oorlogs
fotograaf Donald Thomson 
niet voorbijgaan. De aan
blik van de verwoeste stad 
greep hen sterk aan. Rhys 
verwoordde zijn gevoel als 
volgt: ‘I was glad to enter the 
ruins with my companions 
instead of alone. It was not so 
much fear of stray bullets from 
a lurking enemy as the sugges-
tion of the spirits of the slain 
lingering round these tomb. 
For Termonde it appeared like 
one vast tomb.’ Her en der in 
de stad zochten overleven
den naar hun bezittingen 
tussen het puin. Aan het 
water zaten drie jongens te 
vissen naar de lijken van 
Duitse soldaten om hun 
bezittingen aan handelaars 
te kunnen verkopen. Het 
overlevingsmechanisme van 
de mens haalde de boven
hand. 

Brits parlementslid John 
Howard Whitehouse 
bezocht Dendermonde 
in diezelfde periode. Hij 
was eerder die maand in 

 Antwerpen aangekomen 
om de toestand en behoef
ten van de Belgische bevol
king in kaart te brengen. 
De Belgische regering deed 
er alles aan om Whitehouse 
zo goed mogelijk te infor
meren.  

Bronnen
- BUYSE L., Dendermonde en 

de Eerste Wereldoorlog 1914-
1930, 7 en 73.

- GREEN H., The Log of a 
Noncombatant.

- ‘Ravaged Belgium. A tour 
through city and country’ in 
The Times, dd. 2/1/1914.

Een vrouw wandelt met 
haar kinderen tussen het 
puin in Dendermonde. 
Deze foto werd door de 
buitenlandse pers vaak 
gebruikt en verscheen 

onder meer in de Engelse 
krant The Daily Sketch.  
© Rijksarchief Brussel 

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! 
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Objectieve oorlogs verslaggeving  
of mobilisatiepropaganda?

Ongetwijfeld gebruikte 
de geallieerde pers de 

Duitse gruweldaden voor 
propagandadoeleinden en 
dikte ze daarom vaak nog 
aan met angstaanjagende 
details zoals afgehakte 
kinderhandjes en gespieste 
nonnen. België werd dus 
gebruikt of misbruikt ten 
behoeve van de mobilisatie-
propaganda. 

De berichtgeving over de 
gebeurtenissen in Den-
dermonde bleef echter 
relatief sereen, gezien de 
omstandigheden. Uiteraard 
beschouwde de geallieerde 
pers de verwoestingen als 
barbarij, maar slechts per 
uitzondering vertaalde die 
gruwel zich ook op papier. 
Een artikel in Het Volk van 
28 september 1914 is een 

van de weinige getuigenis-
sen in de geschreven pers 
van willekeurige Duitse 
gruwel op ‘vreedzame 
lieden’: ‘De Duitschers 
vermorzelden eerst met de 
kolven hunner geweren, de 
teenen dezer menschen, 
daarna staken zij hun ogen 
uit en ten slotte sneden ze 
hun de buik open.’

In Vooruit rapporteerden 
enkele vluchtelingen op 19 
september over hun bele-
venissen tijdens de tweede 
inname van Dendermonde 
door de Duitsers. Duit-
se reservisten hielpen de 
vluchtelingen hun pakken 
te dragen toen ze uit de stad 
wegtrokken. De journalist 
liet dus ruimte voor nuance 
en wilde duidelijk niet dat 
zijn lezers iedere Duitser 

over dezelfde kam schoren. 
Het lijkt er dus op dat de 
meeste berichtgevers vast-
hielden aan een objectieve 
weergave van de feiten die 
op zich natuurlijk al drama-
tisch genoeg waren. Maar 
de berichtgeving was in vele 
gevallen uiteraard ook ge-
censureerd door de Duitsers. 

