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100 jaar Groote Oorlog
Wandelen in Scheldeland
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Honderd jaar Groote Oorlog
in VIER wandeltochten
Men zegt wel eens dat de Eerste Wereldoorlog de laatste van de 'klassieke'
oorlogen was. Bij de Duitse inval in
België, op 4 augustus 1914, werden Belgische soldaten in uniformen gehuld
die aan Napoleontische tijden deden
denken, met opzichtige hoeden, zware
jassen en antieke wapens, als ze die al
hadden. Ze verplaatsten zich per fiets,
te paard, maar bovenal te voet. Hun
geschut werd door honden op karretjes
voortgetrokken. Ook de eerste veldslagen doen denken aan andere tijden. In
de Slag der Zilveren Helmen bij Halen
chargeerde de Duitse cavalerie nog te
paard, met getrokken sabels, naar de
Belgische troepen toe.
Dat was honderd jaar geleden. Wie het
meemaakte, is er niet meer. In honderd
jaar tijd is er onnoemelijk veel veranderd aan een razend tempo.
Jaarlijks strijken duizenden toeristen
neer in de Westhoek. Velen komen
zoeken naar de witte steentjes van
hun voorvaderen, op de talloze soldatenkerkhoven. Mannen die hun familie
vaarwel zegden om te gaan vechten op
Vlaamse bodem. Dat is één aspect van
de oorlog dat iedereen kent. Wie in het
land leeft waar de oorlog plaats vond,
kent ook andere aspecten. Hier woonden ook mensen. Zij werden van de ene
dag op de andere uit hun vertrouwde

wereld gerukt. Zij verloren vaak alles
wat ze hadden. Sommigen werden letterlijk uit hun huizen gesleurd, zonder
goed te beseffen wat er gebeurde. Ze
werden als levend schild in de strijd
geworpen, om kogels op te vangen die
voor soldaten waren bedoeld.
Dit zijn de trieste feiten van de eerste
maanden van de Groote Oorlog. Van de
IJzer was nog geen sprake. De Duitse
legers waren nog maar pas België
binnengevallen. Op een maand tijd
hadden ze een spoor van vernieling
achtergelaten. Aarschot, Andenne, Dinant en Leuven waren door de mangel
gedraaid. De wereld keek met verstomming toe hoe onschuldige burgers door
militairen werden vermoord, hoe eeuwenoude steden werden platgebrand,
hoe kunst van onschatbare waarde
werd vernietigd. Dit is een deel van
de Groote Oorlog dat maar zelden ter
sprake komt. Het lijkt te verdwijnen in
het niets, vergeleken bij de waanzin die
de vier daaropvolgende jaren zouden
meebrengen.
Honderd jaar Groote Oorlog is geen
reden tot feest. Het is eerder een goed
moment om een verschrikkelijke gebeurtenis te herdenken. Om alles nog
eens op een rijtje te zetten. Het is een
deel van onze erfenis. Velen onder ons
zijn opgegroeid met de verhalen van
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Publieke krijgskunst in Aalst – de pupillen worden gedrild

toen. Maar vaak kan men zich daar
geen beeld bij vormen.
In deze brochure gaan we op zoek naar
de oorlogsgeschiedenis van Scheldeland. Weinigen beseffen welke rol deze
regio in 1914 heeft gespeeld. Hier werd
zwaar strijd geleverd om de Schelde te
behouden, zodat Albert I zijn troepen
veilig uit Antwerpen naar de IJzer kon
loodsen. Er zijn nog weinig restanten
van die strijd. Wat werd vernietigd,
werd zorgvuldig weer heropgebouwd.
Maar toch zie je nog sporen. Sommige
zijn overduidelijk. De forten rond Antwerpen bijvoorbeeld, met Fort Liezele
en Fort Bornem als blikvangers. Andere
zijn minder duidelijk, maar liggen
te wachten om ontdekt te worden.
Hoeveel mensen gaan op zondag een
wandelingetje maken in het stadspark
van Aalst, zonder te beseffen hoe dat
park er ooit kwam? Hoevelen parke4

ren er dagelijks hun auto op de De
Bruynkaai in Dendermonde, zonder te
beseffen dat daar ooit een brug lag,
waar huzaren overheen stormden en
Belgische scherpschutters hun vijand
in het vizier namen? Wie herinnert zich
het puin van Liezele, een dorp dat tot
op de grond werd platgebrand om de
fortsoldaten een vrij schootsveld op de
vijand te geven? Wie komt voorbij het
Fort Bornem en beseft dat de stellingen
van toen wandelpaden geworden zijn?
Met deze wandelbrochure brengen we
die verhalen terug tot leven. Met behulp van de gemeenten Dendermonde,
Aalst, Puurs en Bornem hebben we er
prachtige beelden aan toegevoegd.
Ontdek hoe de inwoners van Scheldeland hun Groote Oorlog beleefden.
Onze vier wandelroutes helpen je op
weg.

VIER wandelroutes in Scheldeland
'Aalst, bikkelhard bezet'

1

Aalst | 5 km

over de inval van de Duitse troepen, het harde leven
onder de bezetting en de aanleg van een prachtig
stadspark in volle oorlogstijd

p. 10 - 35
'Dendemonde, ruïne aan Schelde en Dender'

2

Dendermonde | 4,2 km

over de totale verwoesting van een eeuwenoude
stad

p. 36 - 59
'Liezele, een spookdorp rond het fort'
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Liezele | 7 km

over de inval van de Duitse troepen, het harde leven
onder de bezetting en de aanleg van een prachtig
stadspark in volle oorlogstijd

p. 60 - 79
'Bornem, in de schaduw van fort en abdij'

4

Bornem | 11 km

over een stoer fort, een vrome abdij en bunkers in de
velden

p. 80 - 95
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Meer informatie
Meer weten over Scheldeland of de Groote
Oorlog in Scheldeland?
Surf naar www.scheldeland.be/grooteoorlog

meer Wandelplezier
Graag wandelen langs knooppunten in Scheldeland? Dat
kan! Scheldeland telt drie wandelnetwerken: 'In het Land van
Stille Waters', 'Rivierenland' en 'Kalkense Meersen-Donkmeer'.
Met een wandelnetwerkkaart wandel je langs veilige paden,
die met elkaar verbonden worden tot een netwerk. De wandelnetwerkkaarten kan je bestellen op www.scheldeland.be/
wandelroutes. Daar vind je ook een ruime keuze aan lusvormige wandelroutes.
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INFO

hoe wandel je de routes in deze brochure?

Je gebruikt de wandelkaartjes en laat je
leiden door de teksten die meer vertellen
over wat je ziet. De routes hebben een
richting gekregen door middel van pijltjes.
De bezienswaardigheden onderweg zijn
genummerd.
Langs de wandelroutes in deze brochure
vind je ook infoborden over de Groote Oorlog in Scheldeland. Hou ook daar even halt
voor meer informatie.
Via de app ‘100 jaar Groote Oorlog' ontdek
je de fiets- en wandelroutes op een interactieve, digitale manier. Meer info over
de app vind je via www.scheldeland.be/
grooteoorlog.
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Dirk Martens in Aalst

wandelroute 1

Aalst, bikkelhard bezet
Praktische info
Startplaats: Grote Markt, Aalst
Gratis parking: Hoveniersplein, Houtkaai, Zwembadlaan
Betalende parking: Keizershallen, Hopmarkt, Esplanadeplein, Vaartstraat, Station,
Houtmarkt
Traject: 5 km exclusief parkwandeling

Opening van het stadspark in 1916. Burgemeester Moyersoen houdt de rede.
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Aalst, bikkelhard bezet
Na de verovering van Brussel op 20
augustus 1914 marcheren Duitse
troepen door het land van Schelde
en Dender. Hun opmars naar Parijs is
niet te stuiten. De Aalstenaars zien
het geweld aankomen en vluchten
op 24 augustus, ‘Vliegende Maandag’,
massaal de stad uit, te voet, met de
trein, of met paard en kar, hun hele
hebben en houden meezeulend. Op
27 en 28 september gebeurt het onvermijdelijke. Aalst wordt manu militari ingenomen. Net als in vele andere
steden en dorpen gaat dit gepaard
met plundering, brandstichting en
burgermoord. Omstreeks 460 huizen
in het stadscentrum geraken zwaar
beschadigd. In de maanden volgend
op deze razernij keren vele gevluchte
inwoners niettemin terug naar hun
huizen. Niemand kan vermoeden dat
de oorlog vier jaar zal duren.
De bezetting snijdt diep in het vlees
van de Aalstenaars. Het Duitse militaire gezag heerst bikkelhard over

de stad. Huizen, wagens, huisraad, …
alles wordt opgeëist. Winkels moeten
de deuren sluiten. Werkloze mannen worden brutaal van hun familie
gescheiden en voor dwangarbeid
naar Noord-Frankrijk gedeporteerd.
’s Avonds kan niemand nog op straat
komen. Scholen moeten de lessen
opschorten. Duizenden gezinnen verliezen hun werk en inkomen. Daarbij
komt dat de bevolking is afgesneden
van de rest van het land. Mensen geraken nauwelijks de stad nog uit om
verwanten en geliefden op te zoeken.
De Duitsers openen elke brief. En dan
is er het verdriet om gesneuvelde zonen, vaders of verloofdes. En de ladingen gewonden en verminkten van het
front die de ziekenhuizen overspoelen.
Toch organiseren de Aalstenaars zich
zo goed en zo kwaad als het kan.
Een gestructureerde voedselbedeling komt op gang. Kapotgeschoten
gebouwen worden hersteld. Welgestelde burgers laten hun woningen als

Het stadspark van Aalst werd van 1915 tot 1916 aangelegd. Behalve gras en bomen, kreeg
het ook grote vijvers met tienduizenden vissen erin. En dat in tijden van hongersnood!
Stropers lagen er al gauw op de loer en dus werden er twee parkwachters aangesteld om
visdieven bij de lurven te vatten.
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ziekenzalen inrichten voor gekwetste
soldaten. Een moedig initiatief is de
aanleg van het stadspark, een afleidingsmanoeuvre van het stadsbestuur
om werkloze mannen aan het werk te
zetten en zo dwangarbeid te omzeilen.
En uiteraard is er de smokkelhandel,
waarvoor geen grenzen, ook geen
Duitse, bestaan.
Laat je tijdens deze stadswandeling
meevoeren langs de vele plaatsen
die herinneren aan het leven onder
de Duitse bezetting tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Voel en leef mee met
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de bewoners van toen. Laat je raken
door hun verhalen, hun verdriet en
ellende, maar ook door hun doorzettingsvermogen en spitsvondigheid.
En dat alles tegen het decor van een
schitterende stad met een rijk cultuurhistorisch verleden.

Vertrekpunt: Grote Markt 1

Centrum van de Duitse macht
Ook in oorlogstijd is de Markt van Aalst het centrum van de macht in de stad.
Onderin het belfort vindt de voedsel- en goederenbedeling plaats voor de noodlijdende bevolking. De plek krijgt algauw de bijnaam ‘Amerikaanse winkel’, naar
de oorsprong van veel van de producten. Het Stedelijke Voedingskomiteit slaagt
erin om gedurende vier jaar de bevolking te voorzien van zeep, rijst, graan, melk,
kleding of chocola, vanuit de hele wereld. Hier is vanaf 1916 ook het gehate Duitse
'Meldeamt' gevestigd. Alle mannen vanaf 16 jaar moeten zich hier verplicht komen
aanmelden. Velen van hen zullen worden opgeëist voor verplichte tewerkstelling in
de Duitse oorlogsindustrie.
In de winter van 1917 opent de Duitse bezetter op de Markt een 'Soldatenheim'
in het gebouw waar nu het restaurant 'De Graaf van Egmont' is gevestigd. Dit is
een ontspannings- en ontmoetingsplek voor Duitse militairen. Het statige witte

Het Soldatenheim op de Markt in Aalst. Een thuis voor Duitse soldaten.
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gebouw met de vlaggen rechts van het belfort is het stadhuis. Loop gerust door de
groene poort. Links bij de ingang staan de namen van de oorlogsslachtoffers. Op
de binnenkoer kan je de mooie gevels in rococostijl bewonderen. Het verhaal gaat
dat hier op 21 augustus 1914, daags na de verovering van Brussel, een compagnie
Ulanen te paard binnendavert om de stadskas op te eisen.

Laat het stadhuis aan je linkerkant liggen en sla de Molenstraat in.
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Molenstraat

In uw kelders!
Op 27 september, de dag van de Duitse inval, is Aalst half leeggelopen. De overgebleven burgers zitten angstig verschanst in hun huizen. Belgische pelotons
hebben zich opgesteld aan de bruggen. Hier in de Molenstraat stellen de lansiers
hun paarden op. Ze worden door de dankbare bevolking overladen met sigaretten
en chocolade. Burgers werpen aan de Markt een barricade op met karren, wagens,
matrassen en balen katoen. ‘In uw kelders ! ... Dat niemand meer buitenkome!’,
schreeuwen de soldaten hen nog toe, net voor een lava van moordend schroot in de
straat valt. De Duitse artillerie beschiet genadeloos bruggen en willekeurige doelen
in de stad. Daverende soldatenlaarzen weerklinken op de kasseien. Mensen worden
zonder medelijden afgemaakt en huizen worden in brand gestoken. Er vallen vele
gewonden en een tiental burgers komt om.

