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Ten Oorlog toont aan dat de Eerste Wereldoorlog ‘populairder’ is dan ooit.  
Naarmate de herdenkingskoorts stijgt, ontpoppen zich allerhande initiatieven 
voor het brede publiek, zowel in het erfgoedveld, bij lokale overheden en 
socio-culturele verenigingen als daarbuiten. In dit artikel wil ik aan de hand van 
een praktijkvoorbeeld, de herdenkingsactiviteiten van de stad Dendermonde, 
toe lichten hoe een project voor het brede publiek rond 100 jaar Groote Oorlog 
vorm kan krijgen. 

‘100 jaar Groote 
Oorlog’ in de 
praktijk: 
Dendermonde 
en de 
Martelaarsteden
Ten Oorlog

Joachim Spyns

Enkele jaren geleden wist ‘Man Bijt hond’ Vlaanderen collectief in een deuk te plooien met een fragment waarbij  
een West-Vlaamse landbouwer twee Poolse gastarbeiders met veel beeldspraak trachtte diets te maken wat te  
doen wanneer er tijdens het ploegen van de velden een ‘obusios’ (sic.) naar de oppervlakte zou komen. Recent 
verschenen tal van schitterende publicaties die de lezer aan de hand van tot op vandaag zichtbare littekens in het 
landschap zowel boven- als ondergronds de oorlog onder ogen willen laten zien.1 Tastbaar voor de West-Vlaamse 
landbouwers en zichtbaar, in vele gevallen zonder het zelf te beseffen, voor de vele inwoners van de frontstreek en 
de steden en gemeenten in België is de Eerste Wereldoorlog ook nu nog. Vandaag draait een andere reeks op Eén.2 
In Ten Oorlog nemen drie kameraden de kijker elke maandagavond mee langs de frontlijn. Via de gekende lieux de 
mémoire zoals de Ieperboog, the green fields of France rond de Somme rivier en Verdun over streken die minder  
in ons collectieve geheugen gegrift staan zoals het Italio-Sloveense Izonso front, Albanië, Macedonië en de  
landingsstranden aan de Turkse Rivièra. Meer dan ooit ziet de kijker hoe de toenmalige gebeurtenissen bijna een 
eeuw na de Groote Oorlog vandaag nog nazinderen. 

1 B. Debeer en S. Slos, Onder ogen zien,  
naar de slagvelden van Wereldoorlog I  
(Gent 2013) 287.

2 A. Hauben en J. Spaey, Ten Oorlog (Gent 
2013) 272. Dit boek verscheen naar 
aanleiding van de gelijknamige serie die in 
het voorjaar van 2013 te zien was op Eén.



22

jaargang 3, nr. 2 | 2013

100 jaar Grote Oorlog: een erfgoedverhaal

Tijd-Schrift

De initiatieven in 2014 zijn opgebouwd rond de rol van Dendermonde als 
Martelaarstad. De stad bundelde daarom de krachten met Aarschot, Leuven en 
de Waalse steden Andenne, Dinant, Sambreville en Visé in het netwerk van de 
Martelaarsteden. Deze focus laat toe om enerzijds het lokale te overstijgen, maar 
anderzijds ook om stil te staan bij de impact van de Eerste Wereldoorlog op de 
stad en regio. Het begrip ‘Martelaarsteden’ of ‘Villes Martyre’ duikt reeds tijdens 
en kort na de oorlog op. Door de geallieerde propaganda worden de oorlogs-
misdaden in België en Frankrijk breed uitgesmeerd in de kranten. Vaak doen de 
overijverige ‘neutrale’ journalisten er nog een schepje bovenop. De opgeklopte 
heroïek bezorgt poor little Belgium en haar steden een ware heldenstatus. 
Tijdens de oorlog ontvangt de stad Luik een decoratie voor haar offer in de vorm 
van de titel van Ville Martyre van de Franse regering. De Engelsen roepen Ieper na 
de oorlog uit tot Martelaarstad, Leuven en Nieuwpoort krijgen dezelfde titel van de 
Fransen. Er is geen eenduidige definitie van welke stad een Martelaarstad zou zijn 
en welke niet. Een officiële erkenning door de Belgische regering volgt ook niet.

De korte bewegingsoorlog en de 5.000 slachtoffers van de zinloze represailles 
door het Duitse leger bij aanvang van de oorlog verdwenen ook in de waanzin 
van de frontoorlog. Ieper, Verdun, Luik en Leuven werden allemaal Martelaar-
steden. Toch is er een duidelijk onderscheid tussen de steden die slachtoffer 
werden van Duitse inval in augustus en september 1914 waarbij de militaire 
acties zich richtten op de burgerbevolking en de steden die vernield werden 
tijdens de frontoorlog. De getroffen steden tijdens de aanvang van de Eerste 
Wereldoorlog werden in de historiografie ook steeds meer geassocieerd met 
het begrip Martelaarstad. Prof. dr. Sophie De Schaepdrijver gaat in haar artikel 
‘België, een parcours van herinnering’ dieper in op de verhouding tussen de 
‘gemartelde steden’ en ‘de verwoeste gewesten’ en de herinnering door het 
collectieve geheugen.3

