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“Zoo zal, in de eeuwen, hij die ziet de zon vergaan in luchten rood
van bloed, en ’t lijden is vergeten, dat hem de wereld schonk van
haat en nood ontdaan vol twijfel luisteren op de naklank onzer
kreten.”
Korp. Daan F. Boens, uit “Menschen in de grachten” (De Panne,
1918).

Noodgraf van een Belgische soldaat in Groot-Zemst in 1914 (©Y. Moerman/Gemeente Zemst).
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Voorwoord
Reeds bij de samenstelling van de fel gesmaakte tentoonstelling “100 jaar Groote Oorlog” die de heemkundige
kring de Semse organiseerde in november 2014 ontstond de idee om alle opgedoken gegevens te bundelen in een
boek.
Wij willen ons in deze publicatie vooral richten op de gebeurtenissen in onze eigen deelgemeenten. De inwoners
van Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst en Zemst- Laar zullen weer tot leven gebracht worden en de
lezer vertellen over wat hen is overkomen in die verschrikkelijke maanden augustus en september 1914, toen hier
hevig slag geleverd werd. Ze zullen getuigen van de vele burgerslachtoffers, de oorlogsmisdaden, de
weggevoerden en opgeëisten, de enorme materiele schade en het moeizaam leven (of “overleven”) tijdens vier
lange bezettingsjaren.
Het is immers een feit dat in onze gemeenten zéér hevig slag geleverd werd bij de Eerste en Tweede Uitval van
het Belgische leger uit Antwerpen (in augustus en september 1914). In de algemene literatuur over WOI wordt
over die bewegingsoorlog nogal snel heen gegaan: van de vernieling van de fortengordel rond Luik gaat men vaak
als het ware dadelijk over naar de uitzichtloze loopgravenoorlog aan de IJzer. De paar maanden daartussen lijken
daardoor van weinig belang... Wel wordt er (terecht) veel aandacht besteed aan de vernielingen van Leuven,
Dendermonde en andere zogenaamde martelaarssteden. Maar daardoor wordt het leed in Zemst onrecht
aangedaan. In onze fusiegemeente lag het aantal burgerslachtoffers ten gevolge van de wandaden van de
Duitsers procentueel even hoog, zoniet hoger... Ook de tol aan verwoeste gebouwen – vergeleken met het totale
aantal woningen – was zwaarder dan in de opgesomde steden. Niet voor niets gingen foto’s, gemaakt door
oorlogsjournalisten in onze geteisterde dorpen, de wereld rond en gaven de aanzet tot een ware golf van
internationale solidariteit.
De herdenking van 100 jaar Groote Oorlog, met al de plaatselijke initiatieven door gemeenten, heemkundige
kringen en zelfs hier en daar privépersonen, bracht ook een vernieuwde interesse. Het aantal boeken over WOI is
ondertussen niet meer te tellen. Publicaties van oude dagboeken, briefwisseling en fotomateriaal, maar ook
studies over bepaalde deelaspecten van de oorlog en de vaak penibele leefomstandigheden brengen een
postume hulde aan zij die sneuvelden en aan de vele burgerslachtoffers.
Een héél groot deel van onze huidige bevolking is niet in Zemst geboren en getogen. Met dit boek richten we ons
niet enkel op de geboren Zemstenaar, maar willen we ook aan inwijkelingen vertellen wat de Groote Oorlog voor
hun nieuwe woonplaats betekend heeft. We willen het collectieve geheugen over de gebeurtenissen in de streek
tussen Vilvoorde, Grimbergen, Humbeek, Mechelen en Boortmeerbeek bijspijkeren.
Wij konden daarvoor (gelukkig) beroep doen op heel wat archiefmateriaal van verschillende instellingen en reeds
bestaande publicaties. We gingen zelfs te rade bij de archieven van de toenmalige vijand. Bovendien gaven
talrijke groot-Zemstenaars gunstig gevolg aan onze oproep om met uniek materiaal, meestal uit het
familiearchief, voor de dag te komen. Zo konden wij beetje bij beetje de stukjes van de grote puzzel samenvoegen
tot één overzichtelijk geheel.1
Wat hebben onze voorouders hier allemaal te verduren gekregen tijdens de Eerste en Tweede Uitval van het
Belgische leger uit Antwerpen? Hoe ondergingen zij de ongemeen hevige gevechten, waar ze op ongelukkige
manier in terecht gekomen waren? Welke woningen en openbare gebouwen werden verwoest? Wie waren de
burgerslachtoffers en hoe kwamen zij om het leven? Hoe nam de bevolking het leven opnieuw op na de
1

Aangezien de deelgemeenten Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst en Zemst-Laar in WOI nog niet samengevoegd
waren tot de huidige fusiegemeente Zemst kunnen de termen “Zemst” of “Zemstenaars” voor verwarring zorgen. Daarom
zullen we steeds de naam van de oorspronkelijke deelgemeente (of de inwoners ervan) gebruiken. “Zemst” en “Zemstenaars’
zullen dan gebruikt worden als aanduiding van de oude gemeente Zemst en haar inwoners. Wanneer we het totale
grondgebied van de huidige fusiegemeente bedoelen zullen we spreken van “groot-Zemst”, de inwoners van groot-Zemst
duiden we voortaan aan met “groot-Zemstenaars”.
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rampzalige gebeurtenissen van 1914? Hoe zat het hier met de voedselvoorziening, de opeisingen en de verplichte
tewerkstelling? Deze publicatie wil enerzijds een samenvatting bieden van de militaire gebeurtenissen in de
streek, maar focust vervolgens vooral op de vier jaren van Duitse bezetting.
Het lot van de 6 deelgemeenten, die sinds de fusie van 1977 het grondgebied van Zemst uitmaken, was tijdens de
gevechten zeer verschillend door de wisselende krijgskansen. Daarom was het nodig om per gemeente of
parochie dieper in te gaan op de tragische gebeurtenissen. Een algemeen beeld van de gevechten in de
fusiegemeente Zemst is daardoor moeilijk te geven. Daarvoor gebeurde er trouwens te veel tegelijkertijd.
Het is ook zo dat – eens het front zich gestabiliseerd had aan de IJzer – er niet meer gevochten werd hier bij ons.
De bezettingsmaatregelen vanaf midden september 1914 laten zich beter veralgemenen. De
uitzonderingstoestand die toen heerste was gelijk in alle deelgemeenten, ja zelfs in de ganse regio.
Globaal kunnen wij stellen dat de groot-Zemstenaar een eeuw geleden méér dan zijn deel van de oorlogsellende
over zich heen kreeg. Of om het kernachtig met de woorden van de toenmalige pastoor van Elewijt te zeggen: “’t
Was geen oorlog, maar eerder een moord- en dieverij en eene vrouwenverkrachting”.

De samenstellers.
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