The Battle of Alost
Tijdens het bombardement
op 27 september 1914
stond in de buurt van de
Sint-Annabrug een Britse
cameraploeg
opgesteld
onder leiding van cineast
Franck Bockliss, die het
oorlogsgeweld probeerde
te filmen. Hij kwam helaas
te laat voor de echte actie,
maar kon de aanwezige
Belgische lansiers overtuigen om een schijngevecht uit te voeren, … tegen elkaar.
De filmbeelden zijn niet bewaard gebleven, maar een aantal shots kwamen wel op
postkaarten terecht
Neem de eerste straat links (Zwarte Zustersstraat). Op de hoek vind je bakkerij en koffiebar Lowie, een van de erkende vlaaienbakkers van de stad.
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Zwarte Zustersstraat

Straf uitzitten bij Hoebeeck
Aan de linkerzijde van de Zwarte Zustersstraat hebben de Aalstenaars sinds 1897 hun
eigen handelsrechtbank. In het gebouw dat rechts aanleunt tegen de handelsrechtbank is in de oorlogsjaren een Duitse gevangenis gevestigd. In de volksmond spreekt
men van 'gaan zitten bij Hoebeeck’, naar de kerel die de scepter zwaait over de gevangenen. Hier moeten lieden die kleine vergrijpen hebben begaan hun straf komen uitzitten
als ze de opgelegde boete niet kunnen of willen betalen. En wat heet een klein vergrijp?
Spotliederen zingen bijvoorbeeld, of op straat liedjes ‘schuifelen’. Honderden meer of
minder brave lieden worden hier tijdelijk opgesloten. De jonge Antonia Van Der Heyden, bijvoorbeeld, krijgt ‘8 dagen bak' omdat ze een gesmokkeld brood bij zich heeft.
Zowat alles was verboden onder de Duitsers! Ook duivenmelken. De bezetter houdt
immers volledige controle over de post en duiven hebben handige pootjes waar je
minibriefjes aan kan vastmaken en kennen de weg naar Engeland. Alle duivenmelkers
moeten dan ook hun duiven inleveren. En in herbergen en cafés mogen geen kranten
of tijdschriften meer liggen, tenzij met speciale Duitse toestemming.

Loop rechtdoor tot op de Graanmarkt.
De Pupillenschool in de Zwarte Zustersstraat
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De 'kleine soldaatjes' van de pupillenschool

Graanmarkt 2

De kleine soldaatjes
In het imposante gebouwencomplex dat zich links van het plantsoen uitstrekt tot aan het
volgende kruispunt, is in het begin van de vorige eeuw de Pupillenschool gevestigd. Dat is
de vroegere militaire school, waar kinderen van soldaten en officieren werden voorbereid
op een rekrutering in het lagere kader van het leger. In de volksmond sprak men van ‘de
kleine soldaatjes’. De oorlog en de mobilisatie gooien roet in het strenge militaire schoolleven. De school gaat dicht. De 16-jarige jongens krijgen eensklaps de graad van korporaal
en worden in de strijd geworpen. De jongere kinderen vertrekken naar hun ouders.
Bij de invasie in Aalst doet het gebouw dienst als Rode Kruispost. Nadien gebruiken de
Duitsers het als oorlogsgevangenis en als 'Meldeamt' voor opeising van werkkrachten. In
die functie is het een plek van heftige emoties. Moeders en vrouwen vatten hier post, in
tranen om het vertrek van hun mannen. Anderen krijgen niet eens de kans om afscheid
te nemen. Wie zich aanmeldt beseft niet altijd dat er geen weg terug is. Van hier, en onder
massale belangstelling, vertrekken de opgeëiste mannen naar het station, de trein op,
naar een onbekende bestemming.

Keer op je stappen terug, weer de Zwarte Zustersstraat in. Steek het kruispunt met de Molenstraat over en ga rechtdoor tot in de Rozemarijnstraat, naar het Sint-Martensplein met
de Sint-Martinuskerk.
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Sint-Martinuskerk 3

Over een goed verstopte Rubens
Loop op het Sint-Martensplein even de Sint-Martinuskerk binnen. De kerk herbergt
talrijke kunstschatten, waaronder een topstuk van Rubens in het Sint-Rochusaltaar.
Duitse granaten verwoesten in 1914 verschillende delen van de kerk. Een altaartafereel van Pieter Thys den Oude, een buitengaanderij en enkele glasramen worden
ernstig beschadigd. Het verhaal wil dat enkele dagen na de verwoesting generaal
von Mayer, opperbevelhebber van de Kommandantur, iets ‘schoons’ wenst te zien.
Men brengt hem naar de Sint-Martinuskerk. De generaal drukt zijn spijt uit ‘dat hij
genoodzaakt was geweest den heerlijken tempel te bombardeeren’, en vraagt naar
het hem welbekende schilderij van Rubens. Men vijzelt hem op dat het samen met
andere kostbaarheden naar Engeland is overgebracht. In werkelijkheid zit het topstuk
veilig verborgen in de kelders van de Banque Centrale de la Dendre. In de verwarmde
en gebetonneerde kelders blijven de hele oorlog lang verschillende schilderijen zorgvuldig bewaard. Na de oorlog valt het doek van Rubens een zorgvuldige restauratie te
beurt en krijgt het zijn plaatsje in de kerk terug.

Aan de achterzijde van de Sint-Martinuskerk wandel je de Oude Vismarkt naar beneden.
Recht voor je ligt ’t Gasthuys, het stedelijk museum van Aalst. (foto op p. 21)
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’t Gasthuys - Stedelijk Museum 4

Brood en soep voor de zieken
In augustus 1916 krijgen duizend verzwakte kinderen hier elke dag een voedzaam
middagmaal van brood en soep. Op dat moment is het pand ook een onderkomen
voor de Academie voor Muziek en Schone Kunsten. Van oudsher echter is het gebouw geen school, maar een hospitaal, dat dateert uit de 13de eeuw. Enkele jaren
voor het uitbreken van de oorlog hebben de kloosterzusters hun oude hospitaal
echter ingeruild voor een ruime en moderne nieuwbouw aan de overzijde van de
Dender. Vandaag is in 't Gasthuys het Stedelijk Museum van Aalst gevestigd. Het
wijdt zich aan het levenswerk van bekende Aalstenaars als Dirk Martens, Louis Paul
Boon, priester Daens, Valerius De Saedeleer en Pieter Coucke. Op de zolderverdieping bevindt zich het carnavalsmuseum.

Met je rug naar het museum, neem je de straat naar rechts (Onderwijsstraat). Sla
daarna linksaf (De Coninckstraat) en neem dan de eerste straat rechts (Molenstraat).
Loop door tot op het Werfplein aan de Dender. Vervolg je weg naar links tot op het
kruispunt. Links voor je ligt de plaats waar vroeger de 'Filature de Canal' gevestigd
was. Vandaag herken je dit gebouw aan de stadskleuren wit, geel en rood.

Jelies

5

Aan het Werfplein langs de Dender is begin 1900 de Filature du Canal gevestigd, een
industriële katoenspinnerij. Het gebouw raakt beschadigd bij de bombardementen.
De fabriek strekte zich uit in de omliggende straten en werd in de volksmond Jelies genoemd, naar de stichter Jean-Baptiste Jelie. Men fabriceerde er alle soorten
naaigarens uit Indisch, Egyptisch en Amerikaans katoen. Op het einde van de 19de
eeuw was kinderarbeid de gewoonste zaak van de wereld. Jelies was een van de
eerste werkgevers die de 10-urige werkdag invoerde. Op 8 januari 1917 wordt hier
een groep Duitse soldaten opgesloten, omdat ze weigeren te vechten aan het front.
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Spoorwegbrug 6

Eigen bruggen opblazen
'Tusschen drie en vier uur dreunde een ontzettende slag, - een ijselijke knal! ... Ziet
eens in den omtrek. De prachtige brug ligt vernield, doorgebroken, vervrongen.’ Op 14
september 1914 blazen Belgische genietroepen onder leiding van luitenant Michel
de spoorwegbrug op. Een tactische zet, want zo is alle treinverkeer naar Brussel,
Antwerpen of Dendermonde voor de oprukkende Duitsers onderbroken. Een daad
van zelfverdediging dus. Woningen en fabrieken in de omgeving worden zwaar gehavend. Tot op de Grote Markt sneuvelen de ruiten. Een eerste missie om de brug te
laten ontploffen twee dagen eerder was mislukt, maar had ook al heel wat schade
veroorzaakt. Daarop had het stadsbestuur voorgesteld om de regering een telegram
te sturen om liever geen dynamiet te gebruiken, maar acide, om zo de schade te beperken. Op 14 september komt het bevel om de brug volledig te vernietigen. Dezelfde
dag vliegt ook de spoorwegbrug van Denderleeuw de lucht in, waardoor alle verkeer
voor de vijand afgesneden is.
Loop onder de spoorwegbrug door en volg het jaagpad. De Dender ligt aan je
rechterkant.
De spoorwegbrug over de Dender
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Aan de kade van de Dender, bij de Zwarte Hoekbrug, liggen vandaag woonboten en plezierjachten

Jaagpad 6

Net geen IJzer langs de Dender
Waar nu plezierjachten aanmeren of vissers op de kade een lijntje uitwerpen,
woeden in de herfst van 1914 zware gevechten. De Dender is van strategisch belang,
omdat hij een verdedigingslinie vormt tegen de oprukkende Duitse troepen. Deze
linie volgt de loop van de rivier van het zuidelijker gelegen Geraardsbergen en
Ninove over Aalst naar Dendermonde. Overal langs de oevers ontploffen bruggen en
strijden leger, burgerwacht en vrijwilligers uit alle macht tegen de Duitse invallers.
In de begindagen van de oorlog overweegt men om de Dender tussen Dendermonde en Geraardsbergen uit zijn oevers te laten treden. Dat blijkt uit een telegram
dat aankomt op het hoofdkwartier van generaal Clooten, de Oost-Vlaamse militaire
gouverneur in Lier. Generaal Clooten wijst het plan echter af. Had men de oevers
wel laten onderlopen, dan zou de Groote Oorlog misschien helemaal anders zijn
verlopen.

Volg het jaagpad tot aan de volgende brug, de Zwarte Hoekbrug.
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Zwarte Hoekbrug 7

Strijdvuur en wreedheden
De strijd om de Zwarte Hoekbrug op 27 september
1914 is hevig en telt veel burgerslachtoffers. Langs
deze oever, in het locomotievendepot en in de woningen van burgers, wachten
Belgische lansiers en karabiniers de Duitse troepen op met mitrailleurs. Ze willen
tegen elke prijs verhinderen dat ze de rivier oversteken. Onderweg naar de rechteroever, slaan de Duitsers in de Driesleutelstraat, Geldhofstraat en Bredestraat
alles kort en klein. Na een eerste mislukte poging om de brug in te nemen, beveelt
hun bevelhebber, luitenant Von Kohlenberg,
om de huizen in de
Driesleutelstraat
in
brand te steken. ‘Alles
in feuer!’, schreeuwt hij
tegen zijn soldaten. De
bewoners worden uit
hun huizen gesleurd
en als levend schild
naar de oever van de
Dender meegenomen,
waar de Belgische machinegeweren ratelen.
De luitenant krijgt later
die dag een noodlottig
antwoord op zijn acties.
Hij krijgt een brandende
dakgoot op zijn hoofd en
sneuvelt.

Sla aan de Zwarte
Hoekbrug linksaf de Denderstraat in.
Een beeld van de verwoeste Driesleutelstraat bij de Zwarte Hoekbrug
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Denderstraat 8

De bloedhond
In de Denderstraat wordt de 18-jarige Polydoor Van den Steen vijf maanden voor
het einde van de oorlog doodgeschoten. Een Duitse patrouille brengt hem op bevel
van militair bevelhebber Sanguinetto naar het station om afgevoerd te worden
voor dwangarbeid. De jongen vlucht en wordt vermoord.
Sanguinetto sticht het 'Arbeitersamt' in Aalst. Dit is het bureau dat mannen opeist
voor de oorlogsindustrie. Dat gebeurt via affiches die men overal in de stad laat
ophangen. Ze blokletteren waar men zich moet begeven en beloven zware straffen
voor wie durft weigeren. Sanguinetto staat bekend om zijn brutale plakbrieven
met de onveranderlijke tekst ‘Wie niet hooren wil, moet voelen!’ Hij krijgt van de
Aalstenaars de bijnaam ‘bloedhond’. Vijf weken voor de wapenstilstand in 1918
verlaat Sanguinetto de Kommandantur, die gevestigd is in de woning van Charles
de Béthune op het Keizerlijke Plein. Het huis blijkt achteraf compleet geplunderd.

Volg de Denderstraat,
ga onder de spoorweg
door en sla na de
spoorwegbrug
onmiddellijk linksaf.
Deze straat (Charles
Claserstraat) leidt je
naar het Statieplein,
met op je linkerkant
het stationsgebouw.
(foto op p. 27)
Sanguinetto, de 'bloedhond', vijfde van rechts, met sigaret.

26

Statieplein 9

Gruwelijke moord
Ook het fraaie Statieplein is in 1918 het toneel van een gelijkaardige moord. Hier
blaast de jonge Aalsterse boer Frans Cleemput zijn laatste adem uit. Hij wordt als
dwangarbeider naar Frankrijk gestuurd, maar kan ontkomen en keert terug naar
Aalst, waar hij al gauw opnieuw wordt opgepakt. Hij wordt veroordeeld tot zes
maanden gevangenisstraf in Sedan, ontsnapt bij zijn overbrenging naar het station
en krijgt hier genadeloos een kogel in het hoofd. De vader van de jongeman ontvangt na de oorlog 1.100 Belgische frank schadevergoeding.

