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Kriegsalbum van Gent.
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Russische krijgsgevangenen,  
als dwangarbeiders tewerkgesteld 
in de oorlogsindustrie.
DSMG FOTOCOLLECT IE

Brief van de socialistische vakverenigingen aan het college  
en de burgemeester van Gent. SAG MA M 31  60
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Uitgave van  
het Nationaal 
Verbond  
van het Werk  
van den Akker.
SAG GAGB S 110

Gentenaars zoeken naar resten en afval  
van steenkool aan Ekkergem.
SAG SCMS FO 4057

Opening van de Vlaamse Hogeschool,  
de vernederlandste universiteit van Gent, oktober 1916.
UNIVERSITE ITSB IBL IOTHEEK GENT,  B IB .FOT.000038 /01

SAG B IB  GSA2  HH90  PP18  19

Fragmenten uit ‘Opgeeischten van Gent,  
de barbaarsche behandelingen der Duitschers’, maart 1919.
SAG B IB  GSA2  HH90  PP10  11

7204 kilogram koper wordt weggenomen  
van het dak van het Belfort.
KIK ,  BRUSSEL ,  A009020

Brief waarin een Nederlander  
vrijstelling aanvraagt voor de opeising van wol.
SAG MA PA 67

Beelden aan de Verlorenkostbrug worden meegenomen. 
SAG SCMS PBK 3338

De bezetter kan het Lam Gods niet vinden en moet zich tevreden stellen met een reproductie. SAG MA X I I  19  FO 289

SAG MA X I I  19  FO 288

Tingieterij De Keghel, Kortemunt.
STAM FOTOCOLLECT IE

Architectuurtekeningen uit de collectie van het Stadsarchief 
gefotografeert door Charles De Wilde. KIK ,  BRUSSEL ,  A009082

Sint-Baafskathedraal.
KIK ,  BRUSSEL ,  F000331

Sint-Jacobs.
KIK ,  BRUSSEL ,  F000344

Vanuit de Post. 
KIK ,  BRUSSEL ,  F000352

Gravensteen.
KIK ,  BRUSSEL ,  F000307

Stadhuis.
KIK ,  BRUSSEL ,  F000305

Bijlokehospitaal.
K I K ,  B R U S S E L ,  F 0 0 0297

Sint-Baafsabdij. 
KIK ,  BRUSSEL ,  F000325

Rabot. 
KIK ,  BRUSSEL ,  F000295

Sint-Niklaaskerk.
KIK ,  BRUSSEL ,  F000364

Sint-Niklaaskerk.
KIK ,  BRUSSEL ,  F000370O.L.V. Sint-Pieterskerk.

K I K ,  B R U S S E L ,  F 0 0 0 379

Sint-Baafskathedraal. 
KIK ,  BRUSSEL ,  F000334

Sint-Baafskathedraal. 
KIK ,  BRUSSEL ,  F000337

Sint-Jacobs.
KIK ,  BRUSSEL ,  F000349

Sint-Baafskathedraal. 
KIK ,  BRUSSEL ,  F000341

Sint-Baafskathedraal.
KIK ,  BRUSSEL ,  F000327

‘Aangeslagen’ duiven worden opgesloten  
in ‘duivengevangenissen’. 
RIJKSARCHIEF KORTRIJK ,  K I  ICON 101  262  02

Het clandestien houden  
van duiven wordt streng bestraft.
SAG MA X I I  19  FO 019
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Kerstmis en Nieuwjaar worden elk jaar uitgebreid gevierd.
SAG MA X I I  19  FO 259

De aankomst van de Keizer in het Citadelpark.
SAG MA X I I  19  FO 548

Bezoek aan het Gravensteen.
SAG FT  FO R01  78

Kaiser Wilhelms Weihnachtsreise door BUFA.
EYE /HUIS  DOORN,  INVENTARISNUMMER

Kortrijksesteenweg.
SAG GEO P IETERS C2443
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Intrede van koning Albert, koningin Elisabeth  
en prins Leopold op 13 november 1918
DOCUMENTAT IECENTRUM VOOR STREEKGESCHIEDENIS  DR .  MAURITS GYSSEL ING

