
Gezicht op Gent,  
gefotografeerd door het Königlich Preussische Messbildanstalt uit Berlijn  
in september 1918, digitale montage (2017)
KIK ,  BRUSSEL ,  F000287,  F000288  EN F000289

De Universiteitsbibliotheek  
van Leuven na de brand.
KIK ,  BRUSSEL ,  B019550

Vluchtelingen op de trappen van het Museum voor Schonen Kunsten. AMSAB– ISG ,  FO001464
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Winkel voor militaire uniformen in de Veldstraat.
KIK ,  BRUSSEL ,  B017969

Sint-Baafsplein. KIK ,  BRUSSEL ,  B018373

Wijn- en bierdepot  
in het Groot Vleeshuis.
SAG MA X I I  19  FO 136

De draadtrekkerij in 
Gentbrugge, beter bekend  
als de Puntfabriek

Störungsstelle  
und Umschalteraum  
(telegrafische controlekamer).
SAG MA X I I  19  FO 087

Gewonde militairen  
in Hotel Flandria  
aan het Maria Hendrikaplein.
SAG MA X I I  19  FO 049

Duitse bewegwijzering  
in de Post op de Korenmarkt.
SAG MA X I I  19  FO 075

Auto Palace aan de Tentoonstellingslaan. 
SAG MA X I I  19  FO 120

Het Belfort doet dienst als uitkijkpost.
SAG MA X I I  19  FO 203

Station Gent Sint-Pieters  
is het centraal spoorwegknooppunt.
SAG MA X I I  19  FO 080

Groentedepot in het Pand, Onderbergen.
KIK ,  BRUSSEL ,  A009051

Paleizen van de Wereldexpo 1913  
in het Citadelpark.
SAG MA X I I  19  FO 219 Hollainkazerne aan de Brusselsepoortstraat.

SAG MA X I I  19  FO 215

Korenmarkt.
SAG MA X I I  19  FO 301

Stadhuis, Botermarkt.
SAG MA X I I  19  FO 299

Dampoortstation.
SAG MA X I I  19  FO 328

Raadskelder, Belfort.
SAG MA X I I  19  FO 296

Sint-Pietersnieuwstraat.
SAG MA X I I  19  FO 537

Kalandeberg.
SAG MA X I I  19  FO 270

Identiteitscontrole in de Pass-Zentrale aan de Kouter.
SAG MA X I I  19  FO 039

Verschillende  
mensen worden 
gelijktijdig 
geportretteerd.  
De foto  
wordt nadien 
versneden  
tot individuele 
pasfoto’s.
STADSARCHIEF  
LOKEREN,  IX .9

Invoering  
van de 
identiteitskaart  
met foto. 
SAG DRON 1514–1721

Groepfotos van de Nationale Federatie van de beroepsfotografen van België tijdens de Wereldtentoonstelling van 1913.
KBOV VERSLAGBOEK PHOTOBEROEPS 1912  1914  0130

Fragmenten uit het verslagboek  
van het Syndikaat der  
Beroepsfotografen van Gent  
en Provincie Oost-Vlaanderen.
KBOV VERSLAGBOEK  
PHOTOBEROEPS 1912  1914  BOEK2  0032

KBOV VERSLAGBOEK  
PHOTOBEROEPS 1912  1914  BOEK2  0013

KBOV VERSLAGBOEK  
PHOTOBEROEPS 1912  1914  BOEK2  0014

Salon van de Fotografie op de Wereldtentoonstelling van 1913.
SAG PA NM 1913  FO 0561

Plaatselijke bevoorradingscommissie van Gent, Kammerstraat.
KIK ,  BRUSSEL ,  B017966  (DETAIL )

Verdeling van kleding, Casino Coupure.
SAG XL–28
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Het origineel beeld, gebruikt in de ‘getrukeerde’ foto van de neergehaalde zeppelin. SAG GEO P IETERS C1710

‘Getrukeerde’ foto van de neergehaalde zeppelin. SAG GEO P IETERS C 1739

Op 30 oktober verschijnt De Gentenaar terug na 18 dagen afwezigheid.  SAG D E G E N T E N A A R 12 3 0 O K TO B E R 1914
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Tekstaffiches op de hoek 
Hoogstraat-Peperstraat. 
KIK ,  BRUSSEL ,  B017894  (DETAIL )