Sla rechtsaf op het Statieplein en wandel de Vooruitgangstraat in tot op de Bauwensplaats. Hou links aan en wandel via de Fabriekstraat naar het Esplanadeplein.
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Esplanadeplein 10

Plundering en opeising
Aan het Esplanadeplein vind je het Sint-Maarteninstituut. Na de inval in de stad,
vestigt de bezetter zich in het woonhuis van de priesters van de school. Toch blijven
de lessen gewoon plaatsvinden. In november 1917 eisen de Duitsers de school volledig op om er Duitse piloten en een drukkerij in onder te brengen. De volhardende
directie, leraars en leerlingen verhuizen daarop de inboedel naar verschillende
locaties verspreid in de stad.
Hier staat ook de woning
van de familie De Coninck,
waar het Meldeamt in
gevestigd was. Vooraleer
Prosper De Coninck met zijn
echtgenote en kinderen in
september 1914 naar Engeland vlucht, vertrouwt hij
de sleutels van zijn woning
toe aan een stadsgenoot.
Die kan de woning echter
niet beschermen wanneer
in oktober 1914 een compagnie Elzassers het huis in
beslag neemt. Na drie weken vertrekken de soldaten
met een voertuig geladen
met twintig kisten gestolen
goed. Tijdens hun verblijf
hebben ze niet minder dan
vijfhonderd flessen wijn
soldaat gemaakt.

Het Esplanadeplein met de Sint-Jozefskerk

Op het Esplanadeplein sla je rechts de Vrijheidsstraat in. Op de volgende splitsing hou
je links aan tot het Vredeplein.
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Vredeplein 11

11 november: eindelijk vrede
Op het Vredeplein kun je er niet naast kijken. Het imposante driehoekige vredesmonument voor de slachtoffers van de beide wereldoorlogen. Het beeldhouwwerk
is in 1956 ontworpen door kunstenaar Marc De Bruyn en beeldt de vier ruiters
van de Apocalyps af. Hoe de vrede naar Aalst komt? Op 10 november 1918 verspreidt zich het gerucht: de Duitse keizer is naar Nederland gevlucht! Vele Duitse
soldaten slaan aan het muiten. Overal trekken de Duitse troepen weg richting
oosten. De panden die ze hebben bezet laten ze geplunderd en vernield achter. Op
11 november, na de ondertekening van de wapenstilstand, barst de feestvreugde
los. Een van de eerste Belgische soldaten die in Aalst aankomt, is Pedro de Hert,
zoon van een toenmalig schepen. De juichende menigte draagt hem rond op de
Grote Markt. Zingend en zwaaiend met de nationale driekleur verzamelen de
Aalstenaars zich en feestend doorkruisen ze de straten.

Steek het plein over in de lengterichting en sla aan het eind linksaf de Nieuwstraat in.
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Nieuwstraat 12

Hoog militair bezoek
De verkeersvrije Nieuwstraat is nu een levendige winkelstraat. Vele grote winkelketens hebben hier een vestiging. In deze straat, ter hoogte van huisnummer
49, bevindt zich tijdens de Eerste Wereldoorlog de privéwoning van Romain
Moyersoen, schepen van financiën van de Katholieke Partij. Met zijn doortastende
initiatieven leidt hij de stad doorheen de moeilijke oorlogsjaren, samen met de
andere leden van het stadsbestuur. De man krijgt vaak hoog militair bezoek. Generaal Clooten, in 1914 militair gouverneur van Oost-Vlaanderen, verblijft op 20
augustus, de dag van de Duitse inval in Brussel, als gast in zijn woning. Nog net
voor de wapenstilstand in november 1918 installeert de opperbevelhebber van het
Vierde Duitse Leger von Arnim hier zijn hoofdkwartier. Deze Duitse generaal leidt
de derde Slag om Ieper in 1917. Moyersoen wordt na de oorlog burgemeester van
Aalst en tijdens de Tweede Wereldoorlog brengt hij het tot minister van Staat.
Loop de Nieuwstraat helemaal door tot je weer op de Grote Markt komt. Hou rechts
aan en sla rechtsaf, de Lange Zoutstraat in.
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Lange Zoutstraat 13

Volkswoede tegen een slager
In de Lange Zoutstraat is in de oorlogsperiode de slagerij van een zekere De Winter
gevestigd, vleesleverancier van de Duitse troepen. Men vraagt hem of hij een Soldatenheim wil openhouden. Weigeren kan gevaarlijk zijn. Een stadsgenoot heeft even
voordien datzelfde voorstel afgewezen en de Duitsers hebben zijn zaak prompt
gesloten. De Winter gaat akkoord. Maar wanneer de oorlog ten einde loopt, krijgt
hij de rekening geserveerd. Aalstenaars vernielen en plunderen Duitse herbergen.
Woningen van stadsgenoten, al dan niet terecht beschuldigd van heulen met de vijand, blijven niet gespaard. Zo komt op de avond van 13 november 1918 een menigte
de vleeshouwerij De Winter kort en klein slaan. De uitzinnige mannen lopen op het
huis toe en slaan de vensters stuk. ‘Hier ligt het varkensvlees!’, klinken luide kreten.
Ze beuken de voordeur in en stormen naar binnen, waar ze alles vernielen en tal van
voorwerpen ontvreemden.
Loop de Lange Zoutstraat door. Aan de splitsing ga je rechtdoor het smalle straatje
in (Louis D’Haeseleerstraat). Loop deze straat volledig ten einde tot je aan een verbreding komt. Aan je linkerkant ligt de smalle langwerpige Houtmarkt.
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Houtmarkt 14

Fietsende soldaten in de clinch
In augustus en september 1914 stijgt de spanning in Aalst. Overal is er druk heenen-weergeloop van zowel Duitse als Belgische patrouilles, te voet, met wagens of
te paard. Een zeppelin wordt boven de stad gesignaleerd. In dit niemandsland van
chaos en angst breekt hier op de Houtmarkt een vuurgevecht los. Het verhaal gaat
dat een groep Duitse cyclisten een glas bier willen drinken in de herberg van Felix
De Groot. Terwijl ze wachten op hun bestelling, komt ook een Belgische patrouille
voorbijgefietst. Tussen de beide patrouilles breekt een vuurgevecht uit. De Duitsers
slagen erin om langs de Sint-Janstraat het Osbroek in te vluchten, maar een van
hen wordt geraakt. Naar verluidt overleeft hij de vlucht niet en wordt hij door zijn
kompanen ergens in het Osbroek begraven.

Steek de Houtmarkt over in de lengterichting. Een deel van de markt is begroeid
met bomen. Nadat je deze parking voorbij bent ga je rechtsaf. Aan het volgende
kruispunt ga je rechtdoor tot je uitkomt op de ring (N9) rond Aalst. Daar ga je naar
rechts en je volgt de ringbaan tot je uitkomt bij de eerste bomen van het Stadspark.

Het Osbroek, vandaag een natuurgebied aan de rand van Aalst
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Stadspark 15

Een moedige beslissing van het stadsbestuur
Het 19ha grote stadspark is een wandeling op zich. Tijdens deze wandeling volstaat
het misschien om even te kuieren, langs de speeltuin, de vijvers en de parelende
fonteinen. Dit is een ideale plek om iets te drinken. Bij de speeltuin vind je het
gezellige Melkhuisje, midden in het groen, met zijn aangenaam terras. Vroeger
mochten hier geen alcoholische dranken worden geschonken, om het gezonde karakter van
het park eer aan te doen. Vandaag is dat anders.
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Het stadspark wordt in volle oorlogstijd aangelegd. De bezetting legt het grootste
deel van de handel en nijverheid stil. De stad telt vele werklozen, maar dankzij de
scherpzinnigheid van schepenen Moyersoen en De Wolf kunnen velen onder hen
snel weer aan de slag. Om de mannen werk te geven en de lokale aannemers
een hart onder de riem te steken, begint het stadsbestuur met de aanleg van het
park. In september 1915 zijn er 650 arbeiders en 15 toezichters aan het werk. Om
de vijvers te delven en de grasperken te maken wordt niet minder dan 20.000 m3
aarde verplaatst. De werklui planten duizenden bomen en struiken en in de vijvers
worden karpers en forellen uitgezet. Wat de hongerlijdende bevolking uiteraard
doet likkebaarden. Kort na de opening in 1916 verdwijnen dan ook op grote schaal
vissen uit de vijvers!

Neem dezelfde weg terug die je gekomen bent, tot aan de Houtmarkt. Daar blijf je
rechtdoor lopen in de Pontstraat tot aan het Sint-Jozefscollege, op je linkerkant net
voor je aan de Sint-Martinuskerk bent.
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Het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat

Pontstraat 16

Kriegslazarett St. Joseph nr 130
Net voor je aan het Sint-Martensplein komt, ligt aan je linkerhand het SintJozefscollege. In dit jezuïetencollege richten de Duitsers in de zomer van 1915 een
krijgslazaret in. Er arriveren elke dag immers hele ladingen gewonden. De paters
nemen hun intrek in hun woning naast de kerk. De nog aanwezige studenten worden uit het college gezet en algauw wappert boven het gebouw de Rode Kruisvlag.
Zelfs tot in de feestzaal staan de ziekenbedden opgesteld. Tegen de start van het
volgende schooljaar in september hebben de paters nieuwe klaslokalen gevonden.
De lessen vinden dan plaats in privéwoningen en de leerlingen van de retorica krijgen les in het bureel van tabaksfabriek 't Haantje. De klassen zijn kil en onverwarmd
door het gebrek aan steenkool. Gelukkig krijgen de schoolgangers elke ochtend een
‘kop warme chocomelk en twee koeken, tegen 40 cent per week, en de armen gratis.’
Loop de Pontstraat verder uit en ga aan de Sint-Martinuskerk naar links op het plein.
De eerste straat op je linkerkant is de Kerkstraat. Ga die in en zo kom je weer op de
Grote Markt. Je wandeling zit erop.
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wandelroute 2

Dendermonde – een ruïne aan
Schelde en Dender

Praktische info
Startplaats: Grote Markt, 9200 Dendermonde
Gratis parking: De Bruynkaai
Traject: 4,2 km
Hoe bereik je de startplaats? Zowel vanaf parking De Bruynkaai (voor wie met de
wagen komt) als vanaf het Statieplein (voor wie met de trein of bus komt) is het
ongeveer 5 minuten wandelen tot de Grote Markt.
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Illustratie Jan Van Lierde
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Dendermonde – een ruïne aan
Schelde en Dender

'Nooit meer oorlog' is de boodschap
die in 1918 de wereld wordt ingestuurd. Een ultieme vredeswens, die
de stad Dendermonde honderd jaar
later breed uitdraagt naar aanleiding
van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Want de stad van het Ros
Beiaard werd hard getroffen door de
wrede oorlog. Ze was slachtoffer van
deportatie en terreur tegen haar burgers, kreeg een alles verwoestende
brand over zich heen en moest met
lede ogen toekijken hoe de spits van
het eeuwenoude belfort met beiaard
en al tegen de vlakte ging.
In september 1914 is Dendermonde
een stadje van bijna tienduizend
inwoners, bescheiden in omvang,
maar zeer belangrijk voor het Duitse
leger. Het is strategisch gelegen aan

de Scheldebrug die de toegangspoort
tot het Waasland vormt en daar willen de Duitse troepen overheen. De
stad bereidt zich in de zomer van
1914 volop voor op de oorlog. Vanaf
eind juli al doet Dendermonde dienst
als mobilisatiecentrum: duizenden
soldaten komen er hun uitrusting
afhalen voor ze naar hun post vertrekken. Ze krijgen onderdak in
scholen, instellingen en bij burgers
thuis. Op sommige momenten zijn er
meer dan twintigduizend soldaten in
het stadje. Daarna komen nog eens
zesduizend vrijwilligers uit de streek
zich hier aanmelden. Ondertussen
richt de stad in fabrieken en scholen
hulphospitalen in. De stadspoorten
– Dendermonde is van oudsher een
vestingstad – worden strijdklaar
gemaakt.
Helaas zijn de vele voorbereidingen
een maat voor niets. Al bij de eerste
aanval op de stad, op 4 september 1914,
gaan de Duitsers ongemeen hevig tekeer tegen de inwoners die lijdzaam
de wreedheden moeten doorstaan.

In 1914 werd in Dendermonde een ware ravage aangericht. De stad werd beschoten met
artillerie en nadien systematisch platgebrand. 1.252 huizen werden totaal vernietigd. Om
die reden is Dendermonde vandaag een van de zeven martelaarsteden in België.
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Het is dan ook om het vege lijf te redden dat veel burgers diezelfde dag de
stad uitvluchten. En je kan hen geen
ongelijk geven, want de dagen erop
wordt het nog erger. Duitse soldaten
gaan zich te buiten aan drinkpartijen
en plunderen winkels, banken en
huizen leeg. Hun artillerie legt hele
delen van het stadscentrum in de as.
De vlammen vernietigen het belfort,
de stadsarchieven, het ziekenhuis,
… De tol is verschrikkelijk: in heel de
stad zijn midden oktober nog maar
98 huizen intact, 889 gebouwen zijn
beschadigd, 1.252 totaal vernield.
Toch geeft het Belgische leger de
stad niet meteen op. Met man en
macht blijven de vaderlandslievende
soldaten de oversteek van de Schelde
verhinderen. Een ongelijke strijd die
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ze uiteindelijk verliezen.
De Ros Beiaardstad maakt momenteel samen met zes andere Belgische
steden die zwaar geleden hebben in
de oorlog, deel uit van het netwerk
van de Martelaarsteden. Samen
engageren zij zich achter een krachtige vredesboodschap. Tijdens de
stadswandeling doe je de plaatsen
aan waar soldaten hebben gestreden,
waar schoonheid moest wijken voor
blind geweld en waar de gewone
Dendermondenaar misschien wel de
moeilijkste dagen in een mensenleven meemaakte. De hedendaagse
stad is hersteld in zijn glorie en klaar
om je op gepaste wijze te ontvangen.