Aarschot, Andenne, Dendermonde, Dinant, Leuven, Sambreville en Visé besloten 
in 2011 een project op touw te zetten waarbij de gezamenlijke geschiedenis van 
de zeven steden uit 1914 zou worden uitgelicht onder de noemer van ‘De 
Martelaarsteden/Les Villes Martyres. Een geschiedenis die zich onderscheidt van 
het verdere verloop van de oorlog. Het is niet zozeer het militaire verhaal van 
loopgraven en offensieven maar één van ogenschijnlijk blinde terreur tegen de 
burgerbevolking bij de Duitse inval in 1914. Het is ook zo dat de zeven steden 
zich willen profileren binnen het reeds drukbevolkte landschap van de Eerste 
Wereldoorlog in België naar aanleiding van de herdenkingen in 2014 en een 
project willen brengen dat complementair is aan het frontverhaal in de Westhoek. 

Niet vrijblijvend en meerstemmig
Oorlog spreekt tot de verbeelding. Net omwille van het ingrijpende karakter van 
de Eerste Wereldoorlog in het dagelijkse leven in elke stad of gemeente in België, 
blijft dit conflict, een scharnier in de wereldgeschiedenis dat bij ons in de achter-
tuin plaatsvond, zo’n brede interesse en fascinatie genieten. Heel wat inkt vloeide 
reeds over het feit dat deze massale mobilisatie van herdenkingsinitiatieven ook 
een gevaar inhouden. Het is een slappe koord om te bewandelen wanneer je een 
historische gebeurtenis gaat vulgariseren voor een breed (ook internationaal) 
publiek, waarbij 8 miljoen soldaten en 14 miljoen burgers uit tientallen verschil-
lende naties het leven lieten.4 Dit houd je best steeds in het achterhoofd wanneer 
je met een onderwerp als Wereldoorlog I aan de slag gaat. In 2012 publiceerde 
het Vredesinstituut in samenwerking met het Instituut voor publieksgeschiedenis 
een nuttig instrument om al wie een initiatief plant bij te staan.5 Ik zal dan ook 
geregeld teruggrijpen naar dit instrument om de casus Dendermonde 1914–2014 
te duiden. Een sleutelbegrip in de inspiratiegids is de meerstemmigheid van het 

3 S. De Schaepdrijver, België een parcours van 
herinnering, plaatsen van tweedracht, crisis 
en nostalgie (Amsterdam 2008) 205.

4 Exacte cijfers over de slachtoffers zijn 
onmogelijk te achterhalen, Hier gaat het om 
de onwezenlijke impact van de oorlog te 
illustreren. Ik nam deze cijfers over uit  
G. Nath en M. Van Alstein, 14–18 van dichtbij, 
Inspiratiegids voor lokale projecten over de 
Grote Oorlog (Leuven 2012), 12.

5 Ibidem, 236.
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verleden.6 Vooraanstaande historici zoals Marc Reynebeau en Sophie De 
Schaepdrijver trokken meermaals van leer in opiniestukken over het gevaar van 
een eenzijdige herdenking, waarbij enkel het militaire verhaal aan bod zou 
komen en alle aandacht enkel op de frontstreek in de Westhoek gericht zou 
worden. Hun kritiek benadrukt de noodzaak aan verschillende stemmen tijdens 
de herdenking. Ook deze uit het bezette België. 90 procent van ons land was 
gedurende de Eerste Wereldoorlog géén front. Het merendeel van de bevolking 
diende vier jaar lang te overleven in voedselschaarste en constante dreiging en 
repressie van een bezettende buitenlandse macht. Voor enkele steden en 
gemeenten in het bijzonder die bij aanvang van de oorlog in augustus en 
september 1914 geconfronteerd werden met ongeziene terreur tegenover de 
burgerbevolking en verwoesting van de stads kernen, bracht deze bezetting nog 
een wrangere dimensie met zich mee. 

De bevolking werd dagelijks geconfronteerd met een bezetter die in de eerste 
weken van de oorlog de burgerbevolking als doelwit had gebruikt om hun 
falende campagne te wreken. Veel meer dan het frontverhaal, waar de soldaten 
uit beide kampen de waanzin van de loopgraven met elkaar deelden, kent de 
geschiedenis van de Martelaarsteden een duidelijke dader en slachtoffer. 
Concreet betekent dit dat bij het uitwerken van verschillende initiatieven zowel 
arbeiders, stedelingen en boeren, vrijzinnigen en katholieken, mannen en 
vrouwen, soldaten en burgers en politici aan het woord moeten komen.

