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De Kleine Gastbijdrage over de Groote Oorlog

>H[�ZJOYLLM�PR�VW�OL[�LPUKL�]HU�TPQU�Z[\RQL�PU�=0--ÅHZO���&�
“2014 – 1 zal de geschiedenis ingaan als een “hip” jaar.” 
2013 dus. En zie: de “hype” is reeds aangebroken. De Groote
/LYKLURPUN�]HU�KL�.YVV[L�6VYSVN�PU������PZ�UVN�UPL[�LLUZ�
begonnen. Radio, tv, tijdschriften, kranten. En boeken, boeken,
boeken... De Groote Oorlog is hip. Met een even groot 
LU[OV\ZPHZTL�HSZ�PU�KL�ILNPUKHNLU�]HU�OL[�.YVV[L�JVUÅPJ[�^PS�
iedereen alles verslinden en alles meemaken. 
=LLS�TLLY�KHU�^H[�LY�]LYZJOLULU�PZ�LU�VUNL[^PQMLSK�UVN�aHS�
]LYZJOPQULU��^PS�PR�QL�]HUKHHN�KHU�VVR�UPL[�HHUIPLKLU��ILZ[L�
SLaLY��+L�QHHY^PZZLSPUN�PZ�[YV\^LUZ�LLU�WLYPVKL�]HU�[LY\NRPQRLU��
van vooruitkijken, van bezinning. Deze heel kleine bloemlezing 
van een aantal recente schrijfsels kan je misschien hierbij helpen.

¸/HHZ[�aLRLY�PZ�OL[�]VVYHS�Km[�^H[�VUZ�VVR�]VSNLUK�QHHY�aHS�
ISPQ]LU�PU[YPNLYLU��MHZJPULYLU�LU�UPL\^ZNPLYPN�OV\KLU�PU�KH[�NYV[L�
LWVZ�]HU�º���º��!�OL[�VU^LLYZ[HHUIHYL�]LYTVNLU�]HU�KL�TLUZ�
VT�aPQU�]LY^VY]LU�NLS\R�[VJO�^LLY�VT�aLLW�[L�OLSWLU��,LU�
WHZRSHHY�HU[^VVYK�VW�HS�VUaL�]YHNLU�OLIILU�^L�OVUKLYK�QHHY�
SH[LY�UPL[��a\SSLU�^L�TPZZJOPLU�UVVP[�OLIILU�¹
Rolf Falter, Knack, 13 november 2013

¸>L�TVL[LU�HM�]HU�VUaL�ULPNPUN�VT�SLZZLU�[L�^PSSLU�[YLRRLU�
\P[�KL�,LYZ[L�>LYLSKVVYSVN��+PL�VVYSVN�PZ�OL[�^HHYK�KH[�QL�KL�
tijd neemt om de complexiteit ervan te bekijken. Wat deed die 
TLUZLU�KVVYNHHU&�+H[�HJO[LYOHHS�QL�UPL[�KVVY�LLU�RLYROVM��ZPJ��
te bezoeken, klaprozen te strooien en dan te zeggen: nooit meer 
VVYSVN��6W�KPL�THUPLY�RVT�QL�UPL[�[V[�LLU�ILNYPW!�QL�^LL[�HS�]HU�
[L]VYLU�^H[�QL�TVL[�KLURLU��>L�^t[LU�U\�^LS�KH[�OL[�LYN�^HZ��
Ik moet de eerste glorierijke beschrijving van die oorlog nog 
tegenkomen, hoor.” 
Sophie De Schaepdrijver, website Knack, 7 november 2013

“Ik ben opgegroeid in de Westhoek. Als je dan een beetje ogen 
in je lijf hebt, kruipt de Groote Oorlog van jongs af in je ziel. 
0R�^HZ�HJO[�QHHY��PR�RYLLN�LLU�LJO[L�ÄL[Z�LU�NPUN�KL�WVSKLYZ�PU��
Bij thuiskomst zei ik – geschokt – tegen mijn moeder: ‘Moetje, 
OL[�SPN[�OPLY�]VS�KVVPL�ZVSKH[LU�»�+L�VVYSVNZNYH]LU�^LYR[LU�KPLW�
op me in. Ik heb er een levenslange fascinatie voor de Eerste 
Wereldoorlog aan overgehouden.”
Michiel Hendryckx, “Knack”, 6 november 2013

Patrick Bracke
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Boekhoute. De dodendraad. © Freddy Rottey, 2013
In Boekhoute, in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen, is onlangs dit kunstwerk van Wesley Meuris (Lier, 1977) 
aangebracht. Het is een symbolische voorstelling van “De  Draad” of “De Dodendraad”, de elektrische versperring waarmee de 
Duitsers in de Eerste Wereldoorlog wilden voorkomen dat personen uit het bezette België naar Nederland konden ontkomen.

0U�KLaL�Y\IYPLR�ULTLU�^L�
berichten op die niet verschenen 
aPQU�VW�^^ �̂^V��IL�PU�KL�Y\IYPLR�
“Persberichten”. De site publiceert 
V�H��HY[PRLSZ�\P[�KL�>LZ[OVLR�LKP[PLZ�
]HU�¸/L[�5PL\^ZISHK¹�

9 oktober 2013 – Vicenza (Italië): 
In de Presena gletsjer in de 
Italiaanse Alpen ontdekte men 
enige tijd geleden de lichamen 
van 2 jonge onbekende soldaten, 
toebehorend aan het regiment 
¸2HPZLYZJO�[aLU¹��ILYN[YVLWLU��]HU�
OL[�6VZ[LUYPQRZ�/VUNHHYZL�SLNLY��
AL�aPQU�^HHYZJOPQUSPQR�NLZUL\]LSK�
PU�TLP�� ����+VVY�KL�RYHJO[�]HU�
KL�NSL[ZQLY�^HYLU�KL���SPJOHTLU�
HHU�LSRHHY�NLRSLLMK��AL�^LYKLU�
ILNYH]LU�PU�7LPV��aLSMZ[HUKPNL�
WYV]PUJPL�;YLU[PUV����)YVU!�;OL�
,JVUVTPZ[�

14 oktober 2013 – Verdun 
(Frankrijk)!�;̂ LL�)LSNLU�aPQU�]VVY�
de correctionele rechtbank van 
Verdun via snelrecht veroordeeld 
[V[���LU���THHUKLU�JLS��/\U�^HNLU�
^LYK�PU�ILZSHN�NLUVTLU�LU�aL�
moeten ¤ 600 schadevergoeding 
betalen. Ze hadden geprobeerd 
met een beitel offerblokken open 
te breken in het ossuarium van 
Douaumont. Een Duitse toeriste 
kon de politie op het spoor zetten. 
�)YVU!�3»,Z[�9tW\ISPJHPU�

19 oktober 2013 – Leeuwarden 
(Nederland): Bij een grote brand in 
OL[�JLU[Y\T�]HU�3LL\^HYKLU�]HS[�
het geboortehuis van Margaretha 
Geertruida Zelle aan vlammen ten 
prooi. Deze dame van lichte zeden 
is beter gekend als Mata Hari die 
LY�OL[�SPJO[�aHN�PU�������4H[H�/HYP�

^HZ�LLU�KHUZLYLZ�LU�ZWPVUUL�\P[�
KL�,LYZ[L�>LYLSKVVYSVN��AL�^HZ�
de minnares van hoge Franse 
VMÄJPLYLU��KPL�aL�TPSP[HPYL�NLOLPTLU�
aV\�OLIILU�VU[M\[ZLSK��0U�� ���
^LYK�aL�PU�-YHURYPQR�[LY�KVVK�
veroordeeld en gedood door een 
]\\YWLSV[VU���)YVU!�+L�9LKHJ[PL�

24 oktober 2013 – Londen 
(Verenigd Koninkrijk): 
>HHYZJO\^PUN�]VVY�ZJOVSLU�KPL�
eraan denken om gasmaskers uit 
de Eerste Wereldoorlog effectief 
te gebruiken als pedagogisch 
lesmateriaal: er kunnen 
asbestvezels vrijkomen. De 
voorzitter van een parlementaire 
commissie voor veiligheid en 
gezondheid stuurde de boodschap 
\P[���)YVU!�4LYPKPHU�¶�0;=�

MENTIONED IN DESPATCHES
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HET ONTROERPARCOURS VAN ...
Deze rubriek staat open voor al wie een 
speciaal plaatsje in haar of zijn hart heeft 
voor een plaats, een lied, een boek, een 
ÄST������^HHY�KL�.YV[L�6VYSVN�HHU�IVK�
komt. 

+L�]YHHN�^HHYVT�KL�,LYZ[L�>LYLSKVVYSVN�
TPQ�ISPQM[�ILYVLYLU��R^HT�^LS�VW�LLU�
zeer symbolisch moment. We stonden 
op het punt om te vertrekken naar onze 
vakantiebestemming: Kobarit in Slovenië 
en de streek de Monte Pasubio en Monte 
Grappa in Italië.  
/L[�^LYK�LLU�]YHHN�KPL�TPQ�[PQKLUZ�KLaL�
vakantie niet meer losliet en moeilijker te 
ILHU[^VVYKLU�^HZ�
dan aanvankelijk gedacht.

(SZ�]VVYSVWPNL�ZSV[ZVT�RVT�PR�[V[�[^LL�
gedachten: vooreerst de mogelijkheid van 
de realistische verbeelding en daarnaast 
KL�UPL[�HÅH[LUKL�UPL\^ZNPLYPNOLPK�UHHY�
hoe groepen van mensen in staat zijn 
om dergelijke immense, langdurige, 
grootschalige projecten met hun 
IL^VUKLYLUZ^HHYKPNL�LU�HMZJO\^LSPQRL�
gevolgen te realiseren. 

De Eerste Wereldoorlog heeft mij altijd 
ruimte gegeven om te kunnen dromen, 
de uitnodiging om de realiteit van het 
platteland van de jaren zestig en zeventig 
]HU�]VYPNL�LL\^�[L�V]LYZ[PQNLU��(SZ�RSLPUL�
QVUNLU�R^HT�PR��OVL^LS�UPL[�\P[�KPL�I\\Y[�
afkomstig, van tijd tot tijd naar Ieper en 
zag ik ‘het museum’ op de zolders van 
KL�3HRLUOHSSL��NPUNLU�^L�VW�ILaVLR�UHHY�
de kleine en grote begraafplaatsen in de 
streek. Het gaf ruimte tot verbeelding: 
zoveel soldaten in deze streek honderd 
jaar geleden, mannen van over de 
OLSL�^LYLSK�KPL�UHHY�KLaL�RSLPUL�WSLR�
R^HTLU��THHY�VVR�TLUZLU�]HU�V]LY�KL�
OLSL�^LYLSK�KPL�UHHY�OPLY�R^HTLU�VT�
hun familielid te herdenken. Het gaf mij, 
VWNLNYVLPK�PU�LLU�MHTPSPL�^HHY�VW�YLPZ�
NHHU�UPL[�HHU�KL�VYKL�^HZ��KL�Y\PT[L�VT�
[L�KYVTLU�]HU�TLLY��LLU�^LYLSK�I\P[LU�
OL[�KVYW�^HHY�PR�VWNYVLPKL��/L[�OHK�PL[Z�
exotisch, iets van ‘verre landen’ maar gaf 
ook de hoop dat het leven iets groots, 

iets overstijgends, iets van mogelijkheden 
voorbij de grenzen kon zijn.

