Reductieprijs voor publicatie ‘Buskruit en Sauerkraut. Oorlogsbronnen in De Zwarte
Doos (20ste eeuw)’
2014 - De Groote Oorlog wordt in al zijn aspecten opnieuw in de belangstelling gebracht aan
de hand van nieuwe publicaties, tentoonstellingen, herdenkingen en manifestaties. Buskruit en
Sauerkraut. Oorlogsbronnen in De Zwarte Doos (20ste eeuw ) is een publicatie van De
Zwarte Doos die al in 2007 van de pers rolde. Stadsarchief en Stadsarcheologie boden hierin
samen een overzicht van de tekst- en beelddocumenten uit de Eerste en de Tweede
Wereldoorlog, bewaard in De Zwarte Doos, alsook van de oorlogsrelicten die door de
archeologen op het terrein waren geregistreerd. Dit boek werd dus niet de zoveelste studie van
een onderwerp gerelateerd aan de beide wereldoorlogen, maar wel een wegwijzer naar de
archivalische en archeologische bronnen die voor een dergelijke studie nuttig kunnen zijn.
Om tegemoet te komen aan de vele potentiele vragen over de oorlogsomstandigheden in het
Gentse, wordt het boek opnieuw in de running gebracht aan het verminderde tarief van 8 euro
om het wetenschappelijk onderzoek rond de Eerste Wereldoorlog te faciliteren.
De hoofdmoot van Buskruit en Sauerkraut bestaat uit een overzicht van de archieven van de
Gentse stadsadministratie, met betrekking tot de beide wereldoorlogen, op basis van de
beschikbare inventarissen en overdrachtslijsten. De geïnteresseerde vorser zal ook zijn gading
vinden in de hoofdstukken waarin de aanwezige egodocumenten zoals dagboeken en
brievencollecties zijn opgenomen evenals in die met betrekking tot de collecties
beeldmateriaal, zoals prenten, affiches, foto’s, prentbriefkaarten.
Een van de iconografische topstukken is het Kriegsalbum von Gent uit 1916. Dit
oorlogsalbum werd opgemaakt door de fotografische afdeling van de Kommandantur Gent en
was bedoeld als souvenir voor de Duitse militairen die in Gent waren gelegerd. Het geeft een
uniek beeld van de bezetting van Gent en omgeving. Naast een gedrukt exemplaar worden in
De Zwarte Doos ook de honderden originele foto’s van het album bewaard. De inventaris
wijdt er een volledig hoofdstuk aan.
Van een andere orde is het overzicht van de materiële oorlogsbronnen in Gent waarvan het
grootste deel verspreid ligt over de hele stad. In Buskruit en Sauerkraut wordt aandacht
besteed aan de Hollandstellung, het vliegveld van het Etappengebied Gent 4, het Oord der
Gefusilleerden aan de Martelaarslaan, een laatste rustplaats van soldaten op de
Westerbegraafplaats, de Gentse oorlogsmonumenten en de bijdrage van luchtfotografie.
Praktisch
Het boek is tegen 8 euro te koop in De Zwarte Doos die open is voor het publiek op maandag
van 8.30 tot 18 uur en van dinsdag tot donderdag telkens van 8.30 tot 16 uur.
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