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E D I T O R I A A LI N H O U D S T A F E L

DRUKKE TIJDEN

Het zijn drukke tijden voor wie een beetje voeling wil houden 
met de herinnering aan hetgeen zich hier honderd jaar geleden 
afspeelde. In ons vorig nummer hebben wij in ons editoriaal 
de voornaamste activiteiten voor dit jaar geïnventariseerd. En 
het moet gezegd: onze leden worden weinig rust gelaten. Maar 
we zijn ervan overtuigd dat we moéten de vinger aan de pols 
houden en het verleden herdenken om het niet meer opnieuw 
te moeten beleven. Soms moeten we parallellen trekken tussen 
de gebeurtenissen van een eeuw geleden en vandaag. 

‘Onze tijd is niet uniek,’ stelt bijvoorbeeld Pankaj Mishra, een 
Indiaas schrijver en !losoof, die vandaag in Londen woont, ‘ook 
het begin van de twintigste eeuw was vol van destructiedrift, 
nationalisme en terrorisme. En de drijfveer is angst en woede.’ 
Zijn laatste boek heet dan ook ‘Tijd van Woede’, en het is 
helemaal geen geruststellend boek: er zal volgens de auteur een 
mentaliteitsverandering nodig zijn om onze vrijheid en stabiliteit 
te behouden. 

Deze Pankaj Mishra is de gastspreker op de Novemberlezing 
van dit jaar, die uitzonderlijk in het Vlaams Parlement te 
Brussel doorgaat. Op 10 november gaan wij er met de VIFF 
naartoe, en we combineren de busreis met een bezoek aan 
het hoofdkwartier van het Belgisch leger in Evere en de 
bibliotheek, die unieke boeken en documenten over de Eerste 

Wereldoorlog bevat. Meer nieuws volgt maar noteer de datum 
alvast in de agenda.

Ondertussen is dit nummer opnieuw een lijvig document 
geworden. Twee jonge mannen vertellen hun verhaal, de ene, 
Henryk komt uit Armenië, de andere, Roman, uit Oekraïne. 
Beiden hebben op de één of andere manier in hun nog jonge 
leven al ervaren wat het betekent vluchteling te zijn of in een 
land te leven, dat gebukt gaat onder een oorlog. En toch zijn het 
ook verhalen van hoop… 

Maar er zit nog zoveel meer in dit nummer. Zoals het verhaal 
van twee jonge mannen van 100 jaar geleden, die elkaar 
ontmoeten in het psychiatrisch ziekenhuis van Craiglockhart. 

Hun namen: Wilfred Owen en Siegfried Sassoon. Of enkele 
verhalen over 7 juni, in 1917 en 2017. En ook een aantal 
lezenswaardige bijdragen van leden. Want ons magazine wil 
altijd open staan voor de inbreng van onze lezers. Ook als ons 
nummer opnieuw ‘lijvig’ mag genoemd worden. Veel leesgenot!

Gilbert Ossieur, Voorzitter VIFF
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ontbreken nog in de telling. Het regimentsdagboek vermeldt 
691 verliezen: doden, vermisten, gewonden, krijgsgevangenen. 
Hoeveel doden moeten er nog bijgeteld worden? Dat wordt 
hopelijk in de toekomst nog duidelijk, maar analyses in de 
grootteorde van ‘tienduizenden Duitsers’ die op 7 juni 1917 
de lucht werden ingeblazen, worden best achterwege gelaten. 
Er vielen zo al genoeg – te veel – doden. Tot zover een korte 
verduidelijking over ‘de doden van de Mijnenslag’. En dan hebben 
we het uiteraard nog niet over ‘totale verliezen’, maar dat is nog 
een andere discussie of telling.

REDMOND
Dag op dag honderd jaar later kreeg de legendarische aanval 
op de heuvelrug bij Mesen ongemeen veel belangstelling. In de 
luwte van al dat ceremonieel herdenkingsgeweld volgden de 
Vrienden traditioneel het spoor van William Redmond. De 
opkomst was voor deze speciale editie vanzelfsprekend groter 
(150 deelnemers!), maar de geest bleef dezelfde. Ingetogen, en 
begeleid door poëzie en muziek, ontvouwde zich het verhaal 
van Redmond, de Ieren en bij uitbreiding ook het verhaal van de 
Kemmelberg in het prachtige landschap van het Heuvelland. Het 
relaas van Redmond is onderhand gekend. 

Iers volksvertegenwoordiger in het Britse parlement voor de 
Irish Parliamentary Party, de nationalistische partij van zijn broer 
John Redmond. Voorvechter voor Home Rule voor Ierland, 
een eis die op veel verzet stuitte in Engeland, maar ook bij de 
protestantse minderheid in Ulster, die onder leiding van hun 

7 juni is een dag die doorgaans met stip genoteerd staat in de 
agenda van menige Vriend. Ochtendgloren, dag en dauw, Redmond, 
de herdenking van de Mijnenslag. 

MIJNENSLAG: PRELUDE OP ZOMEROFFENSIEF
Na maandenlange voorbereidingen brachten de Geallieerden 
in de vroege ochtend van 7 juni een twintigtal zorgvuldig 
ingegraven dieptemijnen simultaan tot ontplof!ng onder de 
Duitse stellingen tussen Hill 60 (Zillebeke) en de Birdcage 
(Ploegsteert). 19 mijnen gingen effectief af, voor 4 werd op het 
laatste nippertje van de ontsteking afgezien, en 2 weigerden 
dienst. Na de ontplof!ngen volgde een grootscheepse aanval, 
uitgevoerd door maar liefst honderdduizend man: Britten, 
Ieren, Nieuw-Zeelanders en Australiërs. De aanval vormde de 
prelude op het nakende, grote geallieerde zomeroffensief en 

moest de frontboog bij Wijtschate en Mesen om strategische 
redenen recht trekken. De Mijnenslag bij Mesen, die duurde 
van 7 tot 14 juni, is de geschiedenis ingegaan als een van de 
best georganiseerde en de meest succesvolle acties tijdens de 
loopgravenoorlog aan het Westelijk Front. Toch stond daar een 
aanzienlijke menselijke kost tegenover.

In het kader van de eeuwherdenking gingen hierover – in 
journaals, in kranten, in speeches – alweer de wildste aantallen 
circuleren. Om een verschil van 20.000 doden (doden!) of het 
equivalent van een nagenoeg volle Ghelamco Arena tijdens een 
thuiswedstrijd van AA Gent, draait men de hand al lang niet 
meer om. Met het verschil tussen de term ‘doden’ en de term 
‘verliezen’ wordt traditioneel erg slordig omgegaan. 
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DE MIJNENSLAG EN REDMOND: 
HERDENKEN VOOR DAG EN DAUW

Ter voorbereiding van de tentoonstelling ‘1917: Totale Oorlog’ 
(IFFM, 3/6/2017 – 31/12/2017) maakten we op basis van 
de Namenlijst een grondige analyse van onder andere de 
slachtoffers die vielen tijdens de Mijnenslag. Op 7 juni 1917 
waren 11 geallieerde divisies betrokken bij de aanval. Samen 
telden zij op die eerste dag ongeveer 3300 doden. Er wordt 
echter hevig strijd geleverd tot 14 juni, en voor die hele periode 
(7 – 14 juni), vielen aan geallieerde kant ongeveer 6100 doden. 
De ‘ongeveer’ is hier geen indicatie van onzekerheid, maar een 
nuance op de manier van tellen: tel je bijvoorbeeld de 44 doden 
van de 11de Divisie ook al mee op 7 juni; of tel je bijvoorbeeld 
ook de doden van 15 juni mee (waarvan de overgrote 
meerderheid bezweek aan de opgelopen verwondingen tussen 
7 en 14 juni). Voor de Duitsers is het uiteraard moeilijker, 
wegens de onvolledigheid van het bronnenmateriaal. Tot op 
vandaag registreerde de Namenlijst ongeveer 1950 doden 
voor 7 juni, en ongeveer 3400 voor de periode 7 tot 14/15 
juni. Die aantallen zijn uiteraard nog onvolledig. Vergelijkingen 
tussen eenheden waarvan het volledige plaatje bekend is met 
eenheden waarvan we bijvoorbeeld enkel de slachtoffers met 
een gekend graf konden identi!ceren, wijzen in de richting van 
een extrapolatie tussen 25 à 50 %, waarbij echter steeds geval 
per geval bestudeerd dient te worden. Voor het 413. Infanterie-
Regiment, dat de sector van de Caterpillar bezette, worden voor 
de hele periode 36 doden geteld. Zij hebben allen een gekend 
graf. De doden van wie het lichaam nooit werd teruggevonden Ochtendgloren, dag en dauw, Redmond… met 150 op bedevaart naar het graf van William Redmond

Talrijke keren had onze Ierse vriend Bobby Forrest ‘Danny Boy’ 
gezongen aan Redmond’s graf. 2017 was zijn laatste keer, zo schreef 
hij in het gedenkboek.

We zien Bobby Forrest aan het graf van Private Meeke, de 
protestante brancardier, die de gewonde katholiek Redmond bijstond 
in zijn doodstrijd. VIFF bezocht het graf op de vorige Ierlandreis te 
Derrykeighan.
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Richard Spencer Howard was één van de talrijke soldaten, die 
tijdens de eerste fase van de Derde Slag bij Ieper het leven 
lieten. Op 7 juni 1917 sneuvelde hij met 43 lotgenoten van zijn 
regiment ten zuiden van de Caterpillar te Zillebeke. Richard was 
een muzikant van Leeds, die onder andere ook violen bouwde. 
Wanneer het Britse leger in 1916 de dienstplicht invoerde 
moest hij naar het front in Vlaanderen. De viool, die hij net 
aan het bouwen was, bleef onafgewerkt achter. Richard bleef 
ook achter in de Vlaamse modder en ligt begraven op Woods 
Cemetery.

VIOOL
We springen naar 1993. Op een rommelmarkt in Manchester 
koopt vioolbouwer Roger Claridge uit Oxford een dikke 
envelop met onderdelen van een viool. We springen weer 15 
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RICHARD EN ZIJN VIOOL

jaar naar voren: de onderdelen zijn viool geworden en het 
blijkt een prachtig instrument te zijn. Sam Sweeney, één van de 
beste folkzangers van Engeland, koopt het instrument en vindt 
binnenin een label: ‘Richard S. Howard Leeds, violin nr 6 1915,’, en 
drie vlaggen ingekleurd naast de tekst: een Britse, een Franse en 
een Russische. Tenslotte ook, in zorgvuldig handschrift: ‘Made in 
the Great War’.

6 juni 2017: honderd jaar nadat Richard Howard het leven liet, 
komen ongeveer honderd Vrienden van het In Flanders Fields 
samen om hem te gedenken. De Howardwandeling trotseerde 
een afwisseling van zon en regen, van wolken en opklaringen. De 
buienradar had echt zijn handen vol. ‘Four seasons in one day, The 
sun shines on the black clouds hanging over the domain…’, zoals 
Crowded House het treffend verwoordt. Gelukkig zorgde het 

politieke leider Sir Edward Carson gewapende milities oprichtte 
om zich te verzetten tegen de implementatie van de Home 
Rule Act. Toen in 1914 de oorlog uitbrak werd besloten om 
Home Rule op te schorten tot na het einde van het con"ict. 
De Redmonds besloten om met de Britten deel te nemen aan 
de oorlog, in de hoop dat die deelname hen later zelfbestuur 
zou kunnen opleveren. Uit de nationalistische milities van de 
Irish Volunteers en uit de protestantse Ulster Volunteers werden 
respectievelijk de 16de (Ierse) en de 36ste (Ulster) Divisies 
gevormd. Redmond nam, ondanks zijn hoge leeftijd (53) dienst 
bij de 16de Divisie. Op 7 juni 1917 zou hij, ondertussen vele 
illusies armer, zijn laatste actie ondernemen.

Het wedervaren van Redmond is slechts één van de vele 
verhalen die vasthangen aan ieder van de honderdduizend 
deelnemers aan de Mijnenslag. In deze editie staan de VIFF stil 
bij enkele minder gekende verhalen.

Pieter Trogh

Het graf van Major Redmond, 100 jaar na zijn dood Richard Spencer Howard, ‘we will remember you’Aan het graf van vioolbouwer wordt de Last Post geblazen

Eerbetoon van -toen nog- de Ierse premier Enda Kenny voor 
Redmond: ‘Let unity be his legacy for Ireland’
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verbroederingscomité Zillbeke-Seelbach voor een opkikkertje, 
waarvoor onze hartelijke dank. En hoewel de wandelaars al wat 
regenwater en wind over zich heen hadden gekregen, scheen 
de zon mild wanneer iedereen postvatte voor de grafsteen van 
Howard op Woods Cemetery. De Last Post werd geblazen, er 
werden bloemen neergelegd, Sam Sweeney was er met de viool 
en bracht ontroerende klanken, en de kleindochter van Richard 
Spencer was er ook en las een gedicht voor. We brengen het 
gedicht, zoals het werd voorgedragen, in het Engels:

Violin Number 6.

This violin has done what you could not.

Newly carved, left in pieces the day you went to war
Leaving your wife and daughter; never to return.
Sent to Belgium, the Messines battle took your life.
Buried there; Your name on a white stone slab.

You were surely mourned and remembered long,
But age and death took those you left behind.
And whether sorrow, or just life’s hard struggle
Made them unwilling or unable to share their pain.