3HUNL�[PQK�ISLLM�KL�PU[LYLZZL�]VVY�KL�
Groote Oorlog sluimeren. En toch, 
telkens ik in de streek passeerde, bleef 
mijn blik hangen bij de begraafplaatsen. 
+L�PU[LYLZZL�^LYK�VWUPL\^�NL^LR[�KVVY�
de Vredesconcerten. Voor mij speelden 
aL�PU�VW�^H[�aV�^LaLUSPQR�PZ�]VVY�TLUZLU!�
het vertellen en horen van verhalen die 
er toe doen, verhalen die raken, verhalen 
KPL�VT�ttU�VM�HUKLYL�YLKLU�LLU�[YPNNLY�
aPQU�]VVY�^H[��IL^\Z[�VM�VUIL^\Z[��HHU�
de binnenkant van mensen leeft. 

De nagedachtenis van de Eerste 
Wereldoorlog heeft dit meer dan andere 
oorlogen. Het is een stuk geschiedenis 
dat dicht genoeg ligt om er gevoelsmatig 
een band mee te hebben en dus meer 
KHU�ºOPZ[VYPZJOL�RLUUPZ»�RHU�aPQU��^PL�]HU�
ons heeft niet een familielid dat niet heeft 
gevochten, dat niet is gesneuveld, dat 
UPL[�VW�LLU�VM�HUKLYL�^PQaL�PZ�NLYHHR[�
KVVY�KLaL�VVYSVN�&��

De Eerste Wereldoorlog is ook een 
nog steeds zeer visuele oorlog, die 
merktekens heeft in het landschap 
en dus ‘voorstelbaar’ is.

De Eerste Wereldoorlog heeft dus de 
ingrediënten die kunst ook heeft: een 
NYPQWIHYL�LU�PU�aLRLYL�TH[L�IL�NYPQWIHYL�
realiteit geeft de mogelijkheid tot het 
creëren van enige verbeelding die 
HHUZS\P[�IPQ�^H[�]VVY�VUZaLSM��HS�VM�UPL[�
IL^\Z[��ILSHUNYPQR�PZ�

Voor mij laat de Eerste Wereldoorlog 
KP[�THRRLSPQRLY�[VL�KHU�KL�;̂ LLKL�
Wereldoorlog. Deze oorlog behoort toe 
HHU�TPQU�V\KLYZ��KP[�^HZ�PZ�O\U�VVYSVN�
en daaraan maak je je ondergeschikt. 
Aan hun verhalen en hun emoties, 
decennia later nog, raak je niet zo maar 
met je eigen verbeelding en verhalen. 
Het is mij altijd blijven fascineren dat 
de Eerste Wereldoorlog lange tijd een 
º^LNNLTVMMLSKL»�VVYSVN�^HZ��/L[�RVU�

VVR�UPL[�HUKLYZ��OPQ�^LYK�V]LYZJOHK\^K�
KVVY�KL�;̂ LLKL�>LYLSKVVYSVN�KPL�[^PU[PN�
QHHY�SH[LY�ILNVU��/L[�^HZ�WHZ�[VLU�
het emotionele stof van deze oorlog 
^H[�ULLYK^HYYLSKL�KH[�^L�KL�,LYZ[L�
>LYLSKVVYSVN�VWUPL\^�[LU�]VSSL�RVUKLU�
zien. 

De voorbije jaren verdiep ik mij, ook op 
WYVMLZZPVULLS�]SHR��PU�KL�]YHHN�VW�^LSRL�
^PQaL�NYVLWLU�TLUZLU�[V[�ILZSPZZPUNLU�
komen, soms met verbluffende en soms 
met tragische resultaten; de dynamiek 
van groepen die zich voordoet in 
gezinnen, in organisaties, in politieke 
besluitvorming. De dynamiek van 
groepen, klein of groot, is een ontzettend 
krachtige hefboom om zeer goede en 
zeer slechte resultaten neer te zetten. In 
onze geïndividualiseerde samenleving is 
LY�^LPUPN�VM�NLLU�Y\PT[L�VT�OPLYIPQ�UVN�
Z[PS�[L�Z[HHU��6VR�KL�^L[LUZJOHW��NLYPJO[�
VW�TLL[IHHYOLPK��PU�KLaL�JVU[L_[�TLLY�
LLU�PSS\ZPL�KHU�LLU�YLHSP[LP[��SHH[�KP[�UPL[�
meer toe. 
Het bestuderen van de dynamieken van 
NYVLWLU�SHH[�NLLU�ZPTWLSL�ºVVYaHHR�
gevolg’ resultaten toe, het is geen 
makkelijk te slikken hapklare brok kennis. 
 
,U�[VJO�^HZ�KL�,LYZ[L�>LYLSKVVYSVN�ttU�
NYVV[�RS\^LU�]HU�RSLPUL�LU�NYV[L�NYVLWLU�
van mensen die iets probeerden te 
YLHSPZLYLU�LU�ZVTZ�NVLK�ZHTLU^LYR[LU�
en vaak compleet de mist in gingen. 
De groepsdynamiek is terug te vinden in 
MLUVTLULU�aVHSZ�ºJVSS\ZPL»�¸^L�KHJO[LU�
^LS�KH[�OL[�UPL[�NVLK�aH[��THHY�^L�
durfden het niet te zeggen en gingen 
KL�HMNYVUK�PU¹��

Of in het omgaan met complexe 
]YHHNZ[\RRLU�KPL�VWNLZWSP[Z[�^LYKLU�
opgelost, zoals experten die probeerden 
op elk deelterrein een goede beslissing 
te nemen, maar in het geheel van de 
VWSVZZPUN�MV\[�^HYLU� 
Of tijdsdruk die leidde tot beslissingen 
KPL�^LPUPN�KVVYNLZWYVRLU�LU�KVVYKHJO[�
^HYLU�LU�K\Z�HJO[LYHM�aLLY�MV\[�� 
6M�UVN��^LSRL�THJO[Z]LYOV\KPUNLU�



speelden er tussen de leden van de 
NYVLW�KPL�TVLZ[�ILZSPZZLU��^HHYKVVY�KL�
beslissing minder een oplossing voor het 
WYVISLLT�KHU�^LS�LLU�^LLYZWPLNLSPUN�
]HU�LLU�THJO[ZZ[YPQK�^HZ&� 
6M�PU�^LSRL�TH[L�aPQU�^L�UVN�PU�Z[HH[�
om eigen verlangens op zij te zetten, 
te ‘lijden’ voor het grotere belang van 
KL�NYVLW��SLLZ�VVR�ºKL�UH[PL»���/L[�
zijn groepsdynamische elementen die 
dagdagelijks in beslissingsprocessen 
in gezinnen, organisaties, politiek… 
aPJO�Z[LLKZ�VWUPL\^�]VVYKVLU�

�IHURLUJYPZPZ��SHUNK\YPNL�
YLNLYPUNZ]VYTPUN¯���

Niet zonder betekenis is dat de 
ervaringen van de Eerste Wereldoorlog 
PUZWPYLYLUK�aPQU�NL^LLZ[�PU�OL[�
VU[^PRRLSLU�]HU�[OLVYPL�OPLYV]LY!�ttU�
van de grondleggers om na te denken 
over hoe beslissingsprocessen in 
NYVLWLU�]LYSVWLU��>PUMYLK�)PVU��^HZ�
een oudgediende. De bovenstaande 
vragen begonnen bij hem te rijzen 
toen hij meevocht in de tankslag 

]HU�*HTIYHP!�^HHYVT�RVU�LLU�
kleine groep van soldaten in een 
tank in een gevaarlijke zone zonder 
]S\JO[TVNLSPQROLPK�ZVTZ�LMÄJPwU[�ISPQ]LU�
ZHTLU^LYRLU�[LY^PQS�HUKLYL�NYVLWLU�PU�
dezelfde omstandigheden hulpeloos en 
VUTPKKLSSPQR�^LYKLU��HMNLZSHJO[&�5H�KL�
;̂ LLKL�>LYLSKVVYSVN�YPJO[[L�)PVU�TLL�
het befaamde Tavistock Institute for 
/\THU�9LSH[PVUZ�PU�3VUKLU�VW��
maar dat is een ander verhaal.

Joost Vanhaecke

Wist je dat …

¯�^H[����HWYPS�]VVY�(\Z[YHSPwYZ�LU�5PL\^�
ALLSHUKLYZ�PZ��]VVY�KL�;\YRLU�����THHY[�
PZ&

… de perceptie dat Gallipoli vooral een 
aHHR�LU�VMMLY�PZ�NL^LLZ[�]HU�(\Z[YHSPw�LU�
5PL\^�ALLSHUK�LLU�MV\[L�WLYJLW[PL�PZ��
^HU[�-YHURYPQR�LU�.YVV[�)YP[[HUUPw�[LSKLU�
LY�TLLY�NLZUL\]LSKLU&

¯�VUaL�LLYZ[L�;\YRZL�NPKZ�HSZ�LLU�^HYL�
WVSP[PJVSVVN�^PZ[�[L�]LY[LSSLU�KH[�LLU�
KLTVJYH[PL�UPL[�^LYR[�^HUULLY�[^LL�
UH[PLZ�KLLS�\P[THRLU�]HU�ttU�SHUK&

… de lunches verzorgd door het 
management van The Gallipoli Houses 
MHU[HZ[PZJO�^HYLU&

… Piet het eerste gedeelte van de reis 
HMZSVV[�TL[�LLU�KPQR�]HU�LLU�ZSV[HUHS`ZL&

… Gilbert meer dan lof verdient voor zijn 
W\PRL�SVNPZ[PLRL�VYNHUPZH[PL&

Tot volgend jaar !

Patrick Boone

“Turkish Daily News” van de secretaris
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‘Het ultieme slagveld van de Eerste 
Wereldoorlog’. Zou de zesde reis van 
de Vrienden van het in Flanders Fields 
T\ZL\T�VUZ�KHHYTLL�JVUMYVU[LYLU&�
AV\KLU�2VLU�2VJOZ�^VVYKLU�V]LY�
KH[�\S[PLTL�VVR�SL[[LYSPQR�^HHY�aPQU&�+H[�
.HSSPWVSP�OL[�\S[PLTL�ZSHN]LSK�PZ&�1H��K\Z�

Gallipoli is naast het ultieme ook het 
ILZ[�IL^HHYKL��5H[\\YSPQR�ISPQ]LU�KL�
Dolomieten en het ongerepte landschap 
in het grensgebied van Slovenië 
onvergetelijk, maar ze hebben, gelukkig 
maar, nog iets meer dan ‘oorlog’ te 
bieden. Gallipoli is oorlog. Veel oorlog, 
^LPUPN�]YLKL�^HU[�KP[�ZJOPLYLPSHUK�PZ�
^LNLUZ�aPQU�SPNNPUN�U\�LLUTHHS�NLKVLTK�
strategisch duizendmaal belangrijker te 
aPQU�KHU�WHR^LN�LYNLUZ�LLU�>LZ[OVLR��
º+L�V\KL�.YPLRLU�^PZ[LU�OL[�HS»��aV�aV\�
3\K^PJO* het ons tijdens het bezoek 

aan het nabijgelegen Troje inpeperen: 
‘Of het nu gaat om het repatriëren van 
LLU�NLZJOHHR[L�KHTL��KHU�^LS�VT�KL�
zeestraat richting het verre Rusland 
te beheersen; dit schiereiland ligt er 
VT�ILSLNLYK�[L�^VYKLU��,U�KH[�KL�
geallieerden dezelfde domme fouten 
begingen die de Grieken bij de belegering 
van Troje al hadden begaan’. Ach, had 
Churchill zijn klassiekers maar gelezen…
Gallipoli zal niet bekoren door zijn 
uniek landschap, noch om zijn unieke 
monumenten, laat staan voor zijn riante 
landingsstranden. Wie dacht, zoals 
ik, in  S, V, W , Y, Anzac of Suvla een 
duplicaat te ontdekken van Omaha, 
Utah of andere Normandische stranden, 
KH[�OPQ�]VVY�LL\^PN�a^PQNL��^HU[�KLaL�
;\YRZL�Z[YHUKLU�aPQU�UH\^LSPQRZ�LLU�
voetbalveld lang. Maar vooral zal Gallipoli 
niet bekoren, omdat het synoniem blijft 

van het nutteloos verder zetten van 
]LYSVYLU�aHRLU��,LU�ZWYLLR^VVYK�HSZ�
ºOL[�PZ�LLU�.HSSPWVSP�JHTWHNUL»�TVL[�PU�
VUZ�^VVYKLUIVLR�Z[HHU�UHHZ[�º^H[LY�
naar de zee dragen’. Het is niet alleen 
te gebruiken voor oorlogsdoeleinden, 
maar ook in de politiek, in zaken, 
in het verenigingsleven, ja zelfs bij 
vriendschappen en relaties.