Om 100 jaar na de feiten niet te vervallen in een ‘wij-zij’ verhaal, is het ook hier 
van groot belang de verschillende stemmen aan het woord te laten, schrijft 
onderzoeker Maarten Van Alstein in het door het Vlaams Vredescentrum 
geformuleerde advies aan de Vlaamse regering in het kader van de herdenkingen 
in 2014–2018.7 Dit nadrukkelijke pacifistische discours vinden we ook terug in 
het Ieperse In Flanders Fields Museum, gevestigd in de Ieperse lakenhallen. Het 
in juni 2012 compleet vernieuwde museum vertelt de Eerste Wereldoorlog aan 
de hand van de confrontatie van de nog zichtbare littekens in het landschap met 
een persoonlijk traject dat gevoed wordt door de getuigenissen van verschil-
lende burgers en soldaten. Uit de botsing van deze confrontatie ontstaat het 
beeld van de oorlog als ‘een monster dat mensen overvalt’ in de woorden van 
Piet Chielens.8 Dat dit moeilijker te rijmen valt met de gebeurtenissen in de 
Martelaarsteden mag echter geen reden zijn om 100 jaar later bepaalde gebeur-
tenissen te verzwijgen. Het gevaar voor een Hineininterpretierung schuilt dan al 
gauw om de hoek, waarmee een historisch verhaal naar de eindsituatie toe 
wordt geschreven. Wanneer je al vertrekt van een hedendaagse boodschap, 
bestaat het gevaar dat je het verleden op een te eenzijdige, want determinis-
tische wijze benadert.9 Meerstemmigheid is niet alleen iets van het verleden. Ook 
vandaag zijn er groepen die elkaars lezingen van de geschiedenis betwisten.10 

Dit brengt ons naadloos terug bij de casus van de Martelaarsteden. In de histo-
riografie woedt nog steeds een hevige academische discussie over de beweeg-
redenen van het Duitse leger om zich zo meedogenloos te keren tegen de 
burgerbevolking bij de inval in België en Frankrijk in 1914. Namen de inwoners 
van Tamines, Visé, Dinant, Leuven, Dendermonde, Aarschot, Andenne en zoveel 
andere getroffen gemeentes het heft in handen door het gewapenderhand op 
te nemen tegen het Duitse leger? Was de reactie van het Duitse leger met 
andere woorden gerechtvaardigd tegenover de vrijschutters of zogenaamde 
franc tireurs? Of was het terroriseren van de burgerbevolking een militaire 
strategie om het einddoel Parijs zo vlug mogelijk veilig te stellen? Auteurs als Jeff 
Lipkes of John Horne en Alan Kramer leren ons dat dit geen zwart-wit verhaal is, 
maar eerder één van verschillende tinten grijs.11 Geschiedenis schrijven is een 

6 Ibidem, 24.

7 M. Van Alstein, Honderd jaar Eerste 
Wereldoorlog in teken van de vrede (Brussel 
2011), 6.

8 De Schaepdrijver, België een parcours van 
herinnering, 205.

9 Nath en Van Alstein, 14–18 van dichtbij, 24.

10 Ibidem, 25.

11 J. LIPKES, Rehearsels, The German Army in 
Belgium August 1914 (Leuven 2007) 802 en 
J. Horne en A. Kramer, 1914 German 
Atrocities, the truth about the war crimes in 
France and Belgium (Parijs 2001) 674.
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nooit eindigend gesprek aangaan, waarin verschillende interpretaties van het 
verleden naast elkaar bestaan. Dit is een uitdaging voor elke gemeente of 
organisatie die haar geschiedenis wil ontsluiten voor een breed publiek.12

Dendermonde en de Martelaarsteden 1914: historisch overzicht
Toen op 28 juni 1914 de Oostenrijks-Hongaarse kroonprins Frans-Ferdinand in 
Sarajevo door de Bosnisch-Servische nationalist Gavrilo Princip met een Belgisch 
FN-pistool werd doodgeschoten, was de lont in het kruitvat Europa aange-
stoken.13 Geen mens, laat staan Princip zelf, had enig idee dat dit het startschot 
betekende van Europa’s collectieve zelfmoord. Een kluwen van ententes, 
verdragen en ultimatums traden quasi mechanisch in werking. Een negentiende-
eeuws imperialistisch denken, geruggensteund door een moderne industrie, 
betekende in de zomer van 1914 het begin van een ongeziene ‘totaaloorlog’. 
Het totale karakter van het conflict in 1914 vertaalde zich niet enkel in de militaire 
betrokkenheid van tientallen naties, maar evenzeer in het nietsontziende karakter 
van de Groote Oorlog. Het dagelijkse leven van burgers werd drastisch omge-
woeld. Steden in volle economische, culturele en industriële ontplooiing werden 
abrupt een halt toegeroepen en hele generaties jonge mensen werden een 
toekomst ontnomen. Vier jaar lang werd strijd geleverd op een front dat zich 
nauwelijks verplaatste en zich in het Westen uitstrekte van het Belgische Nieuw-
poort tot aan Zwitserland. Vele miljoenen jonge levens werden op een quasi 
industriële manier door de oorlogsinspanning aan dit front beëindigd. Toch werd 
het begin van de oorlog gekenmerkt door een meedogenloze bewegingsoorlog.

