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Een einde aan 4 jaar oorlog...
Na drie jaar vechten, 

barre oorlogswinters 
en miljoenen slachtoffers, 
won het revolutionair ge-
dachtegoed in Rusland aan 
kracht. Dit leidde uitein-
delijk tot het aftreden van 
tsaar Nikolaas II in maart 
1917. De liberale en daarna 
socialistische regeringen 
die aan de macht kwa-
men waren van plan om 
de strijd tegen Duitsland 
voort te zetten. In oktober 
1917 echter pleegden de 
Bolsjewieken een staats-
greep waardoor Lenin 
leider werd van Rusland. 
Lenin wou de oorlog zo 
snel mogelijk beëindigen 
en de socialistische revo-
lutie veiligstellen. Midden 
december 1917 sloot de 
Russische Socialistische 
Federatieve Sovjetrepubliek 
daarom een wapenstil-
stand met Duitsland die 
op 3 maart 1918 bekrach-
tigd werd in de vrede van 
Brest-Litowsk. 

Na de vrede met Rusland 
werden de Duitse troepen 
van het oostfront naar  
het Westen gebracht. 
Ongeveer een half miljoen 
Duitse soldaten keerde 
terug. In het voorjaar van 
1918 besloten de Duitse 
generaals met deze troepen 
nog één keer alles op alles 
te zetten aan het west-
front. Aanvankelijk waren 
de Duitse offensieven 
succesvol: de loopgraven 
werden verlaten en ze 
boekten een f linke terrein-
winst. Na verloop van tijd 
vielen de offensieven echter 
stil. Duitse bond genoot 
Oostenrijk-Hongarije was 
oorlogsmoe en kon niet 
meer op eigen kracht  
verder Italië intrekken.  
Ook het Duitse offensief 

aan het westfront liep vast 
in een nieuwe loopgraven-
strijd. De geallieerden 
namen het initiatief over 
en een leger van 900.000 
geallieerde soldaten landde 
in de Griekse kuststad  
Thessaloniki, met als doel 
het aanvallen van Bulga-
rije, eveneens een mede-
stander van Duitsland. 
Ook begonnen de gealli-
eerden een offensief tegen 
Duitsland in het Westen, 
met hulp van de net gearri-
veerde Amerikanen. 

Na enkele veldslagen werd 
Bulgarije verslagen en te-

kende het land een wapen-
stilstand op 29 septem-
ber 1918. De opstand van 
de Arabieren tegen Turkije, 
dat Duitsland steunde, 
bracht interne verdeeldheid 
en de Turken capituleerden 
op 30 oktober 1918 voor 
de Fransen en Britten. Op 
3 november 1918 eindigde 
de strijd aan het front in 
het zuiden door de capitu-
latie van Oostenrijk- 
Hongarije. Met de val 
van Oostenrijk-Hongarije 

wisten de Duitse generaals 
dat het afgelopen was.  
De moraal in het Duitse 
leger was tot een diepte-
punt gezakt. De Duitse 
legers hadden aan alles 
gebrek en er dreigde revo-
lutie. Generaal Wilhelm 
Groener liet de keizer  
weten dat ze niet langer op 
de trouw van het Duitse 
leger konden rekenen.  
De Duitsers begonnen 
zich terug te trekken uit 
Frankrijk en België en de 

Bekendmaking van de bevrijding  
©Stadsarchief Dendermonde

 •  HET EINDE VAN DE GROOTE OORLOG  •
Herdenking

Gedurende vier jaar her-
denkt 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 loopgraven oorlog 
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 om-
ringende 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 oorlogs kranten de beleving 
van de Groote Oorlog in het Land 
van Dendermonde vertellen. Niet 
zozeer de grote veldslagen krijgen 
aandacht, maar wel de kleine 
getuigen van dit wereldconflict. 