Dat moet de les zijn van dat schiereiland, 
voor ons, en vooral van Britten, Fransen, 
5PL\^�ALLSHUKLYZ�LU�(\Z[YHSPwYZ�KPL�
het schiereiland een mythische naam 
bezorgen. Het is deels het verhaal van 
ºaPQ�KPL�KL�VVYSVN�^VUULU»�THHY�ºKL�
veldslag verloren’. En van zij die net 
het omgekeerde meemaakten. Gallipoli 
^VYK[�LSRL���e april de pleisterplaats 
van duizenden Anzac’s die er hun eerste 
nationale daad komen herdenken. Van 
achter mijn klavier lijkt het dansen op 
een slappe koord om van die dag geen 
feest te maken, geen ‘happening’. Onze 
tegenvoeters hebben er niks te vieren, 
alleen te herdenken. Maar als men in 
Australië een loterij gaat organiseren om 
[L�ILWHSLU�^PL�PU�������QH^LS�OVUKLYK�
QHHY�SH[LY��HHU^LaPN�THN�aPQU�VW�(UaHJ�
Cove, dan maakt die massale interesse 
TL�^H[�Z[PS�LU�VUNLTHRRLSPQR�

Ook na hun dood moeten soldaten nog 
OL[�NLSPQR�]HU�O\U�SLPKLYZ�IL^PQaLU��,U�
K\Z�ILNVUULU�KL�V]LY^PUUHHYZ�]HU�KL�
oorlog al in 1919 met het herdenken. Ze 
deden dat vlug en grondig en met smaak 
op de meest strategische plaatsen van 
OL[�ZJOPLYLPSHUK��AL�IV\^KLU�VW�KL�
stranden, op de toppen van de heuvels 
KPL�aL�UL[�^LS�RVUKLU�ILYLPRLU��6M�UL[�
UPL[��AVHSZ�KL�2P^P»Z�KLKLU�VW�*O\U\R�
Bair. Ze strandden op tien meter van de 
[VW�^HHY�U\�O\U�TLTVYPHS�Z[HH[��(JO��LY�
zijn ergere geschiedkundige leugens. 

+L�ILNYHHMWSHH[ZLU�aPQU�TVVP��PUKY\R�
^LRRLUK�PU�O\U�]LYZ[LLUKL�Z[PS[L��+L�
begraven ‘onbekenden’ kregen er 
geen steen, zodat men letterlijk over 
OLU�OLLU�SVVW[��+L�Z[LULU��^HHYVW�

‘Had Churchill zijn Griekse klassiekers maar gelezen’.

 Slagveldreis naar Gallipoli (Turkije)
 5 tot 12 september 2013
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dezelfde informatie te lezen is als bij 
ons, staan niet rechtop maar zijn in 
[HMLS]VYT�NLIV\^K��6UKLY�ttU�]HU�
hen ligt Alexander Van Menxel, een 
LJO[L�(U[^LYWLUHHY��]HU�IPQ�OL[�:PU[�
1HUZWSLPU��>L�IYHJO[LU�OLT�LLU�
NYVL[�VW���ZLW[LTILY��WYVILLYKLU�[L�
ILNYPQWLU�^HHYVT��LLU�aLLTHU�VW�
KL�SHUNL�VT]HHY[�]HU\P[�:`KUL`�^LLY�
UHHY�,\YVWH�[YVR�VT�VW�� �TLP�� ���[L�
Z[LY]LU��+L�YLTLTIYHUJL�^HZ�WHRRLUK��
KL�*HUUHRJHSL�ILNYHHMWSHH[Z�TVLPSPQR�
bereikbaar, en dit in tegenstelling tot 
andere begraafplaatsen en monumenten. 
+L�^LNLU�VW�.HSSPWVSP�aPQU�PTTLYZ�WYPTH�
aangelegd en onderhouden, dankzij de 
*VTTVU^LHS[O�>HY�.YH]LZ�*VTTPZPVU��
[LUTPUZ[L�KPL�^LNLU�[V[�^HHY�KL�[VLYPZ[�
]LYVUKLYZ[LSK�^VYK[�[L�RVTLU�

5H\^LSPQRZ�LURLSL�TL[LY�]HU�OL[�5PL\^�
Zeelands memorial op Chonuk Bair staat 
het Turkse. Enkele meter is letterlijk te 
ULTLU��5LYNLUZ�[LY�^LYLSK�^LL[�PR�[^LL�
triomfalistische monumenten van  elkaar 
bekampende partijen zo dicht bij elkaar 
Z[HHU�HSZ�KHHY��>HU[��aVHSZ�^L�HS�aLNKLU��
KL�;\YRLU�^VUULU�KL�]LSKZSHN��THHY�
]LYSVYLU�KL�VVYSVN��;VJO�aPQU�aL�^H[�[YV[Z�
VW�^H[�aL�OHKKLU�]LY^LaLUSPQR[�PU�KH[�
VUaHSPNL�� ���QHHY��,U�[VLU�aL�]HUHM�� ���
op hun beurt mochten beginnen met het 
herdenken van hun doden, haalden ze 
hun achterstand vlug in.

;̂ LL�SLNLYZ��[^LL�UH[PLZ��KPL�OLYKLURLU�
VW�ttU�WSHH[Z��OL[�PZ�LY�ZVTZ�V]LY��[L�
veel, te veel vlaggen, te veel aan ‘our 
V^U�JV\U[Y`��VVR�PU�OL[�;\YRZ�»��LU�]VVYHS�
KL�;\YRZL�]SHN�PZ�HSVT[LNLU^VVYKPN��6M�
aPLU�^PQ��KL�ºNVLKL»�ºKL�^PUUHHYZ»��HSSLLU�
de splinter in het oog van de andere, en 
UPL[�KL�IHSR�PU�OL[�VUaL&�/LIILU�^L�OL[�
K\Z�TVLPSPQ�KH[�VVR�KL�V]LY^VUULULU�

hun doden met enig pathos vereren 
HSZ�OLSKLU&�/LIILU�^L�OL[�TVLPSPQR�
HSZ�([H[\YR�^LYRLSPQR�V]LYHS�HSZ�]HKLY�
KLZ�]HKLYSHUKZ�^VYK[�NLwLYK&�2YLNLU�
velen onder ons het moeilijk toen onze 
overigens uitstekende gids van het 
eerste uur, heel overtuigend poneerde 
dat Rusland, Turkije’s aartsvijand, 
aVUKLY�[^PQMLS�HJO[LY�KL�TVVYK�PU�
:HYHQL]V�aH[��º*VTWSLL[�VU^HHY��LLU�
historische vervalsing’, zag ik enkelen 
hoofdschuddend ontkennen. Maar het 
^HZ�^LS�KL�V]LY[\PNPUN�]HU�KPL�THU�
die men van veel kan verdenken, maar 
niet dat hij niet elke dag met die Eerste 
>LYLSKVVYSVN�ILaPN�PZ��/L[�^HZ�VVR�
die gids die Churchill ‘het gelijk van 
de geschiedenis’ meegaf omdat hij 
LLU�UPL\^�MYVU[�VWLUKL��º<P[LPUKLSPQR»��
]LY[LSKL�KPL�NPKZ»��º\P[LPUKLSPQR�^LYK�KL�
.YVV[L�6VYSVN�PU�� ���ILZSLJO[�PU�OL[�
Oosten en pas later in het Westen, net 
zoals Churchill voor ogen had toen hij de 
.HSSPWVSP�JHTWHNUL�Z[HY[[L»�

Die gids, die al vele groten der aarde had 
begeleid, vertelde ook over de Turkse 
ZVSKH[LU��5H\^LSPQRZ�]PQM�WYVJLU[�]HU�OLU�
die naar Gallipoli trokken, kon lezen. En 
OLLS�^LPUPNLU�R^HTLU�[LY\N��UVN�TPUKLY�
vertelden er over. De gesneuvelden lieten 
geen geschriften na, geen brieven, geen 
TLTVPYLZ��6VR�KHHYVT�^HZ�.HSSPWVSP�UPL[�
LJO[�HHU^LaPN�PU�OL[�JVSSLJ[PLM�NLOL\NLU�
]HU�KL�IL^VULYZ�]HU�KL�]YVLNLYL�
grootmacht Turkije, behalve dan de naam 
van de koene bevelhebber: Ataturk.

Ataturk, de vader des vaderlands, is 
HSVT[LNLU^VVYKPN�VW�OL[�ZJOPLYLPSHUK��LU�
UPL[�HSSLLU�KHHY����1L�RVT[�LY�KL�TPSP[HPYL�
strateeg tegen, de onverbiddelijke man 
die zijn soldaten niet opdroeg ‘aan te 
vallen, maar te sterven’. Het is ook 

de politicus die in de jaren dertig de 
moeders van de vijandelijke soldaten zou 
[YVVZ[LU!�º@V\��[OL�TV[OLYZ��^OV�ZLU[�
[OLPY�ZVUZ�MYVT�MHY�H^H`�JV\U[YPLZ��^PWL�
H^H`�`V\Y�[LHYZ"�`V\Y�ZVUZ�HYL�UV^�S`PUN�
in our bosom and are in peace. After 
having lost their lives on this land, they 
OH]L�ILJVTL�V\Y�ZVUZ�HZ�^LSS»�
 
Dan mag die tekst nog door de politicus 
Ataturk geschreven zijn, in een totaal 
HUKLYL�^LYLSK[PQK�LU�TL[�^LSSPJO[�LLU�
pak politieke bedoelingen, dan nog is het 
mooi gezegd.  
Gallipoli is het ultieme slagveld. Niets is 
LY�^P[��UPL[Z�a^HY[��3HH[�Z[HHU�NYPQZ��/L[�PZ�
zichzelf. 

��3\K^PJO�+L]SPLNOLYL��VUKLY]VVYaP[[LY�]HU�KL�
]YPLUKLU�]HU�OL[�0U�-SHUKLYZ�-PLSKZ�4\ZL\T��^HZ�
VUaL�TLLY�KHU�NL^HHYKLLYKL�NPKZ�PU�OL[�V\KL�;YVQL��
dat je aan de andere kant van de Dardanellen vindt 
dan Gallipoli. 