Vertrekpunt: Grote Markt 1

Stadssymbolen vernietigd
Op de Grote Markt trekken twee gebouwen meteen de aandacht: het stadhuis met
de belforttoren, erkend door de Unesco als werelderfgoed, en het vleeshuismuseum,
trotse symbolen van de fiere Ros Beiaardstad. Bij een Duits bombardement op 17
september 1914 wordt de toren van het belfort geraakt. De houten constructie vat
vuur en stort neer. De 18de-eeuwse beiaard wordt meegesleurd in zijn val. Al snel
vat ook het stadhuis vuur. Een ware ramp voor de kunstcollectie - vooral werken van
de Dendermondse Schilderschool - die de stad hier sinds 1875 bewaart. Burgers en
kloosterzusters die de stad niet ontvlucht zijn, slagen erin een dertigtal waardevolle
schilderijen in veiligheid te brengen in het Museum voor Schone Kunsten in Gent.
Het stadsarchief - alle stadsrekeningen en documenten van gilden en ambachten
sinds de 14de eeuw - gaat volledig verloren. Ook de bibliotheek met een verzameling
van alle werken die in Dendermonde werden gedrukt of uitgegeven, gaat in de vlammen op.

Stap in de richting van café Sint-Joris de Grote Markt af. Aan je rechterkant ligt het
monumentale gerechtshof. Stap tot voorbij de eerste straat links (Kazernestraat).
De klokken van de beiaard, neergestort op 17 september 1914
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Het gerechtshof

Franz Courtensstraat 2

Brutale gijzeling
De Duitse soldaten zijn als de dood voor 'franc-tireurs', burgers die hen vanuit hun huizen zouden beschieten. Om dit te voorkomen worden in Dendermonde op een brutale
manier voorzorgen genomen. Hier in de Franz Courtensstraat, vlakbij het gerechtshof,
worden op 4 september bij de eerste Duitse aanval een aantal mannen uit hun huizen
gehaald. Ze moeten twee uur lang rechtop staan, met het gezicht tegen een huisgevel,
terwijl de troepen voorbijmarcheren. Ze komen er met de schrik vanaf. In de namiddag worden ze de stad uit gemarcheerd. Drie uur lang moeten ze blijven staan in een
bietenveld bij Appels, vooraleer ze worden vrijgelaten.
De angst voor vrijschutters zit er bij de Duitse soldaten diep in, maar is niet altijd terecht. Feit is dat wanneer er een schot valt, de burgers het moeten bekopen. Zo ook
een zekere De Landtsheer. De man wordt ervan verdacht op de Duitsers te hebben
geschoten en moet meteen voor het vuurpeloton komen. Gelukkig kan hij zich net op
tijd in de Dender gooien!
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Noodlottig vuurtje stook
Het gerechtshof overleeft de grote brand van Dendermonde, maar wordt midden
oktober 1914 alsnog vernield door een dom ongeval. Enkele Duitse soldaten hebben
het koud en besluiten een vuurtje te stoken, achteraan in het arsenaal. Ze letten
even niet goed op… Binnen de kortste keren staat het gerechtshof in lichterlaaie.
Het huidige gebouw dateert van 1927.

Ga rechtdoor in de Franz Courtensstraat en neem de eerste straat links (Veerstraat).
Loop de straat ten einde.

Veerstraat 3

De evacuatie voor de brand
In deze straat stond destijds de woning van stadarchitect
Alexis Sterck. Het huis wordt zwaar getroffen wanneer de
Duitse troepen de stad binnenvallen op 4 en 5 september.
Wanneer Sterck puin staat te ruimen, marcheert plots een
groep van een honderdtal Duitse soldaten de straat in. Hij
krijgt te horen dat heel de stad met de grond gelijk gemaakt
zal worden. De soldaten voegen de daad bij het woord. In
sommige huizen wordt het vuur onmiddellijk aangestoken.
Even verderop woont Stercks vader, een oude man die niet
goed te been is. Hij vraagt de toestemming om hem snel uit
zijn huis te redden en krijgt die ook. In zeven haasten brengt
Alexis Sterck - stadsarchitect
hij zijn vader in veiligheid en grist snel nog enkele persoonlijke bezittingen mee. Voor hij wegvlucht langs de Scheldedijk
bedankt hij de dienstdoende officier nog. Die salueert en zegt: 'Das ist der Krieg - zo is
de oorlog'. Sterck weet Berlare te bereiken, een paar kilometer verderop. Dendermonde
brandt intussen zo hard dat de as tot in dat dorp neervalt. Boven de stad kringelt een
enorme zwarte rookkolom die tot in het Gentse te zien is.

Steek de brede Noordlaan over en neem aan de overkant het kleine pad rechtdoor. Zo
kom je op de Scheldedijk.
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De Veerstraat na de brandstichting

De Bruynkaai 4

Strijd om de Veerbrug
Hier aan De Schelde, op het einde van de Veerstraat, ligt bij het begin van de Eerste
Wereldoorlog de Veerbrug, waar voetgangers, karren en treinen overheen gaan, richting Waasland, op de Linkerscheldeoever. Het volledige Belgische leger zit in Antwerpen
in 1914 en de linkeroever is dan ook van kapitaal belang geworden. De doorgang van de
kust naar Antwerpen moet bewaard blijven voor de bevoorrading van de troepen. Die
doorgang is meteen ook belangrijk voor het Belgische leger om Antwerpen te verlaten,
indien de stad zou ingenomen worden. Door de Schelde over te steken kan het Duitse
leger Antwerpen omsingelen. De actie laat dan ook niet lang op zich wachten.
Bij het eerste Duitse offensief op 4 en 5 september wordt de Veerbrug in Dendermonde
door het Duitse leger al snel veroverd. Maar op 9 september start het Marneoffensief
in Noord-Frankrijk en trekken de Duitsers hun troepen terug uit Dendermonde om ze in
Frankrijk in te zetten, met het idee om deze slag snel te winnen en onmiddellijk daarna
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ook Antwerpen in te nemen. Diezelfde dag slaat het Belgische leger dan ook terug, met
zijn tweede uitval uit Antwerpen. Dendermonde valt opnieuw in Belgische handen.
Maar de Veerbrug is voor de Duitse opmars onmisbaar. Nieuwe troepen worden naar
Dendermonde gestuurd. De brug moet opnieuw veroverd worden. Een hevige strijd
begint. In de nacht van 1 op 2 oktober laat de Belgische genie de brug uiteindelijk
ontploffen. Het is een ultieme poging om de Duitse oversteek van de Schelde af te
houden. Een week later, in de nacht van 7 op 8 oktober, slagen de Duitse troepen er
dan toch in de Schelde over te steken in Schoonaarde, een paar kilometer stroomopwaarts. De Belgische troepen aan de Veerbrug hebben geen andere keuze dan hun
posities te verlaten: Dendermonde valt definitief in Duitse handen.
De Veerbrug kreeg eind 1914 - begin 1915 een tijdelijke houten noodbrug als buur. In
1950 wordt ze vervangen door een nieuwe metalen brug. Deze doet amper 30 jaar
dienst. Vandaag gaat alle verkeer over de Scheldebrug aan de Martelarenlaan.

Keer terug en loop de Veerstraat door tot je opnieuw bij de kruising met de Franz Courtensstraat bent. Steek de Dender over en ga aan de overkant meteen rechts langs het
water (Werf). In de bocht ligt op je linkerkant een kantoor van de BNP Paribas Fortisbank.
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De 'Banque Centrale de la Dendre' anno 1914

Banque Centrale de la Dendre 5

Plundering van de bank
In het bankgebouw van BNP Paribas Fortis is bij het uitbreken van de oorlog de
Banque Centrale de la Dendre gevestigd. Bij de invasie zijn de Duitse soldaten ervan overtuigd dat ze vanuit de bank onder vuur worden genomen door Belgische
vrijschutters. Ze doorzoeken het hele gebouw, maar treffen niemand aan. Een uur
later volgen er twee zware ontploffingen: de Duitsers hebben van de gelegenheid
gebruik gemaakt om de bank te plunderen. Ze slagen erin een kleine brandkast
op te blazen in het bureau van de directeur, maar de deur van de grote kelderkluis
krijgen ze niet geforceerd.
Vervolg je weg langs de kade. Even voorbij de brug kom je op de Vlasmarkt, met het
imposante abdijgebouw en het standbeeld.
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ramptoeristen in 1915
Dat er tijdens WOI ook al aan ramptoerisme werd gedaan, wordt mooi beschreven
in het boek 'In oorlogstijd ' van Stijn Streuvels. Hij fietst in 1915 doorheen Vlaanderen
en vertelt het volgende: 'Dendermonde lag zogoed als geheel platgeschoten, ganse
wijken waren totaal verdwenen. Hier echter was het puin grotendeels weggeruimd,
de straten weer net in orde en daardoor (maakte) de uitgestrektheid der verwoesting niet de pakkende indruk gelijk Leuven en Lier. Bij de aanvang van de oorlog had
Dendermonde nochtans () het meest beroemdheid als puinenstad verworven. En al
was er het uitzicht bijlange zo merkwaardig niet gelijk de andere verwoeste steden,
toch wilde ieder naar Dendermonde. Wij troffen er dan ook () een groot aantal
vreemdelingen: hele familiën en benden excursionisten in rijtuigen. Aan verschillende bijzonderheden konden wij merken dat neringdoeners en hoteliers zich op de
toeloop van bezoekers hadden ingericht. We kwamen er rond de middag aan en wij,
die gemeend hadden ons in de verwoeste stad met een stuk brood te zullen moeten
verhelpen, zagen overal menu's uithangen met reclamen van gasthoven, waarvan
enkele in houten barakken. We konden er ons aan een degelijke table d'hôte neerzetten waar ons een heel uitgezocht diner werd opgediend, met een volledige keus
van wijnen! Altijd maar verrassingen op reis in oorlog.

Ook soldaten gedroegen zich als ramptoeristen. Deze poseert op een neergestorte beiaardklok.
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Vlasmarkt 6

Eerste brandstichtingen
Het imposante bakstenen gebouw op de Vlasmarkt is de Sint-Pieters- en Paulusabdij. Je kan er het typische abdijbier Tripel Abdij Dendermonde kopen. Op deze plaats
steken rond drie uur 's middags op 4 september Duitse soldaten de eerste vijf huizen
van de stad in brand. Ook op een paar andere plekken gaan gebouwen in de vlammen op. Het is nog maar een voorbode van wat gaat komen. De burgers vluchten
die dag tegelijk met de Belgische soldaten de stad uit. Want de Duitsers gaan ‘alles
rasieren - met de grond gelijk maken’, zoals een Duits officier het uitdrukt. Tegen de
avond trekken de Duitse troepen zich terug uit de stad, maar de volgende dag keren
ze terug om Dendermonde volledig in de as te leggen.

Overal wijnflessen
Het standbeeld op het plein stelt de in Dendermonde geboren dichter en flamingant Prudens Van Duyse (1804-1859) voor. Tijdens de verwoesting van de
stad lagen rond het beeld overal scherven van kapotte wijnflessen. De Duitsers
plunderden immers voedingswinkels en drankslijterijen. Veel soldaten liepen
stomdronken in de stad rond.

Steek de Vlasmarkt over en ga rechtdoor de Brusselsestraat in. Aan de rotonde ga je
rechtdoor tot je op je linkerkant de Sint-Egidius intra muros kerk ziet liggen. Hier is het
Heldenplein.
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Het standbeeld van Prudens Van Duyse, op de Vlasmarkt na de brand
49in 1914

Heldenplein 7

Hellevuur

Op het Heldenplein herinnert het oorlogsmonument met de bronzen beeldengroep aan
de gesneuvelden en gevangenen uit de Groote Oorlog. Op dit plein verwoesten de Duitse
soldaten tal van mooie herenhuizen om uiteindelijk systematisch de hele stad in brand
te steken op 5 en 6 september. Ze hakken deuren en vensters open, maken kasten leeg en
gooien op straat wat ze niet kunnen gebruiken. Ze besproeien het houtwerk van de huizen met petroleum. Daarna komen soldaten met brandlonten, waaraan schijfjes hangen
met uiterst brandbare nitrocellulose. Ze steken de lonten aan en gooien die de huizen
binnen. De schade in de stad is verschrikkelijk. De brandstichtingen gaan de hele nacht
en de volgende dag door. Als Belgische soldaten de stad twee dagen later weer innemen,
worden ze getroffen door de grote hitte in de stad - de gloed van de nog nasmeulende
ruïnes.
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Dood zonder pardon
Bij het innemen van de stad schieten de Duitse soldaten de eerste burgers die ze tegenkomen zonder pardon dood. Dat gebeurt hier vlakbij in de Brusselsestraat. Mijnwerkers
Frans Van Lysebetten en Clement De Saeger deden niet meer dan gewoon kijken naar
de troepeninvasie, iets wat eigen bleek te zijn aan de bevolking van toen. Het gevaar
werd niet altijd herkend. Mensen waren vooral nieuwsgierig. Kranten uit 1914 riepen de
bevolking ook letterlijk op om in hun huizen te blijven in plaats van in de weg te staan.
'Gapers' werden ze genoemd.