Groentedepot  
in het Pand, Onderbergen.
KIK ,  BRUSSEL ,  A009317  (DETAIL )

Beierse bierstube op de Vogelmarkt.  
SAG MA X I I  19  FO 269

Duitse bewegwijzering  
op de hoek Holstraat–Hoogstraat.
KIK ,  BRUSSEL ,  B017953  (DETAIL )

Het wagenpark van het leger  
in loodsen aan de haven.
SAG MA X I I  19  FO 108

Hoek Oostendestraat–Prinses Clementinalaan.
SAG MA X I I  19  FO 101

Jozef Plateaustraat.
SAG MA X I I  19  FO 157

Hippoliet Lippensplein.
SAG MA X I I  19  FO 272

Amerikaanse winkel, Begijnhoflaan.
SAG XL–43
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Brief van Edmond Sacré. Hij roept  
de leden van het Syndikaat op om het Hulp- 
en Voedingscomité te steunen.
KBOV VERSLAGBOEK PHOTOBEROEPS 1912  1914  BOEK2  0028

Volkskeuken, Hoogpoort.
SAG XL–16

Nationaal Hulp-  
en Voedingscomité,  
hoek Bagattenstraat  
en Pollepelstraat.
SAG XL–13

Nationaal Hulp- en  
Voedingscomité, Vrijdagmarkt.
SAG XL–6

Loodsen in de haven  
ter hoogte van de New-Yorkstraat.
SAG MA X I I  19  FO 110

Door de Duitse inval van 4 augustus 1914 wordt België meegesleept in  
de Eerste Wereldoorlog. Eind oktober stabiliseert het front zich aan de IJzer. 
De oorlogvoerende partijen graven zich in voor een moordende stellingen-
oorlog, die meer dan vier jaar zal duren.
Gent ontsnapt tijdens de inval aan het ergste. De stad wordt evenmin  
zwaar beschoten, zij komt relatief ongehavend uit het conflict. Dit betekent 
niet dat de oorlog zonder gevolgen blijft voor de Gentenaars. Net als voor  
de overgrote meerderheid van de Belgen betekenen de oorlogsjaren vier jaar 
bezetting, ellende, honger en steeds moeilijker levensomstandigheden.
Bij de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog ging de grootste aandacht 
tot nu toe naar de Duitse inval, de wreedheden, die er mee gepaard gingen, 
en het IJzerfront. 
Het STAM focust in ‘Gent, bezette stad’ op het dagelijks leven van de Gente-
naars. Een tweede verhaallijn is het belang van fotografie als historische 
bron: als bron van informatie, maar ook als middel tot propaganda.
Tussen de zomer van 1917 en de herfst van 1918 maakt een team van ongeveer 
dertig Duitse kunsthistorici, fotografen en architecten meer dan 10.000 foto- 
opnames van de belangrijkste Belgische monumenten en kunstwerken. 
Daarvan zijn er 1061 in Gent gemaakt. De tentoonstelling combineert  
een aantal van deze opnames, die vandaag bewaard worden in het Koninklijk 
Instituut voor het Kunstpatrimonium (K.I.K.) in Brussel, met tekst- en beeld-
materiaal uit het Stadsarchief Gent en andere archieven.

GENT,  
BEZETTE  
STAD 1914 /  1918

Download de ErfgoedApp  
van FARO en ontdek  
de Duitse negatieven van Gent 
en alle Belgische provincie-
hoofdsteden en Brussel,  
in een stadswandeling.

Als online-vrijwilliger kan je 
meehelpen om de tekstaffiches  
uit de collectie van het Stads- 
 archief Gent nog preciezer  
te beschrijven zodat ze beter 
doorzoekbaar worden. 

Bezoek ook de nationale expo  
in het Warandepark in Brussel  
en de andere deelexpo’s  
over de Duitse negatieven in  
het provincie domein Raversyde, 
het museum Mayer van den Bergh 
in Antwerpen, het Belevings-
centrum ’14–’18 in Tildonk  
en in Limburg. In Gent loopt, 
gelijktijdig met deze tentoon-
stelling, het Foto festival Gent  
‘80 Days of Summer’.