0U�OL[�]VVYQHHY�]HU�� ���WVVNKLU�
.LHSSPLLYKLU�KL�aLL�LUN[L�YVUK�
.HSSPWVSP�[L�]LYV]LYLU���*O\YJOPSS�^HZ�
KL�\P[LPUKLSPQRL�]LYHU[^VVYKLSPQRL�]VVY�
de plannen die  in verschillende fases 
^LYKLU�\P[NL]VLYK�THHY�ULYNLUZ�OL[�
NL^LUZ[L�YLZ\S[HH[�VWSL]LYKLU�
Na een mislukte maritieme poging, 
landden troepen op verschillende 
Z[YHUKLU��AL�THHR[LU�UH\^LSPQRZ�
vooruitgang, maar bleven in 
hun hachelijke situatie zitten tot 
PU�KLJLTILY�ILZSV[LU�^LYK�KL�
Geallieerde troepen te evacueren.  
([H[\YR�^HZ�KL�NYV[L�ILaPLSLY�]HU�
de Turkse defensie. Voor Australië 
LU�5PL\^�ALLSHUK�^HZ�.HSSPWVSP�^HZ�
ook de eerste militaire manifestatie 
HSZ�ºQVUN�SHUK»�PU�KL�^LYLSK��5HHY�
aanleiding van deze tegenslag moest 
Churchill ontslag nemen. Turkije vierde 
KLaL�]LSKZSHN�HSZ�LLU�V]LY^PUUPUN��

Johan Van Duyse

Foto’s: Patrick Boone
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Remembrance 
 Zondag 10 november 2013: 

 Sapper Frank William Wiltshire    (17.03.1894 – 10.06.1917)

La Plus Douve Cemetery

6W����Q\UP������^LYK�KVVY�KL�=0--�
voor het eerst een Remembrance 
verzorgd voor deze gesneuvelde. 
Dit gebeurde in het bijzijn van 
Mrs Patricia Young, nicht van 
Frank Wiltshire. Sindsdien 
onderhield Mrs. Patricia Young, 
die begin 2012 overleed, een 
speciale band met de VIFF en 
het IFFM en meer in het bijzonder 
met Roos Wildemeersch. Als 
erkentelijkheid hiervoor begunstigde 
zij in haar nalatenschap het Koen 
Kochfonds. Roos verzorgde deze 
Remembrance samen met Frans 
3PNULS��LYL�]VVYaP[[LY�]HU�OL[�0--4�
De levensgeschiedenis van 
Frank Wiltshire verscheen in 
=0--ÅHZO�U\TTLY����

Foto’s: Patrick Boone
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 Bunsbeek 1892 – Boezinge 1918

“Te Bunsbeek, stuk getekend den 
16den december 1914. 20 huizen in 
brand gestoken; 5 burgers dood-
geschoten, zonder de minste reden; 
al de huizen geplunderd en veel 
paarden en wagens meegenomen. 
De afgebrande huizen, zonder de 
meubelen, en den oogst hebben een 
waarde van ongeveer 80.000 francs. 
Mijn gebuur, Edgard Degroodt, werd 
HHUaVJO[�KVVY�LLU�+\P[ZJO�VMÄJPLY�
om de Belgische soldaten te gaan 
begraven; Degroodt gaf gehoor aan 
dit verzoek en werd een uur later op 
de begraafplaats door de Duitschers 
doodgeschoten.”

+L�]LYVU[^HHYKPNPUN�V]LY�+\P[ZL�
^HU�KHKLU�^LYK�IYLLK�\P[NLZTLLYK�PU�
de Nederlandse krant De Telegraaf. Zelfs 
het kleine Bunsbeek kreeg enkele lijnen. 
Na de oorlog blikt pastoor Segers van de 
Quirinusparochie terug op die vreselijke 
���H\N\Z[\Z��/PQ�IL[YL\Y[�OVL�KL�TLUZLU�
die op de vlucht sloegen recht in de 
HYTLU�]HU�KL�+\P[ZLYZ�^HYLU�NLSVWLU�

6W�BKPL�KHND�aPQU�IPQUH�HS�KL�PU^VULYZ�
gevlucht voor den inval van den vijand, 
velen hebben het hun beklaagd, zij 
kwamen uit bij Duitsche soldaten, 
kogels vlogen langs hun ooren. Eene 
vrouw, echtgenote Rosa Denruyter, 
heeft eene kogel in het lijf gekregen, 
en steekt er nog in. 

4HHY�OL[�NYV[L�KYHTH�ZWLLS[�aPJO��HSZ�^L�
de pastoor mogen geloven, de volgende 
dag af. 

6W�� �H\N\Z[\Z�aPQU���I\YNLYZ�
door de Duitsche soldaten door 
den kop geschoten, en ter plaatse 
begraven, maar twee dagen daarna 
ontgraven en te samen in eenen 
put op het kerkhof begraven, nadat 
de voorgeschreven gebeden bij de 
begrafenis waren gezegd. Het waren 
Edouard Degroodt, Louis Depré, 
Henricus Smolders, in-woners van 
)\UZILLR��-LSP_�3VNPZ[�]HU�6WSPU[LY��
en een onbekende, men denkt een 
Belgische soldaat in burger-kleren.

7OPSVTLUL�)Y\`UPUNZ�^VVU[�PU�KL�I\\Y[��
De Duitsers vragen haar om de lijken te 
NHHU�ILRPQRLU��THHY�KH[�^LPNLY[�aL�

Al van begin augustus liggen Belgische 
soldaten in Bunsbeek en omstreken. 
¸APQ�^HYLU�]VS�PL]LY�VT�KLU�]PQHUK�[LNLU�
[L�OV\KLU��TL[�NLULNLUOLPK�^LYKLU�
aPQ�KVVY�KL�PU^VULYZ�VU[]HUNLU��]LSLU�
deelden aan hen uit, eten, drinken.” 
noteert de pastoor. De berichten uit Halen 
R\UULU�KL�HUNZ[�UPL[�^LNULTLU��6W�
���H\N\Z[\Z�aP[�KL�RLYR�Z[HTWLUZ]VS�UH�
een processie met het Heilig Sacrament. 
“Het volk scheen bevreesd en had het 
voorgevoelen dat er iets erg zou kunnen 
gebeuren”.

(SZ�^L�KL�OPZ[VYPJP�TVNLU�NLSV]LU��^HZ�
KL�)LSNPZJOL�SLNLYSLPKPUN�OLLS�^H[�TPUKLY�
bevreesd voor een nakende aanval. Het 
SPQR[�HSZVM�KL�KHNLU�]VVY����H\N\Z[\Z�
met routineklussen en oefeningen gevuld 
^LYKLU��ALSMZ�IPQ�OL[�VJO[LUKNSVYLU�]HU�
HS^LLY�LLU�WYHJO[PNL�aVTLYKHN�PZ�LLU�
HHU]HS�UVN�]LY�^LN��>HHYVT�ILYPJO[LU�
over schermutselingen in Budingen, 
Geetbets, Diest en Halen niet meteen 
LLU�HSHYTILS�KVLU�YPURLSLU��ISPQM[�NPZ^LYR��
4HYJLS�3VUJRL�ZJOYPQM[�VW�� �H\N\Z[\Z�
vanuit Herent een brief naar zijn Kortrijkse 
[O\PZ��4LLY�UVN�KHU�^LSR�TPSP[HPY�YHWWVY[�
SLLY[�aPQU�IYPLM�OVL�VU^L[LUK�KL�QVUNLUZ�
^HYLU�V]LY�^H[�OLU�[L�^HJO[LU�Z[VUK�

.VK�KHUR��0R�ILU�\P[�KPL�]YLZLSPQRL�
ZSHJO[PUN�B]HU����H\N\Z[\ZD�NLYLK��

Hoe? Dat ben ik niet wijs. Nooit is 
iets rapper aangekomen dan dien 
slag. Den gansen dag hadden wij veel 
bezoeken ontvangen daar wij met 
vierentwintig man de wacht stonden 
aan den inkom van Sint-Magriete-
Houtem waar  niemand verder mocht. 
Daar waren wij goed want van al 
de bezoekers die hunne zoons of 
broeders niet konden zien kregen 
wij goed eten. Rond 2.30 uur vertrok 
enen groep Kortrijkzanen naar Tienen 
toe om terug naar hunne stad te 
NHHU��0R�NLSHZ[L�LY�LULU�<�WLYZVVUSPQR�
mijne complimenten over te brengen, 
hetgeen hij dan ook  misschien wel 
gedaan heeft. Nauwelijks waren die 
weg of wij zagen drommen mensen 
met hunne kinders over het land naar 
ons toe komen gesneld al huilende. 
’t Waren inwoners van Neerlinter 
en omliggende waar al de dorpen 
in brand schoten. ’t Was ijselijk 
dezen droevigen stoet te zien: vele 
oudjes moesten zich laten vallen van 
vermoeienis, daarbij het gehuil van 
hele benden kleine bengels. Al met 
eens ontploft een kanonbal dicht bij 
ons. Wij snappen onze geweren en 
ULTLU�WVZ[��6UaL�HY[PSSLYPL�RVT[�KPJO[�
bij ons insgelijk post nemen maar een 
Duits vliegmachien zweefde op ene 
grote hoogte boven ons en toonde 
aan de Duitse artillerie onze ligging, 
zodanig dat vooraleer de Belgische 
kanonnen in orde waren, de mannen 
alsook de peerden doorschoten 
wierden. Wij stonden daar voor 
minstens vijfduizend Duitsers met 
kanonnen en mitrailleusen. Wij, 
]PLYLU[^PU[PN�THUULU�

Achter Houtem op de Schaffelberg is 
het niet veel beter. Enkele tientallen 
ZVSKH[LU�IL^HRLU�LY�LLU�]VVYWVZ[��0U�KL�
namiddag krijgen ze versterking, maar 
velen van hen vinden geen beschutting 
en liggen in het open veld. Wanneer 
de hel losbarst, kunnen deze jongens 
VUTVNLSPQR�Z[HUK�OV\KLU�LU�]LJO[LU�aL�
terugtrekkend richting Vissenaken. 