Ga verder rechtdoor langs de Brusselsestraat tot op de grote rotonde. Ga daar links en
steek de straat over. Vlak voor je ligt de gerestaureerde Brusselse Poort in een groen
park.

Brusselse Poort 8

De wrede intocht
De gerestaureerde stadspoort is een van de blikvangers van de oude vestingstad
Dendermonde. Ze geeft toegang tot het stadspark. Via de doorsteek naast de Brusselse
Poort trekken de Duitse troepen voor de eerste maal de stad binnen. Vanaf de vroege
ochtend van 4 september 1914 rukken ze vanuit Aalst en Lebbeke op. Burgers worden
gegijzeld, gemarteld en vermoord. Aan de aarden vestingwallen van de Brusselse Poort
botsen ze op de Belgische soldaten die hun stad moeten verdedigen. Die zien tot hun
ontzetting hoe de Duitse troepen burgers voor zich uitjagen als levende schilden. De
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gijzelaars moeten zelfs op de grond gaan liggen, zodat de Duitsers achter hen kunnen
schuilen terwijl ze schieten. De Belgische soldaten proberen de gijzelaars te ontzien,
maar de Duitsers schieten er met hun kanonnen dwars doorheen.
In de marge: het standbeeld in het midden van de rotonde stelt het steigerende Ros
Beiaard voor en is van de hand van de hedendaagse kunstenaar Jan Desmarets.

Met je rug naar de Brusselse Poort, ga je naar links. Neem de tweede laan naar links
(Stationsstraat). Volg die tot op het einde waar het station ligt.
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Statieplein 9

Strategische afbraak
In het begin van de 20ste eeuw is Dendermonde een druk spoorwegknooppunt met een
vrij goed uitgebouwde infrastructuur. Om militaire redenen echter moet het Belgische
leger in WOI een groot deel van de bebouwing rond het station afbreken. Zo krijgen de
schutters een vrij schootsveld om voluit en ongehinderd op de vijand te kunnen vuren.
In die tijd bestaat het station uit een ruim houten stationsgebouw, een grote goederenloods, een overdekte laadvloer, een reizigerstunnel, metalen perronoverkappingen en
elektrische verlichting. Aan de overzijde van het plein staat een rij cafés en hotel-restaurants, afgestemd op het reizigerspubliek van toen. Het zijn prachtige panden, volledig in
hout opgetrokken. Alles wordt jammerlijk vernield, behalve het station zelf. Dat moet in
principe ook wijken, maar de plaatselijke legercommandant laat het niet afbreken omdat
hij het station nog wil gebruiken voor het leger. Het stationsgebouw wordt uiteindelijk
wél in brand gestoken in de Tweede Wereldoorlog (1940) en heropgebouwd in 1943. Dendermonde heeft vandaag een van de drukste stations van Oost-Vlaanderen. Op het plein
kun je even uitblazen in een taverne of op een gezellig terrasje.
Loop het station voorbij in de richting van het busstation. Voorbij de autoparkeerplaats maakt de straat een lichte bocht naar rechts. Blijf rechtdoor gaan. Stap de
eerste straat aan je linkerkant voorbij (waar de vijver begint) tot in de volgende
scherpe bocht naar rechts. Links van je vind je 'Nieuw Kwartier', waar je moet inslaan.
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Na de verwoesting werden in het Nieuw Kwartier houten noodwoningen gebouwd.

Nieuw Kwartier 10

Elf Bier bitte
In de groene zone aan het Nieuw Kwartier vind je verschillende overblijfselen van
de fortengordel rond Dendermonde. In 1914 staan hier nog wallen. De vijvers zijn
een restant van de vestinggrachten. Hier op de kruising van het Nieuw Kwartier
met de grote laan, staan op 23 augustus 1914 zes Duitse Ulanen - verkenners te
paard - argeloos de omgeving te bestuderen. Belgische soldaten kunnen hen onderscheppen en overmeesteren. Het is treffend, maar in de eerste oorlogsdagen - we
zijn nog vóór de echte inval van het Duitse leger in Dendermonde - komen Duitse
verkenners regelmatig de stad binnengereden zonder dat hen een strobreed in de
weg gelegd wordt. Zo stappen in de deelgemeente Sint-Gillis-bij-Dendermonde
elf Ulanen op hun dooie gemak van hun paard bij café Cambrinus om een pintje
te drinken. De politiecommissaris en gemeentesecretaris wijzen hen de weg naar
Lebbeke. Onderweg eten de Ulanen nog een hapje in een ander café. Er komt meteen een grote hoop nieuwsgierigen rond hen staan. Die begrijpen de ernst van de
situatie niet goed, want ze waarschuwen de Duitsers zelfs wanneer er Belgische
soldaten aankomen. De Ulanen maken meteen dat ze wegkomen, tot groot ongenoegen van de Belgische soldaten.
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Ulanen
Ulanen waren lichtbewapende soldaten die zich te paard verplaatsten en een karakteristieke helm en lans droegen. Hun opdracht bestond erin kennis te verzamelen over de
vijand. Vaak voerden ze ook bliksemacties uit, zoals aanvallen op stations. Hun snelle
verschijnen en verdwijnen gaf hen een haast mythische status en wekte naast angst
ook vooral nieuwsgierigheid op bij de burgers die hen ontmoetten.

Volg het Nieuw Kwartier richting Sas. Steek de brug over, ga linksaf en neem de wandelweg na de Prudens Van Duysestraat op je rechterkant. Op het einde van de weg ga
je naar links tot aan het OCMW-gebouw.
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In augustus
561914 werd het hoofdgestel van de Gentse Poort afgebroken om militair materieel de stad in te kunnen brengen.

Sint-Blasiusgasthuis 11

Geen medelijden met de zieken
Waar zich momenteel het OCMW en de stadsdiensten bevinden, ligt in 1914 het
Sint-Blasiusgasthuis. De zusters en patiënten krijgen het hard te verduren bij de
Duitse inval op 4 september. De hele ziekenhuisbevolking, die zich bij het horen
van de onheilsberichten over de naderende aanval in de kelder heeft verborgen,
vergaat bijna van angst wanneer de Duitse troepen het ziekenhuis binnendringen.
Die verplichten iedereen met de handen omhoog naar buiten te komen en gijzelen
de gezonde mannen. De zusters moeten de voeten van de Duitse soldaten verzorgen en wassen. Op hun wenken moeten ze koffie en water brengen, waarvan de
zusters zelf eerst een slok moeten nemen; de Duitsers zijn bang voor vergiftiging.
Even later wordt iedereen buitengejaagd. Wat volgt is een penibele tocht van meer
dan twee uur naar het klooster van Wichelen, waar de zusters zeventig patiënten
kunnen onderbrengen. Vrij zinloos, want de volgende ochtend steken de Duitsers
de woningen naast het ziekenhuis in brand. De brand slaat over en het ziekenhuis
brandt volledig uit. Nog bijna honderd patiënten worden in allerijl geëvacueerd.
Het ziekenhuis brandt tot op de grond af.

Ga nog even rechtdoor tot aan het Aymonshof.

Het Sint-Blasiusgasthuis brandde in 1914 compleet uit.
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Gentse Poort

Alleen de ramskop rest
Van de Gentse Poort rest enkel nog een sobere gedenksteen op een klein graspleintje tussen de oprit van het OCMW en het woonzorgcentrum Aymonshof. Het is een
steen met een typische ramskop. Deze kop sierde de sluitsteen van de vroegere
Gentse Poort, die precies op deze plek stond. In augustus 1914 breekt het Belgische
leger het monumentale hoofdgestel van de Gentse Poort af, omdat die het uitzicht
van de artillerie hindert. Bovendien was de bovenbouw gebarsten en dat kon gevaar opleveren voor grote en zware konvooien met oorlogsmateriaal. De Brusselse
Poort en de Mechelse Poort daarentegen worden in dezelfde periode net versterkt.
Veel halen die versterkingswerken echter niet uit. Bij de eerste grote aanval van de
Duitsers langs de verschillende stadspoorten moeten de Belgische troepen zich al
heel snel terugtrekken over de Schelde.

Keer op je stappen terug. Je loopt voorbij de Onze-Lieve-Vrouwekerk en als je de Kerkstraat helemaal uitloopt, kom je weer aan de startplaats op de Grote Markt.

De Gentse poort, anno 1914
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Je maakt je lus af op de Grote Markt. Deze wandeling laat zich het beste afsluiten
met een bezoek aan de lakenhalle van het stadhuis waar het verhaal van martelaarstad Dendermonde uitgebreid aan bod komt. Het bezoekerscentrum neemt je
mee op reis door het verleden van de stad. Kaarten, touchscreens, films en maquettes vertellen het verhaal van 'bloeiend handelscentrum' in de middeleeuwen tot
martelaarstad in de Groote Oorlog en de moeizame heropbouw nadien. Je kan hier
ook wandelen met een audiogids.
Het Dendermonde van vandaag heeft vanaf nu een duidelijke link met 1914 gekregen. Weinig mensen beseffen wat de stad heeft moeten doorstaan. Hoe onooglijk
klein het stadje ook is ten opzichte van de totale wijdte waarin de Eerste Wereldoorlog zijn beslag kreeg, toch vervulde het een significante rol. En daarvoor betaalde
het een hoge tol.

Openingsuren LAKENHALLE
Het bezoekerscentrum is dagelijks open, ook op feestdagen. Toerisme Dendermonde
biedt een audiogids aan. Hiermee kan je op eigen tempo de lakenhalle, het stadhuis
en in de toekomst het belfort ontdekken. Rondleidingen (op aanvraag) kunnen het
hele jaar door.
Meer info op toerisme@dendermonde.be of www.toerismedendermonde.be.
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wandelroute 3

Liezele: een spookdorp rond het fort
Praktische info
Startplaats: Fort Liezele, Fortbaan 2, 2870 Puurs
Gratis parking: Fort Liezele
Traject: 8 km
Bereikbaarheid: best met de auto
Openingsuren museum Fort Liezele: elke zaterdag en zondag van de maanden
maart t.e.m. november van 13u30 tot 17u30, ook open op feestdagen.
Bezoek Fort Liezele: op eigen tempo, met audiogidsen of met gids (voor groepen)
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Illustratie Jan Van Lierde
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Een spookdorp rond het fort
Tussen de dorpskernen van Puurs en Liezele
ligt een sluimerende betonnen mastodont.
Het is een fort met metersdikke muren,
omringd door een verdedigingsgracht en volgestouwd met geschut. Het fort van Liezele
is een van de best bewaarde forten van de
Vesting Antwerpen, een dubbele gordel van
forten en schansen die tussen 1859 en 1914
werden gebouwd ter verdediging van het
Nationaal Reduit.
Een kring van forten bouwen rondom
Antwerpen, het was een beslissing geweest
van de regering in het midden van de negentiende eeuw. Als jong en neutraal land wou
de Belgische staat zich ervan verzekeren dat
het een eventuele aanval van buitenlandse
troepen zou kunnen doorstaan. Antwerpen
was gekozen als vestingstad: een ‘Nationaal
Reduit’ of toevluchtsoord waarbinnen de
regering zich zou kunnen terugtrekken bij een
aanval, in afwachting van hulp van bevriende
mogendheden. De Brialmont-omwalling om
de stad moest de stedelingen beschermen.
Een tweede vooruitgeschoven fortengordel
in een wijde boog om de stad moest het werk
afmaken en werd gebouwd in het begin van
de twintigste eeuw.
Op 4 augustus 1914 breekt WOI uit. Het
Belgische leger is te klein en te zwak en trekt
zich terug naar de Antwerpse fortengordel op
zoek naar bescherming. Op 4 september 1914
valt het Duitse leger de fortengordel aan. Ook
Fort Liezele geraakt in de strijd verwikkeld. Het
fort houdt een maand dapper stand, maar

de bevolking van Puurs en Liezele betaalt
een hoge tol. Om vrij zicht te krijgen vanuit
het fort, worden het dorp van Liezele en de
omliggende gebieden volledig platgebrand
door het fortgarnizoen. Liezele telt voor de
vernieling 1.300 inwoners. Allen vluchten bij
de inval van de Duitse troepen. De meesten
verliezen hun woning in de brand. Slechts 46
huizen blijven gespaard.
Niet alleen de gezinswoningen en boerderijen
worden platgebrand. Ook de Sint-Jozefskerk,
de pastorie en de lagere school gaan in de
vlammen op. Dit strooit bij de Liezelenaren
nog meer zout in de wonde. In bouwvallige
onderkomens, afhankelijk van voedselhulp
en in grote armoede door fenomenaal hoge
voedselprijzen spartelen de Liezelenaren de
oorlogsjaren door. Hoewel de wederopbouw
nog jaren zou duren, kan in 1918 het dorp
weer opgelucht adem halen. Brouwerijen,
cafeetjes, kruideniers en vele kleine landbouwers laten het dorp weer herleven. Ga op stap
en laat het verhaal van de oorlog beetje bij
beetje insijpelen. Maar geniet vooral van de
rust, de trage wegen en het nu uiterst vredige
landschap waarlangs de route je voert.