Kortrijksesteenweg.
SAG GEO P IETERS C2454

Station Gent Sint-Pieters.
SAG GEO P IETERS C2440

Rangeerstation Zuidstation.
SAG GEO P IETERS C2450

De donkere kamer  
van de Photographische 
Abteilung van de 
Kommandantur Gent.
SAG B IB  GSA5  3D15

Photographische Abteilung  
van de Kommandantur Gent.
SAG B IB  GSA5  3D15
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KIK ,  BRUSSEL ,  B017904

De Duitse legerleiding laat bordjes plaatsen aan cafés:  
‘Für deutsche Heerensangehörige verboten’, Korenmarkt (boven) en Kraanlei. 
KIK ,  BRUSSEL ,  F000290

Sint-Michiels.
KIK ,  BRUSSEL ,  F000353

Hoogleraar Paul Fredericq in gevangenschap in Duitsland.
UNIVERSITE ITSARCHIEF  GENT,  P01021

DE ECONOMIE  
VALT STIL
Door de voortdurende opeisingen van grondstoffen en  
het ontmantelen van machines valt de industrie in de loop  
van de oorlog zo goed als volledig stil. In Gent sluiten 
bedrijven in de metaalnijverheid (eind 1914), vlasfabrieken 
(eind 1915) en katoenweverijen (1917) noodgedwongen de 
deuren, met massale werkloosheid als gevolg. In maart 1916 
zijn er al meer dan 38.000 werklozen in de stad. 
In het najaar van 1914 zet het stadsbestuur ca. 6.000 arbeiders 
in bij het — met de hand — graven van het Middendok, maar  
in juni 1916 komt een einde aan deze Darsewerken. Vanaf  
1915 krijgen alle werkloze arbeiders en bedienden een kleine 
uitkering, betaald via de vakbonden. In 1917 kan iedereen 
steun aanvragen bij het Nationaal Hulp- en Voedingscomité, 
de overkoepelende hulporganisatie.
Krijgsgevangenen worden ingezet door het Duitse leger  
als dwangarbeiders in de oorlogsindustrie. Van bij het begin 
van de oorlog komt de draadtrekkerij in Gentbrugge, beter 
bekend als de Puntfabriek, in handen van het Duitse leger. 
Aanvankelijk werken er Duitse arbeiders-soldaten, maar  
dit verandert in 1916. Er moeten Belgische arbeiders werken, 
net als Italiaanse, Franse en Russische krijgsgevangenen.  
De levensomstandigheden van de Russische krijgsgevangenen 
zijn bijzonder hard, zij krijgen alleen een minimum rantsoen. 
Uit schrik voor Duitse strafmaatregelen roept de Gentbrugse 
burgemeester Maurice Verdonck de bevolking op om  
‘alle betooging van medegevoel met de tewerkgestelde  
krijgsgevangenen te staken’.

ZWARTE 
SNEEUW
In de loop van 1916 laat de honger zich 
steeds meer voelen. Vooral in volkswijken 
als de Muide en de Heirnis groeit de 
ontevredenheid. Begin juni is er al een 
eerste protest aan de Noordkaai. Op 20 juni 
volgt een luidruchtige protestbetoging  
van enkele honderden vrouwen aan  
het stadhuis, de Lakenhalle en de Komman-
dantur, het Duitse bureau waar burgers 
voedselbonnen kunnen krijgen. Twee  
dagen later volgt een nieuwe betoging aan  
het stadhuis. Eind 1916 wordt het Centraal 
Bureau voor Identificatie en Controle 
opgericht, dat misbruiken in de bevoor-
rading moet (proberen) voorkomen. 
In de winter van 1916–1917 gaat de voedsel-
situatie verder achteruit. Veel mensen 
overleven op een dieet van brood en  
aardappelen. In 1917 worden graspleinen  
en hovingen beplant met aardappelen  
en groenten. Stadstuinen veranderen  
in aardappelvelden, waarvan de opbrengst 
bestemd is voor de armen tijdens de  
winter. Ook de — karige — vleesbedelingen 
worden hoe langer hoe onregelmatiger. 
Steenkool wordt eveneens schaars.  
Tot overmaat van ramp is de winter van 
1916–1917 bijzonder streng, met tempera-
turen tot –15 °C. Eind februari wordt  
de verzwakte bevolking bovendien getroffen 
door een griepepidemie.