Made in the Great War, warm, intens concert…

1. Twee weken na de Howardwandeling ontvingen wij van 
kleindochter Mary Sterry bijgaande vriendelijke en dankbare 
boodschap, die wij graag afdrukken: “My thanks to all those 
who turned out to join the walk in the wind and the rain, and 
to the ladies who supplied the warming drink to enable us to 
ĐŽŵƉůĞƚĞ�ƚŚĞ�ĐŽƵƌƐĞ͘��dŚĞ�ĐŽŵŵĞŵŽƌĂƟŽŶ�Ăƚ�ZŝĐŚĂƌĚ͛Ɛ�ŐƌĂǀĞ�
ǁĂƐ�ƐŚŽƌƚ�ĂŶĚ�ǀĞƌǇ�ƐŝŵƉůĞ͕�ďƵƚ�ƉƌŽĨŽƵŶĚůǇ�ŵŽǀŝŶŐ͘�/ƚ�ĨĞĞůƐ�ƚŽ�ŵĞ�
ƚŚĂƚ�/�ŚĂǀĞ�ĂƩĞŶĚĞĚ�ŵǇ�ŐƌĂŶĚĨĂƚŚĞƌ͛Ɛ�ĨƵŶĞƌĂů͕�ĂůďĞŝƚ�ϭϬϬ�ǇĞĂƌƐ�
ŽŶ͘��/ƚ�ǁĂƐ�ŵǇ�ƉƌŝǀŝůĞŐĞ�ƚŽ�ďĞ�ƚŚĞƌĞ͘ 
/�ŵƵƐƚ�ŵĞŶƟŽŶ�ƚŚĞ�ŬŝŶĚ�ůĂĚǇ�ǁŚŽ�ĐĂŵĞ�ƚŽ�ŵĞ�ũƵƐƚ�ĂŌĞƌ�ƚŚĞ�
ĐĞƌĞŵŽŶǇ�ĂŶĚ�ƉƌŽŵŝƐĞĚ�ƚŚĂƚ�ƐŚĞ�ǁŽƵůĚ�ůĂǇ�ŇŽǁĞƌƐ�Ăƚ�ZŝĐŚĂƌĚ͛Ɛ�
ŐƌĂǀĞ�ĞǀĞƌǇ�ϭϭ�EŽǀĞŵďĞƌ͘ ��/�ǁĂƐ�ƐŽ�ƚŽƵĐŚĞĚ�ďǇ�ŚĞƌ�ǁŽƌĚƐ͕�ƚŚĂƚ�
ƚĞĂƌƐ�ĂƌĞ�ŝŶ�ŵǇ�ĞǇĞƐ�ĂƐ�/�ƚǇƉĞ�ƚŚŝƐ͘��^ŚĞ�ŵĂĚĞ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ƉƌŽŵŝƐĞ�
ƚŽ�^Ăŵ�^ǁĞĞŶĞǇ͕�ǁŚŽ�ǁĂƐ�ĂůƐŽ�ǀĞƌǇ�ŵŽǀĞĚ͘
�ĞĂƌ�ůĂĚǇ͕�ŝĨ�/�ŬŶĞǁ�ǇŽƵƌ�ŶĂŵĞ�/�ǁŽƵůĚ�ǁƌŝƚĞ�ƚŽ�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƉĞƌ-
ƐŽŶĂůůǇ͘��/ƚ�ƐĞĞŵƐ�ƚŽ�ŵĞ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ůŽŽŬŝŶŐ�ĂŌĞƌ�ZŝĐŚĂƌĚ�ŽŶ�ŵǇ�
ďĞŚĂůĨ͕ �ĂŶĚ�/�Ăŵ�ǀĞƌǇ�ŐƌĂƚĞĨƵů�ĨŽƌ�ƚŚĂƚ͘��
dŽ�Ăůů�ƚŚĞ��ĞůŐŝĂŶ�ƉĞŽƉůĞ͕�ĂŶĚ�ŽŶ�ďĞŚĂůĨ�ŽĨ�Ăůů�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ĨĞůů�ŝŶ�
ƚŚĂƚ�ƚĞƌƌŝďůĞ�ĐŽŶŇŝĐƚ͕�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĐĂƌĞ�ĂŶĚ�ĐŽŵŵĞŵŽ-
ƌĂƟŽŶ�ĨŽƌ�Ăůů�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ĚŝĞĚ͘��zŽƵ�ŚĂǀĞ�ŐŝǀĞŶ�ƚŚĞŵ�ĚŝŐŶŝƚǇ�ŝŶ�
ĚĞĂƚŚ͕�ĂŶĚ�Ă�ƋƵŝĞƚ�ƌĞƐƟŶŐ�ƉůĂĐĞ�ŽŶ�ƚŚŝƐ�ĞĂƌƚŚ͘��
dŽ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ĐĂŵĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƐŚŽǁ�͞^Ăŵ�^ǁĞĞŶĞǇ͛Ɛ�sŝŽůŝŶ�Ͳ�DĂĚĞ�
ŝŶ�ƚŚĞ�'ƌĞĂƚ�tĂƌ͕͟ �/�ŚŽƉĞ�ǇŽƵ�ĞŶũŽǇĞĚ�ƚŚĞ�ĞǀĞŶŝŶŐ͘��
/�ĂƉŽůŽŐŝƐĞ�ĨŽƌ�ŵǇ�ŵĞƚŚŽĚ�ŽĨ�ĚŝƐƚƌŝďƵƟŶŐ�ƚŚŝƐ�ŵĞƐƐĂŐĞ͘���Ǉ�ƚŚĞ�
ĞŶĚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĞǀĞŶƚ�/�ŚĂĚ�ƐŽ�ŵĂŶǇ�ŶĂŵĞƐ͕�ĨĂĐĞƐ�ĂŶĚ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ�
ǁŚŝƌůŝŶŐ�ĂƌŽƵŶĚ�ŝŶ�ŵǇ�ŚĞĂĚ�ƚŚĂƚ�/�ĐŽƵůĚ�ŶŽƚ�ƚĞůů�ŽŶĞ�ĨƌŽŵ�ĂŶ-
ŽƚŚĞƌ͘ ��/�ĚŽ�ŚŽƉĞ�ƚŚĂƚ�ŝĨ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ƐĞĞŶ�ƚŚŝƐ�ĞͲŵĂŝů͕�ǇŽƵ�ǁŝůů�ƉĂƐƐ�
it on to others, especially to those who were on the walk and at 
the lunch. “

‘Your Grandfather died in World War One’ was all I heard;
No questions invited: no stories told;
No memories passed down.
We didn’t even know your name.

7KH�YLROLQ�UHPDLQHG�XQWRXFKHG��XQ¿QLVKHG��
Where, we’ll never know.
Sad years passed when no-one living knew or spoke of you,
Remembrance Day observed; respect for those who died;
But no family, commemorations or sense of personal loss.

But your violin has bridged the almost century gap
And helped by Roger, Sam and Chris, has connected you
With your family, the generations you did not live to meet.
And all because you signed your name inside.

Richard Spencer Howard,
We will remember you.

Mary Sterry 1

CONCERT
’s Avonds in het Perron volgde met Made in the Great War het 
tweede eerbetoon aan Richard Howard. Er hing elektriciteit in 
de lucht tijdens het concert van Sam Sweeney. Het publiek kon 
ervaren hoe deze viool hemelse klanken produceerde. Maar 
daar was ook verteller Hugh Lupton, die op onnavolgbare wijze 
het hele verhaal bracht, met een warmte en een intensiteit, 
die gerust het predicaat ‘magisch’ verdienen. In één zin typeert 
hij het afscheid, dat Richard van zijn viool-in-wording moest 
nemen wanneer hij naar het Vlaamse front moet: ‘He looked to 
the un!nished violin laid out on the table: you have to wait’. Wist hij 
veel dat de wachttijd zou duren tot 2008 vooraleer de viool, 
door Roger Claridge samengelijmd, haar eerste klanken zou 
uitbrengen. 

Jan Breyne

Sam Sweeney bespeelt Violin Number 6 aan het graf van de 
vioolbouwer

Kleindochter Mary Stelly leest een eigen gedicht: ‘Your Grandfather 
died in World War One, was all I heard’
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Een van de talrijke slachtoffers van 7 juni 1917 was de 31-jarige 
luitenant Gerald George Samuel van het Royal West Kent Regiment. 
Zijn lichaam werd nooit gevonden zodat hij ook geen persoonlijk 
graf kreeg. Daarom prijkt zijn naam nu op de Menenpoort in 
Ieper. Het enige wat van hem rest - buiten die vermelding - is een 
obscure bundel gedichten die een paar maanden na zijn dood werd 
gepubliceerd. Zijn broer Walter Samuel, die eveneens aan het front 
streed, overleefde de oorlog. Die kreeg niet alleen zijn leven terug, 
hij werd ook een van de rijkste mensen van zijn tijd. Het cynische 
lot van die broers was een aspect van de Grote Oorlog dat mij niet 
eerder zo in de ban hield. Maar klopt dat beeld wel? Had Walter 
werkelijk al het geluk en G.G. helemaal niets gekregen? De gedichten 
vertellen de waarheid!

NOBELE ONBEKENDE
Ik kwam eerder per toeval op het spoor van Gerald George. 
Zijn gedichtenbundel trof ik aan in een vitrinekast van de 
tentoonstelling ‘De Geschreven Oorlog’ in het In Flanders 
Fields Museum in Ieper, tussen andere oorlogsuitgaven van 
vooral Britse dichters. Toch trok precies dit ene boekje mijn 
aandacht om een reden die mij nu nog altijd niet duidelijk is. 
Laten we het voorzichtig ‘magie’ noemen. De dichter Samuel 
was een nobele onbekende in vergelijking met de beroemde 
oorlogsdichter Rupert Brooke, maar zijn "interdunne, 
verzorgde uitgave sprong meteen in het oog: goud op snee, een 
harde omslag in marineblauw linnen en binnenin het woord 
POEMS in rode letters, zoals het hoort. Het sepia fotoportret 
van G.G. onthulde een man met een zekere distinctie. Een 
juweeltje dat op grond van die eigenschappen een bundel van 
een gerenommeerde en gevierde dichter leek te zijn. Maar dat 
was het niet. Waarom zoveel typogra!sche zorg voor deze 
gedichten waar nauwelijks een mens interesse voor had, zo 
vroeg ik mij af. Al weet ik dat dat van die interesse natuurlijk 
niet zeker. In elk geval had ik nooit van die man gehoord, noch 
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Bij de herdenking van de Slag bij Mesen
G.G. SAMUEL, 

DE ONFORTUINLIJKE BROER

had ik van hem een gedicht gelezen. Niemand kon me iets 
leerzaams over G.G. Samuel vertellen, aan zijn gedichten werd 
honderd jaar lang nauwelijks of zelfs geen aandacht besteed en 
de enige uitgave was, nou ja, onvindbaar. Tot ik John Bilsborough, 
een verzamelaar en dichter die in het beroemde botenhuis 
van Dylan Thomas in Wales resideerde, kon overtuigen mij zijn 
exemplaar te verkopen. 

JOOD EN ENGELSMAN
Dat goed geconserveerde exemplaar houd ik nu in mijn 
handen en bij het betasten ervan is het alsof het verleden 
me toespreekt. Het boekje opent met de ontroerende 
afscheidsbrief die G.G. Samuel in 1916 schreef aan zijn boys van 
de Stepney Jewish Lad’s Club, een brief die pas geopend mocht 
worden indien hij aan het front sneuvelde. Dankzij deze brief 
en het voorwoord van zijn vader kon ik een aantal gegevens 
traceren over de onbekende soldaat-dichter. 

Samuel bleek een telg te zijn uit een welgesteld en voornaam 
joods geslacht die aan Eton studeerde, maar zich na zijn studies 
intens bezighield met het welzijn en de opvoeding van joodse 
jongens uit de arbeidersklasse in Oost-Londen. Hij richtte ook 
een weeshuis op dat na zijn dood zijn vermogen erfde. Kortom, 
hij week een beetje af van de core business van de familie: 
zakendoen. Of ze dat erg vonden, weet ik niet, maar na zijn 

dood werd G.G. door hen toch als een heilige opgevoerd die de 
jongens niet alleen van de straat wilde houden. De klemtoon lag 
op integratie: jood én Engelsman. 

Bij het uitbreken van de oorlog gaf Samuel de toon aan door 
zich bij de geallieerden te melden voor de strijd. Ofschoon hij 
tweemaal werd afgewezen wegens slechtziendheid, werd hij in 
oktober 1915 toch aangeworven omdat men intussen begrepen 
had dat het vooruitzicht van een lange oorlog minder strenge 
criteria vereiste. De doden stroomden binnen en er was 
constant verse aanvoer nodig. Wie een geweer kon vasthouden 
en zich op eigen kracht kon voortbewegen, was dus geschikt. 
Tweemaal werd Samuel gewond in de strijd in Noord-Frankrijk, 
opgelapt en toch weer ingezet. Een derde keer kwam er niet. 
Op 7 juni 1917 werd het tiende bataljon van het West Kent 
Regiment ingezet ten noorden van Wijtschate, in de sector van 
de 41ste Divisie. Tegen de avond van George Samuel opgerukt 
tot net over de sector van de Dammstrasse (ten zuidoosten van 
Sint Elooi, ongeveer de actuele Brugstraat-Hollebekestraat). In 
die zone sneuvelde Samuel zonder een spoor na te laten. Zijn 
lichaam werd waarschijnlijk uiteengerukt door granaten en de 
resten werden ter plekke begraven… Als de familie Samuel het 
verdict per telegram ontvangt, besluit vader Marcus het enige 
te doen wat hij nog kon doen: de gedichten van zijn betreurde 
zoon publiceren.

G.G. Samuel in militair uniform Gedenksteen voor G.G. Samuel, United Synagogue Willesden 
Cemetery (foto Jamie Barras)

Roll of Honour voor G.G. Samuel (foto UKParlArchives)
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IEREN VECHTEN SAMEN
De Mijnenslag bij Mesen is symbolisch van groot belang voor 
Ierland, omdat de twee Ierse divisies, de katholieke 16de Ierse 
en de protestantse 36ste Ulster zij aan zij hebben gestreden 
voor de verovering van Messines Ridge. In de jaren voor het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog had de ‘Ierse kwestie’ 
de gemoederen danig beroerd, maar aan het front had de 
gemeenschappelijke oorlogservaring de Ieren in zekere zin 
dichter bij elkaar gebracht. William Redmond, die behoorde 

tot de 16de Divisie, zette zich daarvoor in en hield zijn 
droom levend. Aan het thuisfront verliepen de zaken echter 
anders … Tijdens de Paasopstand in 1916 hadden enkele 
extremistische nationalisten onder de leiding van Patrick Pearse 
de onafhankelijkheid uitgeroepen. Die opstand werd bloedig in 
de kiem gesmoord, en Redmond zag dat alles met groeiende 
wanhoop aan: de kans op een vreedzame oplossing was weer 
verder af dan ooit. 
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DE VLAG OP
JUMP POINT

GEHESEN

DISSIDENT IN DE FAMILIE
Uitgever was Arthur Lee Humphreys, manager van Hatchards, 
Londens oudste en meest prestigieuze boekenwinkel 
gevestigd in Piccadilly tegenover The Royal Academy of Arts. De 
winkel bestaat nog steeds, maar heeft zijn pluimen verloren. 
Humphreys gaf tussen 1890 en 1930 onder zijn eigen naam ook 
boeken uit, meestal van gereputeerde auteurs zoals Winston 
Churchill. Wat bracht hem ertoe een dichtbundel uit te geven 
van een onbekende? Was de kwaliteit zo imponerend dat 
Humphreys meteen bezweek? 

Dode dichters getuigden in 1917 van de vreselijke oorlog op 
een manier die het sneuvelen verteerbaarder maakte door 
de dood te sacraliseren. Een paar verzen verwezen bij Samuel 
inderdaad rechtstreeks naar de horror van het slagveld. In die 
zin waren de gedichten van Samuel per de!nitie onsterfelijk, 
net als die van de andere oorlogsdichters. En dat zal de uitgever 
voor een deel wel beïnvloed hebben. 