Liezele voor de brand
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Vertrekpunt: Fort Liezele 1

Stoere verdediging
In 1908 beginnen de graafwerken voor de bouw van Fort Liezele. Bij het uitbreken
van de oorlog wordt het fort meteen in staat van verdediging gebracht. Het telt 33
schietklare kanonnen, een garnizoen van 300 soldaten en 1 bevelhebber: commandant Fiévez. Fort Liezele moet vooral de strategische spoorwegbruggen bij Boom
en Temse verdedigen. Om de fortsoldaten een hart onder de riem te steken, vereert
de koning in eigen persoon het fort met een bezoek op 22 augustus 1914. Dan, op
4 september 1914, breekt de hel los. Het Duitse leger marcheert op naar Antwerpen. Hoewel Liezele buiten de eigenlijke vuurlinie ligt, wordt het een aantal keren
beschoten met veldartillerie. De kanonnen bulderen oorverdovend wanneer de
vijandelijke artillerie het fort onder vuur neemt. De Duitsers winnen snel terrein. Ze
kunnen alle Belgische troepen terugdringen tot achter de fortenlijn. Toch slagen ze
er die dag niet in het fort te veroveren. Na de terugtocht van het Belgische veldleger
volgt een totale omsingeling door de Duitse troepen. Door gebrek aan munitie en
een complete isolatie na de terugtocht van het Belgische leger naar de IJzer, besluit
het fortbevel tot overgave op 10 oktober 1914.
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Het Fort vandaag
Fort Liezele is het best bewaarde en meest complete fort van de voormalige fortengordel rond Antwerpen. Het domein is 18 hectare groot en de gebouwen van
ongewapend beton staan op een trapeziumvormig eiland. Rond de nog intacte
gracht loopt een weg en de bovenbouw is uitgerust met koepels. De vzw Fort
Liezele heeft het fort gerestaureerd en ingericht als museum. Onder de bezienswaardigheden zijn de rolbrug, de troepenkamers, de commandoposten, de keuken,
de infirmerie, geschutsopstellingen en nog meer. Het fort diende ook als filmlocatie
voor het drama 'De hel van Tanger' en de series 'De smaak van De Keyser' en 'In
Vlaamse velden'.

Ga terug naar de Fortbaan, sla links de Molenstraat in en volg de weg tot wanneer je
de dorpskom van Liezele binnenkomt.
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Belgische soldaten na de brand in Liezele dorp

Liezele dorp 2

Liezele dorp in lichterlaaie
Wanneer de Duitse troepen op 4 september 1914 Liezele binnentrekken, is dat een
totale verrassing voor de inwoners en het fortgarnizoen. De schrik zit er diep in. De
gruwelverhalen over de Duitse wandaden zijn ook hier ter ore gekomen. De meeste
dorpelingen laten hebben en houden achter en vluchten in allerijl tot achter het
fort. Daarop verschanst een compagnie Duitsers zich in de leegstaande huizen
en neemt vandaar het fort onder vuur. Commandant Fiévez, bevelvoerder van het
fort, stelt de situatie scherp. Hij komt met het plan om Liezele in brand te steken,
diezelfde nacht nog. Zo kan de vijand niet ongemerkt naderen en krijgen de fortkanonnen een open schootsveld. En zo geschiedt. Na de nodige toestemmingen van
het opperbevel, trekt het Belgische leger het dorp in en steekt de huizen met petroleum in brand. Maar liefs 209 huizen gaan in de vlammen op. Vanaf dan is Liezele
een verlaten spookdorp, waar de strijd pas op 10 oktober met de capitulatie van het
fort wordt beslecht. Een aantal inwoners keert na de strijd vrij snel terug en neemt
moeizaam de draad weer op. Anderen wachten tot na de oorlog om hun huizen
weer op te bouwen. Van Liezele dorp schiet zo goed als niets meer over. De resterende gevels die na de brand nog rechtstaan, worden kort na de brand neergehaald.
Vervolg je weg tot aan de Sint-Jozefskerk.
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Sint-Jozefskerk 2

Dappere pastoor Vanginderdeuren
De huidige dorpskerk dateert
van 1923 en is opgetrokken in
neogotische stijl. Je raadt het al.
De vorige kerk werd verwoest
bij de brand van Liezele. Pastoor
Van Ginderdeuren, die toen parochiepriester was, getuigt: ‘Een
puinhoop van stenen, niets werd
gespaard, noch kerk met al de
inhoud, uitgenomen twee kelken
en twee remonstranties die gered
werden door de koster Athanaes
Van Lint. De pastorij met gans
de inhoud verdween door de
vlammen.’ Na de oorlog zet de
immer enthousiaste pastoor zijn
schouders onder de heropbouw
van de kerk. Hij krijgt hulp van de
parochianen en van de Boerenbond. In augustus 1925 wordt de
nieuwe kerk onder ruime belangstelling ingezegend. Omdat het
Pastoor Vanginderdeuren
geloof een belangrijke troost is in
bange tijden, komt er tijdens de
oorlogsjaren een noodkerk op een andere plaats in het dorp (later op de wandelroute). Zo kunnen de inwoners hun zondagse verplichtingen blijven nakomen. Ook
hier is pastoor Vanginderdeuren de drijvende kracht.

Vervolg je weg door de dorpskern tot aan de Broekstraat. Hou hier links aan tot wanneer je weer op de hoofdbaan komt. Niet veel verder ligt aan je linkerkant een kleine
watermolen aan de Molenbeek.
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De Schemelbertmolen 3

Modernisering na de oorlog
Deze landelijke molen wordt vandaag gebruikt voor het kleinschalig opwekken
van elektriciteit. Het is de enige nog bestaande watermolen van Klein-Brabant.
Oorspronkelijk was het een graanwatermolen, gebouwd in 1636 en in de streek bekend als de Schemelbertmolen, naar de naam van het tegenoverliggende domein
Schemelbert, een voormalig waterkasteel. Aanpalend ligt het bakstenen bedrijfsgebouw met het molenhuis. In 1914 wordt de molen grotendeels vernield door het
Belgische leger, dat voor het fort van Liezele een schootsveld vrijmaakt tegen de
oprukkende Duitse troepen. In 1922 bouwt men de molen weer op en krijgt hij een
turbine die aangedreven wordt door een dieselmotor. De graanmolen blijft in werking tot in de jaren tachtig. De laatste beroepsmolenaar is Joseph De Keersmaecker.
Vandaag is de molen beschermd als monument en is de omgeving beschermd als
dorpsgezicht. De molenaars die de molen bedienen, zijn vrijwilligers.

Ga verder. Voorbij het zebrapad sla je rechtsaf de Wolfstraat in.
De Schemelbertmolen - © Wikimedia Commons, Toon DG
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Geschutskoepels van Fort Liezele

Wolfstraat 4

De vijand rukt op
Je bevindt je nu in De Wolf. Het is samen met de Stompershoek, de Dries en de Achterheide een van de gehuchten van Liezele. Even verderop geeft de Wolfstraat uit
op de Dendermondsesteenweg. Langs hier trekken de Duitse soldaten op vrijdag 4
september 1914 het dorp binnen. De inwoners van Liezele komen zo tussen hamer
en aambeeld te liggen. De kanonnen van Fort Liezele zijn nu ook voor hen een groot
gevaar. De Duitse troepen met hun kwalijke reputatie zijn dat ook. In paniek rapen
de inwoners hun meest kostbare bezit samen en vluchten weg tot achter het fort.
Velen trekken nog verder richting Sint-Niklaas en Temse.
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De inzet van de strijd
De inval in Liezele kadert in een groter plan van de Duitse legerleiding om Antwerpen
in te nemen. Daar had zich het grootste deel van het Belgische veldleger teruggetrokken na de val van Brussel op 20 augustus. Op 4 september doen de Duitsers een eerste
poging om de Antwerpse fortengordel in te sluiten. Daarvoor moeten ze de Schelde
oversteken. Zo wordt Dendermonde een belangrijke tussenschakel, want daar ligt
de Veerbrug, een strategisch belangrijke toegang tot het Waasland en de forten op
de Linkerscheldeoever. De Duitse troepen vallen de Ros Beiaardstad brutaal binnen,
branden hem zo goed als volledig plat, maar moeten tot begin oktober wachten
vooraleer ze in Schoonaarde de Schelde kunnen oversteken.

In de bocht naar links, neem je het pad rechts door het veld. Bij de volgende splitsing
sla je linksaf. Wandel verder tot aan de Dendermondsesteenweg. Sla rechtsaf en volg
het fietspad. Een eindje verder zie je aan je rechterkant in het veld het Wolfskapelletje
liggen.

Fort Liezele in 1915
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Wolfskapelletje 5

Have en goed kwijt
Het Wolfskapelletje, ook wel Koortskapel
genoemd, wordt opgericht door een
lokale kasteeleigenaar in 1643 nadat zijn
dochtertje genezen is van de koorts. In
de volksmond wordt het kapelletje de
'koortskapel' genoemd, naar het traliehek in de kapel waar bezoekers vanaf dan
touwtjes of lintjes aan vastbinden om
koorts te laten verdwijnen.
Aan de overzijde van de Dendermondsesteenweg zie je een serre staan. Zo zijn er
wel meer in het landelijke Liezele. Kan je
je voorstellen dat mensen daarin moeten
wonen, winter en zomer? Dat is nochtans
wat gebeurt in de oorlogsjaren. Nadat
het Belgische leger Liezele heeft platgebrand, schiet van het dorp nog weinig
Het Wolfskapelletje anno 1900
over. Tot lang daarna wonen de slachtoffers in het weinige wat nog overeind
staat: serres, schuren en hokken. Kinderen
slapen bij de kippen of schapen. Hun bed is er een van stro. Kort na het begin van de
oorlog wordt gelukkig het Nationaal Comité voor Hulp en Voeding opgericht. Dat
zorgt in Liezele voor een vijftigtal noodwoningen voor de ergst getroffenen. Deze
zeer primitieve woningen zijn intussen weer afgebroken.

Volg het fietspad langs de Dendermondsesteenweg. Een eindje verder sla je op het
kruispunt rechts de Hof ter Bollendreef in tot aan de resten van een kasteel.
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Hof ter Bollen 6

Peperdure patatten

Hof ter Bollen voor de brand van 1914

Een oorlog brengt niet alleen geweld en gruwel, maar ook armoede, schaarste en
voedselgebrek. De bevolking van Liezele moet vanaf 1914 het onderste uit de kan
halen om aan brood, melk of zeep te komen. Het probleem is al nijpend bij het begin
van de oorlog, niet alleen hier in Liezele, maar in het hele land. Op 26 oktober 1914 is
er nog maar voor vier dagen meel in bezet België. De prijzen zijn pijlsnel gestegen,
en dat wordt met het voortduren van de bezetting alleen maar erger. Honderd kilo
aardappelen kost vóór de oorlog 5 tot 6 Belgische frank. Na de oorlog betaalt men 12
tot 15 frank per kilo. Andere basisproducten zoals boter, bloem, tarwe en koffie worden vier tot vijf keer duurder. Brandstof zoals petroleum gaat tot een twintigvoud
van de prijs. Om de voedselcrisis te bedwingen, organiseert het Nationaal Comité
voor Hulp en Voeding in het hele land voedselbevoorrading en - verdeling. Deze
private organisatie is opgericht door bankier Emile Francqui en grootindustrieel Ernest Solvay – van de gelijknamige multinational. Het Comité telt ongeveer 125.000
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medewerkers verspreid over de lokale afdelingen. Toch kan de hulp het normale
niveau van invoer niet evenaren, zodat het probleem van schaarste en woekerprijzen blijft bestaan.
De Hof ter Bollendreef verwijst naar het kasteel 'Hof ter Bollen' dat hier sinds de
middeleeuwen heeft gestaan. Jammer genoeg overleeft het de brand van 1914 niet.
Alleen de omgrachtingen blijven bestaan. In 1965 wordt het domein grotendeels
verkaveld.

Stap verder langs de bosrijke Hof ter Bollendreef tot op de T-splitsing. Daar ga je
rechtsaf (Theo Andriesstraat). Aan de eerste villa’s op je weg, ligt op je linkerkant de
Alfons Piessensstraat. Aan deze kruising stond in oorlogstijd de Noodkerk.

De houten noodkerk van Liezele 7

Een troost voor de
diepgelovige Liezelenaren
Waar nu de villa’s staan, staat in WOI de noodkerk van Liezele. De Sint-Jozefskerk in
het centrum is immers volledig vernield. Het idee om snel een noodkerk te bouwen,
komt van de dynamische pastoor Van Ginderdeuren, die overal gaat lobbyen voor
zijn project. In de tussentijd houdt hij de erediensten in de woning van de gastvrije
weduwe Van Assche in het gehucht De Wolf. Al gauw komt het Nationaal Comité
voor Hulp en Voeding met geld over de brug. Het comité stelt ook een architect
aan. Jozef Diercxsens, een magistraat in Antwerpen, stelt zijn grond belangeloos
ten dienste van het bouwproject. Na de goedkeuring door de geestelijke overheid
beginnen de bouwwerken. Er komt niet alleen een kerk, maar ook een pastorie en
schoollokalen. Op de zondag van Lichtmis 1916 vindt hier voor de eerste maal een
kerkelijke dienst plaats.
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Bouwplannen van de noodkerk. Slechts de helft zou gebouwd worden.

Onder de hoede van Mère Rosa
Naast de kerk komt ook een schooltje. Daarover schrijft Maria Van Lint,
toenmalig inwoonster van Liezele:
‘In mei 1916 herbegonnen de klassen in de noodlokalen, zowel voor
de meisjes als voor de jongens. Elke
school had één lokaal voor de lagere
en één voor de hogere graad. De
meisjesschool had ook een bewaarklas. De klassen liepen langzaam
In mei 1916 herbegonnen de klassen in de noodschool, met één
weer vol. Dagelijks zag men de
kleuterklas en telkens twee klassen voor jongens en meisjes.
zusters van Puurs naar de school
stappen en ‘s avonds terug naar het
klooster. Het was Mère Rosa in de hogere graad, Mère Theodora in de lagere graad
en Mère Emilia in de bewaarschool.’