DEPORTATIES
In de loop van de oorlog kampt Duitsland met  
een steeds groter tekort aan arbeidskrachten. 
Vanaf oktober 1916 worden in de bezette delen 
van Frankrijk en België werkloze arbeiders 
opgeëist. In Gent worden zij verzameld in  
de textielfabrieken nabij het Rabotstation.  
Daar vertrekken zij, vooral naar het IJzerfront of 
naar Noord-Frankrijk, waar zij de Duitse oorlogs-
inspanning moeten steunen door het vellen  
van bomen, het aanleggen van spoorwegen,  
het graven van loopgraven enz. In 1917 worden 
ook werkende Belgen opgevorderd. Een jaar later 
vinden zelfs razzia’s plaats in cafés en trams.  
In Gent worden 11.782 personen opgeëist, 
waarvan sommige meer dan één keer, wat een 
totaal geeft van 14.877 opeisingen. 333 personen 
sterven door ontbering. De 505 mannen,  
die tussen 1 januari en 30 mei 1917 terugkeren  
in Gent, zijn gemiddeld 18 kilo vermagerd.
Kardinaal Désiré Mercier, die tijdens de oorlog 
over een groot internationaal prestige beschikt,  
en de Belgische bisschoppen protesteren onmid-
dellijk tegen de deportaties. Begin maart 1917 
worden zij stopgezet in grote delen van het land, 
maar in het Etappegebied gaan zij door. Pas met 
de wapenstilstand komt er een einde aan.

EINDELOZE OPEISINGEN 
Van bij het begin van de bezetting beheersen opeisingen en inbeslagnames  
van voedsel en grondstoffen het dagelijks leven. Vooral in 1917, als de gevolgen 
van de oorlog en de Britse blokkade zich danig laten voelen in Duitsland,  
wordt letterlijk alles meegevoerd: voorwerpen in koper, nikkel en tin en alle 
fietsen (maart 1917), kledingstukken, matten, matrassen, schoenen en de hele 
oogst hazel- en walnoten (juli 1917), wijn in flessen en vaten (augustus 1917), 
kleren, weefsels en verbanden (september 1917), verlichtingstoestellen  
in brons, koper en messing (oktober 1917), alle notelaars (eind oktober 1917), 
kussens, matrassen en olieproducten, nogmaals schoenen (november 1917),  
alle witloofwortels, alle overblijvende koper en wol (december 1917). 
De koperen afvoerpijpen van de Aula en de beelden aan o.a. het Museum  
voor Schone Kunsten, de Verlorenkostbrug, het Postgebouw en de Nederlandse 
Schouwburg worden meegenomen. Ook de koperen dakbedekking van  
het Belfort wordt verwijderd. Er wordt 7204 kilogram koper weggenomen  
en vervangen door schaliën en teerkarton.
… maar niet alles wordt aangegeven en niet iedereen gaat akkoord…