In totaal componeerde G.G. Samuel vierentwintig gedichten 
en het zag er naar uit dat hij de uitgave al bij leven zelf had 
samengesteld, zoals trouwens bleek uit het laatste vers I shall 
not even count my life ill-spent, if this small book can give to some 
content… Zijn poëzie was typerend voor de tijd waarin die tot 
stand kwam en in zekere zin was het zijn testament. Samuel 
hield immers de dood voor ogen – dat bewees ook zijn 
afscheidsbrief – en hij bezong zijn korte leven als een waardevol 
en intens bestaan, vol hoop en vreugde door zijn engagement 
om het lot van anderen beter te maken. De dood was dan geen 
echte spelbreker meer, want zijn doel was al bereikt. Hij had 
verzaakt aan luxe en weelde – zo begon een van zijn gedichten 
– en zijn levensvervulling gevonden in werken en toewijding, 
anders dan het lot hem had voorbestemd.

For I have found a task
That makes my soul content
And nothing more I ask
I follow out my bent,
What have I to lament.

‘Verzaakt aan luxe en weelde’, dat intrigeerde mij. Het bleek 
geen ijdele kreet te zijn. Gerald George was een dissident 
binnen de familie die een totaal andere levensstijl ambieerde. 
De Samuel dynastie werd wel eens vergeleken met die van de 
puissant-rijke Rothschilds, waar ze zaken mee deed. Tijdens 
een reis naar Japan was vader Marcus geïnteresseerd geraakt 
in een gloednieuw product: petroleum. In 1897 richtte hij The 
SHELL Company op die in WOI de belangrijkste leverancier van 

brandstof aan het Britse leger werd. Hiervoor werd Marcus 
in de adelstand verheven als Viscount Bearsted. Hij zorgde 
ervoor dat petroleum in bulk door het Suezkanaal kon varen 
en was toonaangevend voor de exploitatie van olievelden in het 
Oosten. Een visionair man die zich helemaal had opgewerkt. Na 
zijn dood in 1927 trad zoon Walter in de voetsporen van zijn 
vader als topman bij SHELL. Een prominente kunstverzamelaar 
en weldoener die tot aan zijn dood in Upton House woonde, een 
somptueus landgoed in Warwickshire. Hij ontving er !lmsterren, 
intellectuelen en diplomaten. Samengevat: een geslaagd leven.

MODERN
Meteen komen we bij de kern van de zaak: ongetwijfeld zal 
de hoge status en het geld van de Samuel familie ook een rol 
hebben gespeeld bij de uitgave van de gedichten en Arthur L. 
Humpreys de!nitief over de streep getrokken hebben. Zijn de 
gedichten daarom minderwaardig? Samuel was misschien geen 
groot dichter en al zeker geen vernieuwer, maar zijn toon heeft 
me toch aangegrepen en wel hierom. Het beeld dat Walter in 
tegenstelling tot zijn dichtende broer Gerald George, alles had 
meegekregen en Gerald de onfortuinlijke was, klopt niet. G.G. 
had zich al voor de oorlog losgeweekt uit de familie en een 
andere richting gekozen. De dichter leek op grond van wat hij 
schreef een gelukkig man te zijn die zijn leven zinvol en sober 
had ingevuld. Een vrouw was er op het eerste gezicht niet in zijn 
leven. Zijn jongens betekenden voor hem alles. 

Even dacht ik dat G.G. een hevig onrecht werd aangedaan, dat 
de oorlog hem op een erg cynische wijze van een fantastisch 
materieel en vol leven had beroofd, het leven dat zijn broer 
Walter had geleid. Maar dat was niet relevant. Hij had al lang 
voor de oorlog afstand genomen van dat soort leven. Zette 
G.G. zich dan resoluut af tegen zijn familie en tegen rijkdom? 
Welnee, dit waren de jaren zestig niet. Wat hij wilde uitdrukken 
was de boodschap dat de mens zijn ding moest doen ongeacht 
het milieu waaruit hij voortkwam. En zo is G.G. verrassend 
modern. Marcus vond zijn heil in de olie-business, Walter in zijn 
kunstminnend bestaan en G.G. in het begeleiden van jongeren 
en wezen. Hier waren geen verliezers. Maar winnaars zou ik ze 
nu ook weer niet noemen. Daarvoor zijn de feiten wat ze zijn. 

Patrick Spriet

Patrick Spriet�;ϭϵϱϰͿ�ƐĐŚƌŝũŌ�ŽǀĞƌ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͕�ŬƵŶƐƚ͕�ůŝƚĞƌĂƚƵƵƌ�
en muziek. In 2006 kreeg hij de Prijs voor Geschiedenis van de 
Provincie West-Vlaanderen voor Een tragische minnares (Van 
,ĂůĞǁǇĐŬ�ϮϬϬϮͿ͕�ĞĞŶ�ďŝŽŐƌĂĮĞ�ŽǀĞƌ�ZĂĐŚĞů��ĂĞƐ�ĞŶ�:ŽƌŝƐ�ǀĂŶ�
Severen

Op Jump Point wordt de YCV vlag gehesen (foto: IWM)
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Na de relatief rustige winter van 1916-1917 maakte de 16de 
(Ierse) Divisie zich op om naast de 36ste (Ulster) Divisie op 7 
juni 1917 deel te nemen aan de grote mijnenslag. De divisies 
van het Ierse eiland stonden bij Zero Hour opgesteld voor 
Wijtschate, met de huidige Wijtschatestraat als scheidingslijn 
tussen de sectoren van beide divisies. William Redmond, 
teleurgesteld door de ontwikkelingen in Ierland, wilde absoluut 
deelnemen aan deze aanval, ook al besefte hij dat dit mogelijk 
het einde kon betekenen. Was het een wanhoopsdaad? Als 
56-jarige majoor in het 6de bataljon van het Royal Irish Regiment 
werd Redmond niet meer verwacht om daarbij voorop te 
gaan of zelfs maar aanwezig te zijn, maar hij deed het toch, hij 
volhardde. Zijn eenheid stond nagenoeg op de scheidingslijn van 
de 16de en de 36ste Divisie.
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Redmond raakte als één van de eersten levensgevaarlijk gewond 
onder vijandig vuur. Een protestantse brancardier, private John 
Meeke van de 12th Royal Irish Ri"es, zag het gebeuren en snelde 
ter hulp. Hij verzorgde de wonden van de katholieke Redmond 
en droeg hem op zijn rug naar achter, tot hij daarbij zélf gewond 
raakte. Met de hulp van twee andere brancardiers van de 36ste 
Divisie kon de zwaargewonde Redmond verder geëvacueerd 
worden naar een hulppost in Dranouter. Tevergeefs, Redmond 
was té zeer verzwakt en overleed aan zijn verwondingen. 
Hij werd begraven in Loker in de tuin van het klooster. Dat 
Redmond in zijn laatste uur door een protestant werd bijgestaan 
was erg symbolisch en een teken van respect voor deze moedige 
militair en politicus, die altijd gezocht had naar toenadering en 
verdraagzaamheid in een land waar dit niet vanzelfsprekend was.

HET VERHAAL VAN DE VLAG
In die eerste aanvalsgolf was ook een bataljon van de Young 
Citizens Volunteers (YCV) betrokken. De YCV was in Belfast 
opgericht in 1912 als een niet-politieke en niet-sectarische 
beweging, die er vooral op gericht was om jongeren tussen 18 en 
25 jaar, die de jeugdbeweging waren ontgroeid, voor te bereiden 
op een verantwoordelijke volwassenheid. Bij het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog vormden de YCV het 14th Battalion 
of the Royal Irish Ri"es binnen het Britse leger, want ondanks 
hun niet-politieke instelling leunden zij toch aan bij de Ulster 
Volunteer Force. Tijdens de tweede slag van Mesen werd de YCV-
vlag gehesen op de top van Jump Point, één van de drie Duitse 
posities die tijdens de aanval van 7 juni ingenomen moesten 
worden. De twee andere posities heetten Hop Point en Skip Point. 
De inspiratie voor deze namen haalde men uit de zin ‘A hop, a 
skip and a jump’, wat zoveel betekent als ‘een korte afstand’ of 
‘een "uitje van een cent’ of ‘een hink-stap-sprong’… Jump Point 
ligt vandaag even buiten Wijtschate, tussen de Wulvergemstraat 
en de Klaverhulleweg.

Bij het begin van de aanval werd de vlag, niet veel meer dan een 
stuk laken met de letters YCV in blauwe drukletters geschreven, 
toevertrouwd aan de 19-jarige tweede luitenant Brian Boyd, die 
al snel dodelijk gewond werd bij de eerste aanvalsgolf. Sidney 
Downey nam de vlag over, maar ook hij sneuvelde en de derde 
man die de vlag overnam was tweede luitenant McCaw. Net 
als zijn ‘voorgangers’ was hij afkomstig uit Belfast, maar ook hij 
haalde Jump Point niet. Hij werd gewond en het was uiteindelijk 
luitenant John Dwyer O’Brien, een vroeger lid van Irish National 
Volunteers, die de gehavende vlag - bloed en kogelgaten hadden 
hun sporen achtergelaten - kon hijsen op Jump Point. Op het 
verslag van de waarnemer, die op de Kemmelberg de vordering 
van de strijd noteerde, lezen we: ‘6.20 a.m. (…) 14th R. Ir. Ri"es 
have hoisted a large Yellow "ag on Jump Point’ En alsof er nog 
niet voldoende drama in deze geschiedenis steekt: O’Brien zélf 
sneuvelde enkele weken later bij de slag rond Langemark. 
Het verhaal van de vlag is vooral fascinerend omdat het een 
symbool is van de gemeenschappelijke strijd van de Ieren, 
protestanten en katholieken, om hetzelfde doel te bereiken en 
dezelfde vijand te bestrijden. Terwijl op het thuisfront de beide 
‘partijen’ elkaar vurig bestreden, werden culturele en religieuze 
achtergronden op het slagveld minder belangrijk: een teken van 
samenhorigheid in een land dat thuis leed onder de verdeeldheid.
Vandaag wordt de vlag met de blauwe letters Y.C.V. als een 

relikwie bewaard in het stadhuis van Belfast. Omwille van de 
vredessymboliek hadden de Vrienden van het In Flanders Fields 
graag deze vlag laten overkomen om ze exact 100 jaar na de 
inname van Jump Point opnieuw op dezelfde plaats te planten op 
7 juni om 6.20 uur tijdens de Redmondwandeling. Maar tussen 
droom en daad staan soms ook een aantal administratieve en 
onoverkomelijke hindernissen in de weg. De obstakels waren te 
groot en de vlag is in Belfast gebleven. 

Jan Breyne

—
Jump Point op de stafkaart
Jump Point vandaag, vredig landschap

De ‘verovering’ van Jump Point wordt gevierd. Links de vlag... (foto: IWM)
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Na 102 jaar is de ‘Grote Misdaad’, zoals de volkerenmoord in 
Armenië wordt genoemd, nog niet verteerd. Wanneer op 24 
april 1915 ongeveer 250 Armeense intellectuelen en leiders 
in Constantinopel werden opgepakt door de Ottomaanse 
autoriteiten was dit niet onverwacht. Dit had alles te maken 
met de eeuwenlange discriminatie van christelijke minderheden 
in het Ottomaanse rijk en met de opkomst van het nationalisme 
op de Balkan en in Klein-Azië. Toch startte vanaf midden 19de 
eeuw een hervormingsbeweging waarbij christenen en moslims, 
in theorie, als volwaardige burgers werden beschouwd. Maar 
veel moslims konden die beginnende gelijkstelling moeilijk 
aanvaarden en dat leidde tot haat en wantrouwen, en dikwijls 
ook lynchpartijen of pogroms. Deze haat werd nog versterkt 
omdat de Europese grote mogendheden aan christelijke 
minderheden bescherming boden. Dit leidde tot voorrechten 
op gebied van rechtspraak en belastingen, die dan weer de haat 
nog aanwakkerden en als een bedreiging werden beschouwd. 
Dit gold vooral voor de Armeniërs, al eeuwen een christelijk 
volk, dat al sedert 1454 deel uitmaakte van het Ottomaanse 
Rijk. 

VERVAL VAN OTTOMAANSE RIJK
Het Ottomaanse Rijk raakte in de 18de en 19de eeuw langzaam 
in verval. In verschillende oorlogen tussen Turkije en Rusland 
had het steeds meer terrein verloren en sedert het Verdrag van 

DE ARMEENSE GENOCIDE:
EEN LASTIGE ERFENIS

Historisch overzicht
Küçük Kaynarca van 1774 stonden de Armeense orthodoxe 
christenen onder de bescherming van Rusland. Daarbij groeide 
het nationalisme en patriottisme, dat de vertrouwde structuur 
van de millets1 ondermijnde. 

De eis van de Armeniërs naar hervormingen had geen 
gehoor bij sultan Abdulhamid II, die antwoordde met harde 
onderdrukking. Het lot van de Armeniërs verbeterde niet 
wanneer in 1908 de Jong-Turkse revolutie plaatsvond. De 
Jong-Turken bestond uit Ottomaanse of!cieren, die ontevreden 
waren over het beleid van de sultan. Oorspronkelijk steunden 
de Armeniërs de Jong-Turkse machtsovername in de hoop op 
een oplossing van hun problemen. 

Maar wanneer de extremistische vleugel van de Jong-Turken 
een nieuwe staatsgreep pleegde mochten zij alle hoop laten 
varen. Een driemanschap, dat bestond uit Talaat Pasja, Enver 
Pasja en Djemal Pasja vestigde een repressieve dictatuur, met als 
grondtoon een agressief Turks nationalisme. Men raakte er meer 
en meer van overtuigd dat het Ottomaanse Rijk alleen kon 
overleven als een cultureel homogene natie, en dat kon alleen 
maar een Turkse natie zijn. Niet-Turkse minderheden moesten 
worden geassimileerd of moesten vertrekken, van uitmoorden 
werd nog niet gesproken.