De informatie voor deze oorlogs-
krant is aangeleverd vanuit 
het lokale erfgoedveld. 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 elfde editie handelt over 
het einde van de Groote 
Oorlog. De ondertekening van 
de wapenstilstand in november 
1918 maakte een einde aan 4 jaar 
oorlog. Het bericht dat de Duitsers 
zich officieel hadden overgegeven 
en alle strijd gestaakt zou worden, 
bracht zowel bij de soldaten als 
bij de families op het thuisfront 
gemengde gevoelens met zich 
mee. De herinnering aan het leed 
en verlies dat de oorlog met zich 
had meegebracht contrasteerde 
met de vreugde en opluchting 
dat er eindelijk een einde was 
gekomen aan de onzekerheid over 
het lot van familieleden en het 
barre leven aan het front.

•
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geallieerden boekten im-
mense terreinwinsten. Het 
Belgische leger had eind 
oktober het grootste deel 
van West- en Oost-Vlaan-
deren en Henegouwen 
bevrijd. 

De Duitse marineleiding 
plande nog een laatste slag 
tegen de Britse vloot.  
De betrokken Duitse 
mariniers beseften echter 
dat dit totaal zinloos was 
en er brak een revolutie uit 

die van de Noord-Duitse 
 havens oversloeg naar het 
hele land. Deze revolutie 
leidde tot de afschaffing 
van de monarchie en het 
uitroepen van een Duitse 
republiek.

Op 8 november 1918 
begonnen de onderhande-
lingen tussen een Duitse 
delegatie en de Franse 
maarschalk Ferdinand 
Foch in een treinstel te 
 Compiègne. Op 11 novem-
ber 1918 om 11 uur was 
het einde van de oorlog een 

feit. De Belgische troepen 
stonden op dat moment 
voor Gent. Het Land van 
Dendermonde bleef dus 
gespaard van gevechten 
tijdens het bevrijdings-
offensief. In de weken na 
de wapenstilstand trokken 
echter duizenden soldaten 
en bezettingstroepen door 
de regio op weg naar huis. 

Bronnen:
• KEEGAN J., De Eerste 

Wereldoorlog, 2013.

Vervolg van pag. 1

Leopold De  Landtsheer (Kalken,°1854 – 
 Kalken,1935) was notarisklerk bij de 

familie Tibbaut. Hij was de oudste zoon van een 
molenaarsfamilie die woonde op de Kruisen 
en ook de herberg en  feestzaal Den Appel 
uit baatte. Vanaf 1914 woonde hij in Dorp 
69  (vandaag nr. 65), samen met zijn echtge-
note Martha De Bruycker (Kalken,°1880 – 
 Kalken,1950). In de laatste 2 oorlogsjaren hield 
hij een beknopt dagboek bij, waarin hij het 
vooral heeft over de steeds stijgende voedsel-
prijzen en de Duitse aanwezigheid in Kalken. 
Hij beschrijft ook de gebeurtenissen in  
Kalken in november 1918. Hij vertelt hoe op 
1 november zoveel Duitse soldaten door Kalken 
trokken, op weg naar het front in de buurt van 
Drongen, ‘dat wij dit nooit in dezen oorlog 
zijn tegengekomen’. De Duitse soldaten die op 
2 november door Kalken passeerden vertelden 
echter dat Drongen veroverd en bezet was ‘door 
de verbondene’. In de dagen die daarop  volgden 
maakten de Duitsers zich schuldig aan tal van 
diefstallen: paarden, ossen, stieren, enz. werden 
meegenomen. Leopold schrijft ‘zoo een dieven-
bende heeft nooit bestaan’. Misschien wilden de 
Duitsers de dieren meenemen naar huis, want in 

November 1918 door de ogen van  
Leopold De Landtsheer

Fragmenten uit het dagboek van  
Leopold De Landtsheer  

© Familie De Landtsheer-Bracke 

Leopold De Landtsheer en familie  
© Familie De Landtsheer-Bracke

Duitsland waren grote tekorten tegen het einde 
van de oorlog. Duitse militairen stuurden zelfs 
voedselpakketten naar hun familie. Op 8 en 
9 november verlieten zeer veel Duitse soldaten 
de kommandatuur Kalken zodat er nog maar 
weinig Duitsers overbleven. De laatsten vertrok-
ken op 10 november. Op maandag 11 november 
kreeg de Kalkense bevolking het bericht dat er 
wapenstilstand was gesloten, onder de voor-
waarden die Leopold opsomt in zijn dagboek.