OOK OPEISINGEN 
IN HET MUSEUM
Niet alleen voedsel en grondstoffen interesseren  
de bezetter, ook erfgoed en kunstvoorwerpen. Bij het begin 
van de oorlog verstopt conservator Alfons Van Werveke  
een aantal waardevolle objecten in het Museum van 
Oudheden in de Lange Steenstraat, o.a. de breuken en 
medailles van de Sint-Joris- en de Sint-Antoniusgilde.  
In de loop van de oorlog nemen de Duitsers vijftien kruis-
bogen, drie degens en een ruiterijvaandel — door de Oosten-
rijkers veroverd op de Pruisen in 1759 — mee naar Spandau 
bij Potsdam. Na de oorlog keren alle voorwerpen terug.  
Ook de gietvormen van de bekende tingieterij De Keghel 
aan de Kortemunt worden verborgen in het museum.  
De voorraad tin in de gieterij, die niet wordt verstopt,  
wordt mee genomen door de Duitsers. 
Uiteraard willen de Duitsers ook het Lam Gods, het absolute 
Gentse topstuk, in handen krijgen. Onmiddellijk na de  
inval beslist kanunnik Gabriel Van den Gheyn (1862–1955), 
schatbewaarder van de Sint-Baafskathedraal en kenner  
van het Lam Gods, de centrale panelen te verbergen. Samen  
met enkele vertrouwelingen verdeelt hij het retabel en 
verstopt het in een woning aan de Langesteenstraat en een 
woning aan de Schouwvegersstraat, en nadien in de Augus-
tijnenkerk. De kisten met het schilderij worden vervoerd, 
verborgen onder stukken oud ijzer, kachelpijpen en 
brandhout. De betrokkenen zweren de schuilplaats nooit  
te onthullen. De hele operatie krijgt de steun van de Gentse 
minister van Staat Jules Van den Heuvel: na zijn tussen-
komst bevestigt minister van Kunsten en Wetenschappen 
Prosper Poullet in een brief van 30 augustus 1914 dat  
het retabel zich in Groot-Brittannië bevindt. 
Al snel na hun aankomst gaan de Duitsers op zoek en  
Van den Gheyn legt uit dat het werk zich in Londen bevindt. 
Na wat aarzelen aanvaarden de Duitsers deze uitleg. In  
de zomer van 1916 beginnen zij echter hoe langer hoe meer 
te twijfelen aan het Britse verhaal. In een eerste fase con - 
centreert hun zoektocht zich op de kathedraal, speciale 
gezanten doorzoeken vergeefs het hele gebouw. Ook Van den 
Gheyn wordt stevig aan de tand gevoeld, maar hij verschuilt 
zich achter Van den Heuvel, die sinds 1915 veilig in Rome  
zit als gezant bij de Heilige Stoel. Begin 1918 nemen  
de Duitsers steeds meer burgerhuizen in beslag. Veiligheids-
halve wordt het schilderij op 4 februari overgebracht naar 
een andere schuilplaats. Ook na de oorlog blijft Van den 
Gheyn koppig zwijgen over de schuilplaatsen. In 1920 
worden alle panelen van het retabel, inclusief de zijpanelen 
die in 1816 door Willem III van Pruisen waren aangekocht  
en in Berlijn verbleven, herenigd in de kathedraal.

NAAR HET EINDE  
VAN DE BEZETTING
In Gent blijft het liberaal-socialistisch stadsbestuur, dat in januari 1912 was geïnstal-
leerd, aan tot 28 maart 1918. De gemeenteraad keurt in januari een motie van wantrouwen 
goed tegen de activistische Raad van Vlaanderen, die de Vlaamse zelfstandigheid heeft 
uitgeroepen. De bezetter reageert onmiddellijk met de deportatie van burgemeester 
Emile Braun en schepen Maurice De Weert naar Celle Schloss bij Hannover. Uit protest 
treden de andere schepenen met o.a. Edward Anseele af. Enkele activisten nemen  
hun plaats in. De Duitser Franz Künzer, onderburgemeester van Posen, vervangt Braun.
Op 26 september 1918 begint het geallieerd eindoffensief aan het westelijk front.  
Begin november mogen de Gentenaars hun huizen niet meer verlaten tussen vier uur  
’s avonds en acht uur ’s morgens. De Duitsers proberen koste wat het kost de opmars  
van het geallieerde leger te vertragen door alle spoorwegbruggen tussen de Strop-  
en de Snepbrug op te blazen, net als de wissels in de stations en de grote spoorstaven.  
In de havens zijn de vernielingen nog groter: de bruggen tussen Meulestede en Zelzate 
zijn verwoest, loodsen uitgebrand, binnenschepen tot zinken gebracht. Stadsbruggen  
en sluizen worden ondermijnd. Pas na moeizame onder handelingen worden de mijnen  
aan het Verbindingskanaal, de Coupure en de Bovenschelde verwijderd. De geallieerden 
van hun kant viseren bij hun bombardementen vooral de stations en hun directe omgeving. 
Zo veroorzaken de vernielingen van de spoorlijnen bij het Dampoortstation heel wat 
schade aan de Sint-Baafsabdij. Ook het Toreken aan de Vrijdagmarkt, waar artillerie  
staat opgesteld, wordt beschadigd.
In de loop van november 1918 volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. Op 8 november 
verlaat de Duitse burgemeester Künzer de stad, een dag later neemt Edward Anseele  
over als dienstdoend burgemeester. Op 10 november vertrekken de Duitsers definitief, 
wat gepaard gaat met heel wat plunderingen. De bevolking neemt wraak op de activisten 
door hun huizen aan te vallen en te plunderen.