A R M E N I Ë T R I L O G I E

Er zijn gebeurtenissen in de geschiedenis, die niet toegedekt raken. Ze blijven hangen in het collectieve geheugen van degenen, die het hebben 
meegemaakt en ook nog van hun kinderen en kleinkinderen. Ze blijven onverwerkt achter, omdat ze niet of onvoldoende erkend worden. 
Dergelijke gebeurtenis is de volkenmoord, die in Armenië woedde in het tweede jaar van de Eerste Wereldoorlog. Drie artikelen zijn in dit 

nummer aan de Armeense genocide gewijd. Er is de historische benadering van oorzaken, feiten en gevolgen. Er is ook het fascinerende verhaal 
van Henryk Virabian en zijn familie, die Armenië heeft verlaten in de jaren 90. Henryk woont vandaag in Kortrijk en is geregeld ook in onze 

stad werkzaam. Niet de genocide, maar de aardbeving van 1988 was de directe aanleiding om Armenië te ontvluchten. 
Tenslotte gaf VRT-journalist en VIFF-lid Jan Ouvry ons de toestemming om zijn bijdrage ‘De geheime Armeense grootmoeder’, 

die op DeRedactie verscheen, over te nemen. We zijn er hem dankbaar voor.

Om de Turkse natie te versterken droomden de Jong-
Turken ook van het ontwikkelen van een welvarende Turkse 
middenstand die de economie van het Rijk zou beheersen. Om 
dat te bereiken, werd gedacht aan het massaal onteigenen van 
Grieken en Armeniërs, die immers de reputatie hadden rijk 
en welvarend te zijn. Daarbij hadden de Balkanoorlogen van 
1912-1913 en het gebiedsverlies, dat er het gevolg van was, 
gezorgd voor een enorm trauma bij de Turken en een immense 
wraakzucht.

ARMEENS ‘VERRAAD’
Er was dus geen plaats meer voor de Armeniërs en dat zullen 
ze geweten hebben. De Eerste Wereldoorlog zette de zaken 
op scherp. De Jong-Turken, die de zijde van Duitsland hadden 
gekozen, stuurden aan op een gewapende confrontatie met 
Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Hun doel was om op 
lange termijn duurzame veiligheid, economische ontwikkeling 
en uiteindelijk nationaal herstel te bereiken. Tijdens de 
Kaukasusveldtocht viel Enver Pasja Rusland aan, maar hij leed 
zware verliezen bij Sarıkamıs. Hij schreef de mislukkingen toe 
aan het ‘Armeense verraad’. 

De Armeniërs, die goed met de Russen konden opschieten, 
kregen de schuld. Ze zijn niet te betrouwen en ze hebben 
gecollaboreerd, redeneerde Pasja en vanaf januari 1915 werden 
ze aangewezen als zondebok en landverraders. Er werden 
gruwelverhalen verspreid over vermeende misdaden door 
Armeense activisten. De vervolgers waren er allereerst op uit 

1. ,Ğƚ�KƩŽŵĂĂŶƐĞ�ŵŝůůĞƚͲƐǇƐƚĞĞŵ�ǁŽƌĚƚ�ďĞƐĐŚŽƵǁĚ�ĂůƐ�ĞĞŶ�
vroeg voorbeeld van het premoderne religieuze pluralisme. 
Een millet was een religieuze gemeenschap in het Otomaanse 
ZŝũŬ͘��Ğ�ůĞĚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŵŝůůĞƚ�ŵŽĞƐƚĞŶ�ǌŝĐŚ�ŚŽƵĚĞŶ�ĂĂŶ�ǁĂƚ�ĚĞ�
religieuze autoriteiten van hun religie voor hen bepaalden 
wat juist was en genoten een grote mate van autonomie 
ƋƵĂ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞďŽŶĚĞŶ�ǌĂŬĞŶ͘��ŝŶŶĞŶ�ŚĞƚ�KƩŽŵĂĂŶƐĞ�ZŝũŬ�
waren de vier belangrijkste millets de moslims, de Grieken, de 
�ƌŵĞŶŝģƌƐ�ĞŶ�ĚĞ��ũŽĚĞŶ͘��Ğ�ŐŽĚƐĚŝĞŶƐƚ�ǁĂƐ�ŵĞĞƌ�ďĞƉĂůĞŶĚ�ĚĂŶ�
hun etniciteit.

Het gearceerde deel is de regio waaruit de Armeniërs tijdens de gebeurtenissen van 1915 werden verdreven. Boven: Armenië vandaag
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het meest weerbare deel van de Armeense bevolkingsgroep 
uit te schakelen. Op 25 februari 1915 werden alle soldaten van 
Armeense afkomst gedemobiliseerd en naar ‘werkbataljons’ 
gestuurd. Naar schatting 150 à 200.000 Armeense of!cieren 
en soldaten werden aldus ontwapend en onder slechte 
omstandigheden aan zware dwangarbeid onderworpen. 
Uithongering, mishandeling en regelrechte massamoorden door 
Turkse legereenheden en Koerdische hulptroepen deden de 
rest. Het gerucht liep dat een algemene massamoord op alle 
Armeniërs ophanden was.

Op 24 april 1915 was het zover. Op die dag werden in 
Constantinopel (Istanboel), onder bevel van Talaat Pasja, 
honderden tot enkele duizenden leden van de Armeense elite 
opgepakt en zonder enige vorm van proces gedeporteerd 
en later vermoord. Vooral politici, journalisten, zakenlui, 
kunstenaars en intellectuelen werden geviseerd. Deze dag 
wordt nog altijd herdacht door de Armeniërs als het begin 
van de volkerenmoord. Van die dag af werden alle Armeniërs 
gedeporteerd naar de zuidelijke provincie Syrië, die toen 
nog deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk. Volgens Talaat 
Pasja waren ‘de recente opstanden en massamoorden door 

Armeniërs, en vooral de opstand in Van’ de oorzaak. 

WREEDHEDEN
Er was niet gezorgd voor eten of drinken voor de Armeniërs 
tijdens de tochten van de verschillende delen van het land naar 
Syrië. Armeniërs bezweken op de marsen naar het hedendaagse 
Syrië aan dorst, honger of werden doodgeranseld of -geschoten 
door de begeleidende Turkse gendarmerie. Armeense vrouwen 
en meisjes werden onderweg geregeld verkracht. Om al deze 
wreedheden te voltrekken werden zelfs criminele bendes 
gerekruteerd uit de gevangenissen. En de woningen van de 
gedeporteerden werden geplunderd. Zo goed als niemand 
ontsnapte aan een gruwelijk lot. Ooggetuigenverslagen en 
diplomatieke rapporten spreken over talloze gevallen van 
zware mishandeling en moord op grote groepen, verkrachting 
en seksuele verminking van vrouwen en meisjes, van levend 
begraven worden in zelf gedolven graven, van collectieve 
verbranding, ophanging en massale verdrinking, uithongering 
en verdorsting, uitputting en ziekten in geïmproviseerde 
concentratiekampen. Naar schatting zijn tussen de 1,2 en 1,4 
miljoen Armeniërs in de deportaties betrokken geraakt, van 
wie waarschijnlijk driekwart het niet heeft overleefd. Maar 
er is ook vandaag nog geen consensus hoeveel er nu exact 
zijn gestorven. Volgens de Britse historicus Martin Gilbert 
ligt het aantal slachtoffers rond het miljoen, waarvan 600.000 
vermoord in bloedbaden in Anatolië en 400.000 door geweld en 
hongersterfte tijdens deportaties naar woestijnen in het huidige 
Syrië en Irak. 

GROOTSCHALIGE ROOF
De herbestemming van de door de Armeniërs verlaten 
gebieden verliep volgens een vooropgezet plan. Onmiddellijk 
nadat de Armeniërs verjaagd waren uit hun huizen liet men 
islamitische kolonisten komen om de verlaten steden en dorpen 
opnieuw te bevolken. Het was de bedoeling om heel het 
Anatolisch gebied homogeen Turks te maken. Op 26 september 
1915 kondigde Istanboel een wet af waarin klaar en duidelijk 
werd gesteld dat de Armeense bezittingen gratis verdeeld 
mochten worden onder de moslimkolonisten. Daarmee gaf 
de staat zijn !at aan een grootschalige roof. De (weinige) 
Armeniërs die de volkerenmoord overleefden zouden bij hun 
terugkeer vaststellen dat hun eigendommen ‘op volkomen 
legale wijze’ in andere handen terecht waren gekomen… Ook 
hun afstammelingen werden op die manier buitenspel gezet. 

Met die diefstal werd tevens de basis gelegd voor het Turks 
negationisme: vermits zoveel Turken zich het bezit van de 
Armeniërs toegeëigend hadden, zou de of!ciële erkenning van 
de genocide onvermijdelijk leiden tot het moeten aanvaarden 
van schadeclaims…

Na de wapenstilstand van 1918 en het aftreden van Talaat Pasjas 
regering stelden de nieuwe Turkse machthebbers een militaire 
rechtbank in om de daders te bestraffen. De hoofdverdachten 
Talaat, Enver en Djemal waren echter al naar Duitsland gevlucht. 
En ze hadden daartoe redenen.

De politieke tegenstanders hadden de macht overgenomen. De 
processen die deze opponenten voerden in 1919 werden door 
de bezettende machten bestempeld als ‘travestie van recht’. Ze 
voldeden namelijk niet aan internationale rechtsnormen. Talaat 
en Djemal werden later door Armeense activisten vermoord; 
Enver stierf tijdens nieuwe militaire avonturen in Centraal-Azië. 

ONTKENNING
De Armeense genocide liet een lastige erfenis na. Vanaf de 
jaren zestig begonnen Armeniërs in de diaspora wereldwijd 
om erkenning en aandacht te vragen voor de genocide. Hierop 
antwoordden opeenvolgende Turkse regeringen met ontkenning 
en trivialisering van de genocide. Deze ontkenningspolitiek is 
grotendeels terug te voeren op een pam"et dat Talaat Pasja in 
1916 liet publiceren. Volgens de aanhangers van deze theorie 
zouden ‘slechts’ 300.000 Armeniërs zijn omgekomen, zouden 
de Armeniërs collectief hoogverraad tegen de staat hebben 
gepleegd, zou het deportatiebeleid een preventieve geste van 
de regering zijn geweest om Armeniërs uit oorlogszones te 
verwijderen en zou er zeker geen sprake zijn geweest van 
stelselmatig en opzettelijk doden, of zelfs überhaupt van een 
anti-Armeens vervolgingsproces. Deze ontkenningspolitiek 
werd door nabestaanden van de slachtoffers als zeer beledigend 
ervaren. 
Ondanks het feit dat vele internationale en buitenlandse 
regeringen de Armeense genocide erkenden, blijven de Turken 
ontkennen. Ze vrezen een erkenning omdat ze zo zouden 
moeten toegeven dat de Turkse voorvaders bloed aan hun 
handen hebben kleven. Ze zouden zich dus schuldig gemaakt 
hebben aan een van de ernstigste misdaden ooit.

Daarnaast vrezen de Turken ook schadeclaims. De toenmalige 

Armeense bevolking verloor onder andere haar woningen en 
gronden. Er speelt dus zowel een moreel als een materieel 
aspect.

Dit alles leidde in de jaren zeventig tot een gewelddadige reactie 
van Armeense nationalisten. Twee terroristische organisaties 
schoten tientallen Turkse diplomaten dood, waarop de Turkse 
ontkenningspositie verhardde. Na de val van de Sovjet-Unie 
had de Armeense Republiek geen diplomatiek contact met 
Turkije. Amerikaanse en Zwitserse pogingen om toenadering 
te bewerkstelligen strandden op wederzijds wantrouwen en 
haat. In 1981 nam Turkije het of!ciële standpunt in dat er 
geen sprake was van volkerenmoord, maar van incidentele 
geweldsuitbarstingen. Tegenwoordig is in de wet vastgelegd dat 
het strafbaar is om te spreken van de Armeense genocide en 
president Erdogan is fel tegenstander van de benaming genocide. 
Hij ziet elke vermelding van het woord als een provocatie.
De Turks-Armeense grens is nog steeds gesloten, wat zeer 
negatieve gevolgen heeft voor de economie van de regio. Verder 
hangt de mogelijke Turkse toetreding tot de Europese Unie deels 
af van het heropenen van deze grens, die op haar beurt weer 
deels afhangt van erkenning van de genocide. Tijd heelt niet: de 
Armeense genocide is nog steeds een centraal probleem in 
Armeens-Turkse betrekkingen. 

Jan Breyne
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Ongeloo"ijk trots is hij op zijn land, het land, dat zijn ouders 
ontvluchtten in 1996 om hoop te geven aan hun kinderen. 
Armenië. Na de aardbeving van 1988 waren zijn ouders alles 
kwijt geraakt, maar ze leefden nog, en wonder boven wonder 
hun kinderen ook. Dit is het verhaal van Henryk Virabian. 
Vandaag is Henryk één van de ontwerpers van YperMuseum 
in dienst van Tijdsbeeld & Pièce Montée, die ook al de museale 
invulling van het nieuwe Flanders Fields voor zijn rekening heeft 
genomen. Oorlog, ellende, vlucht, … het zijn zaken die hij zélf 
heel concreet heeft beleefd, al is hij nog maar 29 jaar oud. Een 
hobbelig levensverhaal.

Hoewel al méér dan 100 jaar achter de rug, blijft de genocide 
van 1915 leven in het collectief geheugen van elke Armeniër. 
De voorouders van Henryk, zowel aan moeders- als aan 
vaderszijde, hebben de tragedie aan den lijve ondervonden 
en de verhalen zijn van generatie tot generatie doorverteld. 
Toen leefden ze in Kars, een Armeense stad die vandaag in 
Oost-Turkije gesitueerd is, maar die doorheen de geschiedenis 
altijd een twistappel is geweest tussen de Russen en de 

DE HOBBELIGE LEVENSWEG
VAN HENRYK

Turken. Het meest tragische verhaal is dat van een voorvader 
aan moederszijde. Hij was een man van hoog aanzien in het 
leger. Omwille van zijn verdiensten voor zijn land had hij van 
de laatste tsaar Nicolaas II een gouden dolk gekregen als 
beloning. Maar toen de terreur toesloeg in Armenië waren de 
hooggeplaatsten en de intellectuelen het eerste doelwit. En 
Henryks voorvader werd tussen twee bomen vastgebonden 
en met een zwaard in tweeën gehakt. De zoon – die getuige 
was van deze wrede dood – is samen met het kleinkind van het 
slachtoffer te paard kunnen vluchten en, hoe eigenaardig ook, 
werden zij door Turken opgevangen en beschermd. ‘Uit onze 
geschiedenis kon ik opmaken dat er heel wat Turken waren, die de 
Armeense bevolking hebben beschermd, die Armeniërs wegstaken, 
soms met het risico van hun eigen leven’, vertelt Henryk, ‘maar het 
waren vooral de ‘Jonge Turken’, de extremisten, die een bedreiging 
zagen in de Armeniërs en daarom meenden dat ze uitgeroeid 
moesten worden. De Armeniërs hadden goede banden met de 
Russen.’
De Turken waren op dat moment – de Eerste Wereldoorlog 
was begonnen – vijand van de Russen. Ze waren bang dat de 

Armeniërs in Turkije zouden samenspannen met de Russen 
en hen van binnenuit zouden aanvallen. Nochtans hadden zij 
voorheen heel lang vreedzaam zij aan zij geleefd: ‘Ik heb altijd 
geleerd dat Armeniërs geen grote strijders waren, geen militairen. Veel 
meer muntten zij uit in kunsten en cultuur. Sinds mensenheugenis 
was de bevolking begeesterd door muziek, theater en dans. Daarin 
werd meer geïnvesteerd dan in militaire zaken. Op zijn territoriaal 
hoogtepunt strekte het land zich uit van de Middellandse Zee tot de 
Zwarte en de Kaspische Zee.’

