
Met de rug tegen de muur: 

Tekstaffiches   Eerste Wereldoorlog
Tim De Doncker, Stadsarchief Gent

De herdenking van ‘100 jaar 
Groote Oorlog’ startte voor 
het grote publiek met de pres-
tigieuze VRT-reeks In Vlaamse 
velden. Ook het communicatie-
middel bij uitstek ten tijde van 
de oorlog werd in deze serie 
in de schijnwerpers geplaatst. 
Op het moment dat dokter 
Philippe Boesman de ont-
goocheling van zijn afzetting 
als professor aan de Vlaamse 
Hogeschool tracht te verwer-
ken, halen Duitse officiers zijn 
huis overhoop op zoek naar 
metalen voorwerpen. Wanneer 
Virginie, de echtgenote van de 
dokter, zich afvraagt van waar 
al dat lawaai komt, reageert 
de officier geprikkeld. Hij blaft 
haar af en brult dat de Duitsers 
op zoek zijn naar metaal om 
kanonnen te maken. Wanneer 
Virginie wat verdwaasd toe-
kijkt, voegt hij eraan toe: “Of 
heb je de affiches niet gele-
zen?”

De Duitse officier doelde op de tekst-
affiches die in het straatbeeld verschenen 
en door de overheid werden gebruikt om 
de bevolking in te lichten over werkelijk 
alle aspecten van het leven, van het vor-
deren van goederen over het vastleggen 
van minimum- en maximumprijzen tot het 
fusilleren van spionnen. Deze ‘muurkran-
ten’ werden op vaste plaatsen uitgehan-
gen aan kerken, stations, gemeente- of 
stadshuizen, etc. Mensen troepten rond 
deze affiches samen, namen kennis van 
de boodschap, lazen de inhoud luidop 
voor de analfabete burger en bediscussi-
eerden de nieuwe richtlijnen. De overheid 
verwachtte dat dit medium elke burger 
zou bereiken, al kregen de pastoors voor 
de zekerheid de opdracht om de bood-
schap tijdens de misvieringen nog eens 
te herhalen. 1
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Deze tekstaffiches vormen een uiterst 
belangrijke bron voor de geschiedenis 
van het dagelijks leven in Vlaanderen 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. 2 Veel 
meer dan in vredestijd werden deze affi-
ches gebruikt om de bevolking in te lich-
ten over het wel en wee van de oorlog 
en de consequenties van de strijd voor 
de man en vrouw in de straat. Kortom, 
vier jaar lang (1914-1918) regelden deze 
berichten en proclamaties, gepubliceerd 
door respectievelijk de Belgische over-
heden en de Duitse bezetter, het leven 
van de Vlaamse bevolking. In het licht 
van de herdenkingsgolf rond de Eerste 
Wereldoorlog en de stijgende interesse 
voor de sociale aspecten van het con-
flict, bevatten deze affiches een schat aan 
informatie. Voor zowel professionele als 
niet-professionele onderzoekers zijn het 
uitgelezen didactische instrumenten voor 
het onderwijs en kunnen ze dienst doen 
als een teletijdmachine waardoor geïnte-
resseerden het leven in oorlogstijd beter 
kunnen begrijpen. 3

AlARMbEl
In 2009 trok dr. Luc Vandeweyer, archi-
varis bij het Algemeen Rijksarchief in 
Brussel, aan de alarmbel. In aanloop naar 
de ‘klaprozenexplosie’ stelde hij vast dat 
ondanks de enorme waarde van deze 
tekstaffiches deze nauwelijks ontsloten 
zijn en bovendien in allesbehalve opti-
male omstandigheden worden bewaard, 
nog los van het gegeven dat de affiches 
gedrukt zijn op minderwaardig papier en 
dat veel van de affiches reeds bescha-
digd en vuil waren vooraleer ze in het 
archief kwamen. Dat ze verzameld waren 
in oorlogsomstandigheden was hier niet 
vreemd aan. 4 De media gaven de oproep 
een klankbord, en de kwestie haalde de 
agenda van de Vlaamse overheid. 5 De 
Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, 
Archief & Documentatie (VVBAD) pikte 
de problematiek van de tekstaffiches 
snel op.