PHOTOGRAPHISCHE 
ABTEILUNG DER 
KOMMANDANTUR
In de Kommandantur, het administratieve hart van de bezettings-
macht, kunnen burgers terecht voor voedselbonnen en toelatingen 
allerhande. Eind 1915 wordt een fotografische afdeling opgericht. 
De Photographische Abteilung van de Kommandantur Gent  
houdt amateurfotografen nauwlettend in het oog en controleert  
hun toestellen. De werkomstandigheden van de beroepsfotografen 
worden hoe langer, hoe moeilijker: zij moeten alle foto’s voorleggen, 
hun werk wordt gecensureerd, hun apparatuur maandelijks  
gecontroleerd of in beslag genomen. 
De Photographische Abteilung wordt ook volop ingeschakeld  
in de oorlogspropaganda. Zo worden, als ‘souvenir’ aan het verblijf 
van Duitse soldaten in Gent, Kriegsalbums gemaakt, met foto’s van 
keurig poserende militairen en arbeiders in ateliers, alles duidelijk 
georkestreerd. De albums tonen foto’s van officieren die revalideren 
in het Gentse casino en soldaten die vertrekken naar het front.  
Dat er ook Gentenaars in de stad wonen is amper zichtbaar, laat 
staan de omstandigheden waarin ze leven.

SPIONAGE, VERZET  
EN EXECUTIES
Tijdens de Eerste Wereldoorlog betekent ‘verzet’ inlichtingen verzamelen over militaire 
transporten en hulp aan ontsnapte krijgsgevangenen en jonge Belgen, die via Nederland 
naar het IJzerfront willen. Opvallend is het groot aantal vrouwen dat een rol speelt  
in de inlichtingennetwerken. Hulp aan militairen kan in sommige gevallen leiden tot 
medewerking aan clandestiene soldatenblaadjes of sluikpers. Om te zichzelf te beschermen 
tegen al te loslippige soldaten, laat de Duitse legerleiding dan weer bordjes plaatsen  
aan cafés met het opschrift: ‘Für Deutsche Heerensangehörige verboten’ 
De Duitsers gebruiken de Gemeentelijke Schietbaan aan de Godshuizenlaan voor  
schiet oefeningen, maar ook en vooral voor terechtstellingen. In totaal worden 52 burgers  
er geëxecuteerd, meestal op beschuldiging van spionage. Er zijn ook drie vrouwen bij:  
Leonie Rammeloo, Emilie Schatteman en Marie Preenen-De Smet. Alle terechtgestelden, 
behalve een, worden begraven op de Westerbegraafplaats. Onderpastoor Octaaf Declercq 
wordt naar Campo Santo in Sint-Amandsberg gebracht. Pas na de oorlog worden de meeste 
verzetsmensen met de nodige eer herbegraven in de stad of het dorp van herkomst.
Ook het clandestien houden van duiven wordt streng bestraft. Duiven kunnen immers 
brieven of boodschappen overbrengen. De straffen bestaan uit hoge boetes en lopen  
op tot twee jaar gevangenisstraf. De ‘aangeslagen’ duiven worden opgesloten in 
zogenaamde ‘duivengevangenissen’.

3 april 1918
Het is toch merkwaardig om vast te stellen 
hoe de Gentse bevolking er tijdens de laatste 
maanden fysiek op achteruit is gegaan … 
Zes mannen, in de fleur van hun leven, 
wilden nauwkeurig nagaan hoeveel  
lichaamsgewicht zij hadden verloren en  
zij hebben zich gewogen: zij verloren allen 
tussen vijf en twaalf kilo! Toch behoren  
deze mannen tot de meer gegoede klasse  
van de bevolking en kunnen zij zich, 
weliswaar tegen zeer hoge prijzen, degelijk 
voedsel veroorloven. Dit zegt genoeg over  
de voedselsituatie van de anderen!
Marc Baertsoen, Notes d’un gantois sur la guerre  
de 1914–1918 . Gent, 1929