Er zijn veel wreedheden gebeurd. Vrouwen werden 
meegenomen en verkracht: ‘Ik heb mijn moeder over haar 
grootmoeder – die ten tijde van de genocide een jong en mooi 
meisje was – nog horen vertellen dat zij zichzelf vuil maakte met 
steenkolen en modder, om niet meegenomen te worden. Er was 
zoveel verteld. Over zwangere vrouwen, die opengesneden werden en 
soldaten die weddenschappen aangingen of het een jongen of een 
meisje was. Over vrouwen, die zichzelf van de rotsen wierpen om niet 
in de handen te vallen van de Turken, bang om verkracht te worden. 
Maar ook omwille van hun godsdienst. Armeniërs zijn sterk aan hun 
christelijk geloof gehecht en ze waren bang om door een moslim 
benaderd te worden.’

GELOVIG
Wie kon vluchten, nam naast goud en andere kostbaarheden 
altijd ook de bijbel en gebedsboekjes mee. Nogal dikwijls 
vonden ze gastvrijheid in Syrië en Iran, in Europa, de Verenigde 

Staten, Rusland, Libanon, Australië, … De Armeense diaspora 
is gigantisch. In de Iraanse stad Ispahan zijn er vandaag nog 
altijd 12 Armeense kerken. Naast de Vank-kathedraal is er een 
museum, waar de geschiedenis van de genocide verteld wordt 
en waar de oudste Armeense bijbel staat tentoongesteld naast 
het kleinste boekje ter wereld. Het bevat de tekst van het 
‘Onze Vader’. Ook vandaag is geloof sterk aanwezig ondanks de 
communistische invloed tijdens de sovjettijd. Iedereen is nog 
gedoopt, niet voor de kerk trouwen is haast ondenkbaar, een 
kruisteken maken is niet ongewoon. 97% van de bevolking is 
‘apostolisch’ christen, niet katholiek, niet orthodox. 

Dit is niet zo verwonderlijk. Armenië was het eerste christelijke 
land ter wereld. Ani, de hoofdstad van Oud-Armenië, had 
volgens de legende meer dan 1000 kerken. Het waren de 
apostelen Bartholomeus en Thaddeus, die er het geloof hebben 
verspreid. ‘Mijn naam, Virabian, stamt eigenlijk van die tijd’, vertelt 
Henryk met trots. Eén van de bekendste plaatsen is de Khor 
Virab, wat letterlijk betekent ‘diepe put’. Het verhaal begint in 
de 3de eeuw. De koning Tridates IV had de prediker Gregorius 
de Verlichte verbannen en in een diepe put gevangen gehouden. 
Dertien jaar lang al was Gregorius verbannen. Op een bepaald 
ogenblik werd de koning ziek en in zijn radeloosheid beval hij 
om die prediker uit zijn put te halen. Gregorius slaagde erin de 
koning te genezen. Uit dankbaarheid gaf de koning het bevel 
om alle heidense activiteiten te stoppen en het christendom te 
aanvaarden. In 301 werd het christendom als staatsgodsdienst 

Henryk Virabian De Khor Virab, heilige plaats in de schaduw van de Araratberg. De vader van Henryk, zwemkampioen
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aanvaard. En ook vandaag leeft het geloof nog sterk in Armenië. 
Op de plaats van de diepe put werd een klooster gebouwd, dat 
ook vandaag symbool staat voor het land. Henryk: ‘Het is echt 
wel één van de mooiste plekken van het land, in de schaduw van de 
legendarische Araratberg, waar de ark van Noah strandde toen de 
zondvloed was opgedroogd. En van die plek komt mijn achternaam: 
Virab, Virabian…’

AARDBEVING
In 1987 werd Henryk te Gyumri geboren in een welvarend 
gezin. Vader was gekend en geliefd in de stad, meermaals 
zwemkampioen geweest, recordhouder schoolslag. Moeder 
was burgerlijk ingenieur, wiskundige, voorzitster van 
de scholengemeenschap in Gyumri, voorzitster van de 
Communistische beweging, op 1 mei vooraan in de stoet… 
Henryk had alles mee om een zorgeloze jeugd met zijn jonge, 
ondernemende ouders te beleven. Maar het liep helemaal 
anders.

Op 7 december 1988 – de kleine Henryk was dan één jaar 
en twee maanden oud – schudde een hevige aardbeving, met 
een kracht van 6,9 op de fameuze schaal van Richter, een deel 
van Armenië fors dooreen. Het zwaarst getroffen waren de 
steden Spitak en … Gyumri, dat toen nog Leninakan heette. 
Tienduizenden doden waren het gevolg. ‘Wij zaten er middenin. 
Maar als bij wonder heeft iedereen van ons gezin de ramp overleefd’, 
vertelt Henryk. Dit was écht niet vanzelfsprekend als hij vertelt 

welke samenloop van omstandigheden daartoe heeft geleid. 
Even voor de middag, om 11.41 uur, sloeg het noodlot toe. 
Vader was als zwemcoach actief in het zwembad en zusje was 
mee met pa. Het was een dagelijks gebruik dat de zwemlessen 
tot 12 uur zouden duren, maar omdat vader naar een 
verjaardagsfeestje moest, zou hij een halfuurtje eerder stoppen. 
Zo gebeurde en wanneer hij nog even het bad controleerde 
zag hij belletjes naar boven komen. In een re"ex vermoedde hij 
groot onheil en riep: ‘Iedereen naar buiten, iedereen naar buiten!’. 
Nog geen halve minuut later stortte het hele zwembad in.’ 

Ondertussen zorgde moeder in de keuken thuis voor de kleine 
Henryk. Normaal was het zijn slaapuurtje, maar Henryk was die 
dag wat ziekjes. Het is zijn geluk geweest, want moeder, die op 
verzorging wachtte, liet de kleine nog wat spelen in de keuken. 
Plots horen ze een enorm lawaai en moeder dacht dat de 
Azeri’s met hun tanks de stad binnenvielen. De sfeer was toen 
heel gespannen: een con"ict met Azerbeidjan kon elk moment 
losbarsten. Met de kleine op de arm trok ze deur van het 
appartement open en tot haar verbijstering zag ze doorheen 
een gigantische stofwolk dat de hele voorhal van het gebouw, 
inclusief de trappenhal, ingestort was. Via de trap was er geen 
ontkomen aan. We waren ingesloten, moeder en haar kleuter 
van nog geen anderhalf jaar. Vanuit het venster schreeuwde ze 
in shock naar de mensen beneden. Die riepen terug: ‘Gooi hem, 
gooi hem!’. Eerst wierp ze een deken, die op de zetel lag, om 
mij op te vangen. En dan hééft ze mij gegooid vanaf de tweede 

verdieping. Ze dacht dat ik de val niet had overleefd omdat ik 
geen beweging en geen geluid maakte. En dan is ze in paniek 
ook gesprongen. Zo waren wij gered. Vader had ondertussen tot 
zijn verbijstering gemerkt dat het appartement weg was. Hij was 
al bijna een halfuur in de puinen aan het woelen en graven, toen 
hij zijn vrouw hoorde roepen: ‘Ik lééf nog!’. Terwijl er duizenden 
slachtoffers waren gevallen onder het puin, was deze familie 
er door een merkwaardige samenloop van toevalligheden in 
geslaagd om heelhuids uit de ramp te komen. ‘Mijn kinderbedje 
hebben ze nooit teruggevonden’, kan Henryk vandaag monkelend 
vertellen, waarmee nogmaals gezegd is hoeveel geluk hij heeft 
gehad. ‘De sovjetcijfers spreken van 25.000 doden maar iedereen 
vertelt dat er veel meer waren in Spitak en Gyumri. Dat wij niemand 
hebben verloren is écht wel een mirakel.’ En Henryk vertelt hoe 
zijn moeder na deze ramp het geloof omhelsde. Ze zei: ‘Ik 
heb zoveel mensen, klasgenoten, buren, rondom mij verloren, en 
ik ben er nog. Iedereen zegde dat er geen God bestond, maar ik 
heb nu gevoeld dat hij mijn gezin op wonderbaarlijke manier heeft 
beschermd.’ 

VOORBIJ
Maar het mooie leven was voor de familie Virabian de!nitief 
voorbij. De teloorgang van de Sovjet Unie had zich al ingezet 
en er was geen geld om de stad opnieuw op te bouwen. Drie 
vierde van de stad was door de aardbeving verwoest. Voorheen 
had iedereen geld en werk en kon men twee maanden vakantie 
nemen, nogal dikwijls aan de Zwarte Zee. Nu was dat allemaal 

voorbij. Henryk: ‘We werden overgebracht naar Loegansk – 
dat in de actualiteit is gekomen tijdens de Russisch-Oekraïense 
oorlog – waar de staat een appartementje ter beschikking stelde. 
Maar mijn ouders wilden daar niet blijven en na 6 maanden zijn 
we teruggekeerd en hebben een tijdelijke woonst, eigenlijk een 
containerwoning in het stadspark, gevonden in Gyumri op enkele 
meters van waar vandaag het monument prijkt van onze nationale 
held Charles Aznavour (oorspronkelijk Aznavourian), die erg geliefd 
was omdat hij na de aardbeving een bene!et heeft georganiseerd 
om de Armeense slachtoffers steun te geven. In die containerwoning 
zijn wij tot 1996 gebleven. Alsof het allemaal al niet tragisch genoeg 
was, brak in 1991 de oorlog in Nagorno Karabach uit. Ik heb vaak 
militaire camions en pantservoertuigen gezien, die dode soldaten 
terugbrachten van het slagveld… Toen hebben mijn ouders ingezien 
dat er in die omstandigheden geen toekomst was voor hun kinderen. 
Alles werd verkocht en we zijn gevlucht.’

DE VLUCHT
Het avontuur kon beginnen: ‘Vanuit Jerevan zijn we naar Kiev 
in Oekraïne gevlogen en vandaar met de trein naar Warschau. 
Maar wanneer we met de trein in Frankfurt aankwamen, werden 
we opgepakt – geen geldige papieren – en teruggebracht naar 
Warschau. Dan is de ellende begonnen: we zijn gaan onderduiken bij 
mensensmokkelaars, twee jonge mannen uit Polen. Anderhalve week 
leefden wij op de zolder bij die mannen. Ze beloofden ons dat ze ons 
via een rivier over de grens zouden smokkelen. En ze hadden ook 
een taxi geregeld naar Berlijn en van daaruit ging het richting België. 

De moeder van Henryk op haar trouwdag. Herinnering uit de kinderjaren. De aardbeving van 1988 veroorzaakte enorme schade.
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We kenden de reputatie van België. We wisten dat er hier opvang 
was en dat vluchtelingen ondersteund worden. En de ene spoort de 
andere aan.’ 

En zo belandde het gezin Virabian te Brussel. Henryk was 
ondertussen 8 jaar oud en het gezin was uitgebreid: er waren 
nu 4 kinderen, 3 meisjes en één jongen. ‘Omdat we een groot 
gezin hadden werden we doorverwezen naar het OCMW in 
Wevelgem en we moesten een huis huren. Dat heeft 6 maanden 
geduurd. Zolang onze aanvraag lopende was, kregen wij hulp van 
het OCMW. Maar omdat we geen politieke, maar economische 
vluchtelingen waren, werd onze aanvraag geweigerd en kregen we 
het bevel om het land te verlaten. Dertien keer hebben we dergelijk 
bevel ontvangen. Dat is volgens onze advocaat een redelijk record. Zo 
zijn we vier jaar in de illegaliteit beland. We hadden niks meer. Het 
werd een periode van zwart werk, voedselbank, hulp van de buren, 
de school, de Evangelische kerk en de parochie in Kortrijk, waar we 
ondertussen een onderkomen hadden gevonden. We waren illegaal. 
Pa en ma konden hier en daar een cent verdienen door allerlei jobs 
te doen. Die mensen, die zo veel hadden bereikt in hun land, pa 
zwemkampioen, ma één van de knapste studenten van haar school, 
voorzitster van de scholengemeenschap in Gyumri. En nu: niks.’

Maar de moeder van Henryk was zoals gezegd helemaal 
niet dom en ze had de tijd besteed aan het leren van de 
Nederlandse taal. Daarvoor had ze een bijbel gekocht 
en door de woordjes uit de Armeense bijbel, die de hele 

vlucht had meegemaakt, te vergelijken met de woordjes uit 
de Nederlandstalige bijbel had ze een eigen woordenboekje 
samengesteld. ‘Zo kreeg ze een ‘grappige’ woordenschat. Vooraleer ze 
wist hoe ‘hond’ of ‘kat’ te vertalen, had ze al begrippen als ‘de zonde’ 
en ‘de heilige geest’ perfect onder de knie…’ Deze bijbel staat nu 
tentoongesteld in het Museum Bellevue in Bussel, dat mede door 
Henryk is ontworpen.

Want het leven staat niet stil en de jongeman werkt aan zijn 
toekomst in België. Hij ging naar het Sint-Amandscollege te 
Kortrijk en hield zich er koest: ‘Ik wist dat als ik iets mispeuterde 
ze ons misschien zouden terugsturen. In de lagere school werd ik 
twee studiejaren teruggezet omdat ik niet kon lezen en schrijven. 
Allé, geen Nederlands, want met de Armeense lettertekens kon ik hier 
nergens terecht. Een geluk dat een vrijwilliger, meester Gino, ons de 
lettertjes aanleerde. We waren met een tiental allochtone kinderen. De 
handboeken, waarover we beschikten, waren reclameboekjes van de 
Gamma of de GB. Als je dat vergelijkt met de opvang nu, met OKAN-
klassen en zo…’

YPERMUSEUM
Het is allemaal eigenlijk goed gekomen. Henryk begon eerst in de 
richting Latijn, daarna de Wetenschappen en koos pas uiteindelijk 
in de derde graad secundair voor zijn passie, een kunstrichting, 
namelijk Architectuur en Binnenhuiskunst. Hij studeerde aan Sint-
Lucas Gent en werd interieurarchitect. Ondertussen heeft de 
familie – waar nog een broertje was bijgekomen – ook de nodige 
papieren gekregen ‘om humanitaire redenen’. Henryk vertelt: 
‘In haar wanhoop heeft moeder, die ondertussen ernstig ziek was 
geworden, nog een brief geschreven aan koningin Fabiola. Ik weet niet 
of het geholpen heeft, maar we zijn hier nu wel volledig legaal.’