Bronnen:
• Dagboek Leopold De Landtsheer
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De wapenstilstand van 
11 november 1918 werd 

uitbundig gevierd. In het 
verslag van schoolmeester 
Vanderhaegen uit Wetteren 
wordt de wapenstilstand als 
volgt beschreven:

‘Na meer dan vier jaren 
heldhaftig strijden, ver-
schrikkelijk lijden en 
groote verzuchtingen, 
dwongen onze dappere 
soldaten den vijand tot de 
overgaaf. Een wapenstil-
stand werd  geteekend den 
11e November 1918; het 

verlossingsuur was gesla-
gen. Met welke liefde, met 
welke vreugde, met welke 
blijde hoop op het gelukkig 
wederzien  onzer zege-
pralende  soldaten, waren 
de Wetteraren dien dag 
bezield. Welhaast verscheen 
onze nationale driekleur 
en wapperde als voorheen 
in feestelijken tooi boven 
de straten onzer  gemeente. 
De klokken luidden en 
begroetten in blijde tonen 
de langverwachte zegepraal. 
Het volk als veroverd van 
vreugde juichte en jubelde 

en stroomde samen om onze 
dapperen bij hun terugkeer 
te begroeten. Welhaast ver-
schenen de eerste soldaten 
onder het blijde gejuich hun-
ner geliefde dorps genooten. 
Het was een broederlijk 
omhelzen van vrienden en 
kennissen, een gelukkig 
wederzien van onze dappere 
strijders. Daar komt de heer 
burgemeester en zijn echt-
genote hen verwelkomen; 
zij omarmen de soldaten 
als hun weergevonden 
 kinderen; het  muziek speelt 
het vaderlandsch lied; het 
volk zingt, juicht en danst; 
alle harten zijn vervuld van 
aandoening en vreugde en 

menig toe schouwer voelt 
een vreugde traan zijn oog 
ontglippen. O! hoe zoet 
moet het dan niet zijn voor 
de ouders die hun zoon 
gelukkig mogen terugzien 
en in hem een bevrijder des 
Vaderlands kunnen begroe-
ten. Kinderen, herinnert 
dikwijls die gelukkige ston-
den en spreekt steeds met 
eer, dank en lof van onze 
 dappere oudstrijders.’

In zijn relaas zien we dat 
Vanderhaegen enkel het 
positieve van de wapen-
stilstand wilde herinneren 
en doorgeven aan zijn 
schoolkinderen. Hij had het 

niet over de families die 
tevergeefs bleven wachten 
op zonen of vaders die niet 
terugkeerden. Hij schreef 
niet over vluchtelingen die 
terugkeerden naar een ver-
woest en geplunderd huis. 
Het einde van de oorlog 
moest in de herinnering 
 verbonden zijn met opluch-
ting, uitgelatenheid, feest en 
de vreugdevolle terugkeer 
van geliefden. 

Bronnen:
• RABrussel, I507: WOI. 

Verslag opgemaakt door  
P. Vanderhaegen, 1920.

Ook in het boekje  
De Stad Dendermonde 

en zijne Helden wordt de be-
vrijding in patriottische ter-
men beschreven: ‘Met dien 
geest van onwankel bare 
burgertrouw en van volle 
vertrouwen in de eind-
zege, rees bij de Duitsche 
ineenstorting de dag der 
verlossing op. De bevolking 
huldigde het  Belgische 
leger met geestdrift, dat 
heldhaftig leger; welks 
intrede in de stad geschied-
de onder het zegeluiden 