Het resultaat was een eerste, welis-
waar incompleet — amper een veer-
tigtal instellingen beantwoordden de 
enquête — overzicht van de bewaarde 
collecties tekstaffiches in Vlaanderen. 
In de praktijk veranderde er echter wei-
nig tot niets en dit tot groot ongenoe-
gen van bijvoorbeeld historica prof. dr. 
Sophie de Schaepdrijver (Pennsylvania 
State university), auteur van het stan-
daardwerk over 1914-1918. 6 In een recent 
interview onderstreept ze het belang van 
meer ruimte voor historisch onderzoek op 
basis van archivalia met betrekking tot de 
oorlogsperiode. De realiteit van de oor-
log achterhaal je immers niet door een 
kerkhof te bezoeken of klaprozen rond 
te strooien, maar door archiefonderzoek. 
Archieven zijn niet sexy, maar wel funda-
menteel. Tevens legt ze de vinger op de 
wonde en klaagt ze de gebrekkige steun 
aan archieven aan. Ze illustreert haar 
betoog niet toevallig met de huidige toe-
stand van de uiterst belangrijke muuraf-
fiches. Duizenden van dergelijke affiches 

liggen in het archief. Als je die niet digita-
liseert, gaan ze reddeloos verloren, want 
ze verpulveren en verdwijnen voorgoed. 
Er is al veel verdwenen. Al jaren trekt men 
aan de alarmbel: het moet nú. 7

OPlOSSING
Na de eerste voorzichtige pogingen om 
aan de problematiek van de tekstaffiches 
te verhelpen zat het erfgoedveld echter 
niet volledig stil. Enkele initiatieven kwa-
men van de grond. Bijvoorbeeld in het 

“DEZE TEKSTAFFICHES VORMEN EEN 
UITERST BELANGRIJKE BRON VOOR 
DE GESCHIEDENIS VAN HET DAGELIJKS 
LEVEN IN VLAANDEREN TIJDENS DE 
EERSTE WERELDOORLOG.”

Stadsmus, het Hasselts Stadsmuseum, 
werden aan de hand van een tentoon-
stelling de Hasseltse tekstaffiches in de 
kijker geplaatst 8, het Stadsarchief Aalst 
nam zijn collectie onder handen 9 en het 
Provinciaal Archief West-Vlaanderen 
trad op als coördinator van een digita-
liseringsproject in West-Vlaanderen. 10 
In de aanloop van de talrijke activitei-
ten in het kader van de herdenking van 
de Eerste Wereldoorlog blies FARO, het 
Vlaams steunpunt voor cultureel erf-
goed, recent het dossier nieuw leven in. 
Verschillende erfgoedbewarende instel-
lingen, met name Cultuuroverleg 07, In 
Flanders Fields Museum, Provinciearchief 
West-Vlaanderen, Stadsarchief Aalst, 
Stadsarchief Gent, Stadsarchief Lier en 
universiteitsbibliotheek Gent sprongen 
mee op de kar. Deze partners werkten 
een integraal project rond de lokalisa-
tie, inventarisatie, restauratie, digitalise-
ring, duurzame bewaring en ontsluiting 
van de tekst affiches in het (toenmalige) 
Vlaanderen en Brussel uit en dit met 

financiële steun van de Vlaamse Overheid 
binnen het kader van een cultureel-erf-
goedproject. 11

Dit driejarig project ging van start op 1 
oktober 2013 en heeft onder meer tot 
doel de volledige Vlaamse en Brusselse 
collectie tekstaffiches online toegankelijk 
te maken. Daarnaast streven de partners 
naar het opbouwen van expertise omtrent 
alle aspecten van online collectieregis-
tratie, inventarisatie en digitalisering, 
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waardoor ze tot een best practice komen 
die het volledige Vlaamse erfgoedveld 
een duw in de goede richting zal geven. 
Eén van de grote verschillen met eer-
dere initiatieven is de schaal. Dit project 
tracht het volledig Vlaamse gebied te 
overspannen en maakt het mogelijk con-
clusies te trekken over de verschillende 
bestuurlijke regimes tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Vlaanderen was immers 
ingedeeld in vijf gebieden, namelijk (1) 
een niet bezet deel achter de Ijzer, (2) het 
Operationsgebiet, (3) het Marinegebiet, 
(4) het Etappegebiet en tot slot (5) het 
Okkupationsgebiet. Dit laat toe uitspra-
ken te doen over het gegeven van de 
tekstaffiches, iets wat op dit moment niet 
voor de hand ligt. 