27 augustus 1914
‘Het nieuws — ditmaal waarheid — wordt verspreid,  
dat vijf duizend Mechelaren uit die stad en hare 
omstreken, hier zijn aangekomen. … Om kwart  
na drie nam ik de tram n°4, die rijdt over het Maria- 
Hendrikaplein naar ’t nieuw station van Gent  
St. Pieters. Dat plein is uitgestrekt. Nu scheen het  
een meer van menschen. En terwijl de tram een tijdlang 
stopte, ten gevolge van ergens een hapering, liet ik  
mijn blikken er over waren. … Ze worden rechtstreeks 
naar het station gebracht tot verder vervoer; want  
waar zouden ze ruimte vinden om te liggen of te staan 
op het reeds overvolle [plein] hier’. 
‘Zij hebben pakken op den rug, pakken aan de hand, 
kabasjes, korven, ten minste de beter begoeden, want 
menigeen heeft niets te dragen. 
Een mank meisje, aan den arm eener kloeke vrouw, 
tracht den stap der voortschrijdenden bij te houden.  
Ze doet aan een sprinkhaan denken. Aangezichten met 
grijze stoppelbaarden, bleeke, gerimpelde, verslagen 
van uitdrukking. Schier niets dan de hoofden is te zien, 
zoo dicht dringen de drommen voorwaarts’. 
Virginie Loveling, Oorlogsdagboeken 1914–1918 . Antwerpen, 
Meulenhoff  | Manteau, 2014

HET BEGIN VAN  
DE EERSTE  
WERELDOORLOG
Op 4 augustus 1914 valt het Duitse leger ons land binnen.  
Tijdens de opmars door België maakt het Duitse leger zich 
schuldig aan diverse wreedheden: steden worden ongenadig  
onder vuur genomen en in sommige gevallen in brand  
gestoken. De burgerbevolking wordt evenmin ontzien,  
wat leidt tot een grote vluchtelingenstroom. De gevolgen  
van de aanval op Mechelen (27 augustus) en Dendermonde 
(tussen 4 september en 7 oktober) zijn voelbaar tot in Gent. 
Tussen eind augustus en midden oktober arriveren er  
ca. 45.000 vluchtelingen in de stad. Na de stabilisatie van  
het IJzerfront eind oktober keren de meeste vluchtelingen  
terug. Tijdens de eerste dagen na de inval heerst er in  
verschillende steden een anti-Duitse sfeer. Verschillende  
Duitse families zijn genoodzaakt de stad te verlaten.
De Duitse wreedheden, vooral de brand van de Leuvense 
universiteits bibliotheek, zorgt internationaal voor grote  
verontwaardiging. Door deze wreedheden krijgt de oorlog  
snel de allure van een strijd tussen ‘beschaving’ en  
‘barbaarsheid’. Om het beeld van Duitsers als (cultuur)- 
barbaren enigszins bij te stellen wordt in het najaar van 1914  
de Kunstschutz opgericht. Hoe tegenstrijdig dit in 1914  
ook klinkt, deze organisatie heeft de opdracht het Belgisch  
kunstbezit beter te beschermen. Het spreekt vanzelf dat  
bij dit alles de grens tussen ‘bescherming’ en ‘propaganda’ 
flinterdun is. De Duitse professor Paul Clemen (1866–1947) 
wordt hoofd van de Kunstschutz in België en alle andere  
door Duitsland bezette gebieden.

De Duitse militaire overheid voert de identiteitskaart 
met foto in. Belgen zijn verplicht de kaart bij zich te 
dragen. In eerste instantie is een identiteitsbewijs enkel 
nodig om het Etappegebied te verlaten, vanaf 1916  
wordt iedereen verplicht er een te laten maken. Vier jaar 
lang komt de Belg dus niet verder meer dan zijn eigen 
gemeentegrens, tenzij hij of zij de nodige documenten 
kan voor leggen. Voor al deze foto’s is een aanzienlijke 
hoeveelheid fotopapier nodig, maar de voorraad voor 
beroepsfotografen is beperkt. Ze nemen daarom vaak 
een groepsfoto, waaruit de gezichten gesneden worden 
om op de identiteitskaart te kleven. 