‘De Stad Dendermonde  
en zijne Helden’

der klokken van de hoofd-
kerk.’ In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Groot-Brittan-
nië, waar het patriottisme 
een lelijke knauw gekregen 
had na de oorlog, ging de 
bevrijding in het bezette 
gebied gepaard met een 
uitbraak van patriottisme en 
vaderlandse gevoelens.  
De Duitse onderdrukking 
van elke uiting van patriot-
tisme en van Belgische 
symbolen was eindelijk 
voorbij. De driekleur sierde 
de straten en de klokken die 

De bevrijding van 
Dendermonde  
© Historisch  
Documentatiecentrum 
Dendermonde

©Luc Van Driessche

Op 11 november vanaf 
11 uur was het voor 

het eerst sinds meer dan 
4 jaar stil aan het front. 
Ook op zee staakten 
de Duitse onderzeeërs 
hun acties. Alleen in 
Oost-Afrika zou het nog 
enkele dagen duren voor-
aleer de kleine Duitse 
koloniale troepenmacht 
die daar hardnekkig in de 
brousse standhield, kon 
worden overtuigd dat de 
oorlog werkelijk voorbij 
was.

Franse tijd  
versus Duitse tijd

Wapenstilstand in Wetteren

niet door de Duitsers waren 
opgeëist, beierden fier.

Bronnen:
• SADendermonde AB 10 D 

68, Véwez, De stad Dender-
monde en hare helden, 14.

• MEIRE J., De verweven-
heid van het private en het 
publieke in rouw en oorlogs-
herinnering, 177-206.

Volgens de overeenkomst 
moesten de wapens 
zwijgen ‘om 11 uur 
Franse tijd’. Dat was toen 
dezelfde tijd als in Groot- 
Brittannië (de tijd van 
Green wich) en gold ook 
voor het onbezette stuk 
van België. In Duitsland, 
net als in het nog door 
Duitsers bezette België, 
liepen de klokken een uur 
voor.

Meteen na de bevrijding 
zette iedereen in België 

de klokken een uur 
terug en werd het 
‘Duitse uur’ taboe. 
Jaren later zijn België 
en Frankrijk dan 
toch weer overge-
schakeld op de tijd 
die in Duitsland en 
Midden-Europa wordt 
gebruikt. Het gevolg 
is dat onze klokken 
nu een uur voorlopen 
op de ‘Franse tijd’ 
die in 1918 gold. Als 
we op 11 november 
om 11 uur onze tijd 
de wapenstilstand 
herdenken, zijn we dus 
een uur te vroeg op 
het werkelijke tijdstip.

Bronnen: 
• De Standaard,  
  11/11/2015
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Soldaat  Windey is de eerste soldaat die terugkeert 
naar Moerzeke, deelgemeente van Hamme.  

© Privéarchief Louis Windey,  
Heemkring  Osschaert Hamme

•

Op 10 november heerste 
er een  ondraaglijke 

spanning in Berlare.  
Inwoners hadden vernomen 
dat de oorlog de volgende 
dag om 11 uur gedaan zou 
zijn, maar toch stonden 
er nog Duitse kanonnen 
 opgesteld in de Gaver (straat 
in  Berlare). Op 11 november 
om 11 uur vuurden ze nog. 
Het was pastoor Van Impe 
die naar de kerk liep en de 
klok luidde. Het kanon-
gebulder stopte en er barstte 
een uitbundig gejuich los. 
Ook de Duitse soldaten 
juichten!
Alfons Malin was de 
eerste Berlaarse strijder die 
terugkeerde. Hij verscheen 
te paard en in kaki uniform. 
Hij werd uitbundig onthaald. 
Dan werden hem  vragen 
gesteld over de achter-
blijvers. Niet alle vragen 
konden beantwoord worden 
en vele families leefden nog 
dagen en weken in angstige 
spanning.