Het massale karakter van de Eerste Wereldoorlog kenmerkte zich ook in de 
opkomst van grote legers van dienstplichtigen. De aanvoerders van deze 
massalegers stonden logischerwijze voor enorme logistieke uitdagingen wan-
neer ze operaties trachtten uit te voeren. Duitsland zag in het begin van de 
twintigste eeuw haar steile territoriale ambities gefnuikt door de aanwezigheid 
van Frankrijk en Rusland aan beide zijden van de grenzen van het rijk. Een 
overwinning op deze twee fronten zou de keizer alvast de nodige bewegings-
ruimte geven om zijn ambities te bereiken. Snelheid van uitvoering was echter 
cruciaal. Het Duitse aanvalsplan werd in 1906 uitgedacht door veldmaarschalk 
Von Schlieffen. Het voorzag een klinkende Duitse overwinning in het westen 
binnen de zes weken.14 Net voldoende tijd voor de Heeresleitung om de oorlog 
in het westen te beslechten alvorens het Russische massaleger zich zou mobili-
seren in het Oosten. Plannen zijn niet beslissend voor het resultaat, dat bleek 
zeker ook met het plan-Von Schlieffen.

Duitse inval 
Op 4 augustus 1914 viel het Duitse leger België binnen, ongeveer een etmaal 
nadat het Duitse ultimatum door koning Albert en de kroonraad verworpen 
werd. Het plan Von Schlieffen voorzag namelijk dat een sterke Duitse rechter-
vleugel België zou binnentrekken om Frankrijk via een tangbeweging langs de 
flank binnen te vallen. Von Schlieffen schrijft het volgende neer in zijn Groot 
Memorandum van 1905: ‘De Belgische neutraliteit – sinds 1839 gegarandeerd 
door Groot-Brittannië, Frankrijk en Pruisen gezamenlijk – moet niet halfslachtig 
maar op grote schaal geschonden worden. Bijna het hele Duitse leger, samen-
getrokken in een linie die scharnierde aan de Zwitserse grens en bijna tot aan de 
Noordzee reikte, moet in één groot voorwaarts manoeuvre oprukken, eerst door 
België met de uiterste vleugel noordelijk van Brussel en verder over de Vlaamse 
vlakte, om op de 22ste dag van de mobilisatie de Franse grens te bereiken. Op de 
31ste dag moest de Duitse linie langs de Somme en de Maas lopen en vanuit die 
positie moest de rechtervleugel naar het zuiden draaien, Parijs vanuit het westen 
insluiten en het Franse leger opdrijven naar de linkervleugel die oprukte vanuit 

Belgische spotprent, Historisch 
Documentatiecentrum  
Dendermonde (verder HIDOC) 
DF.2007.323 (3) 

12 Nath en Van Alstein, 14–18 van dichtbij, 25.

13 P. Chielens e.a., De laatste getuige, Het 
landschap van Wereldoorlog I in Vlaanderen 
(Tielt 2006) 256.

14 J. Keegan, De Eerste Wereld oorlog, 
1914–1918 (Amsterdam 2000) 42.
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Elzas-Lotharingen. Een grote, halfcirkelvormige tang, 650 kilometer in omtrek en 
met een tussenruimte van 300 kilometer, zou het Franse leger insluiten’.15 De 
Duitsers voorzagen dat de Belgen zich louter pro forma zouden verdedigen, net 
lang genoeg om hun neutraliteit te tonen, vooraleer de Duitsers vrije doortocht 
te verlenen. Dit was allesbehalve het geval. Voor de Duitse legers lag het fort van 
Luik pal op de weg naar Parijs en het moest dus resoluut vanaf het begin van de 
oorlog worden uitgeschakeld. De verdedigingen rond Luik en Namen vielen 
respectievelijk op 16 en 24 augustus in Duitse handen. Koning Albert besliste om 
zijn troepen terug te trekken rond Antwerpen. Van hieruit organiseerde het 
Belgische leger enkele aanvallen in de rug van de Duitse troepen om de geallieer-
den zuidelijker te ontlasten. 

Telkens het Duitse leger hun minutieus uitgedokterde plannen vertraagd zag, 
moest de dichtstbijzijnde stad met haar inwoners het ontgelden. Het Duitse leger 
trok een vernietigend spoor doorheen België en Noord-Frankrijk. Op 15 augustus 
probeerden Duitse troepen in Dinant de Maas over te steken. Ze werden er 
tegengehouden door Fransen, waaronder de jonge Charles De Gaulle. De 
bevolking werd bij dit treffen nog gespaard, maar de Duitsers waren uit op wraak. 
Op 23 augustus zetten ze de aanval in en gingen over tot brandstichting en 
massale executies. Dinant werd vrijwel volledig verwoest en 675 burgers vonden 
de dood. Ook Tamines, Andenne en Visé in zuidelijk België, net als tal van kleinere 
gehuchtjes in de provincie Luxemburg, vielen hetzelfde lot te beurt.16 In hun 
opmars naar Parijs verloor het Duitse leger dus kostbare tijd. De jonge en onerva-
ren Duitse troepen werden in die chaos ingepeperd dat het burgers waren die 
hen lafhartig in de rug schoten, de gevreesde franc tireurs. Werd deze mythe 
door het Duitse opperbevel in het leven geroepen, grepen burgers hier en daar 
naar de wapens, waren er daden van sabotage of waren de Duitse soldaten echt 
zo wreedaardig zoals de geallieerde propaganda beschreef? 