Dinsdag 17 augustus 1918
‘Op het voetpad aan het klooster van 
Schreiboom staan reeksen menschen met  
de kruik of het keteltje in de hand te wachten 
naar hun rantsoen soep. O wat zien die 
menschen er uit! Slecht en dun gekleed,  
een bende van armoe, met leemkleurige, 
afgemagerde aangezichten. Twee kleine 
meisjes zes of zeven jaar oud, reeds bediend, 
komen uit de poort, met korte stapjes  
naast elkaar gaande, elk zijn kannetje met  
de twee handjes, voorzichtig tegen ’t storten, 
onder hun neusje houdend. 
“O goed,” zegt het eene den etensgeur 
opsnuivend. Het ander kind houdt de kruik 
wat hooger en ruikt ook met begeerlijkheid  
in den blik. Ze blijven beide staan. 
“Durf-de gij?” vraagt het eene,  
met de groote oogen van een gewichtig  
te nemen besluit. 
“Ja-ik,” antwoordt het ander vastberaden  
en, gelijktijdig, zet ieder zijn kan aan  
het mondje en drinkt gulzig een goeden teug 
van den familiemaaltijd uit.’
Virginie Loveling, Oorlogsdagboeken 1914–1918 . 
Antwerpen, Meulenhoff  | Manteau, 2014

Oktober 1916
‘Dagenlang … werden de opgeëischten ter spoor 
vervoerd. Niet dat de bestemming1 zoo ver 
afgelegen was, doch er werd gedurig oponthoud 
gemaakt ter wille van het soldatenvervoer,  
dat voor alles ging. ’s Nachts werd niet gereden, 
daar er geen licht mocht wezen. De winterdagen 
waren kort, wat de rest langer maakte. Niemand 
mocht zich verroeren, elkeen moest stil blijven  
in het stroo der beestenwagens. …
Na een langen tocht kwamen zij in een groot 
leegstaand gebouw, dat voor fabrieksmagazijn 
had gediend. Op den grond was turf gestrooid, 
dienende tot legerstede. ’s Morgens werd aan 
ieder een stuk zwart brood uitgereikt. Dat was 
hunne voeding voor gansch den dag. Koffie  
werd rondgedeeld, een afkooksel van gebruinde  
eikels, hetwelk, wanneer het als koffie diende, 
weerzinwekkend was van smaak’.
Karel Hannick, Uit vervlogen tijden . Gent, 1933

21 oktober 1916
Twee stoeten kruisten elkaar op 21 oktober 1916  
in de straten van Gent.
De eerste stoet van een vijftiental limousines, 
plechtig en feestelijk, vertrok rond tien uur  
aan het Sint-Pietersstation. De stoet reed  
langs de kaaien naar het centrum van de stad.  
De doortocht was geheim gehouden, daarom 
keken voorbijgangers vol verbazing naar  
de hoge militairen in hun grijze uniformen,  
met hun blinkende gouden en zilveren helmen. 
Sommige toeschouwers meenden de keizer  
te herkennen, andere veldmaarschalk Paul von 
Hindenburg — zij vergisten zich. De tweede stoet, 
droevig en naargeestig, had zich geleidelijk 
gevormd aan de beluiken in de volkswijken.  
In de stoet liepen jonge mannen, arbeiders, 
oudere familievaders … Allen droegen pakjes 
met sjofele kleren en oude dekens. Vrouwen  
en kinderen volgden op afstand …
De twee stoeten kruisten elkaar op de hoek  
van de Ajuinlei en de Jakobijnenstraat. Een van 
de hoge officieren vroeg aan een gendarme  
wie in die andere stoet liep. Daarna reden  
de wagens snel verder.
Burgers keken toe, sommigen stopten de onge - 
lukkigen wat voedsel toe, anderen wat geld …
Marc Baertsoen, Notes d’un gantois sur la guerre  
de 1914–1918 . Gent, 1929