SCHAARSTE EN HONGER 
Van in het begin van de oorlog is de voedselbevoorrading het grootste probleem.  
De binnenlandse productie is ontoereikend, de Britse maritieme blokkade belet  
de invoer van levensmiddelen en dan zijn er nog de vele Duitse opeisingen.  
De Stad Gent richt al op 8 augustus 1914 een Stedelijk Comité der Volksvoeding op, 
dat gratis soep en brood uitdeelt. In het najaar wordt de voedselsituatie evenwel 
kritiek. Op 23 oktober 1914 wordt in Brussel het Nationaal Hulp- en Voedingscomité 
opgericht, dat uitgroeit tot de motor achter de nationale hulpverlening.  
Het voedsel wordt in de Verenigde Staten aangekocht door de Commission for 
Relief in Belgium. De distributie in België zelf is, via een netwerk van provinciale  
en lokale comités, in handen van het Nationaal Comité. Het voedsel wordt  

‘ Gedurende de eerste maanden van de oorlog hadden wij over de voeding niet veel te klagen. 
Aan redelijk goedkope prijzen leverde de eerste Amerikaanse winkel ons genoeg om voort  
te scharten, maar van in 1915 begon dit te verminderen, en toen brood, vlees en patatten  
gerantsoeneerd werden, begon er gebrek te heersen. Van dan af begonnen vele rijke mensen … 
haring, mosselen, pensen te proeven … en het zeer smakelijk te vinden’. 
Pol De Witte, Alles is omgekeerd. Hoe de werklieden vroeger leefden, 1848–1918 . Leuven, Kritak, 1986, 234

GENTSE FOTOGRAFEN
De Kodak-slogan ‘You press the button, we do the rest’ heeft aanzienlijk bijgedragen tot de populariteit  
van de fotografie in de jaren vóór de oorlog. Het groeiend belang van het nieuwe medium wordt ook 
duidelijk op de Gentse Wereld tentoon stelling van 1913, met een eerste salon van de fotografie. 
De grote populariteit heeft ook voor gevolg dat er verenigingen worden opgericht om de belangen van  
de beroeps fotografen te verdedigen. Het ledenaantal van het ‘Syndikaat der Beroeps fotografen van Gent 
en Provincie Oost-Vlaanderen’ is, sinds zijn oprichting in 1912, op twee jaar tijd verdubbeld. De bekendste 
zijn Eugène Boute, Eugène Van Damme, Michel Van Loo, Charles De Wilde, Jef Wante en voorzitter Edmond 
Sacré. Er zijn ook leden met Duitse roots, waaronder Henri Jäger, Jozef Remmlinger en Hermann Boehm.
Tijdens de bezetting stopt de groei van de vereniging. Fotografen van Duitse origine worden opgeroepen 
voor het Duitse leger. Fotomateriaal van de Belgische fotografen wordt opgeëist,  
hun vergaderingen verboden.

‘Het einde van de vakantie was in zicht en ik had me  
voorgenomen om toch eens uit deze Gentse cel te breken  
en omdat ik er niet in geslaagd was om naar Brussel te gaan, 
Namen of Dinant, wou ik toch nog even mijn kans wagen  
bij de Pass-Zentrale. Onder valse voorwendsels probeerde  
ik toelating te krijgen om met de fiets naar Oudenaarde  
te gaan. Verrassend feit: ik slaagde er bijzonder gemakkelijk 
in. Maar eens onderweg verwonderde mij deze toelating  
niet meer. Op de hele weg zag ik niets anders dan datgene  
dat we al meer dan een jaar in Gent zagen: overal hadden  
de Moffen zich geïnstalleerd, in alle hoeves, in alle dorpen. 
Niet echt interessant. Ook in Oudenaarde vond ik alles  
zoals voorheen, met de Duitse soldaten erbij ’. 
Marc Baertsoen september 1915

IDENTITEITSCONTROLE
gerantsoeneerd verkocht in ‘Amerikaanse’ winkels. In 1916 zijn meer dan  
60.000 inwoners van Gent afhankelijk van deze voedselhulp. In de loop van de oorlog 
neemt het Comité steeds meer taken op zich, zoals de organisatie van soepkeukens,  
melkuitdelingen en school maaltijden, het uitdelen van kledingstukken, werklozensteun, 
pakjes voor krijgsgevangen en geïnterneerde soldaten. Naast het Nationaal Comité  
zijn er nog een dertigtal kleinere hulporganisaties actief in Gent. Maar de verschillende 
initiatieven voor hulp tonen slechts een kant van de medaille. Schaarste betekent  
in veel gevallen ook hamsteren, zwarte markt en woekerprijzen. ‘Nieuwe rijken’  
worden smalend ‘baron Zeep’ genoemd: door het tekort aan zeep wordt het maken  
van ersatz zeep bijzonder winstgevend. 