15 Ibidem, 42.

16 J. Horne en Kramer, 1914 German Atrocities, 
67.

Belgische soldaten na de eerste slag om Dendermonde (HIDOC Dendermonde, DF.2010.255(158))
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Het argument dat burgers als eerste naar de wapens grepen werd ook aangehaald 
bij de verwoestingen in Leuven, Dendermonde en Aarschot. Wanneer het Belgisch 
leger zich in Antwerpen terugtrok, was het Duitse leger verplicht een stevige brok 
uit haar hoofdmacht, die verder richting Parijs marcheerde, achter te laten rond de 
vestiging. Herhaaldelijke uitvallen door het Belgische leger uit de vesting Antwerpen 
werden door het Duitse leger steevast op brandstichtingen in de omliggende 
steden onthaald. Een mogelijke these is dat bij de belegering van Antwerpen de 
terreur, eerder dan de chaos in zuidelijk België, wel meer uitgekookt was. Door het 
afbranden van grote steden rond Antwerpen zoals Leuven en Dendermonde, 
slibden de toegangswegen naar de Scheldestad namelijk vol met vluchtelingen 
wat de manoeuvreerruimte voor de Belgische soldaten drastisch beperkte. 
Eenmaal genoeg tijd gewonnen om de grote kanonnen te laten aanrukken, kon 
de eigenlijke belegering van de vestiging Antwerpen aanvangen. 
 

Dendermonde als Martelaarstad
Op vrijdag 4 september naderden de troepen van generaal Max von Böhn de 
stad. Toen de verdedigers zich niet neerlegden bij zijn ultimatum, begonnen  
de beschietingen vanuit Sint-Gillis-bij-Dendermonde en Oudegem. In beide  
gemeenten begingen de Duitse troepen wreedheden tegenover de burger-
bevolking. Enkele burgers werden om onduidelijke redenen vermoord, anderen 
werden als een levend schild voor de troepen uitgedreven. Uiteindelijk diende 
het Belgisch leger zich over de Schelde terug te trekken. De Duitse troepen 
trokken de stad binnen, schoten enkele burgers neer en namen anderen als 
gijzelaar gevangen. Sommigen werden aldus een tijdlang gegijzeld en later  
weer vrijgelaten, anderen kwamen in de werkkampen van Soltau en Sennelager 
in Duitsland terecht. Van 4 tot 6 september staken Duitse pioniers, op bevel  
van hun officieren, honderden gebouwen systematisch in brand. Meer dan  
1.200 woningen en openbare gebouwen werden volledig vernield en 900 
raakten ernstig beschadigd. Nog tweemaal rukten de Duitse troepen de stad 
binnen  en ten slotte vergrootten artilleriebeschietingen de reeds aangerichte 
verwoestingen. 

Duitse aanvalskaart; operaties rond Antwerpen en Dendermonde 1914 (Hidoc Dendermonde 
DF.2010.255.(56))

Kaart met de grote tangbeweging van het plan 
Von Schlieffen en vertakking richting Antwerpen 
door de terugtocht van het Belgische leger; De 
race naar de noordzeehavens door beide kampen 
vormden uiteindelijk de gekende westelijke 
frontlijn (blauwe lijn).
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De volgende maanden en jaren lag Dendermonde in het Etappengebied17 en 
was een bezette stad. Nadat het puin was geruimd, keerden geleidelijk aan 
steeds meer inwoners terug. Ze zochten onderdak in de nog gespaard gebleven 
woningen en openbare gebouwen, in de resten van afgebrande woningen en in 
houten noodwoningen die tussen het puin verrezen. Op een bevolking van 
6.200 personen leefden er niet minder dan 4.339 van de openbare onderstand. 
De plaatselijke industrie was zo goed als verlamd. Werklozen werden opgeëist 
als werkkrachten voor de Duitse industrie en voor werk achter het front. De 
voedselbevoorrading maakte een eerste echte crisis door in de winter van 
1916–1917. De Stedelijke Bevoorradingscommissie trachtte, met de hulp van het 
vanuit het buitenland ondersteunde Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit, de 
ergste nood te leningen. Andere organisaties zetten zich in voor de krijgs-
gevangenen en geïnterneerden. Het zou duren tot in 1919 voordat de geplande 
wederopbouw zijn eerste vruchten afwierp en de stad het openbare leven min 
of meer kon herstellen.

Internationale weerklank
Het oponthoud had het ‘mirakel van de Marne’ mee mogelijk gemaakt waarbij in 
allerijl het Duitse leger tot net voor Parijs een halt werd toegeroepen en terug 
voorbij de rivier werd geslagen. Met het stabiliseren van het front ebde de terreur 
weg, maar de reputatie van het Duitse leger, als eervol en gedisciplineerd, was 
verloren. De geallieerde propaganda maakte dankbaar gebruik van de ‘verkrach-
ting van België’ en gaf de geallieerde, in de woorden van Barbara Tuchman, ‘een 
reden om te vechten’.18 De terreur tegen de burgers had een belangrijk mobili-
serend effect in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Heel wat oorlogs-
correspondenten uit het neutrale Amerika, Nederland en Zwitserland volgden 
namelijk in het kielzog van de troepen. De wereld reageerde geschokt. 