Aan de andere kant van de 
Atlantische Oceaan volgde 
de pers aanvankelijk deze 
tendens. De Amerikaanse 
bevolking had sympathie 
voor het kleine België dat 
zich verzette tegen de mach-
tige agressor al stonden 
weinig Amerikanen positief 
tegenover inmenging in het 
conflict. Maar dat verander-
de na de verwoesting van 
Leuven. Waar The Washing-
ton Post eerder aanraadde 

om verhalen tegen elkaar 
af te wegen, volgde The 
New York Post in het debat 
over de franc-tireurs eerst 
het Duitse standpunt. Ook 
de Amerikaanse journalist 
Green was overtuigd van 
hevig Belgisch verzet: ‘The-
re cannot be the slightest 
doubt that at Louvain there 
was an organized attack on 
the invaders by snipers and 
franc-tireurs armed with 
knives, guns, revolvers of 
every description.’ Green 
had eveneens aandacht voor 
verhalen over vriendelijke 
Duitse soldaten die zich 
verontschuldigden voor het 
leed dat ze veroorzaakten 
bij het in brand steken van 

huizen. Ze hielpen zelfs de 
bewoners naar buiten. 

In de Duitse pers lijken de 
gebeurtenissen in Dender-
monde op te gaan in het 
andere militaire nieuws. 
Kölnische Volkszeitung 
vermeldde Dendermonde 
verschillende malen in 
september 1914. In een kort 
bericht beschreef de krant 
dat Duitsers Dendermonde 
hadden verlaten omwille 
van het geringe historische 
belang van de stad. Sma-
lend maakte ze daarbij de 
opmerking dat de Belgische 
troepen dit als een over-
winning beschouwden. In 
het artikel staat eveneens te 

Sluipschutters in de omgeving van Dendermonde.  
© HIDOC Dendermonde
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• Rechtzetting

In de vorige oorlogskrant, editie 8 van juli 2016, staat 
in het artikel Op weg naar Appels van Geneviève 

Verstraeten op pagina 3 een fout. De twee broers Karel en 
Noël Verstraeten waren niet afkomstig uit Lebbeke, maar 
wel uit Grembergen. 

Ook op pagina 4 is er een vergissing geslopen in het artikel 
Geboorte van een veulen. August Van Sante was niet de 
grootvader van Christiana, maar wel haar oom. 

In de oorlogskranten 
wordt vaak verwezen naar 
BLANCQUAERT E.,  
‘Berlare en de Eerste 
Wereldoorlog (V)’ in 
Tijdschrift Heem- en 
Oudheidkundige Kring 
Berlare, nr. 1, 1987, 34-55.  
Er blijken verschillende 
artikels uit een reeks door 
elkaar te zijn gehaald. Het 
gaat om volgende artikels: 

VERSTRAETEN R., 
‘Berlare en de Eerste 
Wereldoorlog (I-IV)’ 
in Tijdschrift Heem- en 
Oudheidkundige Kring 
Berlare, nr. 1, 1987, nrs. 1  
en 2, 1988 en nr. 1, 1989.

DE BRUYNE C. en 
BLANCQUAERT E., 
‘Berlare en de Eerste 
Wereldoorlog (V)’ in 
Tijdschrift Heem- en 
Oudheidkundige Kring 
Berlare, nr. 2, 1998.

•

Wedstrijd

De Erfgoedcel Land van Dendermonde geeft vijf 
boekenpakketten (drie publicaties over de Eerste 

wereldoorlog uit het Land van Dendermonde) weg. 
Stuur het antwoord op de wedstrijdvraag voor  
1 maart 2017 naar info@egclandvandendermonde.be. 

Wedstrijdvraag:  
voor welke kranten schreef Horace Green? 

Wie deelnam aan de wedstrijd van editie 8, moest de 
accessoires op de huwelijksfoto van Bernard Henri  
Van Laeken en Philomena Schaetsaert doorsturen.  
Op het tafeltje voor het kersverse paar lagen de huls van 
een obus, een pinhelm en een gasmasker. 

De winnaars van een fles Poppies Gin zijn: familie 
Bauwens-Jacobs, Marijke De Bal, Jasper D’Hondt, Gerard 
Hollaert en Martine Smet. Ze werden persoonlijk 
verwittigd.