Sla links de A. Piessensstraat in tot op de kruising met de F. Leroystraat. Ga rechtsaf tot
het volgende kruispunt.
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De puinen van Liezele, met op de achtergrond de schouw van Milders.

Achterheide

De familie Van Lint begint te bouwen
Het gehucht Achterheide is vóór de oorlog bezaaid met boerenerven. De grote brand
maakt er een puinhoop van. Zolang de oorlog duurt, zijn er middelen noch moed om
aan de heropbouw te beginnen. Maar in 1918, wanneer de wapens zwijgen, nemen
de inwoners het heft in handen. Een heel dorp opnieuw bouwen, het is een werk
van lange adem. Dat ondervindt de familie Van Lint. Zij bouwen als eersten van
het dorp hun afgebrande woning weer op. Pas in 1921 kunnen zij die weer betrekken. Oscar Van Assche, burgemeester van Puurs in die tijd, getuigt hoe hij na zijn
vlucht naar Wintam in 1914, pas in 1920 weer in zijn huis kan gaan wonen: ‘Dan was
het huis met stal en schuur voltrokken’. Of de bewoners dan geen overheidshulp
krijgen? Jawel, maar de uitbetaling door de Rechtbanken voor Oorlogsschade laat
soms lang op zich wachten. De toevloed van schadedossiers is immers enorm. In
het hele land komen daarom lokale coöperaties tot stand. Ze spelen een belangrijke
rol bij het uitbetalen van voorschotten op de schadevergoeding, vaak nog vóór de
uitspraak van het vonnis. In Liezele doen de inwoners een beroep op de coöperatie
Samenwerkende Vennootschap voor Oorlogsschade.

Ga rechtsaf aan de kapel. Op de volgende kruising ga je links, en meteen weer links.
Volg deze landweg, voorbij het kruispunt, tot op de verharde weg (Overheide) aan
fietsknooppunt 81. Sla daar rechtsaf tot aan het kruispunt met de Heide. Daar ga je
naar rechts tot je weer op de hoofdbaan komt naar Liezele-Dorp. Ga op de hoofdbaan
naar links en neem op de rotonde de weg uiterst rechts. Op het volgende kruispunt
kom je weer aan de Fortbaan. Sla rechtsaf aan het kruispunt en je komt aan bij het
vertrekpunt, het fort van Liezele.
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Slaapzaal in Fort Liezele

Een wandeling in Liezele laat zich het beste afsluiten met een bezoek aan het fort.
Nu besef je pas echt wat hier in Liezele is gebeurd. Je hebt inzicht gekregen in het
landschap. Je bent tot aan de uithoeken van het dorp geweest en weet nu dat elke
stap die je in 1914 had gezet, in een complete puinhoop was geweest. Stel je de
stilte voor die hier heerste, tussen de gevechten in. Stel je het gebulder voor van de
kanonnen wanneer de Duitse troepen het fort naderden. Geen idee wat je je bij dit
alles moet voorstellen? Stap over de brug van het fort, verdwaal in het geordend
labyrinth van prachtig gerenoveerde gangen en maak kennis met beelden van de
soldaten van toen, hun keuken, infirmerie, commandoposten, geschutskoepels,
slaapvertrekken en wapenrekken. Speciaal voor 100 jaar Groote Oorlog kan je hier
ook wandelen met een audiogids.

Openingsuren Fort Liezele
Fort Liezele is elke zaterdag en zondag van de maanden maart t.e.m. november
open van 13u30 tot 17u30, ook open op feestdagen. Bezoekers worden toegelaten
tot 16u30. Rondleidingen (op aanvraag) kunnen het hele jaar door.
Meer info op fort.liezele@puurs.be of www.fortliezele.be.
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wandelroute 4

BORNEM: IN DE SCHADUW VAN FORT EN ABDIJ
Praktische info
Startplaats: Fort Bornem, Barelstraat 228, 2880 Bornem
Gratis parking: Fort Bornem
Traject: 11 km
Bereikbaarheid: best met de auto
Route: volg de wandelknooppunten 41-40-38-33-34-29-3-4-42-41
De knooppunten liggen op het wandelnetwerk ‘In het land van Stille Waters’.
Bezoek Fort Bornem: het fortdomein is gratis toegankelijk. Enkele delen zijn afgesloten voor het publiek.
Belgische soldaten in het park van de Sint-Bernardusabdij
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IN DE SCHADUW VAN FORT EN ABDIJ
In Bornem in het lieflijke Klein-Brabant
getuigen een stoer fort, een vrome abdij
en veldbunkers tussen het wuivende
koren van een heftig verleden. Als in de
zomer van 1914 het Duitse leger België
binnenvalt en onderweg naar Parijs ook
het land van Dender en Schelde onder
de voet loopt, doet het dat agressief
en snel. De strijd duurt niet langer dan
twee maanden.
Het Fort Bornem capituleert op 10
oktober 1914. Samen met de forten van
Liezele en Breendonk is het een deel
van de buitenste fortengordel rond
Antwerpen. Deze forten moesten ervoor
zorgen dat de jonge staat België een
aanval van buitenlandse troepen kon

weerstaan. Antwerpen was gekozen
als vestingstad. De regering zou er zich
zou kunnen terugtrekken binnen de
omwalling en de fortengordel. Maar
tegen het einde van de 19de eeuw
worden wapens krachtiger en reikt het
artillerievuur steeds verder. De bouw
van een tweede fortengordel in een
wijde boog om de stad dringt zich op.
In 1906 wordt gestart met de bouw
van drieëntwintig forten en schansen.
Deze buitenlinie heeft een omtrek
van 100 kilometer. Het Fort Bornem is
net zoals vele andere forten nog niet
afgewerkt bij de Duitse inval in 1914.
Toch heerst er aanvankelijk optimisme
en strijdlust bij de garnizoenen. Maar
tegen de overmacht van het Duitse
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Duitse bezetting in de Sint-Bernardusabdij

leger blijkt niet veel te beginnen. Al
snel moeten de fortcommandanten
in Klein-Brabant hun verlies onder
ogen zien. De soldaten zijn uitgeput,
de munitie is op, de forten langs alle
kanten omsingeld. De bevelhebbers
beslissen tot de overgave.
Ook de eeuwenoude Sint-Bernardusabdij is al bij aanvang van de oorlog
verwikkeld in het gewoel als Belgische
militairen in de abdij worden ingekwartierd. Het rustige leven van de
monniken wordt bruut verstoord door
het gestommel van soldatenlaarzen,
geschreeuwde
bevelen
en
het
tumult van de verdedigingswerken.
De abdij krijgt de aanblik van een
versterkte vesting met schietgaten en
prikkeldraad omheen. Na de overgave
eisen de Duitsers de abdij op als
logement. Gelukkig blijft het gebouw
tijdens de vier jaren van de bezetting
van vernieling gespaard. Nu herbergt
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de abdij een schitterende bibliotheek
met een van de belangrijkste erfgoedcollecties van de provincie Antwerpen.
In de velden tussen het fort en de
abdij legden de soldaten loopgrachten
en schuilplaatsen aan. Ondertussen
zijn die verdwenen, maar een aantal
bunkers van de Duitsers zijn gebleven.
Je kan ze het beste zien liggen in
de winter en de lente. De gewassen
zijn dan nog niet te hoog. Soldaten
van de infanterie schuilen er tegen
vijandelijk vuur of nemen er de vijand
in het vizier. Dat was vroeger, zo was
ons verleden. Maar gelukkig zwijgen
nu de wapens en kunnen we de
oorlogsepisode herdenken om ze nooit
meer te herhalen. Deze wandeling leidt
je langs rustige veldwegels, bosjes
en dromerige plekjes. Gun onderweg
de benen af en toe wat rust en proef
eens een Bornemse Tripel. De cafeetjes
ontvangen je met open armen.

Vertrekpunt: Fort Bornem A

STRIJDGEWOEL EN DRAMA
Vandaag werpen vissers hun lijnen uit in de brede gracht van het Fort Bornem.
De oevers zijn bezaaid met houten chalets. Een bijna idyllisch plaatje dat in schril
contrast staat met het strijdgewoel van een eeuw geleden. In 1914 maakt het fort
deel uit van de buitenste fortengordel rond Antwerpen. Net zoals de naburige
forten van Liezele en Breendonk. Het moest niet alleen de brug over de Schelde bij
Temse verdedigen, maar ook de spoorweg van Puurs naar Dendermonde. Die had
een groot strategisch belang. Al in 1913 verhuist een batterij soldaten van Fort 8
uit Hoboken naar Bornem. Het fort is op dat moment eigenlijk nog niet afgewerkt,
maar de oorlogsdreiging beslist er anders over.
Kapitein Adolphe Rasquin wordt aangesteld als fortcommandant. Ondanks
zijn ervaring in een fort in het Luikse is hij bang voor wat gaat komen. Zal zijn
garnizoen van tweehonderd infanteristen en honderddertig artilleristen volstaan
om de aanval af te slaan? Aanvankelijk heerst er optimisme en strijdlust bij de
fortgarnizoenen. Maar tegen de overmacht van het Duitse leger is geen kruid
gewassen. De vijandelijke soldaten marcheren op in vliegensvlug tempo. Op 10
oktober 1914 geven de troepen van Klein-Brabant zich over. Moegestreden, maar
dapper tot het eind.

Zicht van hoofdfront richting binnenplein Fort Bornem
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EEN TRAGISCHE ZELFMOORD
De situatie van het fortgarnizoen is vrij hopeloos van bij het begin. Dat blijkt uit de
wanhoopsdaad van commandant Rasquin. Nog voor de Duitse aanval goed en wel
is ingezet, geeft hij er de brui aan. Op 12 augustus 1914 vinden de manschappen de
bloedende commandant met een kogelgat in de borst. Zijn afscheidsbrief is gericht
aan onderluitenant Thiebaut.
Thiebaut,
Ik ben op een punt beland waar mijn zenuwen
de toestand niet meer de baas kunnen.
In het belang van de verdediging van het fort
wens ik er zo geen deel meer vanuit te maken.
U zal me moedig vervangen.
Hierbij een brief aan mijn vrouw.
Vaarwel,
Adolphe Rasquin
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Een onafgewerkte kolos
De bouw van het Fort Bornem start in 1908.
De werken zijn immens en verschaffen een
dagelijks inkomen aan vele mannen. Maar
de werkomstandigheden zijn zwaar en de
manschappen krijgen nauwelijks verlof. De soldij is
ontoereikend om een heel gezin te onderhouden.
Soldaat Joseph Busschots verdrinkt zelfs in de wal
bij een spijtig ongeval. De legerleiding onderschat
het werk en wordt bovendien gehinderd door een
logge administratie. De barre winter van 1911-1912
veroorzaakt nog meer vertraging. Het fort geraakt
dan ook niet op tijd klaar.

Zicht van
Rechtergang van keelfront Fort Bornem

Als de oorlog uitbreekt, verrijst een onaf bouwwerk uit ongewapend beton.
Binnen schuilen artilleriewapens zoals kanonnen en houwitsers onder koepels.
Dat is typisch voor dit type pantserfort. Wat ook opvalt aan het Fort Bornem, is
de asymmetrische plattegrond. Een eigenaardigheid te danken aan de positie als
laatste fort op de rechteroever van de Schelde.

VISSERS EN VLEERMUIZEN
In de jaren zestig verkoopt het Belgisch leger het fort en komt het in privéhanden.
Er zijn plannen om het militaire bouwwerk helemaal af te breken en er een
vakantiepark neer te zetten. Een onhaalbaar en vooral onbetaalbaar plan, blijkt
na verloop van tijd. Wandel naar de hoofdingang en maak een wandeling over
het terrein. De studiegroep Fort Bornem verricht stevig werk door beetje bij beetje
tunnels, gangen en lokalen weer vrij te maken en van sfeerverlichting te voorzien.
De werkzaamheden zijn te volgen via www.studiegroep-fort-bornem.be. Het
hoofdfront huisvest ook een vleermuizenreservaat van Natuurpunt.