Dendermonde en Martelaarsteden 2014: Publieksgeschiedenis
‘Nooit meer oorlog’ was de boodschap die na de wereldbrand in 1918 werd 
uitgestuurd. Om de gruwel in de ogen van hen die er getuige van waren ergens 
te kunnen verklaren, werd het conflict ‘the war to end all wars’ gedoopt. Nooit 
ofte nimmer zou de Groote Oorlog mogen vergeten worden. Zeven Belgische 
steden, die in de zomer van 1914 op ongemeen harde wijze werden geconfron-

Grote Markt Dendermonde, stadhuis 1914–1918 (HIDOC Dendermonde, DF.2010.255 (112))

17 Om het Duitse leger een veilig achterland te 
bieden en de aanvoer vanuit Duitsland te 
vrijwaren, werd het bezette België opgedeeld 
in verschillende zones. Het grootste deel van 
bezet België behoorde tot het Okkupations-
gebiet, onder leiding van het General- 
Gouvernement, de centrale militaire 
organisatie. Het Operationsgebiet was een 
vijfentwintig kilometer brede strook achter 
het front, waar het Duitse leger met ijzeren 
vuist de krijgswet liet gelden. Het gebied 
tussen het Operationsgebiet en het 
Okkupationsgebiet, waarin het Land van 
Dendermonde lag, was het Etappengebiet. 
Zowel Oost- als West-Vlaanderen, 
Luxemburg en een deel van Henegouwen 
behoorden tot het Etappengebiet, maar de 
precieze grenzen veranderden naargelang 
de verschuivingen van het front.:  
S. Vandenbogaerde, Een kijk op de 
administratiefrechtelijke organisatie van het 
‘Etappengebied’ tijdens de Eerste Wereld-
oorlog (onuitgegeven masterproef, UGent, 
2009–2010), 51.

18 B. Tuchman, The guns of august (London, 
1962).
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teerd met de realiteit van de oorlog, engageren zich in aanloop van de 100ste 
herdenking van de Eerste Wereldoorlog om samen deze boodschap kracht bij te 
zetten. Een historische logica brengt de zeven steden samen om hun gemeen-
schappelijke geschiedenis onder de aandacht te brengen. De steden willen de 
eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog aangrijpen om deze unieke 
Belgische geschiedenis en dito (immaterieel) erfgoed op een professionele en 
hedendaagse manier duurzaam te ontsluiten voor het grote publiek, de erfgoed-
sector en het onderwijs. Het verhaal van de Martelaarsteden in de Eerste Wereld-
oorlog is vervaagd uit het collectieve geheugen; hoogstens heerst er nog een 
publieke herinnering die op geregelde tijdstippen herkauwd wordt en daarbij in 
vele gevallen voorbij gaat aan de broodnodige historische reflexen. Want de 
geschiedenis van de Martelaarsteden is een complex verhaal. Aarschot, 
 Andenne, Dendermonde, Dinant, Leuven, Sambreville en Visé waren alle zeven 
slachtoffer van een ongekende en weloverwogen terreur ten opzichte van de 
burgerbevolking en van verwoestingen van woonhuizen en cultureel erfgoed in 
de periode augustus-september 1914. Omwille van deze specifieke gebeurtenis-
sen werden zij in de historiografie ‘Martelaarsteden’ gedoopt. Deze term werd 
echter nooit officieel toegekend, iets waar de federale overheid in 2014 veran-
dering in wil brengen. Steden of gemeenten die uitzonderlijk te lijden hadden 
tijdens de Eerste Wereldoorlog kunnen een aanvraag doen via de federale 
portaalsite voor deze erkenning.19 Dit is uiteraard geen exacte wetenschap. Zoals 
in de inleiding aangehaald zijn het niet enkel deze zeven steden die zich het 
etiket van Martelaarstad kunnen toe-eigenen. Het waren wel deze zeven steden 
en gemeenten die elkaar in 2010 vonden in een gezamenlijke ambitie om een 
herdenkingsprogramma uit te werken. 

‘De gemartelde steden van 1914, ooit wereldwijd de dominante troop van het 
conflict, raakten onherroepelijk verweven met de verworpen hyperbolen van de 
oorlogscultuur en verloren zo aan draagwijdte’ schrijft Sophie De Schaep-
drijver.20 Hiermee verwijzend naar het eerder aangehaalde pacifistische discours, 
de miljoenen slachtoffers aan de verschillende fronten maar uiteraard ook naar 
de nazimisdaden van de Tweede Wereldoorlog. Om opnieuw de geschiedenis 
van de Martelaarsteden een plaats te geven in het collectieve geheugen, sloten 
de steden Andenne, Aarschot, Dendermonde, Dinant, Leuven, Sambreville en 
Visé op 3 juli 2012 een samenwerkingsovereenkomst. Via deze overeekomst wil 
men de geschiedenis van de Martelaarsteden en de Eerste Wereldoorlog 
opnieuw onder de aandacht brengen bij leerkrachten, jongeren, inwoners en 
toeristen. Samen met historici, leerkrachten en organisaties die gespecialiseerd 
zijn in herinneringseducatie wordt op zoek gegaan naar mogelijkheden om 
jongeren in aanraking te brengen met historisch onderzoek, hen zelf mee te 
betrekken in het inter pretatieproces van gevonden objecten, documenten, 
verhalen, kaarten en foto’s. Door gebruik te maken van hedendaagse toepas-
singen in combinatie met het erfgoed uit de eigen omgeving, wil men de  
bezoeker op een impliciete manier laten nadenken over de impact van (de 
Eerste Wereld)oorlog. Zo zal een smartphone applicatie in Aarschot, Leuven en 
Dendermonde aan de hand van authentieke foto’s de gebruiker opnieuw in 
aanraking brengen met het verleden. Dit maakt de geschiedenis bijna tastbaar, 
op deze manier gaan de gebruikers zich identificeren met de gebeurtenissen uit 
1914 en is de impact groter dan wanneer enkel de expliciete boodschap ‘Nooit 
meer oorlog’ zou meegegeven worden.