In de gemeenteschool 
werden onmiddellijk na 
het vertrek van de Duitse 
soldaten de klassen gepoetst 
en gewit zodat de lessen 

op 18 november opnieuw 
konden hernomen worden. 
Onderwijzeres mevrouw De 
Doncker was echter vertrok-
ken om haar echtgenoot die 
soldaat was en nog niet te-
ruggekeerd was, te zoeken. 
Omdat ze op 25 november 
nog steeds niet terug was, 
werd ze ontslaan en ver-
vangen door Maria Vander 
Laenen. Vanaf half novem-
ber begonnen in de kerk 
ook misdiensten en gebeds-
diensten voor de gesneuvel-
de soldaten en burgers die 
buiten Berlare overleden 
waren. Aan die lijst werden 
nog steeds nieuwe mensen 
toegevoegd. 

Bronnen: 
• DE BRUYNE C., In de 

greep van het Duitse leger, 
Heem- en Oudheidkundige 
Kring Berlare, 2014 (32/2), 
27.

• DE BRUYNE C.,  
Naweeën van de bezetting 
en de oorlog (WOI),  
Heem- en Oudheidkundige 
Kring Berlare, 2015 (33/1), 
48 e.v.

Het einde van de oorlog 
in Berlare  HET EINDE VAN DE GROOTE OORLOG IN BEELD 

Een groep Wetterse soldaten, na vier oorlogsjaren 
eindelijk thuis en als helden gevierd  
© Julus S. D’haene

De Duitsers 
blazen de af-
tocht (foto bij 
het station) 
© Heemkring 
Ter Palen

Wapenstilstand, de zwarte vlaggen als teken van rouw 
© Heemkring Ter Palen



 DE OORLOGSKRANT    • 5 •

 HET EINDE VAN DE GROOTE OORLOG IN BEELD 

Bericht over het onthaal 
van de bevrijding in 
Lebbeke
© Heemkring Lebbeke

Pharailde Biebaut 
(1901-1989) viert het 
einde van de oorlog 
in een passend 
tenue  
© Heemkring  
Wichelen

In deze foto, gedateerd op 
1 november 1918, laten de 
Duitsers het niet aan hun 
hart komen en hebben ze 
blijkbaar nog alle vertrou-
wen in een goede afloop  
© Heemkring Ter Palen

Foto genomen tijdens de bevrijdingsfeesten 
in Wichelen  © Julus S. D’haeneDe terugkeer van de soldaten naar Lebbeke 

© Heemkring Lebbeke
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Brieven van de Wetterse familie Ladon
Bij het uitbreken van de 

oorlog wordt Arthur 
Ladon, een handelaar in 
ijzerwaren uit Wetteren, 
gemobiliseerd. Hij vecht 
mee in de fortengordel van 
Antwerpen, maar bij de val 
van Antwerpen in  
oktober 1914 vlucht hij, 
samen met 40.000 andere 
soldaten, over de Neder-
landse grens om aan 
krijgsgevangenschap te 
ontkomen. Conform de 
Vredesconferentie van Den 
Haag (18 oktober 1907) 
moest Nederland als 
neutrale natie alle oorlog-
voerende militairen ontwa-
penen en interneren. Tot 
na de wapen stilstand wordt 
 Arthur Ladon daarom door 
de Nederlandse overheid 
geïnterneerd in een kamp. 
Arthur’s zus Irène vluchtte 
met haar echtgenoot Jean 
Baptiste Impens naar Enge-
land in het najaar van 1914. 

Jean Baptist wordt ingevolge 
een Koninklijk Besluit ver-
zocht zich te melden voor 
dienst aan de ‘Ijzerenwegen’ 
bij het veldleger. Hij wordt 
vrijwilliger in juli 1916 en 
doet dienst aan het Ijzer-
front. Gedurende de hele 
oorlog is er een intense 
briefwisseling tussen de 
familieleden. Het merendeel 
van die correspondentie is 
bewaard gebleven en biedt 
aldus een unieke kijk op 
het leven tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. 