Nu is Henryk al bijna vijf jaar tewerkgesteld bij ‘Tijdsbeeld Pièce 
Montée’, dat instond voor museaal concept en volledig ontwerp 
van het IFFM en een aantal tijdelijke tentoonstellingen. Nu werkt 
hij aan het YperMuseum. De geschiedenis van de vluchtelingen 
begrijpt hij beter dan wie ook: ‘Omdat ik zélf heb moeten vluchten 
met mijn familie begrijp ik beter wat de mensen, die moesten vluchten 
tijdens WO1 hebben meegemaakt en wat de vluchtelingen uit Syrië 
vandaag meemaken.’

Hij besluit: ‘Als ik mijn leven hier vertel, dan doe ik dat niet voor 
mezelf. Maar als ik zo wat meer aandacht krijg voor mijn land 
Armenië, dan werkt dat troostend. De tragedies van mijn land zijn 
nog niet verwerkt. Er is iets ergs gebeurd, en het wordt niet erkend. 
Daarom kan het verleden nog niet rusten. Het is nog niet afgerond.’

Jan Breyne

De Turkse staat is nog lang niet toe aan een erkenning van de 
Armeense genocide, maar in Turkije is het onderwerp al een tijd niet 
langer een taboe. Er werd sinds het begin van deze eeuw, steeds 
meer en steeds vrijer over geschreven en gesproken, al is dat, sinds 
het regime van Erdogan een sterk nationalistische en autoritaire 
koers heeft ingeslagen, weer moeilijker geworden.

Als jonge vrouw kreeg Fethiye Çetin van haar grootmoeder Seher 
het geheim te horen dat ze 60 jaar lang verzweeg: ze is niet Turks, 
maar Armeens. Tijdens de deportatie van de Armeniërs in 1915 is ze 
gescheiden van haar moeder en grootgebracht door een kinderloos 
Turks echtpaar. Een schok voor de rechtenstudente Çetin, die haar 
leven veranderde.

ROOD VAN HET BLOED
Seher vertelde haar kleindochter dat haar echte, Armeense, 
naam Heranus was. In het voorjaar van 1915 was ze 9 jaar oud, 
toen zij, met haar moeder, Isquhi, en broertje, Horen, en alle 
andere Armeense inwoners uit haar geboortedorp in Oost-
Turkije, werd afgevoerd naar een stadje vlakbij.

DE GEHEIME
ARMEENSE GROOTMOEDER

Vader Hovannes was er niet; twee jaar eerder was hij naar de 
Verenigde Staten vertrokken om er een nieuwe toekomst voor 
de familie te gaan opbouwen.

De vrouwen en kinderen werden opgesloten in een kerk. 
Meisjes, die op elkaars schouder gingen staan om over de muur 
te kunnen kijken, vertelden dat ze zagen dat de mannen de keel 
werd overgesneden en dat ze in de rivier Tigris werden gegooid. 
De rivier zag rood van het bloed.

‘OVERSCHOTJES VAN HET ZWAARD’
De vrouwen en kinderen vertrokken voor een lange gedwongen 
mars naar de Syrische woestijn, begeleid door Turkse gendarmes. 
Onderweg kregen ze geen eten, werden ze mishandeld, bestolen, 
verkracht, ... Heranus zag onder andere hoe haar tante in 
wanhoop met haar twee kinderen in een rivier sprong en een 
van hen tot twee keer toe weer kopje onder trok toen die 
probeerde de oever te bereiken, tot ze alle 3 verdronken. Een 
beeld dat haar haar hele leven lang zou blijven achtervolgen.

Het geheim van mijn grootmoeder’, brengt iedere historicus tot zwijgen (Geert Mak) Fethiye Çetin
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Onderweg werd Heranus door een Turkse gendarme uit de 
handen van haar moeder getrokken en ontvoerd. De man en zijn 
vrouw waren kinderloos en zouden Heranus, alias Seher als hun 
kind en als moslim opvoeden.

Ze vertelde aan haar kleindochter dat mensen, die wisten dat ze 
Armeense was, haar uitscholden voor ‘een overschotje van het 
zwaard’, lang een scheldnaam in Turkije voor overlevenden van de 
genocide.

VAN VERBIJSTERING TOT BESTSELLER
Fethiye Çetin was verbijsterd door de onthulling van haar 
grootmoeder. Tot dan toe zag de jonge vrouw zichzelf als een 
Turkse moslim. 

Over de Armeense genocide wist ze zo goed als niets. Ze 
kende alleen de of!ciële Turkse versie: er was nooit een 
genocide geweest, alleen gevechten tussen Turken en Armeense 
nationalisten, en die laatsten hadden minstens evenveel Turkse 
burgers omgebracht.

Ineens begreep de jonge vrouw sommige ongewone gebruiken 
van haar grootmoeder. Een keer per jaar bijvoorbeeld maakte ze 
met andere vrouwen speciale gebakjes, gebakjes voor Pasen.
De onthulling was bepalend voor het leven van Çetin. Zij werd 
een van de vooraanstaande mensenrechtenactivisten in Turkije. 
Zij was de advocate van de Armeense journalist Hrant Dink, die 
in 2007 werd vermoord, en nadien van zijn familie.

In 2004 publiceerde Fethiye Çetin ‘Het geheim van mijn 
grootmoeder’, een boek over het leven van haar grootmoeder 
Seher/Heranus. Het werd een bestseller, die intussen al meer dan 
10 keer herdrukt is in Turkije en vertaald in meer dan 10 landen.

Het boek is een eenvoudig maar sterk, persoonlijk en menselijk 
verhaal, en het haalt daar net zijn kracht uit. Heel bewust, zegt de 
schrijfster, heb ik de term genocide niet gebruikt, die lokt alleen 
weerstand uit. Een verhaal geeft kans tot inleven en begrijpen.

ZOEKTOCHT NAAR VERGETEN WORTELS
Na de verschijning van ‘Het geheim van mijn grootmoeder’, 
contacteerden honderden mensen Fethiye Çetin. Ze hadden allen 
een gelijkaardig verhaal. Met getuigenissen van 24 van hen schreef 
de advocate een tweede boek, ‘Torunlar’ (De kleinkinderen), dat 
ook zeer goed verkocht.

Tienduizenden Armeense kinderen, misschien wel 200.000, 
werden in de donkere jaren van de genocide opgenomen in 
Turkse gezinnen. Vaak waren ze ontvoerd, maar soms ook 
door hun moeder weggegeven om zeker te zijn dat ze zouden 
overleven. Zo’n 2 miljoen Turken vandaag hebben zo Armeense 
wortels.

Het boek van Çetin heeft er mee voor gezorgd dat de Armeense 
kwestie in Turkije bespreekbaar is geworden en dat meer en 
meer Turken zich vragen zijn gaan stellen over hun wortels. Dat 

kunnen niet alleen Armeense wortels zijn, maar ook Griekse, 
Assyrische, Georgische, Tsjerkessische, …… Het Ottomaanse 
Rijk was immers een lappendeken van volkeren.
Grootmoeder Heranus heeft het niet meer meegemaakt. Zij 
stierf voor het boek verscheen. Zij wist dat haar broertje en 
moeder de dodenmars in 1915 hadden overleefd en met vader 
een nieuw leven hadden opgebouwd in New-York. Maar ze had 
nooit meer contact met hen. Haar kleindochter leerde haar 
familie in de V.S. pas kennen na de verschijning van haar boek.

KLEINZOON NEEMT AFSTAND VAN ZIJN 
GENOCIDAIRE GROOTVADER
In Turkije verschenen de voorbije jaren naast ‘Mijn grootmoeder’ 
nog een dertigtal boeken waarin de Armeense kwestie aan bod 
komt: romans, dagboeken, geschiedenisboeken... En ook !lms en 
documentaires.

Een van de meest opvallende boeken naast ‘Mijn grootmoeder’ is 
van de vooraanstaande journalist Hasan Cemal. Zijn grootvader, 
Kemal Pasha, is een van de architecten van de Armeense 
genocide. Hij was een van de 3 militaire leiders die in 1915 
opdracht gaven om de Armeniërs uit te moorden.

Kleinzoon Hasan neemt afstand van zijn grootvader in zijn boek 
‘1915: Ermenis Soykırımı’ (1915: De Armeense Genocide), dat 
verscheen in 2012 en ook goed verkocht.

Het boek is een getuigenis van zijn eigen evolutie, hoe hij zoals de 
meeste Turken de genocide eerst ontkende, en dan stap voor stap 
tot een ander inzicht kwam. Onder andere door zijn vriendschap 
met de vermoorde Hrant Dink. ‘Door de genocide te ontkennen 
word je medeplichtig aan een misdrijf tegen de mensheid,’ schrijft hij. 

Bij het memoriaal voor de genocide in de Armeense hoofdstad 
Jerevan heeft hij zich verontschuldigd, in het bijzonder voor het 
aandeel van zijn grootvader. Hij vindt dat Turkije zich ook moet 
verontschuldigen tegenover de Armeniërs: ‘We kunnen niet blijven 
zwijgen over de bittere waarheden van ons verleden. We mogen het 
verleden ons niet gevangen laten houden. De pijn van 1915 behoort 
niet tot het verleden, het is een zaak van vandaag. We moeten vrede 
sluiten met ons verleden, maar niet een ‘uitgevonden’ of ‘mismaakt’ 
verleden, om vrijheid te veroveren.’

TOT VOOR KORT ONDENKBAAR
Boeken zoals die van Fethiye Çetin en Hasan Cemal waren tot 
voor kort ondenkbaar in Turkije. In het begin van deze eeuw 
zouden deze schrijvers zeker zijn vervolgd en veroordeeld voor 
het ‘beledigen van het Turks zijn’. Nu laat men ze ongemoeid, toch 
zeker voor dit.

Turkije is vandaag een zeer paradoxaal land. Er bestaan bijna 
geen taboeonderwerpen meer. Over de Armeense genocide, 
maar ook de Koerdische kwestie, Cyprus en zo voort, kan er 
op alle mogelijk denkbare manieren gediscussieerd worden. Op 
een voorwaarde: jouw commentaren mogen de Turkse Poetin, 
de autoritaire president Erdogan niet raken of beledigen. Dan 
ben je gegarandeerd niet veilig meer. En nu het regime weer een 
autoritaire weg is ingeslagen, zijn de marges om zich vrij uit te 
spreken weer smaller geworden.

Het Erdogan-regime, dat enkele jaren geleden nog overwoog 
om de relaties met Armenië te normaliseren, probeerde twee 
jaar geleden de herdenking van de Armeense genocide te 
overschaduwen. De herdenking van de Turkse overwinning in 
Gallipoli, traditioneel op 25 april, werd in 2015 een dag vervroegd, 
naar 24 april. Ja, de dag waarop 100 jaar voordien de vervolging 
van de Armeniërs begon. Een erg doorzichtige poging om te 
proberen de aandacht af te leiden.

Jan Ouvry, journalist VRT 

De auteur met haar grootmoeder Seher, die haar groot geheim 60 
jaar voor zich hield. ©Library of Congress

Armeense vluchtelingen aan de Zwarte Zee.
©Library of Congress
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Een vrouw treurt over haar gestorven kind. Deze foto werd genomen in de omgeving van het Syrische Aleppo.

Weduwen en kinderen.... de mannen zijn er niet meer.

Het is eigenlijk de stille droom van iedereen die betrokken is bij een 
publicatie zoals dit magazine, om nu en dan een reactie te krijgen. 
Dat is de beste motivatie om verder te doen en de beste barometer 
van het feit dat we gelezen worden. Ons motto is dus: ‘Never waste 
a good reaction’. En als die dan komt van Wouter Sinaeve, educatief 
medewerker van ons geliefd museum, dan publiceren we die… 
zonder enige terughoudendheid. Het gaat om het artikel in Viff-
Magazine 60 over Sidney Lewis, met enig triomfalisme uitgeroepen 
tot de allerjongste rekruut van WO1, vooral door zijn zoon Colin. Zijn 
wij als redactie iets té meegaand en voortvarend geweest? De reactie 
van Wouter:

Het verhaal van Sydney Lewis is ons – op de educatieve dienst 
van het In Flanders Fields Museum – genoeg bekend. Sterker 
nog, we ‘gebruiken’ het…

De aanleiding van dit gebruik is terug te vinden in de VRT-
archieven. In het 7 uur- journaal van 10 september 2014 zat er 
– naast de items over (onder andere) de politie in Kortrijk die 
alle middelbare scholen had uitgenodigd om hen uit te leggen 
hoe ze moeten omgaan met jonge moslims die radicaliseren, het 
Schotse referendum, de benoeming van Marianne Thyssen tot 
Europees commissaris en het feit dat de bezoekersaantallen in 
het In Flanders Fields Museum gigantisch toegenomen waren – 
een reportage over Sydney Lewis. ’t Is te zeggen, een reportage 
over zijn zoon Colin. 

Je zag Colin, samen met zijn drie kinderen en een reporter van 
het VRT-journaal, wandelen in het voormalige oorlogslandschap 
van de Somme. Daar vertelt Colin dat zijn vader was 
weggelopen van huis en van school om zich als vrijwilliger te 
melden. 6 weken bracht hij door aan het front. Thuis bleek, 
aldus Colin, z’n moeder in alle staten omdat ze Sydney nergens 
konden vinden. Nadat ze her en der wat info had verzameld, 
kreeg ze te horen dat haar zoon aan de Somme zat. In het 
Imperial War Museum hebben ze de brief die ze naar de moeder 
van Sydney stuurden. Een droge melding dat men er alles aan 
zou doen om hem zo snel mogelijk van het front weg te halen 

E E N R E A C T I E . . .

SIDNEY LEWIS, 
DE ALLERJONGSTE?

en terug naar huis te sturen. Blijkbaar haalde z’n thuiskomst 
zelfs de krant, want er verscheen een foto van Sydney in 
militaire plunje. ‘Hij ziet er wat ontgoocheld uit’, was de 
opmerking van de VRT-reporter. 