+LY[PN�)LSNPZJOL�ZVSKH[LU�^VYKLU�UH�LLU�
dienst in een massagraf begraven. Na de 
oorlog krijgt pastoor Segers een vraag 



uit Mechelen om meer uitleg over de vijf 
I\YNLYZ�LU�]VVYHS�^HHYVT�aPQ�NLKVVK�
^LYKLU��¸6T�^LSRL�YLKLU�^LL[�UPLTHUK�
[L�aLNNLU¹��HU[^VVYK[�KL�WHZ[VVY��4HHY�
KL�WSHH[Z�]HU�OL[�R^HHK�RLU[�OPQ�THHY�HS�
te goed: “rond 12 uren op Schafelberg” 
�ZPJ���

Schaffelberg met zijn enkele kleine 
doeningen ligt in die augustusdagen in 
het oog van de storm. In huisnummer  
���^VULU�QHJO[VWaPJO[LY�LU�SHUKIV\^LY�
Henri Smets, geboren en getogen in 
)\UZILLR��LU�aPQU�]YV\^�(UUH�,SPZH�
4VLUZ�HMRVTZ[PN�]HU�6WSPU[LY��0U��� ��
^HYLU�aL�NLO\^K�LU�VUKLY[\ZZLU�
hadden acht kinderen het huis gevuld. 
Toen de gevechten op de Schaffelberg 
SVZIHYZ[[LU��^HZ�KL�V\KZ[L�aVVU�1VZLWO�
al een eind van huis. Al op 1 augustus 
had hij bevel gekregen om zich bij het 
2de regiment artillerie te melden. Wat het 
SL]LU�]VVY�OLT�PU�WL[[V�OHK�a\SSLU�^L�
UVVP[�^L[LU�THHY�OL[�aHN�LY�ILSVM[L]VS�
\P[��=VSNLUZ�KL�LUL�IYVU�^HZ�OPQ�
Z[HHSHYILPKLY��PU�KL�HUKLYL�^VYK[�OPQ�HSZ�
elektricien aangeduid. In elk geval lijkt 
OL[�LLU�Z[YHMML�RLYLS�[L�aPQU�NL^LLZ[��

+P[�SHH[Z[L�^HZ�^LSSPJO[�UVKPN�HSZ�
artillerist. Het moesten durvers zijn, “un 
ZVSKH[�ZVSPKL��YtZPZ[HU[��]PNV\YL\_¹�KPL�
beschikt over de beste “fysieke, morele 
en intellectuele capaciteiten”. Maar hun 
YLW\[H[PL�^HZ��HSZ�^L�LLU�HY[PRLS�]HU�LPUK�
QHU\HYP�� ���PU�OL[�A^P[ZLYZL�[PQKZJOYPM[�
Revue Militaire Suisse mogen geloven, 
VW�aPQU�TPUZ[�^H[�K\IILSaPUUPN!�

De Belgische artillerist wordt 
be-schouwd als de minst gedisci-
plineerde soldaat van het hele leger. 
/PQ�PZ�LLU�VWZ[HUKLSPUN��0U�HSSLZ�
wat niet met zijn taak als artillerist 
te maken heeft, verdraagt hij geen 
gezag. Hij heeft geen respect voor 
de gewenste formaliteiten, 
elke vorm van onderdanig-
heid is hem vreemd, hij 
houdt van discussiëren 
over een bevel, van 

commentaar geven en desgevallend 
wordt hij kwaad. Hij mist zelden 
een kans om kritiek te uiten op de 
woorden en daden van een overste, 
bij voorkeur een overste van een 
andere eenheid… Maar is hij daarom 
LLU�ZSLJO[�ZVSKHH[&�.LLUZaPUZ��/PQ�
gromt maar doet ondertussen meer 
dan hem gevraagd wordt. 

/L[�aPQU�NL^VVU�LPNLUaPUUPNL�NLLZ[LU��
die artilleristen. Ze houden niet van 
sterren en strepen maar als het erop 
aankomt zijn ze meer dan loyaal aan 
hun chef en hun kameraden. 

Het Belgische leger beschikte bij het 
ILNPU�]HU�KL�VVYSVN�V]LY�������TT�
Krupp kanonnen. Deze gevaarten van 
VT�LU�IPQ�KL������RN�^LYKLU�ZHTLU�TL[�
een caisson door vier paarden getrokken 
LU�^LYKLU�ILKPLUK�KVVY�LLU�NYVLW�]HU�
zes soldaten. Elke batterij telde vier 
RHUVUULU��4HHY�LLU�NYV[L�YLPR^PQK[L�
OHKKLU�KLaL�^HWLUZ�UPL[��/L[�^HZ�
vlakgeschut dat best zo dicht mogelijk 
IPQ�KL�]PQHUK�VWNLZ[LSK�^LYK��,U�^HUULLY�
de eigen eenheden terugtrokken, 
moesten de artilleristen de aftocht 
dekken om dan de volle vlucht te nemen. 
Tijdens de opleiding leerden ze de 
WHHYKLU�OLSSPUNLU�[L�ULTLU��KVVY�^H[LY�
en modder te galopperen en vooral niet 
te panikeren tussen de rondvliegende 
RVNLSZ��1VZLWO�OVVY[�IPQ�KL���ste batterij 
]HU�KL��de�NLTLUNKL�IYPNHKL�HSZ�VUKLY�
KLLS�]HU�KL�;̂ LLKL�3LNLYKP]PZPL��

6W����H\N\Z[\Z�Z[LS[�KLaL�KP]PZPL�aPJO�VW�
tussen Wespelaar en Wezemaal. Maar 
de vijand rukt op en de troepen trekken 
samen met andere eenheden achteruit 
YPJO[PUN�(U[^LYWLU��6W����H\N\Z[\Z�
kantonneert de vermoeide divisie in de 
I\\Y[�]HU�3PLY��=VVY�KL�[YVLWLU�PZ�OL[�
^LSRVTL�Y\Z[��]VVY�KL�SLNLYSLPKPUN� 

 

ZSLJO[Z�LLU�PU[LYTLaaV�VT�LLU�UPL\^L�
\P[]HS�]VVY�[L�ILYLPKLU��6W����H\N\Z[\Z�
zet het leger een massale aanval in. De 
�de gemengde brigade vecht zich een 
^LN�YPJO[PUN�/HHJO[�LU� 

2LLYILYNLU��;̂ LL�KHNLU�SH[LY�[YLRRLU�
aL�[LY\N�YPJO[PUN�3PLY��4PZZJOPLU�PZ�OL[�
slechts een speldenprik, maar deze 
LLYZ[L�\P[]HS�\P[�(U[^LYWLU�aVYN[�LY�^LS�
voor dat Duitse troepen van het zuidelijke 
MYVU[�^LNNL[YVRRLU�^VYKLU��;̂ LL�^LRLU�
later zal het Belgische leger net daarom 
LLU�[^LLKL�\P[]HS�KVLU��6VR�U\�^VYK[�
de 26ste�IH[[LYPQ�TL[�1VZLWO�PUNLaL[��APQ�
TVL[LU�aPJO�ZHTLU�TL[�KL��de gemengde 
IYPNHKL�LLU�^LN�IHULU�YPJO[PUN�(HYZJOV[��
6W���ZLW[LTILY�ULTLU�aL�KL�RLYR[VYLU�
LU�KL�ZWVVYSPQU�(HYZJOV[���/LYLU[HSZ�
onder vuur. Schieten op een eigen 
stad, eigen mensen, moet een vreemde 
LY]HYPUN�aPQU��3H[LY�TLYRLU�aL�KH[�KL�
Duitse troepen Aarschot verlaten hebben. 
Die avond bivakkeert de 26ste batterij 
IPQ�.LSYVKL�VT�KL�^LN�UHHY�3L\]LU�[L�
kunnen beschieten. De volgende dag, 
9 september, gaat de opmars verder 
YPJO[PUN�3PUKLU�LU�2LZZLS�3V��+L�TVLK�
RLLY[�[LY\N�LU�KL�IYPNHKL�RYPQN[�3L\]LU�
in het vizier. Alleen volgt de rest niet en 
RVTLU�KL��de brigade en de artilleristen 
in een fuik terecht. Er zit niets anders op 
dan terug te trekken: Gelrode, Aarschot, 
3PLY��(U[^LYWLU��)PQ�KLaL�NL]LJO[LU�[LU�
UVVYKLU�]HU�3L\]LU�ZUL\]LS[�,KTVUK�
François Vandepoel uit Zuurbemde. 

Op 26 september begint de Duitse 
beschieting van de Scheldestad. Nog 
even houdt het leger stand. Op 1 oktober 
beschiet de 26ste batterij het ontplofte 
MVY[�]HU�:PU[�2H[LSPQUL�>H]LY��3\P[LUHU[�
2VSVULS�3LYV`�SHH[�^LPUPN�[^PQMLS�PU�aPQU�
nota aan de divisiegeneraal:

0R�OLI�KL�LLY�<�KL�Z[HH[�]HU�
vermoeidheid te melden waaronder 
het personeel onder mijn bevel lijdt. 

Deze groepen 
hebben de voorbije 
week deelgenomen 

49.9



49.10

aan alle acties van de Tweede 
Legerdivisie. Sinds zes dagen en 
nachten zijn zij voortdurend in 
gevecht geweest of hebben langs 
de wegen gekampeerd. Nachtelijke 
bombardementen hebben hen niet 
enkel verliezen aan personeel en 
paarden gekost, maar hen ook tot 
verre verplaatsingen genoopt.

/L[�HU[^VVYK�]HU�KL�NLULYHHS�KH[�
VMÄJPLYLU�LU�ZVSKH[LU�TVL[LU�]VSOV\KLU�
heeft geen zin. De Duitse opmars is niet 
[L�Z[\P[LU��(U[^LYWLU�]HS[�LU�OL[�SLNLY�
begint aan de grote terugmars. Op 
 �VR[VILY�IL]PUK[�1VZLWO�aPJO�PU�KL�
buurt van Zelzate, de volgende dagen 
gaat het naar Eeklo en Brugge. Alleen 
infanteristen kunnen de trein op, de 
artilleristen moeten met hun paarden 
LU�Z[\RRLU�V]LY�KL�^LN��6W����VR[VILY�
Z[LSSLU�aL�aPJO�VW�IPQ�,NNL^HHY[ZRHWLSSL�
]SHRIPQ�=L\YUL�]VVY�LLU�^LS�OLLS�RVY[L�
rust.

De Duitsers volgen de Belgen immers op 
KL�OPLSLU��APQ�^PSSLU�KL�)LSNPZJOL�OH]LUZ�
bezetten, doorstoten naar de Franse 
kanaalhavens en de aanvoer van Britse 
[YVLWLU�OPUKLYLU��3\P[LUHU[�NLULYHHS�
+VZZPU�]HHYKPN[�VW����VR[VILY�aPQU�IL]LS�
uit:

De Tweede Legerdivisie zal de linker-
VL]LY�]HU�KL�01aLY�]LYKLKPNLU�]HUHM�
de zee tot kilometer 5 langs de rivier… 
De divisie zal eveneens loopgrachten 
aanleggen op de rechteroever om de 
bruggen van Nieuwpoort en van Sint-
Joris te verdedigen. De zone van de 
divisie zal in twee sectoren verdeeld 
worden, waarbij de weg naar Veurne 
de scheidingslijn is, verlengd tot 
Rattevalle.

9H[[L]HSSL��OVL�HUNZ[HHUQHNLUK�[VL�
passelijk moet deze naam geklonken 
OLIILU��+L�WVZP[PL�KPL�1VZLWO�LU�aPQU� 
kameraden moeten innemen is behoorlijk 

gevaarlijk. Om de Duitsers met hun 
kanonnen onder vuur te kunnen nemen 
moeten ze zich zo dicht mogelijk 
opstellen. Maar dat maakt hen meteen 
VVR�aLLY�R^L[ZIHHY��APQ�RYPQNLU�KL�
opdracht om het dorp Mannekensvere 
]SHR�]VVY�5PL\^WVVY[�VUKLY�]\\Y�[L�
nemen. Dag na dag veranderen ze hun 
positie en telkens krijgen ze het zelf hard 
[L�]LYK\YLU�LU�]HSSLU�LY�NL^VUKLU��)PQ�
de 26ste�IH[[LYPQ�^VYK[�ttU�]HU�KL�]PLY�
kanonnen kapotgeschoten. Ondertussen 
RVT[�KL�IL]VVYYHKPUN�]HU�^HWLUZ�LU�
voedsel in het gedrang. Gelukkig komt 
op 1 november het bericht dat ze op rust 
mogen in Koksijde.