Op 30 oktober 1918 schrijft 
Irène vanuit Folkestone, 
Engeland, een brief naar 
Arthur. Hieruit blijkt de 
hoop en verwachting die 
Irène koesterde dat er wel-
dra een einde aan de oorlog 
zou komen.
‘Beste broer,
Ik heb in interval van drie 
dagen uwe brieven ontvan-

gen van 24ste-9 en 9-10; die 
bijzonderlijk de laatste (niet 
zonder reden) opgeruimd en 
vol hoop is, het doet mij veel 
genoegen; natuurlijk zijn er 
sedert die drie weken nog 
meer redens van gelukkig 
de toekomst en de vrijheid 
tegemoet te zien. Heden is 
men in Parijs bezig met te 
discuteren op welke wijze 
men het aan boord zoude 
leggen om hem met zijn 
vierkantige luiskop voor 
goed het vechten af te leeren 
en hem  onmogelijk de ge-
legenheid te laten opnieuw 
met valsche streken te 
herbeginnen, hij is in geene 
wijze te betrouwen daar 
heeft men reeds meer dan 
ondervinding van. Oosten-
rijk wil het aan elke prijs 
laten steken en als ge dees 
brief zult ontvangen zal 
misschien het laatste moor-
denaarstuig zijn neergelegd, 
en zal voortaan het grollen 

der canons zijn opgehou-
den.’ Ze eindigt haar brief 
met: ‘Ge zijt dus nog eens 
verzekerd dat Julieke en de 
kinders het goed stellen, 
ze zullen het hoop ik nu 
nog wel eenige weken zoo 
uithouden en in plaats van 
hen in Amsterdam te zien, 
zullen ze je wel in Wetteren 
verwelkomen, goede moed 
het einde is nabij.’

Op het moment dat Irène 
haar brief schrijft,  verblijft 
Arthur Ladon in het inter-
neringskamp in Harder-
wijk. Van daaruit schrijft hij 
op 11 november een brief 
naar zijn echtgenote Julie 

en kinderen, die op dat mo-
ment nog altijd in Wetteren 
wonen.
‘Beminde vrouw en lieve 
kinderen,
Na vier lange jaren van 
bekommering, in ontbering 
en lijden in ons balling-
schap, is dan eindelijk het 
zozeer verlangde tijdstip, 
de dag van de bevrijding 
aangebroken. Eindelijk zal 
ik u en de kinderen na die 
eindeloze scheiding weder-
zien, kunnen omhelzen; 
welke vreugde maakt zich 
van mij meester, als ik denk 
straks terug thuis te zijn! 
O, Julieke, o lieve kinde-
ren, hoezeer de droefheid 

In Harderwijk werd in december 1914 begonnen met  
de bouw van een barakkenkamp op de plaats van  
het (voorlopige) tentenkamp.  
Op een terrein van 32 ha. werden 50 barakken gebouwd 
waarin 12.000 tot 15.000 geïnterneerden konden  
worden ondergebracht. Het kamp werd opgezet als een 
kleine stad compleet met scholen, winkels,  
badinrichtingen, kantines, kerken, postkantoren etc.  
© Foto uit de documentaire ‘100 jaar Belgenkamp  
Harderwijk’ (2014) & Rijksdienst voor het  
Cultureel Erfgoed, digitale collectie