Steuntje in de rug nodig voor  
jouw (oorlogs)project?

Het bieden van ondersteuning is een belangrijke opdracht van de Erfgoed-
cel Land van Dendermonde. Dit kan op verschillende manieren. Ze kan 

jouw erfgoedactiviteiten mee communiceren naar een ruimer publiek (via haar 
nieuwsbrief en facebookpagina). Inhoudelijk kan ze jouw project versterken door 
bijvoorbeeld partners en experts aan te reiken of een originele invalshoek te 
helpen zoeken. Maar ook voor financiële steun kan je bij de Erfgoedcel Land van 
Dendermonde terecht. 

Denk jij er aan om een project te organiseren (tentoonstelling, publicatie, 
educatie pakket, …) rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog of een ander erfgoed-
thema? Bekijk dan zeker het project subsidiereglement! 

Een goedgekeurd project kan een subsidie krijgen van minimaal €250 (voldaan 
aan dwingende voorwaarden) en maximaal €1750 (voldaan aan bijkomende voor -
waarden). Hou er rekening mee dat jouw aanvraag de erfgoedcel moet bereiken 
minstens drie maanden voor de apotheose of het publieksmoment. 

Het reglement en aanvraagformulier vind je op  
www.egclandvandendermonde.be/ondersteuningsbeleid.  
Hulp nodig bij jouw aanvraag? Neem dan gerust  contact op via  
stefanie@egclandvandendermonde.be 

lezen dat Dendermonde tot 
puin herschapen was, maar 
er werd met geen woord 
gerept over de omstandighe-
den. Voor het Duitse leger 

en de Duitse bevolking wa-
ren de Belgen een militaire 
vijand, niets meer of niets 
minder. De paranoia over 
de franc-tireurs, die iedere 
regel van het oorlogsrecht 
of de menselijkheid aan hun 
laars lapten, rechtvaardig-
de de zelfverdediging en 
agressie tegen de burger-

bevolking. De grens tussen 
militaire en burgerlijke 
doelwitten vervaagde 
hierdoor. De Duitsers 
hadden zich in de interna-
tionale pers al uitgebreid 
verantwoord voor hun 
verwoestende optreden 
in Leuven. In Deutsche 
Tageszeiting verscheen 
hierover dat het de Duitse 
troepen zwaar viel om de 
beroemde universiteitsstad 
te vernielen, maar ‘de 
verraderlijke, moordende 
oorlogsvoering van de Bel-
gen’ lieten hen geen keus. 
Vermoedelijk voelden de 
Duitsers niet de noodzaak 
zich voor de Dendermond-
se gebeurtenissen opnieuw 
te verantwoorden. 

Bronnen
- ‘Der Kampf um  

Dendermonde’ in  
Kölnische Volkszeitung,  
dd. 24/9/1914.

- ‘Ongelukkig Dendermonde’ 
in Het Volk, dd. 28/9/1914.

- DE SCHAEPDRYVER S., 
De Groote Oorlog,  
88-89.

- GREEN H., The Log of a 
Noncombatant.

- ZUCKERMANN L.,  
De verkrachting van België, 
78-81.

COLOFON
Erfgoedcel  
Land van Dendermonde:

Stefanie Audenaert
Frauke De Wilde
Chris Fierens
Dominique Van Swalm

Onderzoekers  
Geheugen Collectief vzw: 

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

  
Werkten nog mee:

Castellum. Vereniging voor  
   lokale geschiedenis van  
   Kalken en Laarne
Heemkring Osschaert Hamme
Heemkring Ter Palen Buggenhout
HIDOC Dendermonde
Luk Buyle
Koninklijke Heem- en  
   Geschiedkundige Kring  
   Jan Broeckaert Wetteren
Rijksarchief Brussel/CEGESOMA
Stadsarchief Dendermonde

Croix Rouge, Association 
des Dames françaises.  

(c) HIDOC Dendermonde