PROPAGANDA  
EN CENSUUR
Op 30 oktober 1914 kopt De Gentenaar ‘Wij zijn hier weer!!’.  
Na 18 dagen gezwegen te hebben, richten wij weer ons dagelijks woord 
tot onze lezers’. Tijdens de bezetting zijn alle kranten onderworpen aan 
de strenge Duitse censuur. Toch blijven Het Volk, Vooruit, De Gentenaar, 
Gazette van Gent en Le Bien Public de hele oorlog min of meer 
verschijnen. De nieuwshonger is groot: in 1915 haalt De Gentenaar  
een oplage van 45.000 exemplaren, Het Volk van 35.000 en Vooruit  
van 20.000. Alleen La Flandre libérale en Het Vaderland weigeren  
te verschijnen onder Duitse censuur. Vanaf 11 januari 1915 is de verkoop 
verboden van alle kranten, die niet in Gent worden gecensureerd.
Naast de vertrouwde kranten verschijnen ook verschillende nieuwe-
lingen, die volledig worden gefinancierd door de Duitsers. In Gent zijn  
er drie activistische kranten. 
Het anders voorstellen van nieuwsfeiten, het manipuleren van foto’s … 
het is van alle tijden. De Duitse bezetter probeert met affiches zijn imago 
te redden en er verschijnen foto’s waarop Duitsers voedsel uitdelen  
aan de bevolking. 
Een ander mooi voorbeeld is het verhaal van de neergestorte zeppelin  
in Gent. In de nacht van 6 op 7 juni 1915 slaagt de Britse piloot Reginald 
Warneford er in om een Duitse zeppelin neer te halen. Het brandende 
luchtschip vat vuur en stort neer op het Visitatieklooster in het centrum 
van Sint-Amandsberg. Daarbij komen burgers en op één na alle  
bemanningsleden om het leven. De Duitsers willen doen geloven dat  
een geallieerd luchtschip is getroffen. In de — gecensureerde — pers -
berichten wordt de nationaliteit van de zeppelin angstvallig verzwegen,  
een foto van de plaats van het gebeuren wordt ‘getrukeerd’. Maar voor  
de Gentenaars en de geallieerde pers bestaat er geen enkele twijfel  
dat het om een Duits luchtschip gaat.

‘ LEVEND  
INGEMETSELD’  
IN EEN  
BEZETTE STAD
Op 12 oktober 1914 arriveren Duitse troepen in Gent.  
Als hoofdplaats van het Vierde Etappegebied, een militaire 
zone die West- en Oost-Vlaanderen en een stukje Hene -
gouwen omvat, staat de stad onder direct militair bestuur,  
wat betekent dat de bezetting er nog harder is dan in  
de rest van het land. Ieder contact met de rest van België  
is nagenoeg onmogelijk. Pers en post worden streng gecen-
sureerd, politieke berichtgeving is verboden. Het dagelijks 
leven wordt beheerst door voortdurende opeisingen.
In het stadscentrum nemen de Duitsers een toenemend 
aantal gebouwen in beslag, te beginnen met alle kazernes. 
De Kouter fungeert als de centrale uitvalsbasis met o.a.  
de Kommandantur en de Pass-Zentrale. Wapens worden 
bewaard en hersteld in het Gravensteen, bier en wijn  
gestockeerd in het Groot Vleeshuis en groenten in het Pand. 
Soldaten revalideren in hotels, scholen en in het Casino  
aan de Coupure. Het Belfort doet dienst als uitkijkpost  
voor piloten. Het wagenpark van het leger wordt onder-
gebracht in loodsen in de haven. Met ca. 12.000 militairen  
is het leger zeer zichtbaar aanwezig. Duitse vlaggen 
wapperen aan gevels, aan muren en bomen hangt Duitse 
bewegwijzering en cafés krijgen Duitse namen. Het station 
Gent Sint-Pieters is het centrale spoorwegknooppunt voor  
het transport van troepen en materieel van en naar het front. 
Al geruime tijd communiceert de overheid via tekstaffiches 
met de bevolking, maar tijdens de bezetting neemt  
het aantal muur  berichten opvallend toe. De affiches lichten 
de bevolking in over alle maatregelen. Ze worden meestal 
uitgevaardigd door de Duitse (militaire) bezettende  
overheden, de Belgische overheden (al dan niet in opdracht  
van de bezetter) en de lokale voedselcomités.