Arthur Ladon in ceremoniekleding als klaroenblazer  
© Julus S. D’haene
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mij ook ondermijnde, hoe 
zwaar mij ook de schei-
ding woog, hoe hopeloos 
en zwaarmoedig ik ook 
geweest ben, hoe ook de 
onzekerheid nopens uw lot 
mij martelde, toch heeft het 
vaste vertrouwen om u allen 
gezond en welvarend terug 
te vinden mij geen ogen-
blik verlaten. Er is geen 
dag, geen uur, geen minuut 
voorbij gegaan zonder dat 
mijn gedachten op u en de 
kinderen gevestigd waren. 
Onnodig te zeggen, dat ik 
heel die lange tijd als in een 
droom geleefd heb, dat mijn 
lichaam hier in Holland en 
mijn geest thuis was, dat 
ik mij honderden malen 
de dag van mijn terugkeer 
heb voorgesteld, dat ik met 
zenuwachtige  
gejaagdheid alle gebeur-
tenissen, die naar mijn 
 mening het einde van de 
oorlog moesten bespoe-
digen, volgde. Dat ik 
--- maar weg was van al 
die miserie, weg met dat 
smartelijk verleden, weg 
met al dat zieleleed. Met 
één trek vaag ik alles uit, 
en stort mij met hart en 
ziel in het nieuwe leven, in 
de vreugde, in het geluk, 
in de toekomst, in de 
vrijheid!!!!!!!’ Hij eindigt 
zijn brief met: ‘Ik moet 
u niet zeggen dat ik met 
alles gereed ben, want het 
einde der vijandelijkheden 
is voor ons geen verrassing 
meer. Aanvaard intussen 
mijn beste groeten en in het 
bewustzijn dat alle ellende 
voorbij is, omhels ik u allen 
nu nog van ver, maar straks 
van zeer dichtbij. Leve de 
vrijheid, Tuur.’

Arthur Ladon overlijdt in 
Wetteren op 20 mei 1940 
als eerste dodelijk burger-
slachtoffer in de Tweede 
Wereldoorlog. 

Bronnen:
• D’HAENE J.S., Gesmokkel-

de brieven werden oorlogs-
kroniek, 166-171.

Brieven van de Wetterse familie Ladon

Omer Moortgat en Jozef Rijdant, die als kind de oorlog doorbrachten in 
 Nederlandse gastgezinnen, beschrijven hun terugkeer naar huis in 1918  

(Krantenartikels jaren 1990) © Patrick De Landtsheer

De vele honderdduizenden  Belgen 
die bij het uitbreken van de oorlog 

naar het buitenland waren gevlucht, 
zagen de wapenstilstand als het 
signaal om zo snel mogelijk terug te 
keren. Door de aanhoudende troepen-
bewegingen, de schade aan wegen en 
spoor en de moeilijke bevoorrading, zou 
de repatriëring voor zeer velen evenwel 
nog weken en zelfs maanden worden 
uitgesteld. 

Vooral in Frankrijk bleven de Belgische 
vluchtelingen lang hangen. Sommigen 
keerden zelfs helemaal niet terug.  
Zeker in de zwaar getroffen gebieden 
zoals Dendermonde, waar de meeste 
huizen en voorzieningen gereduceerd 
waren tot ruïnes, was een onmiddellijke 
terugkeer allerminst vanzelfsprekend. 
Inderhaast opgetrokken barakken-
dorpen konden de woningnood maar in 
beperkte mate opvangen. 

Terug naar huis…

Jonker Roger d’Udekem is het laatste slachtoffer bij de Opdorpse 
militairen. Hij laat het leven op 28 september bij het begin van 
het slotoffensief in Woumen © Heemkring Ter Palen

•

¢

†Voor den wapenstilstand gesloten was hadden we hier reeds processiën 
van weerkerende Duitschers naar ‘t Liebe Vaterland’. ’T Waren echte 

fooremannen die opkraamden; ze hadden een hele menagerie bij zich, 
groote en kleine karren, voertuigen van alle soort, met kiekens, varkens, 
eenden, konijnen, enz. en oude palullen beladen. ’t Was ver van dien 
schitterende stoet bij hun inkomen! Allen zijn hier doorgegaan zonder 
incident. Den 11en November en volgende dagen zag men de roode vlag 
wapperen op verscheidene auto’s en de officieren hadden voorzichtig 
geoordeeld hun steert en pluimen in te trekken.  
Zoo valt de hoogmoed en vergaat de glorie der wereld! 

Bronnen: ANONIEM, Heemkring Ter Palen, 2015 (39/1), 10-11.

