Bronverwijzing citaten expogids ‘Boter bij de vis’
Door een redactiefout is de bronverwijzing van de gebruikte citaten in de brochure niet vermeld.
Hierbij een rechtzetting.

“Wij hebben ons huis zien branden met den geheelen oogst er in, alsook koeien, vaarzen en varkens
als ook een ezel en kar getuig, alle akkergerief huismeubelen, bedden en alle kleederen.”
Landbouwer Ferdinand Corbeels, Buken (Kampenhout), 23 september 1914.
Bron: Gemeentearchief Kampenhout
“Ik herinner mij ook dat er reuzel was en suiker en bloem, want dat moest ik helpen afwegen. De
kelder stond vol met hele grote zakken. Dat kwam allemaal van de Amerikanen.”
Gabrielle Martens, Kerkom (Boutersem), 1915
Bron: De Keyzer, D., De keuken van meesters en meiden, Leuven, 1997, p. 138.
“Het dier is aangeslagen en moet geleverd worden en de jongen staat daar, houdt het geitje aan het
zeel en streelt het met de andere hand over de rug, maar terwijl rollen grote tranen uit zijn ogen over
zijn wangen op zijn kiel.”
Schrijver Stijn Streuvels, Ingooigem, 19 oktober 1917
Bron: Streuvels, S., In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog,
Brugge/Nijmegen, 1979, p. 642.
“Op vele velden wordt klaver gestolen voor de konijnen. Zelfs wordt ’s nachts of bij duisternis vee te
grazen geleid op andermans goed, terwijl men elders al aardappelen begint te roven.”
Onderwijzer Jan De Belser, Berlaar-Heikant (Berlaar), 5 juni 1916
Bron: Serrien, P., Oorlogsdagen. Overleven in bezet Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog,
Antwerpen, 2013, p.
“De aanblik van een Duitser maakt me woest. Ik heb onlangs nog tegen een vriendin gezegd dat
iedere keer dat ik een Duitser zie, ik een gram aan gewicht verlies.”
Brouwersvrouw Flavie De Preter, Antwerpen, 17 maart 1916
Bron: De Keyzer, D., Nieuwe meesters, Magere tijden. Eten en Drinken tijdens de Eerste
Wereldoorlog, Leuven, 2013, p. 180.
“Langsaam komen de vluchtelingen terug men ziet alle dage het getal vermeerderen meest per schip
komen de visschers het vervoer met den trein gaat zeer slecht om van Brussel naar Oostende te
komen duurt het soms 2 dagen”
Tramconducteur Charles Castelein, Oostende, 11 november 1918
Bron: Vermaut, C. (red.), Het Oostendse oorlogsdagboek van Charles Castelein, 1914-1918, Oostende,
1998, p. 37.