lOKAlISATIE TEKSTAFFICHES
In een eerste fase van het project was 
het uiteraard van belang om zicht te krij-
gen op het corpus van tekstaffiches in 
Vlaanderen en Brussel. Het reeds aan-
gehaalde overzicht naar aanleiding van 
de inspanningen van de VVBAD om het 
lot van de tekstaffiches te verbeteren, 
volstond niet. Aangezien het niet tot de 
mogelijkheden behoorde om zelf alle erf-
goedbewarende instellingen te bezoeken, 
werd er geopteerd om een online sur-
vey rond te sturen. Quasi alle Vlaamse 
archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken 
en heemkundige kringen werden aange-
schreven om de enquête in te vullen. De 
Vlaamse erfgoedcellen spoorden daaren-
boven hun achterban aan om de rond-
vraag ter harte te nemen. Om de zicht-
baarheid van de vragenlijst verder te 
vergroten, werd er via diverse andere 
kanalen (nieuwsbrieven van talrijke instel-
lingen, Twitter, Facebook, etc.) opgeroe-
pen om deel te nemen aan het onderzoek. 
Tot slot werden er in de laatste weken van 
de enquête — instellingen kregen een zes-
tal weken de tijd om de antwoordenlijst 
in te dienen — nog reminders verzonden 
naar talrijke instellingen in het bijzonder. 
Dit gebeurde in hoofdzaak naar instellin-
gen in regio’s waaruit weinig tot geen res-
pons kwam. De projectpartners streven er 
immers naar op het einde van de rit een 
zowel geografisch als qua inhoud repre-
sentatief beeld van de tekstaffiches aan 
het publiek aan te bieden. 

uiteindelijk namen één privépersoon 
en 173 bewaarinstellingen deel aan de 
enquête, meer dan vier keer zoveel als in 
2009. Het profiel van deze organisaties is 
terug te vinden in tabellen 1 en 2. Enkele 
conclusies vallen makkelijk te trekken. 
In de eerste plaats werden voorname-
lijk gegevens verzameld met betrekking 
tot overheidsarchieven. Voor bijna één 

Profiel van de instelling Aantal

Instellingen met een landelijke dimensie 18

Instellingen binnen het lokale kader: overheids-

archieven

101

Instellingen binnen het lokale kader: heemkun-

dige kringen

42

Instellingen binnen het lokale kader: overige 12

Totaal 173

Tabel 1: Profiel van de instellingen die reageerden op de rondvraag.

Tabel 2: Geografische spreiding van instellingen (per provincie/gewest).

Provincie/Gewest Aantal

West-Vlaanderen 52

Oost-Vlaanderen 30

Antwerpen 24

Limburg 23

Vlaams-Brabant 20

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4

Henegouwen 1

Waals-Brabant 1

Totaal 155

op drie stads- en gemeentearchieven is 
de situatie gekend. Dit betekende echter 
niet dat alle stedelijke of gemeentelijke 
archiefverantwoordelijken zelf de gege-
vens bezorgden. In meerdere gevallen 
was het een lid van de plaatselijke heem-
kundige kring die, naast de gegevens van 
de eigen organisatie, ook deze van de 
lokale archiefdienst invoerde. De mobi-
lisatie van het erfgoedveld in de breedst 
mogelijke betekenis bij een bevraging lijkt 
dan ook cruciaal. Ten tweede valt op dat 
de rondvraag in hoofdzaak in de provincie 
West-Vlaanderen weerklank vond. Twee 
redenen spelen hierbij een rol. Enerzijds 
konden we gebruik maken van de gege-
vens die de Provincie West-Vlaanderen 
reeds had verzameld naar aanleiding van 
een gelijkaardig project binnen de pro-
vinciale ruimte. Anderzijds kunnen we 
ons onmogelijk van de indruk ontdoen 
dat de Groote Oorlog sterker leeft in 
West-Vlaanderen. Dit valt ongetwijfeld 

te verklaren door de aanwezigheid van 
het westfront in de provincie. Tot op van-
daag kan men nergens beter de sporen 
van de Eerste Wereldoorlog in het land-
schap zien en nergens leeft de nood aan 
herdenkingsmomenten sterker dan in 
West-Vlaanderen. 12

De deelnemende instellingen werd in eer-
ste instantie gevraagd of (a) de instel-
ling zelf over tekstaffiches beschikte, en 
indien ja hoeveel, en of (b) de instelling 
weet had van overdracht van tekstaf-
fiches naar andere instellingen. De ant-
woorden op de eerste vraag zijn samen-
gebracht in tabel 3 p. 12. 