Colin laat weten dat hij de verhalen van z’n vader nooit had 
geloofd, omdat hij gewoon veel te jong was. Maar nu hij met z’n 
kinderen op het terrein loopt waar z’n vader 100 jaar geleden 
dekking had gezocht, voelde hij vooral spijt. Spijt omdat hij z’n 
vader nooit had geloofd, spijt omdat hij nooit aan z’n vader had 
kunnen zeggen hoe trots hij eigenlijk wel was…

‘Oh, I’m so proud of my father…’ 

Net die uitspraak was de aanleiding om deze reportage tijdens 
de workshops, die we aan 16- tot 18-jarigen aanbieden, te 
tonen. Misschien niet zozeer de uitspraak op zich, maar vooral 
het stilzwijgen van de reporter daarna.

‘Oh, I’m so proud of my father…’ 

Trots op een vader die wegliep van thuis en school om God 
en vaderland te dienen. Een stille terechtwijzing aan een 
grootmoeder die zo dom was een oproep te lanceren om die 
jongen van het front weg te halen en terug naar huis te sturen.

‘Oh, I’m so proud of my father…’

6 weken had een kind van 12 aan het front meegestreden. 
Had de moeder van Sydney toen geen actie ondernomen, was 
er naar alle waarschijnlijkheid zelfs nooit sprake geweest van 
Colin…

‘Oh, I’m so proud of my father…’ 

Met meer dan grote interesse nam ik de gastbijdrage door.
Daaruit bleek dat de ouders van Sydney vermoedelijk wel 
wisten dat hun zoon zich als vrijwilliger had gemeld: gelukkig 
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18 augustus 1917 was een zaterdag…

Wilfred wierp nog snel een blik op de boeken in zijn linkerhand, 

enkele exemplaren van ‘The Old Huntsman and Other Poems’ die 

hij wenste te laten signeren: eentje voor zichzelf, enkele andere voor 

vrienden… Dan keek hij naar de deur: zou er nu wél opengemaakt 

worden? Aarzelend hief hij de rechterhand en klopte aan…

HET PAD NAAR CRAIGLOCKHART – 
WILFRED OWEN
Samen met een paar andere rekruten had Wilfred Owen op 
donderdag 21 oktober 1915 in het hoofdkwartier van Duke’s 
Road, Londen, de eed afgelegd. Van nu af aan was hij in dienst, 
al waren de beweegredenen daarvoor eerder van romantische 
aard dan uit verontwaardiging over the Boche en wat gallant little 
Belgium werd aangedaan. Na opleiding nam hij op 29 december 
1916 in Charing Cross Station de trein naar Folkestone. Aan 
de overkant wachtte Calais… Nog een treinreis bracht hem 
dan naar het basiskamp Étaples. Duidelijk niet zonder !erheid 
meldde hij zijn moeder in een brief van 1 januari 1917 dat hij er 
bij een oefening ‘geraakt’ was aan de knokkel van zijn duim, met 
één druppel bloed als gevolg. The real thing , dat !ne heroic feeling 
about being in France, zoals hij het noemde, zou hij delen met de 
2nd Manchesters, het regiment waar hij naartoe werd gestuurd. 
Zij waren vanaf de eerste dag van de slag bij de Somme, 1 juli 
1916, ingezet en hadden er vreselijke verliezen geleden. Nu 
waren ze sinds november bij Halloy met nieuwe manschappen 
op training voor een aanval op Duitse linies tussen Scarpe en 
Ancre en daar voegde onderluitenant Wilfred Owen zich bij 
hen.

Op 12 januari zat hij met 25 man in Beaumont-Hamel, in de 
buurt van de weg naar Serre (Serre Road) in het niemandsland 

U I T D E L E T T E R E N G E L I C H T 1

AANKLOPPEN
EEN PRELUDIUM

in een voormalige Duitse dug-out die ‘held 25 men tight packed. 
Water !lled it to a depth of 1 or 2 feet, leaving say 4 feet of air’ 
(brief van 16 januari 1917). Tot hun a"ossing op 15 januari 
hadden ze haast onophoudelijk onder Duitse beschieting 
gelegen. Het was een schokkende ervaring en hij schreef aan 
zijn moeder ‘I nearly broke down and let myself drown in the water 
that was now slowly rising over my knees…’ Op 23 januari namen 
de 2nd Manchesters weer posities in bij Beaumont Hamel, in 
bijtende kou en zonder mogelijkheid tot schuilen.

Begin februari werd Owen vanuit Bertrancourt waar het 
bataljon nu van wat rust genoot, voor drie weken naar Abbeville 
gestuurd, naar het Advanced Horse Transport Depot, voor een 
cursus – zo blijkt uit een brief van 4 februari – omgang met 
dieren: ‘… we have to ride all manner of horse"esh in the School, 
cantering round & round for hours, without stirrups, and folding arms 
and doing all kinds of circus tricks.’ 1 Pijnlijke bips, dat wel, maar 
vooral ver van de nachtmerries van het front. Op 25 februari 
liep de stage af. Een paar dagen later was hij bij het bataljon in 
de buurt van Fresnoy lès Roye en tien dagen nadien stuurde 
men hem naar Le Quesnoy.

In de nacht van 13 op 14 maart, in het stikdonker op zoek naar 
een man in de problemen, viel hij er in een kelder en kwam 
daarbij met het achterhoofd onzacht met de wand in aanraking. 
Ondanks hoofdpijn, koorts, overgeven en spierpijn hield hij het 
nog drie dagen vol voor men hem naar het militaire hospitaal 
in Nesle stuurde. De dokters spraken van a slight concussion 
en lieten hem naar het 13th Casualty Clearing Station in Gailly 
overbrengen voor twee weken observatie. Alleen al een echt 
bed en nette lakens in een verwarmde kamer deden wonderen. 
Hij bracht zijn tijd door met dagdromen en het ontwerpen 
van een ideale cottage voor het leven na de oorlog. Eind maart 
was hij voldoende !t om zich op 3 april in Beauvois bij zijn 

met zijn wedde en de wetenschap dat hij goed eten had. Daaruit 
bleek ook dat er ondertussen een gedenkplaat werd gemaakt 
die met alle nodige eer, publieke opkomst (zo’n 500-tal) en 
persbelangstelling aan de gevel van het kleine witte huis met 
nummer 934 in de Garratt Lane van Wandsworth werd onthuld: 
‘Sidney Lewis 1903-1969, Youngest British Soldier Aged Twelve Lived 
Here’.

Net die gedenkplaat was de aanleiding om een reactie op 
de gastbijdrage neer te schrijven. Misschien niet zozeer de 
onthulling van de gedenkplaat, maar vooral het stilzwijgen 
daarna…

Is het niet vreemd dat er, 100 jaar na datum, met lof en eer 
wordt gezwaaid over het feit dat een kind van 12 zich geroepen 
voelde om voor God en vaderland te gaan strijden?

Vanuit die redenering mogen we ervan uitgaan dat binnen 
100 jaar ook gedenkplaten zullen verschijnen in Antwerpen, 
Vilvoorde, Molenbeek, Kortrijk (waar – volgens het journaal van 
14 september 2014 – al zeker 3 platen mogen komen) … om 
het huis aan te duiden van waaruit jongeren vertrokken om in 
Syrië te gaan strijden…

En vooraleer mensen nu spontaan het klavier te lijf gaan om 
een reactie op deze reactie te posten omwille van het feit 
dat je de geschiedenis niet zomaar gratuit mag gebruiken om 
vergelijkingen te maken, enzovoort, enzovoort… even wat extra 
duiding: Los van wat de overtuiging ook mag zijn om te gaan 
strijden, het ‘goed of fout’, de zaak die ze willen dienen of wat 
dan ook. Het gaat over het feit dat een kind van 12 jaar zich 
blijkbaar geroepen voelt om de wapens ter hand te nemen. Een 
kind van 12!

Hierbij passen geen gedenkplaten, militaire eer of wat dan 
ook. Het enige was hierbij past, is plaatsvervangende schaamte. 
Schaamte omwille van het feit dat een gemeenschap er blijkbaar 
in slaagt kinderen te doen geloven dat het goed en eervol is 
om voor God en vaderland te strijden en te sterven, dulce et 
decorum est…

Wouter Sinaeve

Bij de inhuldiging van de gedenkplaat staat 12-jarig jongetje klaar 
naast de burgemeester van Wandsworth om zijn gedichtje voor te 
lezen.

—
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eenheid te voegen die ondertussen in de buurt van St. Quentin 
betrokken was geweest bij aanvallen op de Hindenburg Line en 
nu de schade opmat. Op 14 april liep de rustperiode af en het 
bataljon trok naar Savy Wood daarbij onder vuur genomen door 
een alerte vijand. Owens relaas van de periode in kwestie lijkt 
niet helemaal betrouwbaar maar we onthouden uit zijn verhaal 
dat er twaalf dagen lang geen a"ossing kwam, dat hij al die tijd 
zijn gezicht niet kon wassen, zijn schoenen uittrekken of écht 
kon slapen. En we onthouden vooral: ‘… the worst incident was 
one wet night when we lay up against a railway embankment. A big 
shell lit on the top of the bank, just 2 yards from my head. Before 
I awoke, I was blown in the air right away from the bank! I passed 
most of the following days in a railway Cutting, in a hole just big 
enough to lie in, and covered with corrugated iron. My brother of!cer 
of B Coy, 2/Lt Gaukroger lay opposite in a similar hole. But he was 
covered with earth, and no relief will ever relieve him, nor will his 
rest be a 9 days-Rest.’ 2 (brief van 25 april 1917 aan zijn moeder 
Susan, verstuurd vanuit A. Coy., My Cellar. i.e. een kelder in 
Quivières.) [Of!cieel was 2nd Lt H. Gaukroger gesneuveld op 2 
april…]

Op 1 mei begon het zijn omgeving eindelijk op te vallen dat 
er een en ander misliep met Wilfred: de Medical Of!cer vond 
hem beverig en verward en de volgende brief aan zijn moeder 
komt weer vanuit het 13th Casualty Clearing Station in Gailly 
dat kort nadien bij een reorganisatie van de CCS’en aan de 
Somme 41st Stationary Hospital werd gedoopt. Repatriëring 
verliep via No. 1 General Hospital in Etretat, waar hij op 11 juni 

aankwam. Hij maakte de overtocht vanuit Le Havre en een 
postkaart, afgestempeld op 17 juni, komt uit het Welsh Hospital, 
Netley (The Royal Victoria Hospital, Southampton). Op 25 juni 
verscheen hij er voor de medische keuringscommissie die hem 
voor zes maanden ongeschikt verklaarde voor elke militaire 
dienst en hem stante pede naar Craiglockhart War Hospital in 
Edinburgh stuurde. In Londen kocht hij nog wat spullen (hoed, 
das, dasspeld, nieuwe broek), dronk thee, at goedkoop en een 
uur voor het vertrek van de trein was hij in King’s Cross want a 
corner seat bemachtigen was onontbeerlijk wanneer je nog wat 
wou lezen…

Op 26 juni kwam hij in Edinburgh aan en na een ontbijt in het 
North British Hotel aan het station bracht een taxi hem naar 
Craiglockhart.

[In Craiglockhart was Captain Arthur Brock zijn begeleidende 
arts. Op 30 oktober werd hij voldoende !t bevonden en uit het 
ziekenhuis ontslagen.]

HET PAD NAAR CRAIGLOCKHART – 
SIEGFRIED SASSOON
In tijden van handwerk hadden maandagen wel meer een 
kwalijke reputatie. 16 april 1917 was zo’n maandag en de Duitse 
sluipschutter maakte een foutje: de kogel ging door Siegfried 
Sassoons rechterschouder, raakte daarbij als bij wonder niets 
vitaals, liet alleen een propere wonde met weinig bloed na... Het 
gebeurde bij een van die impulsieve reacties van een woedende 
Siegfried, dit keer bij Fontaine-les-Croisilles. ‘I was now not only a 
hero but a wounded hero!’. Zijn strijdlust werd alleen getemperd 
door een bevel van hogerhand zijn actie stop te zetten. Die 
was zinloos geworden omdat een aanval op een andere plaats 
in de frontlijn mislukt was. Bij een hulppost liet hij de wonde 
voorlopig verbinden en men stuurde hem als ambulant gewonde 
drie mijl verder door het slijk naar het Advanced Dressing Station 
van Hénin en dan naar Boyelles. Daar kon hij een bus nemen 
naar Warlencourt, 20th Casualty Clearing Station om er te horen 
dat repatriëring hem wachtte.

4th London Hospital, Denmark Hill was de bestemming. Bij zijn 
aankomst op 20 april 1917 had hij maar één wens, bekende 
hij aan zijn vriend Robert Graves: als hero zo snel mogelijk 
terugkeren naar het front… Het komen en gaan van bekenden 
vulde wel zijn dagen, maar ’s nachts waarden de fantomen door 
zijn geest: ‘… when the lights are out, and the ward is half shadow 
and half glowing !relight, and the white beds are quiet with drowsy 
!gures, huddled outstretched, then the horrors come creeping across 
the "oor: the "oor is littered with parcels of dead "esh and bones’ 3 

(Diaries 1915-1918). Of, zoals hij het zegt in ‘Sick Leave’: ‘When I’m 
asleep, dreaming and lulled and warm, - / They come, the homeless 
ones, the noiseless dead.’ Het zijn nachtmerries die een verwijt 
inhouden voor de hero die nu veilig ver van het slagveld zit waar 
zijn mannen bij bosjes sneuvelen: ‘They whisper to my heart… 
‘Why are you here with all your watches ended?... In bitter safety I 
awake, unfriended; …’ (ibid.). En ze wakkeren zijn beginnende anti-
oorlogsgevoelens alleen maar aan: dit duurt allemaal veel te lang, 
dit moet stoppen. Toen Bertrand Russell hem op aanraden van 
Lady Ottoline Morrell zijn boek ‘Justice in Wartime’ toestuurde, 
stond het hem nog duidelijker voor de geest…

Gedachten aan protest moesten toch even wijken wanneer hij op 
23 april eindelijk het eerste exemplaar van zijn bundel ‘The Old 
Huntsman and Other Poems’ in handen hield. Uitgeverij William 
Heinemann startte de promotie begin mei, inkomende recensies 
waren unaniem lovend. In dezelfde periode ruilde hij Denmark 
Hill voor het Princess of Wales Convalenscent Home for Of!cers, 
ondergebracht in het Great Central Hotel in Marylebone en drie 
dagen later, niet zonder moeilijkheden dit door de militaire 
overheid aanvaard te krijgen, was hij op weg naar het platteland, 
naar Chapelwood Manor, Nutley, Sussex. Lord en Lady Brassey 
hadden hun landhuis ter beschikking gesteld van herstellende 
of!cieren. Lady Brassey, een zweverig type dat de voortdurende 
berichten over meer en meer doden als zovele diensten aan het 
vaderland zag (‘those who die up there are helping to win the war’) 
shockeerde Sassoon.