Als je met je rug naar het fort staat, ga je rechts de Barelstraat in tot bij het bordje van
wandelknooppunt 41. Ga naar knooppunt 40.
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Knooppunten 41 - 4 0

B

HUIZEN TEGEN DE VLAKTE
De hoeve met huisnummer
vijf heeft tegen de gevel
een witte gedenkplaat met
opschrift ‘OSB 1918’. Dat is
even voor je knooppunt 40
bereikt.
Rondom het fort legt de
Belgische genie in 1914 heel
wat huizen en boerderijen
plat. Een voorzorgsmaatregel
om de kanonnen in het fort
een vrij schootsveld te geven.
Inwoners moeten gedwongen verhuizen of komen op straat te staan. Ook de huizen
naast het voormalige station van Oppuurs en in de Kloosterstraat en de Grootheide
gaan neer. In buurdorpen Liezele en Breendonk gebeurt net hetzelfde. Straten en
dorpskernen worden platgebrand. De bevolking betaalt een hoge tol.
Moedige burgers bouwen al tijdens de bezetting hun huizen weer op. Vaak primitief
en met de middelen die er zijn. De hoeve op nummer vijf had geluk. Verschillende
organisaties, ook uit het buitenland, verlenen subsidies voor de wederopbouw. OSB
verwijst naar ‘Oeuvre Suisse en Belgique’. Dit Zwitserse comité geeft tussen 1916
en 1920 financiële hulp aan personen van wie de woning volledig of gedeeltelijk
vernield is. Na de oorlog krijgen slachtoffers ook hulp van de Rechtbanken voor
Oorlogsschade. Helaas laat de uitbetaling door deze rechtbanken soms lang op zich
wachten. De toevloed van schadedossiers is dan ook enorm.
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Het station van Oppuurs

KNALLERS AAN DE SPOORLIJN
Twee kilometer ten zuiden van de wandelroute denderen in 1914 lange colonnes
legerwagons gestaag voorbij. Tegenwoordig rijdt enkel nog een vredig toeristisch
stoomtreintje over het traject tussen Dendermonde en Puurs. De spoorlijn
Antwerpen-Douai is bij het uitbreken van de oorlog van vitaal strategisch belang.
Munitie, bevoorrading en troepen voor de Klein-Brabantse forten komen allemaal
via de trein.
Duitse verkenners houden de spoorweg nauwlettend in de gaten. Hun gewapende
patrouilles sluipen behoedzaam rond. De artillerie in het Fort Bornem neemt hen
genadeloos onder vuur zodra ze in het oog lopen. Als het Belgisch leger zich op 20
augustus terugtrekt naar Antwerpen, kent de spoorlijn een nog intenser verkeer.
Belgische karabiniers en Duitse troepen gaan nog met elkaar slaags aan het station
van Oppuurs. Sinds 2004 is het station beschermd als monument.
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HEERLIJK VERTOEVEN AAN DE SCHANS VAN PUURS
Een bezoekje waard is de nabijgelegen Schans van Puurs, vandaag beter bekend
onder de benaming Sint-Pietersburcht. De schans ligt niet op de wandelroute,
maar bereik je makkelijk per fiets of auto (Scheeveld 18, Puurs). Tussen elk fort
in de fortengordel van Antwerpen werd een kleinere schans voorzien. Het is een
gebouw voor het logement van steuntroepen, maar het beschikt over geen eigen
artillerievuur. De ‘Redoute de Puers’ ligt tussen de forten van Bornem en Liezele
naast de spoorlijn. Begin augustus 1914 wordt de schans bemand door soldaten
afkomstig van het fort van Liezele. Zij ondersteunen meermaals beschietingen op
Duitse stellingen. Op het moment dat de Belgen zich terugtrekken naar de Ijzer,
slaat een deel van de soldaten op de vlucht. De meesten keren echter dapper terug.
Als op 10 oktober de forten zich overgeven, valt de nodige artilleriesteun weg en
capituleert ook de schans.
De schans is succesvol omgevormd tot een recreatieoord met een avontuurlijke
speeltuin, een natuureducatief centrum en een gezellig buitenterras. Het educatief
centrum is gevestigd in het goed bewaarde ingangsgebouw en informeert de
bezoeker over de plaatselijke fauna en flora. Ook vertrekken er twee wandelpaden.
De bunker zelf is een verblijfplaats voor vleermuizen. Natuurpunt brengt er de
populatie van de verschillende soorten in kaart.
Zet de wandeling voort naar knooppunten 38-33.
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Knooppunten 38 - 33

C

KRAEYHOEF: BOERDERIJ WORDT WACHTPOST
Je steekt een steenweg over. Ongeveer een kilometer verder aan je linkerhand
stond vroeger een grote hoeve: de Kraeyhoef. Ze is intussen afgebroken, maar
de nabijgelegen woonwijk is ernaar genoemd. In 1914 vindt hier een bloedig
gevecht plaats. Er liggen op dat moment rond Bornem meer dan vijfduizend
Belgische soldaten. Regelmatig vinden schermutselingen plaats met de Duitse
verkenningstroepen. De legerleiding beslist om een wachtpost te installeren aan
de Kraeyhoef, net op de grens tussen Bornem en Sint-Amands. Een bataljon van
grenadiers - dat zijn soldaten die handgranaten werpen - houdt er kampement. Op
maandag 5 oktober breekt een hevig gevecht los tegen een Duits infanterieregiment.
Balans: een veertigtal lichtgewonden en zes zwaargewonden aan Belgische zijde.
De slachtoffers worden naar het gasthuis afgevoerd. Ook de Duitsers moeten
verliezen incasseren.
Straks draait de wandelroute naar rechts een bosje in. Springen de konijntjes
schichtig weg als je hen nadert? Heel wat dieren houden zich hier schuil. Dat hadden
ook de Duitsers tijdens de vier jaren van bezetting snel begrepen. Ze maakten de
bossen onveilig met de jacht op vette hazen en fazanten.
Volg knooppunten 34-29-3-4.
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Knooppunten 3 - 4

D

SINT-BERNARDUSABDIJ: BEZET, MAAR GESPAARD
De paters van de Sint-Bernardusabdij
krijgen bij het uitbreken van de
oorlog plots een heel regiment
Belgische soldaten over de vloer.
De
oorlogskroniek
geschreven
door Pater Van Doninck geeft een
unieke kijk op de gebeurtenissen. De
vroegste lichting soldaten komt aan
in de avond van 7 augustus 1914. De
eerste nacht moeten ze in de schuur
doorbrengen. Hun compagnons
krijgen onderdak in het dorp. Maar
beter logement is voorzien. De soldaten mogen algauw hun intrek nemen in de
refter, kapittelzaal en recreatieruimte van het klooster. Alle meubels worden naar
buiten gehaald om plaats te maken. Eind augustus liggen in en rond Bornem meer
dan vijfduizend Belgische soldaten.
De militairen maken van de abdij een versterkte burcht. Ze brengen meer dan
vijfhonderd schietgaten aan in de kloostermuur, plaatsen prikkeldraad en leggen
loopgrachten aan. In de tuin bouwen ze versterkingen met al het hout dat ze
bij elkaar kunnen sprokkelen. In de Kloosterstraat en de Grootheide leggen ze
bovendien de huizen plat, zodat de kanonnen zonder beletsel kunnen schieten.
Ze trekken zelfs een telefoondraad vanuit het klooster naar het fort. Zo kunnen ze
signalen doorgeven van soldaten die postvatten op de kerktoren.
Op 7 oktober blazen de bevelhebbers de aftocht. De Klein-Brabantse forten
voelen de capitulatie aankomen. Alle troepen verlaten de abdij en trekken naar de
Scheldebrug. Enkel de telefonisten blijven op post om signalen naar het fort door
te geven.
Duitsers in de abdij
Op 10 oktober 1914, de dag van de overgave van het fort, verrichten Duitsers in het
hele dorp huiszoekingen naar achtergebleven Belgische soldaten. Ze slaan daarbij
veel stuk, maar de abdij blijft gespaard. Even later komen de eerste Duitse soldaten
onderdak opeisen in de abdij. Kort daarop arriveert de logistieke ondersteuning:
kisten met vlees en brood, manden vol met wijnflessen, kledij en beddengoed
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worden afgeladen. Daarna rukt het aangekondigde peloton infanterie binnen. Eerst
proviand, daarna de manschappen. Typisch Duitse organisatie?
Tijdens de vier jaren van de bezetting, eisen de Duitsers allerlei zaken op van
de bevolking. Eerst wapens, fietsen, paarden, benzine en papier. Daarna ook
levensmiddelen, koper en meubels. In de kelders van de abdij plunderen ze een
groot deel van de wijnvoorraad.
Eindelijk bevrijd
Begin november 1918 is de spanning te snijden. De Duitse troepen in de abdij
beginnen verdedigingsstellingen op te bouwen. Er heerst veel onduidelijkheid:
Duitse troepen moeten zich klaar houden om op te trekken naar het front.
Anderzijds trekken ze zich stilaan terug, een grote massa krijgsgevangenen voor
zich uit drijvend. Twee dagen na de ondertekende wapenstilstand, verlaten de
Duitsers de abdij. Op 13 november wappert op de toren opnieuw de Belgische vlag.

SCHITTERENDE ERFGOEDBIBLIOTHEEK
De Sint-Bernardusabdij bezit
een van de belangrijkste
erfgoedbibliotheken van de
provincie Antwerpen. Dat is
onder meer te danken aan de
kennis en inzet van Pater Van
Doninck, tevens de schrijver
van de oorlogskroniek. Hij was
subprior van de abdij en vanaf
1895 belast met de zorg voor
archief en bibliotheek. De huidige bibliotheek bevat meer dan vierendertigduizend
werken, waaronder een belangrijk aantal handschriften en wiegendrukken. De
volledige collectie werd gereinigd en geïnventariseerd door vrijwilligers. Ze is nu
voorlopig ondergebracht in een provinciaal erfgoeddepot.

Volg knooppunten 42-41.
Tussen knooppunt 4 en 42 ligt het sport- en recreatiecentrum Breeven. De ligweiden,
speeltuin, cafetaria met terras en minigolf nodigen uit tot een pauze.
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Knooppunten 42 - 41 E

BUNKERS VERSCHOLEN IN HET VELD
Van de oorspronkelijk bijna veertig bunkers die links en rechts van het fort lagen,
zijn er een zevental bewaard gebleven. Sommige bunkers zijn aangeaard en op die
manier aan het zicht onttrokken. Je ziet ze het best als de gewassen laag staan.
In oorlogstijd waren ze door een netwerk van loopgrachten met elkaar verbonden.
Eromheen stond vaak prikkeldraad.
De eerste kazematten zijn opgetrokken uit aarde en hout. Ze waren bestand
tegen een beschieting met veldartillerie. Het waren in eerste instantie dan ook
voornamelijk schuilplaatsen voor de Belgische infanterie. Een klein aantal deed
dienst als kazemat of schootsbunker. Een enkele bunker was commandopost,
magazijn of telefooncentrale. Vanaf 1917 versterkten de Duitsers deze stellingen
en vormden ze om tot een betonnen bunker. Tijdens de bezetting kwamen deze
bunkers de Duitsers goed van pas. De Duitse inlichtingendienst vreesde op een
bepaald moment een geallieerde aanval vanuit Nederland. Dat leidde tot de bouw
van versterkingen langs de Nederlandse grens. De versteviging van de bunkers
in Klein-Brabant paste in datzelfde plan. Na de wapenstilstand in 1918 blijven de
bunkers in het landschap achter. Wel worden de loopgraven gedempt en haalt men
de prikkeldraad weg.
Bunker in het landschap
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BUNKERS EN BOEREN
Na de oorlog verdwijnen een aantal bunkers om plaats te maken voor
landbouwgrond. Boeren gebruiken ze ook wel als opslag of schuilplaats voor
vee en materiaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vormen ze een schuilplaats
tegen de dreiging van de vliegende bommen. Vanaf de jaren negentig leidt de
herverdeling van landbouwgrond tot de verwijdering van een aantal bunkers. Dat
vergemakkelijkt het werk op het land voor de boeren.

Aan knooppunt 41 sla je rechtsaf de Barelstraat in tot aan het fort. Je bent weer op
het vertrekpunt.
Nog zin in een biertje, koffie of limonade? Aan het fort is een terrasje in de zomer.
Even verder in de Barelstraat ligt de gemeentelijke kinderboerderij Barelhoeve. Je
kan er iets drinken of een ijsje eten.
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100 jaar Groote oorlog fietsen in scheldeland
Naast een wandelbrochure rond het thema 'de Groote Oorlog' publiceerde
Scheldeland ook een gratis fietsbrochure. Daarin ontdek je de Groote Oorlogsgeschiedenis van Aalst, Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Zele, Puurs, Bornem,
Sint-Amands en Melle. Ook deze brochure is geïllustreerd met prachtige kaarten
en tekeningen en heeft een rijke collectie aan historische en hedendaagse foto's.
De brochure is gratis te verkrijgen via de diensten voor toerisme in Scheldeland en kan
ook worden besteld via www.scheldeland.be/grooteoorlog.

HERWERKTE
UITGAVE

100 jaar Groote Oorlog
Fietsen in Scheldeland
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Nuttige adressen
Toerisme Aalst
Hopmarkt 51
9300 Aalst
Tel 053 72 38 80
info@visit-aalst.be
www.visit-aalst.be
Toerisme Dendermonde
Stadhuis – Grote Markt
9200 Dendermonde
Tel 052 21 39 56
toerisme@dendermonde.be
www.toerismedendermonde.be
Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland
'Het Landhuis'
Boomstraat 1
2880 Bornem
Tel 03 899 28 68
info@tkbs.be
www.toerismekleinbrabant.be
Toerisme Berlare
Infokantoor Donkmeer
Donklaan 123
9290 Berlare
Tel 052 43 25 60
toerisme@berlare.be
www.berlare.be

Toerisme – VVV Ninove
Hospitaalkapel
Burchtstraat 44
9400 Ninove
Tel 054 31 32 85
toerisme@ninove.be
www.ninove.be/toerisme
Toerisme Rupelstreek
APB De Schorre
Schommelei 1/3
2850 Boom
Tel 03 880 76 25
info@toerismerupelstreek.be
www.toerismerupelstreek.be
Toerisme Wetteren
Markt 23
9230 Wetteren
Tel 09 366 31 04
toerisme@wetteren.be
www.beleefwetteren.be
Toerisme Hamme
Gemeentehuis
Marktplein 1
9220 Hamme
Tel 052 47 56 05
toerisme@hamme.be
www.hamme.be

De brochure '100 jaar Groote Oorlog – Wandelen in Scheldeland' kan ook afgehaald
worden bij de gemeentelijke infodiensten in de regio Scheldeland.
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