Ongeveer de helft van de organisaties 
en kringen die de tijd nam om de rond-
vraag in te vullen, liet weten over geen 
tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog 
te beschikken. Met uitzondering van deze 
van het gemeentearchief van Zwalm (aan 
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het Rijksarchief) en de Lokerse heem-
kundige kring De Souvereinen (aan de 
Koninklijke Oudheidkundige Kring van 
het Land van Waas) werden deze aan-
plakbiljetten niet overgeplaatst naar 
een andere bewaarinstelling. Dit bete-
kent echter niet dat deze affiches er 
nooit zijn geweest, enkel dat deze niet 
werden bewaard. Het gemeentebestuur 
van Dessel liet bijvoorbeeld kort na het 
einde van de oorlog weten dat “als gevolg 
van zijn rondschrijven van 17.4.19, griffie, 
wordt medegedeeld aan den gouverneur, 
dat wij niet meer in bezit zijn van oor-
konden van duitschen oorsprong zooals: 
besluiten, proklamatiën, allerhande 
bekendmakingen (aangeplakt of niet) 
die tijdens de bezetting het licht hebben 
gezien, daar wij korts na den wapenstil-
stand al die papieren verbrant hebben.” 13 
We moeten hier uiteraard op onze hoede 
zijn — niets sluit uit dat het hier een ant-
woord betrof uit gemakzucht of om de 

geïnteresseerde te choqueren — en we 
dienen deze passage met een korreltje 
zout te nemen — ondertussen zijn er in 
het gemeente archief van Dessel immers 
al affiches boven water gekomen — maar 
het fragment is tekenend voor hoe 
men kort na de oorlog met de oorlog 
omging. Het opstoken van documenten 
van de bezetter paste ongetwijfeld in 

het verwerkingsproces van de bevolking. 
Regelmatig duiken ook tekstaffiches op 
waarvan de Duitse tekst is afgeknipt. Dit 
fenomeen valt te situeren binnen dezelfde 
ontwikkeling.

22 instellingen (12,71 procent) lieten daar-
naast weten dat ze over tekstaffiches 
beschikken, maar geen enkel idee heb-
ben over het concrete aantal. Dit is sym-
bolisch voor hoe archieven met deze aan-
plakbiljetten lang hebben omgesprongen 
en vaak nog omspringen (cfr. infra). 
Voorts bezit één op vijf instellingen louter 
een gering aantal affiches (≤ 50). De kans 
dat het hier over volledige reeksen gaat 
is dan ook bijzonder klein. 34 instellin-
gen (19,65 procent) hebben verder meer 
dan 50 tekstaffiches in hun collectie, 
wat wijst op archieven die min of meer 
volledig bewaard bleven. Niet toevallig 
gaat het hierbij in eerste instantie om de 
archieven van de Vlaamse provinciale 
hoofdsteden (Antwerpen, Brugge, Genk, 
Gent en Leuven). Daarnaast beschik-
ken tevens tal van andere steden over 
uitgebreide archieven (Dendermonde, 
Diest, Eeklo, Halle, Lier, Mechelen, Menen, 
Oudenaarde, Roeselare, Ronse, Tielt en 
Tienen). Dat tekstaffiches echter niet 
louter een stedelijk fenomeen waren, 
bewijzen verder de uitgebreide archie-
ven van een groot aantal gemeenten 
(Balen, Beveren, De Haan, Heist-op-den-
Berg, Kontich, Lichtervelde, Lubbeek, 
Maldegem, Stekene, Wetteren, Wevelgem 
en Wingene). Talrijke tekstaffiches bevin-
den zich ten slotte ten gevolge van een 
doelbewust verzamelbeleid in de collec-
ties van het In Flanders Fields Museum 
(Ieper), de Katholieke universiteit Leuven, 
het Koninklijk Museum van het Leger 
en de Krijgsgeschiedenis (Brussel), het 
Museum voor Industriële Archeologie 

Aantal/Categorie 0 1-10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-500 +500 Aanwezig

1 9 5 0 0 1 1 1 1 0

2 38 12 1 2 4 3 10 13 18

3 30 6 2 2 0 0 0 0 2

4 6 2 1 1 0 0 0 0 2

Totaal 83 25 4 5 5 4 11 14 22

Totaal (in procent) 47,98 14,45 2,31 2,89 2,89 2,31 6,36 8,09 12,71

Tabel 3: Aantal (unieke) tekstaffiches per type instelling.
(Legende: 1 = Instellingen met een landelijke dimensie, 2 = Instellingen binnen het lokale kader: overheidsarchieven, 3 = Instellingen binnen het lokale kader: 
heemkundige kringen, 4 = Instellingen binnen het lokale kader: overige).

“ER MOET Nu ACTIE ONDERNOMEN 
WORDEN OF LATERE GENERATIES 
ZuLLEN DE TEKSTAFFICHES NIET MEER 
KuNNEN AANSCHOuWEN, OP WELKE 
MANIER DAN OOK.”
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