Zondag 2 September 1917
‘Dezen morgen kwam mijn nicht Alice (Buysse) binnen heel ontsteld. 
… ‘wij ook kregen bericht, dat wij vertrekken moeten’. Ik schrok 
letterlijk en in eens stond een heele fantasmagorie voor mijn 
verbeelding op: het huis vol soldaten, al het niet afgeleverd koper;  
de verborgen karn; de hoenders wel zestig in getal, terwijl  
er slechts zeven wettelijk zijn opgegeven: twee verborgen varkens, 
een kalf wiens geboorte op den burgerlijken stand niet staat  
aangeteekend, en… al die mooie bloemen in de hall en op al  
de vensterranden; al die kostbare voorwerpen van de meubileering! 
de tapijten prijs gegeven aan de vuile, benagelde schoenen  
van de legerschaar… al die in potten opgestapelde eieren; al die 
verborgen blikjes; die stukken spek; die hammen tegen hongersnood 
aangekocht!… Waar er mede weggevlucht?’ 
Virginie Loveling, Oorlogsdagboeken 1914–1918 . Antwerpen,  
Meulenhoff  | Manteau, 2014

Ontdek  
de fotograaf  
in het filmfragment  
en de cameraman  
in de foto.

FLAMENPOLITIK, ACTIVISME  
EN DE VLAAMSE HOGESCHOOL
Tijdens de Eerste Wereldoorlog probeert Duitsland de Belgische staatsstructuren te vernietigen 
om, op termijn, het land onder controle te krijgen. Door het inwilligen van Vlaamse eisen,  
zoals de vernederlandsing van de Gentse universiteit, hoopt Duitsland de steun van de Vlaamse 
Beweging en, bij uitbreiding, de Vlamingen te krijgen. In 1915 krijgt het ‘activisme’ vorm:  
een kleine groep Vlaamse radicalen, met daarbij enkele Nederlanders in een sleutelrol, is bereid 
om actief samen te werken met de Duitsers. De activisten krijgen weinig steun: de meerderheid 
van de Vlaamse Beweging houdt zich afzijdig, de bevolking reageert uitermate vijandig.
Al in oktober 1914 beslist een groepje Gentse radicale flaminganten, dat zij van de oorlog willen 
gebruik maken om de Vlaamse eisen te verwezenlijken. De meest ophefmakende gebeurtenis  
is uiteraard de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Op 21 oktober 1916 wordt de univer-
siteit, die sinds het begin van de oorlog dicht is, heropend als Vlaamse Hogeschool. Aanvankelijk  
is er een 50-tal studenten, later loopt dit aantal op tot zo’n 400. De professoren Paul Fredericq  
en Henri Pirenne, die weigeren aan de vervlaamste universiteit te doceren, worden gedeporteerd. 
Of de Duitsers de sympathie van veel Vlamingen of Gentenaars winnen is zeer twijfelachtig, 
daarvoor is de bezetting veel te hard. Bovendien valt de vernederlandsing samen met  
de massale deportaties van arbeiders.

DE EUFORIE  
VAN DE BEVRIJDING
Op 13 november defileren Belgische troepen door de straten van Gent en doen Albert, 
Elisabeth en troonopvolger Leopold hun plechtige intrede in de stad. Vanaf 15 november 
keren ook de gedeporteerde prominenten terug, o.a. burgemeester Braun, de schepenen 
De Weert en de professoren Henri Pirenne en Paul Fredericq. 
De vreugde en de opluchting bij de bevrijding zijn algemeen, maar de wapenstilstand  
lost uiteraard niet alle problemen op. Internationaal zorgt de sociale onrust in grote delen 
van Europa en de situatie in Rusland voor grote bezorgdheid. En dan is er nog de Spaanse 
griep, die sinds 1918 woedt en in totaal meer slachtoffers zal eisen dan de oorlog zelf.
In België, en in Gent, blijft het dagelijks leven voor veel mensen moeilijk. Pas in maart 
1919 komt er een einde aan de voedselrantsoenering en worden enkele producten vrij 
verkocht, zij het aan sterk gestegen prijzen. Ook de economie komt maar langzaam terug 
op gang: de infrastructuur is grotendeels vernield of ontmanteld, grondstoffen zijn 
opgeëist. Vlasfabriek Casier hervat in maart 1919 als eerste het werk.
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S TA M
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Rika Deltour  
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I N SA M E N W E R K I N G M E T

Robrecht Janssen  
Tim De Vocht  
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Storm Calle  
Stadsarchief Gent  
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stage Master Fotografie  
KASK School of Arts Gent
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Amsab-ISG

Universiteitsbibliotheek  
en -archief Gent

Stadsarchief Lokeren

Rijksarchief Kortrijk

Koninklijke Bond der 
Oost-Vlaamse Volkskundigen

Documentatiecentrum  
voor Streekgeschiedenis 
dr. Maurits Gysseling vzw

EYE Filmmuseum Amsterdam

Museum Huis Doorn

STAMteam

M E T D E S T E U N VA N 

Provincie Oost-Vlaanderen

Kriegsalbums vrij raadpleegbaar in de inkomhal  
van het STAM tijdens de openingsuren.