)PQ�O\U�[LY\NRLLY�LLU�^LLR�SH[LY�^HJO[�
hen een verrassing. De gevechten zijn  
Z[PSNL]HSSLU�LU�OL[�MYVU[�PZ�LLU�VUOLYRLU�
IHYL�^H[LYZWPLNLS�NL^VYKLU��=VVY�
1VZLWO�OLLM[�KL�SLNLYSLPKPUN�UVN�LLU�
[^LLKL�]LYYHZZPUN�PU�WL[[V��6W�
���UV]LTILY�^VYK[�OPQ�PU�=L\YUL�
VWNLZSV[LU��3\P[LUHU[�NLULYHHS�
+VZZPU�THN�KHU�^LS�aPQU�¸SL]LUKPNL�
voldoening” uitdrukken dat zijn troepen 
UPL[[LNLUZ[HHUKL�KL�IVTIHY�KLTLU[LU�
van “eene levendige schutterij” 
volhardend stand hebben gehouden, 
OPQ�PZ�UPL[�]LYNL[LU�^H[�aL�HSSLTHHS�
\P[NLZWVVR[�OLIILU��;̂ LL�KHNLU�UH�KL�
VWZS\P[PUN�]HU�1VZLWO�KVL[�OPQ�aPQU�ILRSHN�
PU�KL�KHN�ILYPJO[LU�HHU�aPQU�VMÄJPLYLU!

Wij krijgen op het hoofdkwartier 
meerdere klachten over het gedrag
van sommige eenheden of van
sommige militairen in hun kanton-
nement. Wagens, paarden, vee,
gevogelte worden van de bewoners 
zonder betaling of zonder opeisings-
IVU�TLL�NLUVTLU��6W�KPL�THUPLY�
wordt de ellende van de burgers 
nog groter. Wij vernemen ook dat 
eenheden hun kantonnement verlaten 
zonder voor hun verblijf te betalen… 
Wij zullen de klachten die we nog 
ontvangen ten strengste behandelen.

6VR�]VVY�1VZLWO�LU�LURLSL�]HU�aPQU�
kameraden is het korte intermezzo half  
oktober in Koksijde blijkbaar een 
gelegenheid om even van het leven te 
WYVÄ[LYLU��4HHY�UPL[�PLKLYLLU�OLLM[�OL[�
aV�ILNYLWLU�LU�VUKLYS\P[LUHU[�1VYYPZ[LU�
zorgt ervoor dat het feest met een kater 
eindigt. In zijn “rapport concernant le 
ZVSKH[�:TL[Z�1VZLWO¹�ILZJOYPQM�OPQ�KL�
feiten:

6W����VR[VILY�VTZ[YLLRZ���\\Y�PU�KL�
namiddag hebben Belgische militairen 
zichzelf toegang verschaft tot Villa 
Suzuki, eigendom van Madame 
.PSPILY[��AL�OLIILU�KL�RLSKLY�LU�
enkele kamers leeggemaakt. Soldaat 
Smet heeft na de beschuldiging van 
soldaat Van Hollebeecke toegegeven 
KH[�OPQ�[^LL�ÅLZZLU�^PQU�\P[�KL�]PSSH�
had meegenomen nadat hij door 
enkele geniesoldaten uitgenodigd 
was.

4HHY�]VVY�1VYYPZ[LU�PZ�LY�TLLY�HHU�
KL�OHUK��/PQ�OLLM[�PTTLYZ�1VZLWO�
gefouilleerd.

0R�OLI�LLU�]LYNYVV[NSHZ�LU�LLU�RHT�
gevonden die door de huismeester 
van Villa Suzuki als behorend aan zijn 
meesteres zijn herkend. Soldaat Smet 
beweerde dat hij het vergrootglas 
heeft gevonden en de kam heeft 
gekocht. Daarnaast was soldaat 
Smet in het bezit van een lederen 
tabakzak eigendom van zijn chef van 
de 26ste�IH[[LYPQ��6VR�]VUK�PR�IPQ�KL�
beschuldigde een portemonnee met 
een Duitse inscriptie en 18 mark en 
25 pfennig. Hierover ondervraagd 
verklaarde soldaat Smet dat hij de 
portemonnee gevonden had. Later 
beweerde hij dat hij deze van een 
infanterist had gekregen. Maar de rest 
van de batterij verklaarde unaniem 
dat soldaat Smet bij Ramskapelle 
de zakken van Duitse gesneuvelden 
doorzocht heeft.
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;LY^PQS�1VZLWO�PU�=L\YUL�VWNLZSV[LU�
aP[��^VYKLU�NL[\PNLU�NLOVVYK��0U�OL[�
verslag van het militaire auditoraat 
komen nog meer beschuldigingen 
UHHY�IV]LU��1VZLWO�OLLM[�UPL[�HSSLLU�
een portemonnee gepikt maar ook 
LLU�aPS]LYLU�\\Y^LYR��LLU�RL[[PUN��LLU�
zakmes, een gebedenboek en een foto 
]HU�LLU�]YV\ �̂�6]LYPNLUZ�OLLM[�OPQ�HS�
die zaken laten zien, zo vertellen de 
NL[\PNLU��6W����UV]LTILY�Z[HH[�1VZLWO�
voor militair auditeur Formannoir de la 
Cazerie, afstammeling van een oude 
adellijke familie uit de streek van Doornik. 
0U�aV]LYYL�OL[�LLU�[YVVZ[�PZ��1VZLWO�Z[HH[�
er niet alleen maar in het gezelschap 
van vijftien andere miliciens die iets op 
hun kerfstok hebben: de post verlaten, 
]LY^PQ[LU�HHU�LLU�V]LYZ[L��KPLMZ[HS��O\PZ� 
]YLKLIYL\R��VUNLOVVYaHHTOLPK��[VL�
IYLUNLU�]HU�ZSHNLU�LU�]LY^VUKPUNLU��
schriftvervalsing en doodslag door 
VU]VVYaPJO[PNOLPK��1VZLWO�RYPQN[�KL�
kans om zich te verdedigen tegen de 
IL�ZJO\SKPNPUNLU��+H[�]HU�KL�ÅLZZLU�
^PQU�PZ�^HHY��THHY�KL�YLZ[&�

De kam heb ik in Antwerpen gekocht 
en het vergrootglas heb ik in de 
buurt van de villa gevonden. De 
tabakzak van mijn chef heb ik in het 
veld gevonden. Hij was leeg. De 
portemonnee heb ik van een soldaat 
van het 6 de linieregiment gekregen. 
0R�RLUKL�OLT�[YV\^LUZ�UPL[�LU�OPQ�OHK�
meerdere portemonnees bij en ik heb 
LY�LLU�NL]YHHNK�HSZ�ZV\]LUPY��0R�^HZ�
toen in de buurt van de bevoorrading 
met de andere mannen van mijn 
batterij in de buurt van Ramskapelle. 
Van een portret van een vrouw 
herinner ik me niets en het horloge 
PZ�]HU�TPQ��6VR�OL[�NLILKLUIVLR�PZ�
van mij en het papier met daarop een 
NLILK�PU�OL[�+\P[Z�OLI�PR�NLRYLNLU��0U�
de portemonnee die ik gekregen heb 
zaten alleen maar enkele sous. Alle 
getuigen die ondervraagd werden en 
waarvan de getuigenis voorgelezen 
werd, liegen. 

/PQ�^VYK[�[VJO�UVN�L]LU�VUKLY�KY\R�
gezet en bekent uiteindelijk dat hij uit de 
zakken van een Duitse gesneuvelde een 
portemonnee en een handgeschreven 
gebed heeft genomen. 

Veel begrip zal de auditeur alvast niet 
getoond hebben. Eind september 
� ���RYLLN�1VaLM�HS�LLU�JLSZ[YHM�]HU�

���KHNLU�^LNLUZ�ILKYLPNPUNLU�[LU�
HHUaPLU�]HU�LLU�VMÄJPLY��+L�Z[YHM�PZ�UPL[�
THSZ!�[^LLTHHS�KYPL�THHUKLU�LU�LLU�
maand gevangenisstraf, samen zeven 
maanden, en daarbovenop een jaar in 
een verbeteringscompagnie, plus een 
IVL[L�]HU�VWNL[LSK����MYHUR�VM��PUKPLU�OPQ�
KH[�UPL[�RHU�IL[HSLU��UVN�LLUZ����KHNLU�
extra gevangenis. 

+L�VVYSVN�SPQR[�]VVYIPQ�]VVY�1VZLWO��
maar het leger kan geen man missen. 
;̂ LL�KHNLU�SH[LY��VW����UV]LTILY��
staat hij terug aan het front bij zijn 
kanon in de sector Koksijde. Daarmee 
beginnen ook voor hem de vier lange 
QHYLU�HHU�OL[�01aLYMYVU[��+L�[PQK�]HU�KL�
NYV[L�NL]LJO[LU�PZ�]VVYIPQ��,PUK�� ����
ILNPU�� ���VUKLYULLT[�KL�SLNLYSLPKPUN�
nog een aantal pogingen om de enkele 
Duitsers uit de boerderijen op de 
linkeroever te verdrijven maar zonder 
resultaat. Vanaf dan beperken de acties 
aPJO�[V[�YHPKZ�LU�KHNLSPQRZL�^LKLYaPQKZL�
artilleriebeschietingen. Ondertussen 
^VYK[�OL[�SLNLY�OLY]VYTK�LU�^VYK[�KL�
26ste batterij deel van de 3de groep van 
OL[�[^LLKL�HY[PSSLYPLYLNPTLU[��

+L�MHYKLZ�QV\YUHSPuYLZ�]HU�KL�;̂ LLKL�
3LNLYKP]PZPL��^HHY]HU�OL[�[^LLKL�
YLNP�TLU[�HY[PSSLYPL�KLLS�\P[THHR[��
vertellen ons over de dagelijkse sleur van 
de oorlog. Op enkele uitzonderingen na 
SLaLU�^L�KHN�UH�KHN�KH[�KL�ZLJ[VY�Y\Z[PN�
is. Zoiets betekent op gestelde uren 
een aantal salvo’s richting Duitse linies 
KPL�KHU�VW�NLaL[[L�[PQKLU�ILHU[^VVYK�
^VYKLU��7OPSPW�KL�7PSSLJL`U�OHK�OL[�UH�KL�
oorlog over een “batterij die eens vuurt 
om de gewoonte niet te verleeren”. Soms 
vallen er slachtoffers, zoals Armand 

Christiaens uit Kapellen, die op 
��UV]LTILY�� ���YVUK�KL�TPKKHN�IPQ�
hoeve Rijckenhoek door een shrapnell 
NLKVVK�^VYK[��=VVY�1VZLWO�LU�KL�
KP]LYZL�HY[PSSLYPL�LLUOLKLU�]HU�KL�
;̂ LLKL�+P]PZPL�^VYK[�OL[�WHZ�PU�KL�SLU[L�
]HU�� ���^LLY�LJO[�ZWHUULUK�

In april van dat jaar onderneemt de 
Duitse legerleiding met het zogenaamde 
3LPLVMMLUZPLM�LLU�SHH[Z[L�WVNPUN�VT�KL�
patstelling te doorbreken. Maar een 
THHUK�]VVYKPLU��VW���THHY[�� ����
^VYKLU�KL�]VVYZ[L�SVVWNYH]LU�]HU�
KL�;̂ LLKL�+P]PZPL��KPL�aPJO�UL[�IV]LU�
Diksmuide bevindt, door een kort maar 
hevig bombardement opgeschrikt. 
4L[LLU�KHHYUH�^VYK[�KL�HHU]HS�VW�KL� 
]VVYWVZ[LU�IPQ�9LPNLYZ]SPL[��2SVVZ[LY�
OVLR��;̂ LL�(WWLSHHYZ�LU�6\K�
Stuivekenskerke ingezet. Het artillerievuur 
van de derde groep kan de vijand niet 
stoppen. Het gevaar dreigt dat de 
)LSNLU�PU�KL�Y\N�^VYKLU�HHUNL]HSSLU��
en er zit niets anders op dan de eigen 
]LYKLKPNPUNZ^LYRLU�[L�ILZ[VRLU��
,tU�]VVY�ttU�^VYKLU�KL�WVZ[LU�LU�
loopgraven onder vuur genomen en 
geven de aanvallers zich over. De derde 
NYVLW�]HU�OL[�[^LLKL�YLNPTLU[��^HHY�
1VZLWO�IPQ�OVVY[��PZ�KL�OLSL�KHN�PU�KL�
^LLY��5LNLUK\PaLUK�WYVQLJ[PLSLU�aPQU�LY�
HMNLZJOV[LU��=PQM�+\P[ZL�VMÄJPLYLU�LU�����
ZVSKH[LU�^VYKLU�NL]HUNLU�NLUVTLU�

De aanval bij Reigersvliet maakte zoveel 
PUKY\R�KH[�7OPSPW�KL�7PSSLJ`U��aLSM�VVYSVNZ�
]YPQ^PSSPNLY�IPQ�KL�a^HYL�HY[PSSLYPL��PU�OL[�
naoorlogse gedenkboek “Aan onze 
Helden”�LLU�]LYOHHS�ZJOYLLM�V]LY�[^LL�
^HJO[LU�KPL�OL[�OLSL�ZJOV\^ZWLS�]HU�VW�
O\U�[VYLU�ILSLLMKLU��/L[�^HZ��aV�]LY[LS[�
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hij, “een van die ruime dagen in het heel 
vroege voorjaar als men de zon voelt 
RSPTTLU�PU�KL�[YHUZLU�LU�HSZ�OL[�^H[LY�
KPL�KPLWLYL�[PU[LSPUN�RYPQN[�^HHYVW�TLU�
aPQU�NLKHJO[LU�^LNTPQTLY[¹��,U�KHU¯

De volle laag kwam neer op de 
lijnen aan de Reigersvliet… Het 
geluid verdoofde het geluid, de 
vlam overbraakte de vlam. Al de 
gekende puinen uit de dorpen ten 
6VZ[LU�Z[VUKLU�IL\Y[LSPUNZ�PU�KL�
felle omlijsting der vlammen; het 
veerhuis, en de gemartelde boomen 
van den vaartweg, Kloosterhoek en 
de toren, heel dorpen en de rustig-
gloeiende heuvel boven Diksmuide… 
Thans zwoegde heel dit schoone 
land dat dagen en maanden zoo 
rustig had gelegen tusschen de 
zwarte kaders van zijn dreven en de 
grijze overstrooming. Heel de streek 
van Beerst en Stuyvekenskerke en 
Vladsloo met haar tedere puinen en 
melancholie van haar nooit verstoorde 
onbewogenheid. De hoeven in de 
verte, met de halfverscheurde daken 
die nog zo mooi konden tintelen in 
KL�aVU¯�6W�KL�SPQU�]HU�KL�HHU]HS�
sloeg eenbaarlijk de eene granaat na 
de andere open. Als er klaarte kwam 
[\ZZJOLU�[^LL�VU[WSVMÄUNLU�ISLR[L�KL�
wand van “les éléments”, de uiterste 
SPUPL�KPL�KVVYSPLW�HHU�KLU�6VZ[LUSPQRLU�
oever in het frissche licht… De 
morgen neigde naar den middag; zoo 
ver het oog schouwde kon was het 
heele land een zegening van zon, en 
in dien doorzichtigen dag roeste een 
vuile plek den aanval waar steeds de 
granaten in dezelfde plaats insloegen. 
Noordwaarts aan de “Ferme des Trois 
Pignons” liepen mannen met planken, 
mannen met bajonetten op het 
NL^LLY��APQ�ZJOV]LU�KVVY�OL[�^PSKL�
gewas en van uit de verte was het 
alsof zij dansten over de glimmende 
plassen van den vliet”.

Aan het einde van het verhaal blijven 
alleen de auto’s van het Rode Kruis, de 
KY\R[L�HHU�KL�O\SWWVZ[LU��KL�ZJO\^L�
gevangenen. Er is niets veranderd. 
Achteraf blijkt de actie niets meer 
KHU�LLU�]LY^LYWLSPQR�Z[\R�[OLH[LY��LLU�
HÅLPKPUN�]VVY�KL�]LLS�NYV[LYL�+\P[ZL�
aanval ten zuiden van Diksmuide.

5H�KPL�SLU[LKHNLU�]HU�� ���^VYK[�OL[�
front nooit meer rustig. In de dagorders 

SLaLU�^L�V]LY�PU[LUZL�ILZJOPL[PUNLU��,SRL�
IH[[LYPQ�RYPQN[�WSHUULU�TL[�KVLS^P[[LU��
kalibers en tijdsschema’s. Begin juni 
staat de 26ste batterij buiten Boezinge. 
,Y�PZ�LLU�^HYL�JVUJLU[YH[PL�]HU�]\\Y�
VW�3HUNLTHYR��6W�KL�PUZ[Y\J[PLZ�]HU�
��Q\UP�SLaLU�^L�O\U�KVLS^P[[LU!�-LYTL�
KL�*HUULZ��3HUNLTHYJR�LU[YL�tNSPZL�L[�
Z[H[PVU��*H[PUH[��/L[�+\P[ZL�HU[^VVYK�PZ�
L]LU�NL^LSKKHKPN��+L�]VSNLUKL�KHNLU�
NHH[�OL[�OLLU�LU�^LLYZJOPL[LU�]LYKLY��
+L�)LSNLU�^VYKLU�TL[�NHZVI\ZZLU�
bestookt. ¸��[\t����ISLZZtZ¹��¸ �[\tZ��
���ISLZZtZ¹��¸�ISLZZt�H\�WPX\L[¹�aV�SLaLU�
^L�PU�OL[�¸YHWWVY[�Z\Y�SLZ�t]tULTLU[Z¹�
van 3 juni. Op die dag, omstreeks 
��\���PU�KL�UHTPKKHN��^VYK[�KL���Z[L�
IH[[LYPQ�NL[YVMMLU��1VZLWO�PZ�^LSSPJO[�
op slag dood. Meerdere obusscherven 
doorboren zijn lichaam en hij heeft een 
ZJOLKLSIYL\R��+L�]VSNLUKL�KHN�^VYK[�OPQ�
begraven. 

Behalve de dagen in de gevangenis en 
een korte periode in het ziekenhuis is 
1VZLWO�UPL[�]HU�OL[�MYVU[�^LN�NL^LLZ[��
De lange dagen en de nachten aan 
KL�01aLY��OL[�IY\[HSL�NL^LSK�HHU�KL�
Reigersvliet heeft hij overleefd. Maar net 
als honderden anderen sneuvelt hij nu de 
VVYSVN�aPJO�^LLY�VW�NHUN�[YLR[��

=VVY�KL�MHTPSPL�PZ�OL[�]LYSPLZ�]HU�1VZLWO�
niet het laatste drama. Op 11 september 
� ���^VYK[�]HKLY�/LUYP�KVVY�LLU�Z[YVWLY�
KVVKNLZJOV[LU��(UUH�WSLLN[�SH[LY�aLSM�
TVVYK��1VZLWO�Y\Z[�UVN�HS[PQK�VW�KL�
militaire begraafplaats in Westvleteren, 
^HHY�OPQ�PU�� ���ILNYH]LU�^LYK�

)PISPVNYHÄL
%� Ruben Donvil, De Grote Oorlog op 

kleine schaal. De gevechten aan 
KL�.L[LSPUPL�6VZ[�)YHIHU[��� ���, 
3L\]LU�������

%� Phillip de Pillecyn, “Reigersvliet, 
��THHY[�� ��¹��PU�Onze helden 
gestorven voor het vaderland, 
)Y\ZZLS��� ����W���������

%� Stanislas Horvat, De vervolging van 
militair rechterlijke delicten tijdens 
>LYLSKVVYSVN�0��+L�^LYRPUN�]HU�OL[�
krijgsgerecht, Brussel, 2011.

%� 3H�)LSNPX\L�/tYHSKPX\L��
O[[W!��HYJOP]L�VYN�Z[YLHT�
SHILSNPX\LOYHSK��WVWSNVVN�
SHILSNPX\LOYHSK��WVWSNVVNFKQ]\�[_[ 
�NLYHHKWSLLNK�VW����VR[VILY������

%� 4HYJLS�3VUJRL��Met het hoofd  
naar de brug van Schoorbakke, 

(U[^LYWLU�)HHYU��� � �
%� 5V[PJL�OPZ[VYPX\L�Z\Y�SL�

Kt]LSVWWLTLU[�KL�S»HY[PSSLYPL�
pendant la guerre, in Carnet de la 
« Fourragère »

%� Tom Simoens, Het Gezag onder Vuur. 
6]LY�KL�JVUÅPJ[LU�[\ZZLU�ZVSKH[LU�
LU�O\U�V]LYZ[LU�HHU�OL[�01aLYMYVU[, 
Brugge, 2011.

%� 3��;HZUPLY���3LZ�UV[LZ�K»\U�
*VTIH[[HU[�¶�3L�JLU[LUHPYL�K\��e 
d’Artillerie », in *V\YYPLY�KL�S»(YTtL,  
��HWYPS�� ����W�� ���

%� )�,�4�1��;OVTHZ���5V[PJL�OPZ[VYPX\L�
Z\Y�SL�Kt]LSVWWLTLU[�KL�S»HY[PSSLYPL�
pendant la guerre », in Carnet de la 
Fourragère��UY����KLJLTILY�� ����
W����� �

%� 2de artillerie. Geschiedenis, O[[W!��
^^ �̂�KL�HY[PSSLYPL�IL��NLYHHKWSLLNK�
VW�� �VR[VILY������

%� Het 2de�HY[PSSLYPL�YLNPTLU[��PU�=0*0��
+HNISHK�]HU�OL[�)�)�3�����HWYPS�� � 

%� ,��=HU�,YKL��¸3»HY[PSSLYPL�KL�JHTWHNUL�
belge pendant la guerre », Revue 
Militaire Suisse, 63ste jaargang, nr.6, 
Q\UP�� ����W���������

%� ,��=HU�,YKL��¸3»HY[PSSLYPL�KL�JHTWHNUL�
belge pendant la guerre », Revue 
Militaire Suisse����Z[L�QHHYNHUN��UY����
Q\SP�� ����W��������

Archief:
%� Aantekeningen E.H. Segers, 

Aartsbisschoppelijk archief Mechelen.
%� *VTTPZZPVU�K»LUX\v[L�Z\Y�SH�]PVSH[PVU�

des règles du droit des gens, des 
lois et des coûtumes de la guerre, 
“Bunsbeek”, Algemeen Rijksarchief, 
Brussel

%� +VZZPLY�2YPQNZYHHK��1VZLWO�:TL[Z�� 
��+(��UY��������(SNLTLLU�9PQRZHYJOPLM��
Brussel

%� Gemeente Glabbeek, Register 
volkstelling, 1930.

%� 7LYZVVUSPQR�KVZZPLY�1VZLWO�:TL[Z��
234

%� �+(��-HYKLZ�1V\YUHSPuYLZ��234��
Brussel

Heel veel dank aan:
%� 9VI�;YV\ISL`U��234���+PLUZ[�

Oorlogsgraven
%� 1VZ�1HUZZLUZ��HY[PSSLYPLT\ZL\T�

Brasschaat
%� ;OLVWOPLS�(SSHLY[�LU�3\JPLUUL�

=\JOLSLU��([[LUYVKL�>L]LY
%� Maria Degroodt, Bunsbeek 

 
Koen Lagae
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LANGEMARK, 
  EEN VERZAMELAAR. 

Met dank aan Chris Spriet die 
ons deze tekst bezorgde. Bart is 
een voormalig collega van hem, 
researcher en marathonloper.