‘

’
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COLOFON
Erfgoedcel  
Land van Dendermonde:

Sofie De Veirman
Ruth Pletinck
Dominique Van Swalm
Frauke De Wilde

Onderzoekers  
Geheugen Collectief vzw: 

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

  
Werkten nog mee:

Cyriel De Bruyne
Julus S. D’haene 
Chris De Landtsheer
Patrick De Landtsheer
Louis Windey
Heemkring Lebbeke
Heemkring Osschaert
Heemkring Ter Palen
Heemkring Wichelen

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 raadplegen 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: info@egclandvandendermonde.be. 
Als jouw  materiaal past binnen de erfgoedwerking, digitaliseert de erfgoedcel het kosteloos op voorwaarde dat 
het via de erfgoed bank ontsloten mag worden voor een ruim publiek. 

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.

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 op papier verkrijgbaar. Hiervoor kan je contact opnemen via
info@egclandvandendermonde.be. 

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! 

© Julus S. D’haene

De politieke impact  
van het einde van WOI 

Al op 10 november 1918 
werd de liberaal 

Paul-Emile Janson aange-
zocht om contact te zoeken 
met de koning. Op 11 no-
vember riep de koning in 
het West-Vlaamse Loppem 
enkele vooraanstaande 
politici samen die tijdens 
de oorlog in België waren 
gebleven. In navolging van 
hun gesprekken werd op 
21 november 1918 een rege-
ring van nationale eenheid 
opgericht, onder leiding 
van de katholiek Léon 
 Delacroix. 

De nieuwe regering werd 
gevormd door katholieken, 
socialisten en liberalen. Er 
werden erg weinig politici 
bij betrokken die tijdens de 
oorlog de regering in bal-
lingschap hadden gevormd, 
onder meer omdat aange-
nomen werd dat zij geen 
voeling meer hadden met de 
bevolking.

Op 22 november, bij de 
Blijde Intrede in Brussel, 
bevestigde de koning de in 
Loppem gemaakte beloften. 
Dit impliceerde de invoe-
ring van het enkelvoudig 
mannelijk stemrecht, het 
waarborgen van syndicale 
gelijkheid, gelijkheid tussen 
Vlamingen en Walen en de 
oprichting van een Neder-
landstalige universiteit in 
Gent (al moet men daar 
uiteindelijk op wachten tot 
in 1930).

Wedstrijd
De Erfgoedcel Land van Dendermonde geeft vijf streekbierpakketten weg.  

Stuur het antwoord op de wedstrijdvraag voor 1 maart 2018 naar  
info@egclandvandendermonde.be. 

Wedstrijdvraag: Wie was de eerste Berlaarse strijder 
die na de wapenstilstand naar Berlare terugkeerde?

Wie deelnam aan de wedstrijd van editie 10, moest 
antwoorden op de vraag ‘Wat is de naam van het 
schip waarmee Eugenia Pauwels en haar dochter 
 Philomena naar de  Verenigde Staten voeren in 1915?’.  
Het correcte antwoord was Tuscania. De winnaars 
van de duo-tickets voor het Red Star Line museum zijn:  
Marline Dhondt, Raf Vandermeulen, Marie Rose Timperman.  
Ze werden persoonlijk verwittigd.

Zin om mee te werken aan de laatste editie van de oorlogs krant? We zijn op zoek naar verhalen, foto’s, documenten,… over de heropbouw na en 
herdenking van de Eerste Wereld oorlog in de regio Dendermonde. We vernemen ook graag  welke activiteiten rond WOI op de agenda staan bij de 
verenigingen in ons werkingsgebied in 2018. Alle informatie is welkom (voor 1 juni) op info@egclandvandendermonde.be of spring eens binnen!

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

Het bieden van ondersteuning is een belangrijke opdracht van de  Erfgoedcel Land van 
 Dendermonde. Dit kan op verschillende manieren. Ze kan jouw erfgoed activiteiten 

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, educatiepak-
ket, …) rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog of een andere erfgoedthema? Bekijk dan zeker 
het projectsubsidie reglement! Een goedgekeurd project kan een subsidie krijgen van 
minimaal €250 en maximaal €1750. Hou er rekening mee dat jouw aanvraag de erfgoedcel 
moet bereiken minstens drie maanden voor de apotheose of het publieks moment.

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