DE FOTO 
GRAFISCHE 
INVENTARIS  
VAN HET  
BELGISCH  
ARTISTIEK  
ERFGOED
De Duitse kunsthistoricus Paul Clemen staat aan het hoofd van  
de Duitse Kunstschutz in België, die in het najaar van 1914 wordt 
opgericht. Clemen werkte voor de oorlog aan een inventaris van 
het kunsterfgoed in het Rijnland. Al sinds het begin van de oorlog 
speelt hij met het idee om een fotografische inventaris te maken 
van het Belgisch artistiek erfgoed. Hij slaagt er in voldoende finan- 
ciële middelen te vergaren en verzamelt een groep Duitse kunst-
historici en architecten voor de uitwerking van het project, dat  
in juni 1917 officieel van start gaat. Het werk in Oost-Vlaanderen 
wordt geleid door architect en kunsthistoricus Christian Rauch,  
die in Gent bijgestaan wordt door architect Hans Vogts. Zij brengen  
in totaal meer dan 1.100 beelden samen. De opnames worden 
gemaakt door verschillende fotografen, o.a. Richard Hamann,  
Hans Holdt en Paula Deetjen. 
Het zal niet verbazen dat dit project ingeschakeld wordt in de Duitse 
propaganda. Clemen twijfelt er niet aan dat het verzameld beeld-
materiaal zal aantonen dat de invloed van de Rijnlandse, en dus 
Duitse, architectuur tot vèr in België reikt. Anders en directer 
geformuleerd, België en Duitsland delen een gemeenschappelijke 
cultuurhistorische achtergrond. De uitwerking van het project 
vertoont dan ook enkele, zacht gezegd, merkwaardige aspecten. 
Ook in de zomer en herfst van 1918, wanneer de situatie aan het 
front voor Duitsland steeds benarder wordt, gaat het fotograferen 
onverminderd door. Twee maanden voor het einde van de oorlog 
maakt het Königlich Preussische Messbildanstalt uit Berlijn  
nog 92 opnames van religieuze en profane bouwwerken in Gent.  
De opnames gebeuren op glas negatieven van 40 bij 40 cm en zijn 
van zeer hoge kwaliteit. Uit beeldanalyse blijkt dat er doorgaans 
twee fotografen gelijktijdig aan het werk zijn. 
Ook Gentse fotografen worden ingeschakeld. Op 20, 22 en 23 juli 
en 14 oktober 1918 worden alles samen 31 architectuurtekeningen 
uit de 17de en 18de eeuw, bewaard in het Gentse Stadsarchief, 
gefotografeerd door Charles De Wilde.

Alle Duitse negatieven  
van Oost-Vlaanderen zijn  
vrij raadpleegbaar in  
de inkomhal van het STAM 
tijdens de openingsuren.
De Duitse negatieven van 
heel België kunnen bekeken 
worden op www.kikirpa.be

KAISER WILHELMS WEIHNACHTSREISE 
Op 23 december 1917 arriveert de Duitse keizer Wilhelm in Gent. Als hoofdstad van het Vierde Etappegebied is Gent een strategisch  
belangrijke stad achter het IJzerfront. De keizer verblijft enkele dagen in de stad en bezoekt o.a. het Gravensteen en de Sint-Baafskathedraal.  
Hij viert Kerstmis samen met zijn troepen om het moreel van zijn soldaten te ondersteunen.
Het bezoek van de keizer wordt, vooral voor propagandadoeleinden, uitvoerig gedocumenteerd op foto en film. De film wordt gemaakt  
door het Bild-und Filmamt (BUFA). Dankzij de film komen we iets te weten over de werkwijze en de identiteit van de fotografen.  
Vermoedelijk is de fotograaf Henri Jäger, die reeds voor de oorlog actief was in Gent en door het Duitse leger werd opgeroepen.