3HUNLTHYR�7VLSRHWLSSL����VR[VILY�
2013. Onvoorzien ben ik een half uur 
te vroeg voor de boekvoorstelling 
van We werden honderd jaar ouder. 
Een bundel gedichten over de Eerste 
>LYLSKVVYSVN��OLY��LU�]LY[HHSK�KVVY�
Bruggeling Chris Spriet, geïllustreerd 
door Wim Opbrouck.

,U�^H[�KVL[�LLU�TLUZ��PU�KL�
>LZ[OVLR�HSZ�OPQ����V\[�VM�[OL�IS\L�
��LLU�OHSM�\\Y�aPU]VS�TVL[�]\SSLU&�
/PQ�RPQR[�YVUK��2PLZ[�LLU�]LSK��^P[[L�
RY\PZLU�LU�^HUKLS[�OVUKLYK�QHHY�
terug in de tijd. 
Poelcapelle British Cemetery  ligt 
[\ZZLU�9VLZLSHYL�LU�3HUNLTHYR��
,LU�]SHR[L�]HU��������Tõ��IL]VSR[�
TL[�^P[[L��VWUPL\^�YLJO[VW�
NLWSHH[Z[L�KVTPUVZ[LULU��������
resten van jonge mannen, van 
^PL�������]HU�O\U�UHHT�^LYKLU�
NLZJOLPKLU��¸RUV^U�\U[V�.VK¹�

Ik neem het bezoekersregister uit 
de muurnis aan de ingang en blader 
in de neergepende commentaren 
van de bezoekers. “RIP.”, “Mooi! “, 
¸5L[QLZ�VUKLYOV\KLU¹!�OL[�4J*YHL�
NL^PQZ�VYKLULU�]HU�VUILZJOYPQMLSPQR�
leed en chaos  onder kortgeknipt 
NYHZ�LU�PU�YPQLU�^P[[L�Z[LULU��^VYK[�
NL^HHYKLLYK��.LWHZ[�YLZWLJ[�]VVY�
de doden, respect dat hen  indertijd 
HSZ�SL]LUKLU�^LYK�VU[OV\KLU��0R�
NYHZK\PU�]LYKLY!�¸/H]L�^L�SLHYULK&¹� 
¸:V�THU`�5L^�ALHSHUKLYZ�OLYL��ZV�
far from home.” Terechte vragen,  
NLLU�HU[^VVYKLU�

7SV[Z�[YLR[�LLU��ÄL[ZLY��JPYRLSLUK�YVUK�
mijn aan de ingang geparkeerde 
auto, mijn aandacht.  Een grijsaard,  
]LYTVLKLSPQR�¶�KL�V\[Ä[��LLU�
NYPQZISH\^L�RPLS��PU�YLRLUPUN�NLUVTLU�
¶�LLU��SHUKIV\^LY�VW�Y\Z[��VW�LLU�
]VVYVVYSVNZL�ÄL[Z���5HKH[�OPQ�TPQU�
auto heeft gescreend,  positioneert 
OPQ�aPJO�TL[�aPQU�ÄL[Z�K^HYZ�]VVY�KL�
ingang, en neemt mij in het vizier. 
A^PQNLUK��Z[HYLUK��TVUZ[LYLUK�

Plotsklaps duikt zijn hand naar zijn 
ÄL[Z[HZ�LU�NYHIILS[�LY�PL[Z�\P[��+L�
VSK[PTLY�NSPTSHJO[�aPQU�]LYISPUKLUK�^P[��
R\UZ[NLIP[�ISVV[�¶�^HYLTWLS���LLU�
N\L\SL�JHZZt��+L�7LYTLRL]PUNLYZ�
openen en ontluiken hun schat: 
kleine grijze knikkers.  Schrapnels.
�¸3VKLU�IVSSLRLZ&�3VKLU�IVSSLRLZ&¹��
Hij legt zijn hoofd smekend scheef en 
RPQR[�TPQ�]VS�]LY^HJO[PUN�TL[�]LYNYV[L�
ogen aan.
“Neen.” Het klinkt als een  kort, kil 
ricochetschot.
6WUPL\^�ZJOHYYLS[�OPQ�PU�aPQU�ÄL[Z[HZ�
en nu tovert hij enkele roestige 
kogels te voorschijn.
¸+\P[ZL�NL^LLYRVNLS&¹��
¸5LLU��.LLM�QL�KP[�TPZZJOPLU�^LN�
HHU�[VLYPZ[LU&¹
Stilte.  
¸6M�]LYRVVW�QL�KP[&¹
De oude man denkt een ogenblik 
na en grabbelt andermaal in de 
ÄL[Z[HZ��,U�OVW!�¸,LU�+\P[ZL�
THJOPULNL^LLYRVNLS&�¸
“Neen.” 
4HHY�PU�OL[�^VVYKLUIVLR�]HU��LLU�
\P[�>LZ[�=SHHTZL�RSLP�NL[YVRRLU�
boer op rust staat opgeven niet. Een 
SHH[Z[L�THHS�]LYK^PQU[�aPQU�OHUK�PU�aPQU�
[HZ���¸,LU�+\P[ZL�RVW&�¸�)SPQRIHHY�PZ�
dit zijn pièce-de-résistance���[LUaPQ�LY�

nog een gifgasgranaat in de zakken 
]HU�aPQU�IVLYLURPLS�Z[LLR[�¶�^HU[�aPQU��
glimlach gaat nu van oor tot oor. 
“Neen.”
¸>VVU�QL�OPLY&�=HU^HHY�ILU�QL&¹�
“Torhout”
¸;VYOV\[&�+HHY�PZ�UPL[�[L�]PUKLU�¹
“Neen, maar ik zoek ook niets.”
¸/PLY�^LS�¹�NHH[�OPQ�VU]LYZ[VVYK�
verder, “ maar je mag geen 
TL[HHSKL[LJ[VY�NLIY\PRLU��1L�THN�
vinden, maar niet zoeken.” Zijn ogen 
verkleinen zich deugnietelijk tot 
RSLPUL�ZWSLL[QLZ��¸1HQH��aVLRLU�THN�
UPL[��THHY�]PUKLU�^LS�¹��NYPUUPR[�OPQ���
“Ik heb thuis een klein museum. Wat 
NL^LYLU��OLSTLU���LUa���,LU�OVII �̀��
1H��LU�TL[�KL�OVUKLYK�QHHY�,LYZ[L�
Wereldoorlog op komst, jaja, …
¸,U�QPQ&�>H[�]LYaHTLS�QPQ&¹
¸5PL[Z��aVHSZ�PR�HSZ�aLP��VM�[VJO��1H��
toch, … ik verzamel verdriet.”

De veldenveteraan richt zijn blik naar 
beneden. Een verkoop zit er niet 
PU��7SV[Z�KYHHP[�OPQ�aPJO�VT�LU�ÄL[Z[���
aVUKLY�UVN�LLU�^VVYK�[L�aLNNLU���
terug naar zijn velden. Om te vinden 
^H[�KL�V]LY]LYaHKPNKL�NYVUK�
uitbraakt.

0R�^HUKLS�UVN�L]LU�SHUNZ�KL�LLYZ[L�
rij stenen. Het is een zonnige dag. 
;L�^HYT�]VVY�VR[VILY��;L�TVVP�
voor een begraafplaats. Ik geef de 
achtergeblevenen nog een oneindig 
deelbare stille zucht en vertrek 
YPJO[PUN�3HUNLTHYR��6W�aVLR�UHHY�
schoonheid, op zoek naar een 
NLKPJO[�KH[�KL�^HHUaPU�]HU�VVYSVN�
overstijgt.

Bart Vangrysperre
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T E R U G B L I K  /  K O R T
10 november 2013 – 
Remembrance voor Sapper 
Frank William Wiltshire 
�3H�7S\Z�+V\]L�*LTL[LY`���

22 november 2013 – 
=0--�UVJ[\YUL��)LaVLR�HHU�KL�
thematentoonstelling “Oorlog 
en trauma” en vertelconcert 
¸:LUZH[PVUZ�VM�H�^V\UK��
the long trail of R. Boyes” 
KVVY�1PT�)V`LZ�

30 november 2013 – Daguitstap 
naar St. Symphorien Military 
*LTL[LY`��4VUZ���;HTPULZ�LU�
Arsimont

Tot 23 februari 2014:
1914. Die Avantgarden im Kampf
,LU�����[HS�^LYRLU�]HU�[VWRSHZZL�
�+P_��)LJRTHUU��:JOPLSL��*VYPU[O��
3tNLY��/LJRLS��¯���
In een annex de documentaire 
tentoonstelling “Missing Sons. 
Verlorene Söhne¹��2p[OL�2VSS^P[a�LU�
Rudyard Kipling verloren beiden een 
zoon in Wereldoorlog I.
)\UKLZR\UZ[OHSSL��)VUU��+��¶�
^^ �̂I\UKLZR\UZ[OHSSL�KL

Tot 30 juni 2014:
Oorlog en trauma – Soldaten 
en ambulances. Soldaten en 
psychiaters
Dubbeltentoonstelling. 
Het In Flanders Fields Museum in 
Ieper behandelt de organisatie van 
de algemene medische zorg aan het 
front tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Het Museum Dr. Guislain in Gent 

aVVT[�PU�VW�]LYZJOPSSLUKL�JVUÅPJ[LU�
[PQKLUZ�KL�[^PU[PNZ[L�LL\ �̂�THHY�KHU�
TL[�KL�RSLT[VVU�VW�KPL�ZWLJPÄLRL�
tak in de geneeskunde, 
de psychiatrie.
In Flanders Fields Museum, Koninklijke Zaal, 
0LWLY�¶�^^ �̂PUÅHUKLYZÄLSKZ�IL
4\ZL\T�+Y��.\PZSHPU��1VaLM�.\PZSHPUZ[YHH[�����
.LU[�¶�^^ �̂T\ZL\TKYN\PZSHPU�IL

Vooraankondiging - 
april 2014 tot november 2014:
Musique, sons et silence. 
Entendre la guerre
Historial de la Grande Guerre, 
7tYVUUL���^^ �̂OPZ[VYPHS�VYN�
,_WVZP[PVUZ�,_WVZP[PVUZ�H�]LUPY�
4\ZPX\L�ZVUZ�L[�ZPSLUJLZ

Vooraankondiging - van 6 juni 2014 
tot 7 december 2014:
“1914 -1918” Der Erste Weltkrieg.
Deutsches Historisches Museum, Berlijn – 
^^ �̂KOT�KL�H\ZZ[LSS\UNLU�� ���� ���

F R O N T Z I C H T 
Een overzicht van de belangrijkste tentoonstellingen

H E T  D A G E L I J K S  B E S T U U R  E N  D E 

R A A D  V A N  B E S T U U R  V A N  D E  V I F F 

W E N S E N  J O U  E N  J O U W  FA M I L I E 

E E N  V R E D E V O L L E  K E R S T T I J D  E N 

E E N  V E E L B E L O V E N D  N I E U W  J A A R !
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O P R O E P  !  K E N N E N  W I J  J O U W  E - M A I L A D R E S ?
De Vrienden communiceren meer een meer via elektronische weg. De informatie (uitnodigingen, interessante 
weetjes, enz.) bereikt onze leden sneller en goedkoper.
Deel ons daarom jouw e-mailadres mee wanneer je lid wordt of wanneer het wijzigt. 
Onze ledenadministratie bereik je onmiddellijk via dit e-mailadres: vriendenin!anders"elds@ieper.be .
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