De zeven steden werken aan een gezamenlijke publicatie en een rondreizende 
tentoonstelling met educatieve inslag. De Vlaamse partners gaan hier nog verder 
in. Zo werken Aarschot, Leuven en Dendermonde een concertreeks doorheen 
Vlaanderen uit waarbij telkens op de data, 100 jaar na de gebeurtenissen, lokale en 

Zeven Martelaarsteden die in 2014 samenwerken

19 www.be14-18.be 

20 De Schaepdrijver, België een parcours van 
herinnering, 207.
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internationale artiesten op een hedendaagse manier de gebeurtenissen uit 1914 
zullen herdenken. Ook zullen de destijds verwoeste gebouwen opnieuw centraal 
staan. Via een multimediaproject zullen de historische gebouwen, ooit het decor 
van verwoesting en brand, uitgelicht worden tot een indrukwekkend schouwspel. 
Een openluchtexpositie met grote foto’s gaat de confrontatie aan in Leuven, 
Dendermonde en Aarschot tussen de toenmalige en de hedendaagse beelden. 

De profilering van dit project, door te werken rond één bepaalde herkenbare 
rode draad complementair aan overbekende ‘Flanders fields’, creëert binnen het 
drukbevolkte WO I-landschap in Vlaanderen absoluut een meerwaarde. Dit 
brengt ons naadloos bij de praktijk van de publieksgeschiedenis, namelijk het 
vertalen van de geschiedenis naar ‘producten’ voor het brede publiek, en dit 
publiek ook daadwerkelijk bereiken. Dit vergt zoals eerder omschreven een 
omzichtige aanpak waarbij valkuilen van de eenzijdigheid, de impact van de vele 
slachtoffers en de Hineininterpreterung steeds in het achterhoofd dienen 
gehouden te worden. Niet enkel op niveau van de zeven steden, maar ook op 
lokaal en regionaal vlak proberen we binnen dit project te streven naar kruisbe-
stuiving door verschillende heem- en oudheidkundige kringen, projectmanagers, 
toerismespecialisten, genealogen en academici samen te brengen, wars van de 
gemeentegrenzen. In de regio Dendermonde treedt de regionale erfgoedcel 
‘Land van Dendermonde’ op als een uitstekend bindmiddel. Een dergelijke 
samenwerking levert op grotere schaal niet enkel meer publiciteit op voor het 
project maar garandeert ook een inhoudelijke meerwaarde waarbij de verschil-
lende partners elkaar kunnen aanvullen. 

Erfgoedpraktijk: een historische tentoonstelling
In Dendermonde vormt in 2014 een tentoonstelling één van de speerpunten in 
het herdenkingsprogramma, naast de ontsluiting van het belfort en de opening 
van een bezoekerscentrum in het stadhuis, thematische wandel- en fietslussen 
en de eerder vermelde concertreeks in het kader van de samenwerking met de 
verschillende Martelaarsteden. In de voorbereiding van deze tentoonstelling is 
geopteerd voor een aanpak om de bevolking uit de regio te bereiken en de 
tentoonstelling vorm te geven.

Zo werd een grootschalig initiatief opgezet door de erfgoedcel om samen met 
de heemkundige kringen uit de regio de inwoners te bevragen naar hun familie-
verhalen over de Eerste Wereldoorlog. Dit ging in elke gemeente gepaard met 
een scan- en fotosessie van documenten, memorabilia, kaarten en brieven 
allerhande. Door een samenwerking met professionele historici die een kritische 
blik wierpen op de publieke archieven, werd een concept uitgedacht waarbij een 
breed publiek zich zou aangesproken voelen zonder te vervallen in populaire 
opvattingen die de geschiedenis of haar meerstemmigheid oneer konden 
aandoen. In de aanloop naar 2014 staat iedere erfgoedwerker, die een complexe 
en gelaagde geschiedenis zoals deze van de Eerste Wereldoorlog naar een 
breed publiek wil vertalen, voor grote uitdagingen. De Martelaarsteden zijn daar 
één van de vele voorbeelden van. In de eerste plaats was het voor ons duidelijk 
dat we het blikveld van ons project dienden te beperken. Er is gekozen voor één 
rode draad, namelijk die van de vernieling van cultureel erfgoed en de terreur 
tegenover de burgerbevolking. ‘Wie durft kiezen, kan gerichter zoeken en krijgt 
een resultaat met meer diepgang. Bespaar jezelf en je publiek de speurtocht 
naar ‘alles’: stelt de inspiratiegids.21 Het maakt er de zoektocht naar gelijk-
gestemde partners ook veel makkelijker op. Eén bepaalde rode draad biedt hoe 
dan ook mogelijkheden om deze verder uit te spitten in de publieksgerichte 
projecten die je voor ogen hebt. Hoe leefden de burgers verder onder vier jaar 
bezetting in hun verwoeste stad? Het Duitse leger werd ingekwartierd in 

21 Nath en Van Alstein, 14–18 van dichtbij, 28.
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 Dendermonde. Hoe was de verhouding van een Duitse soldaat tegenover zijn 
‘gastgezin’ in die verwoeste stad? Waren alle inwoners even grote slachtoffers en 
alle Duitsers even slecht?

Dit brengt ons bij de klemtoon op de meerstemmigheid, zowel in de praktijk als 
in het discours van je project. In de aanloop naar de tentoonstelling worden heel 
wat heemkundige kringen, oudheidkundige verenigingen, genealogen en andere 
organisaties uit de regio door de erfgoedcel bevraagd en actief betrokken in het 
opzetten van de tentoonstelling. Van onderuit krijgt de tentoonstelling vorm door 
het organiseren van collectie- en verhalendagen. Het is deze aanpak van onderuit 
die tot een succes leidt. Er is geen nood aan grote budgetten. De aanpak bereikt 
net de beoogde efficiëntie door dubbel werk te vermijden. Door informatie uit te 
wisselen en buiten de besloten kring van de eigen organisatie te gaan werken. De 
rol van een lokale heemkundige vereniging kan hierbij van cruciaal belang zijn. 

Het verhaal van de Martelaarsteden toont ook meer dan ooit het belang van de 
inhoudelijke meerstemmigheid aan. In plaats van een ‘eenheidsgeschiedenis’, 
waarbij in dit geval de Duitsers vreselijke barbaren waren en de Belgen weerloze 
slachtoffers zoals de propaganda het beschreef, kan het interessant zijn verschil-
lende stemmen aan het woord te laten. Ook wanneer die elkaar tegenspreken. 
Een tentoonstelling waarbij de bezoeker geprikkeld wordt mee te denken en op 
basis van deze verschillende stemmen eigen vragen formuleert, kan des te 
boeiender zijn dan wanneer er louter een opsomming volgt waarbij de uitein-
delijke uitkomst reeds vast ligt. 

Geen monopolie op het oorlogsverleden: breed gedragen 
herdenking door samenwerking
In 2014 zullen tal van gemeentes, verenigingen en organisaties 100 jaar Eerste 
Wereldoorlog aangrijpen om het verhaal van hun regio, lokale held of een 
gebeurtenis in de verf te plaatsen. Elke stad of gemeente uit het gemartelde 
België, of die nu aan het front, in niet of wel bezet gebied of onder controle lag 
van een militaire of burgerlijke overheid, heeft één of meerdere oorlogsverhalen 
te vertellen. Deze lokale verhalen zijn bij uitstek het terrein van heemkundigen. 
Heel wat heemkundige kringen beschikken immers over schatten aan informatie 
die ontegensprekelijk de initiatieven in het kader van 100 jaar Groote Oorlog mee 
kunnen inkleuren. Het zijn ook net deze verhalen die, wanneer we het lokale 
oorlogsverleden willen ontsluiten, de grootste impact hebben op de bezoekers. 
Lokale initiatieven mikken in de eerste plaats op de bewoners van de regio door 
in te spelen op de fascinatie voor de eigen roots en voor een stukje wereld-
geschiedenis dat even halt hield op de plaats waar zij nu wonen. Het is nu net 
deze noodzakelijke kennis waar in hoofdzaak heemkundige kringen over beschik-
ken. Dat zijn de verhalen waar de bezoekers zich mee weten te identificeren en 
die de culturele ‘producten’ 100 jaar na datum mee relevant kunnen maken. 
Daarbij laat ik mij graag inspireren door het in de inleiding aangehaalde Ten 
Oorlog. Het programma wist zowel de doorwinterde veteraan van de Eerste 
Wereldoorlog alsook de onwetende leek te boeien. Met een jongensachtige 
onbevangenheid en vanuit een oprechte naïviteit ontdekken de drie, ten oorlog 
trekkende, dagtrippers samen met de kijker de grote en kleinere verhalen van het 
westelijke front. Van weinig academische ambities gespeend, slaagt het program-
ma er in om de geschiedenis op een erg bevattelijke, maar toch correcte manier 
en met veel integriteit tot bij het brede publiek te brengen. Niet elke stad of 
gemeente, laat staan een heemkundige kring, kan echter rekenen op grote 
marketingbudgetten of -fondsen om aan onderzoek te doen om hun initiatief  
te ondersteunen. Het is daarom nood zakelijk terug te grijpen naar creativiteit, 
verbeelding en samenwerking.
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