Op 4 juni verliet hij eindelijk het landhuis met twee opties: as 
soon as possible terug naar het front of formeel protesteren tegen 
de verderzetting van de oorlog. Om een zo objectief mogelijke 
beslissing te nemen, trok hij zich terug in zijn club, The Royal 
Societies in Londen. Op 10 juni raadpleegde hij de paci!stische 
Morrells in Garsington Manor in de buurt van Oxford. Voor 
Ottoline moest dat protest er komen; haar man Philip, liberaal 
parlementslid, was minder overtuigd. De !losoof Bertrand 
Russell en een andere paci!st, John Middleton Murry, waren een 
paar dagen later aanwezig bij een lunch in The Eiffel Tower, Percy 
Street waar werd besloten tot een kladversie, later gelezen en 
goedgekeurd door Russell. ‘I am making this statement as an act 
of wilful de!ance of military authority because I believe that the War 
is being deliberately prolonged…’ H. Lees-Smith, parlementslid 
voor Labour, beloofde de tekst voor te lezen in het Lagerhuis en 
Francis Meynell, journalist, ging akkoord met het drukken ervan. 

Er was paniek in zijn vriendenkring, hij kreeg aanmoedigings-
brieven, hij kreeg ontradingsbrieven, hij nam de trein naar 
Formby, wandelde vertwijfeld aan de monding van de Mersey, 

rukte het lint van zijn Military Cross van zijn uniformjas af en 
gooide het in de rivier; de stroming nam het mee... Zijn oversten 
wilden hem voor een krijgsraad brengen, zijn omgeving, met 
name Robert Graves, vreesde dat het nooit zover zou komen, 
dat hij gewoon in een instelling zou worden opgesloten, een 
totale vernedering een held onwaardig. Getouwtrek van 
invloedrijke relaties resulteerde in de samenstelling van een 
medische commissie van drie artsen waar Sassoon voor moest 
verschijnen. Hij ging akkoord. Op 20 juli barstte Graves bij 
zijn getuigenis voor de commissie tot driemaal toe in tranen 
uit… Het verslag luidde: ‘His mental condition is abnormal. His 
conversation is disconnected and somewhat irrational, his manner 
nervous and excitable… He is suffering from a nervous breakdown 
and we do not consider him responsible for his actions.’4 Opname 
in Craiglockhart, Slateford, in de buurt van Edinburgh, werd 
gesuggereerd. Robert Graves zou hem bij de reis vergezellen 
maar miste de trein. Siegfried kwam er aan op 23 juli.

[Dr. W. H. R. Rivers, arts, antropoloog en psycholoog, zou hem 
in begeleiding nemen… Op 26 november verscheen hij weer 
voor een medische commissie die hem geschikt verklaarde voor 
actieve dienst…]

… Er werd ‘Kom binnen!’ geroepen, en daar zat hij op zijn 
bed, Siegfried Sassoon, golfclubs aan het poetsen… Het was 
een moment dat Wilfred zeker twee weken aan pogingen tot 
zelfovertuiging had gekost. De gretige leerling tegenover de 
aanvankelijk nog wat terughoudende leraar die hem aanraadde 
Barbusse, Hardy, Wells, Russell te lezen; de leraar die toch 
gauw doorhad dat hij niet zomaar een versjesmaker vóór zich 
had… Het sonnet ‘Anthem for Doomed Youth’ bewees Siegfried 
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ŚĂŶŐĞŶĚ�ĞŶ�ŝƌƌĂƟŽŶĞĞů͕�Śŝũ�ŝƐ�ǌĞŶƵǁĂĐŚƟŐ�ĞŶ�ƉƌŝŬŬĞůďĂĂƌ͙�,ŝũ�
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Craiglockhart, ‘military psychiatric hospital 
for the treatment of shell-shocked of!cers’
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overduidelijk het talent van zijn auteur: ‘It dawned on me that 
my little friend was much more than the promising minor poet I 
had hitherto adjudged him to be. This new sonnet was a revelation. 
I suggested one or two alterations; but it confronted me with classic 
and imaginative serenity.’ 5

Het aankloppen was een gelukkige ingeving geweest, het opende 
wegen tot de invloedrijke kennissenkring van Siegfried, zorgde 
voor nuttige contacten. Robert Ross – journalist, kunstcriticus 
en mecenas – zoals zovele anderen overtuigd van het 
onmiskenbare talent, introduceerde Owen bij Osbert Sitwell 
en wakkerde zijn ambitie voor publicatie aan. Het verschijnen 
van de bundel zou hij helaas niet meer meemaken: op 4 
november 1918 kwam hij om bij een poging zijn manschappen 
over het Sambre-Oise kanaal te brengen. Het was uiteindelijk 
Siegfried Sassoon die in 1920 voor de uitgave van Owens war 
poems bij de Londense uitgeverij Chatto & Windus zorgde. In 
zijn persoonlijk voorwoord benadrukte hij de eigenheid van 
Wilfreds poëtisch werk: ‘He never wrote his poems (as so many 
war-poets did) to make the effect of a personal gesture. He pitied 
others; he did not pity himself…’ 

In 1931 publiceerde Edmund Blunden eveneens bij Chatto & 
Windus ‘The Poems of Wilfred Owen – A New Edition Including 
Many Pieces Now First Published, and Notices of His Life and Work’.

Freddy Rottey
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ĚƵƐ͕�>ŽŶĚŽŶ͕�ϭϵϯϭ
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dĂǇůŽƌ��ŽǁŶŝŶŐ͕��ƌĞĂŬĚŽǁŶ�ʹ�dŚĞ��ƌŝƐŝƐ�ŽĨ�^ŚĞůů�^ŚŽĐŬ�ŽŶ�ƚŚĞ�
^ŽŵŵĞ͕�ϭϵϭϲ͕��ďĂĐƵƐ͕�>ŽŶĚŽŶ͕�ϮϬϭϳ
Anne Powell (ed.), ���ĞĞƉ��ƌǇ�ʹ�&ŝƌƐƚ�tŽƌůĚ�tĂƌ�^ŽůĚŝĞƌͲWŽĞƚƐ�
<ŝůůĞĚ�ŝŶ�&ƌĂŶĐĞ�ĂŶĚ�&ůĂŶĚĞƌƐ͕�^ƵƩŽŶ�WƵďůŝƐŚŝŶŐ͕�^ƚƌŽƵĚ͕�ϭϵϵϴ
�ĂǀŝĚ�ZŽďĞƌƚƐ͕�DŝŶĚƐ�Ăƚ�tĂƌ�ʹ�dŚĞ�WŽĞƚƌǇ�ĂŶĚ��ǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�
&ŝƌƐƚ�tŽƌůĚ�tĂƌ͕ �^ĂǆŽŶ��ŽŽŬƐ͕��ƵƌŐĞƐƐ�,ŝůů͕�ϭϵϵϴ

Ooit trok een artikeltje van wijlen André Demedts in De 
Standaard van 24 augustus 1982 mijn aandacht door z’n titel en 
bijgevoegde foto: ‘Boer uit Vlaschaard-!lm schreef Vlaams dagboek’. 
Op de foto herkennen we Paul Wegener, auteur van het 
Flandrisches Tagebuch (1933) en hoofdrolspeler in de fameuze 
ver!lming van De Vlaschaard uit 1942. Daarna begon mijn 
zoektocht naar het boek, wat niet van een leien dakje liep en 
in 1993 eindigde met een zoekertje in de krant Het Nieuwsblad. 
Een man uit Oostende bood me een exemplaar aan voor de 
woekerprijs van 2500 fr. (=+/- # 60). Maar de zure appel is al 
lang verteerd. Het boek heeft mij en anderen veel informatie 
verstrekt over de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog. 
Voor de beschrijving van de baldadigheden, gepleegd door de 
Duitsers in Esen op 19-20 oktober 1914, vermelden Luc Ervinck 
en Siegfried Debaeke in Het drama van Esen Paul Wegener en 
zijn Flandrisches Tagebuch als bron1. In zijn boek Als een oude 
Germaanse eik, neemt Hedwig Speliers Paul Wegener op als 
persoon à charge in zijn beschuldiging van collaboratie door 
Streuvels tijdens de Tweede Wereldoorlog 2. In het Jaarboek 
2004 van de heemkundige kring Torhout, beschreef Jan Verdonck 
een aantal ‘Documenten uit de Grote Oorlog’ waaronder het 
Flandrisches Tagebuch van Paul Wegener. Hij zocht in het werk 
de raakvlakken tussen de oorlogservaringen van Wegener en 
Torhout en vertaalde daarbij enkele fragmenten die daarmee 
verband houden. Recenter verschenen Menin Road-Ypernstrasse. 
De weg Ieper-Menen 1914-1918 3 dat alle gebeurtenissen van 
de Eerste Wereldoorlog langs de weg Menen-Ieper beschrijft en 
het vuistdikke boek dat Flanders Fields uitgaf onder dezelfde titel 
als zijn tentoonstelling ‘De geschreven oorlog’ 4. In beide boeken 
wordt voor het eerst uitvoerig geput uit Duitse bronnen, van 
regimentsboeken tot literaire getuigenissen. Van het belangrijke 
getuigenis van Paul Wegener wordt hier echter in geen van 
beide degelijke studies gewag gemaakt. 

U I T D E L E T T E R E N G E L I C H T 2

HET FLANDRISCHES TAGEBUCH 
VAN PAUL WEGENER

bron voor de geschiedschrijving van 
de Grote Oorlog in Vlaanderen

WIE WAS PAUL WEGENER? 
Flandrisches Tagebuch noemt Jan Verdonck 5 één van de 
merkwaardigste memoires over een verblijf van een Duitse 
militair aan het Vlaamse front. Paul Wegener werd geboren 
op 11 december 1874 op het riddergoed Jerentowitz 
(Arnoldsdorf) in het vroegere Polen, maar beleefde kinder- 
en jeugdjaren op het Oost-Pruisische riddergoed Bischdorf, 
waar hij op 13 september 1948 ook stierf. Streuvels getuigde 
over Wegener die bij hem in 1942 tijdens de opnamen van 
De Vlaschaard verscheidene malen op bezoek was geweest 
dat hij ‘een echte wereldburger met een heel uitgesproken 
merkwaardige opvatting en algemeen ontwikkeld mensch’ 
was.6 In 1914 was hij een bekende Berlijnse acteur en regisseur, 
verbonden aan het Deutsches Theater van Max Reinhardt. Vooral 
zijn Shakespearevertolkingen maakten hem onsterfelijk! In 
1915 oogstte hij roem als producent, acteur en regisseur van 
de !lm Der Golem. In Vlaanderen is hij vooral bekend om zijn 
schitterende vertolking van boer Vermeulen naast Bruni Löbel 

—
5. ͚/Ŭ�ǌĂŐ�ŝŶ�ĚĂƚ�ŵŝũŶ�ǀƌŝĞŶĚũĞ�ǀĞĞů�ŵĞĞƌ�ǁĂƐ�ĚĂŶ�ĚĞ�ďĞůŽŌĞǀŽůůĞ�
ĂŵĂƚĞƵƌ�ĚŝĞ�ŝŬ�ƚŽƚ�ŶƵ�ŝŶ�ŚĞŵ�ŚĂĚ�ŐĞǌŝĞŶ͘�,Ğƚ�ŶŝĞƵǁĞ�ƐŽŶŶĞƚ�ǁĂƐ�
ĞĞŶ�ƌĞǀĞůĂƟĞ͘�/Ŭ�ƐƚĞůĚĞ�ĞĞŶ�ƉĂĂƌ�ǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶ�ǀŽŽƌ͖�ŵĂĂƌ�ŚĞƚ�
ĐŽŶĨƌŽŶƚĞĞƌĚĞ�ŵĞ�ŵĞƚ�ŬůĂƐƐŝĞŬĞ�ĞŶ�ŝŶǀĞŶƟĞǀĞ�ƐĞƌĞŶŝƚĞŝƚ͛͘

Wilfred Owen Siegfried Sassoon

—
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3.�sĞƌďƌƵŐŐĞ͕�sŝŶĐĞŶƚ�Ğƚ�Ăů͕�DĞŶŝŶ�ZŽĂĚͲzƉĞƌŶƐƚƌĂƐƐĞ͘��Ğ�ǁĞŐ�
Ieper-Menen 1914-1918. Wervik, Stad Wervik, 2015.
4.��ŚŝĞůĞŶƐ�WŝĞƚ�ĞŶ�dƌŽŐŚ�WŝĞƚĞƌ͕ �ŵ͘ŵ͘ǀ͘ ��ŚĂĞƌůĞ��ƌŝĞƐ�ĞŶ�sĂŶ-
ĚĞŶďŝůĐŬĞ��ŶŶŝĐŬ͕�DŽƌƟĞƌ��ƌǁŝŶ�;ǀŽŽƌǁŽŽƌĚͿ͕��Ğ�'ĞƐĐŚƌĞǀĞŶ�
KŽƌůŽŐ͘��ŶƚŚŽůŽŐŝĞ�ǀĂŶ�ƚĞŬƐƚĞŶ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ĨƌŽŶƚ�ŝŶ��ĞůŐŝģ�ϭϵϭϰͲ
ϭϵϰϬ͘��ŶƚǁĞƌƉĞŶ͕�hŝƚŐĞǀĞƌŝũ�DĂŶƚĞĂƵͬtW'�hŝƚŐĞǀĞƌƐ��ĞůŐŝģ͕�
2016. 1024 pp.
5.�:ĂĂƌďŽĞŬ�ϮϬϬϰ�ǀĂŶ�ĚĞ�'ĞƐĐŚŝĞĚͲ�ĞŶ�,ĞĞŵŬƵŶĚŝŐĞ�<ƌŝŶŐ�
Torhout. Zie p. 150
6. Speliers, Hedwig, o.c. p. 460.
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als Schellebelle in de ver!lming van Streuvels’ Vlaschaard in 
19427.

WEGENER AAN HET IJZER- EN IEPERFRONT 
In augustus 1914, was de 40-jarige acteur met zijn vriendin 
een kanotocht op de Donau aan het maken, toen hij in Wenen 
(Oostenrijk) vernam dat Duitsland in een oorlog betrokken was. 
Gedreven door het overal opduikende patriottistische gevoel, 
keerde hij ijlings terug naar Berlijn. Hij voelde zich zedelijk 
verplicht om als militair vrijwillig dienst te nemen, net als vele 
Duitse jonge mannen. Hij werd als Vizefeldwebel (sergeant-
majoor) ondergebracht in het 1ste bataljon, 4de compagnie van 
het 202. RIR (Reserve-Infanterie-Regiment). Op 14 oktober 
arriveert hij in Aalst. En dan gaat de voettocht richting westelijk 
front via Overmeire, St.-Amandsberg, Maria-Aalter, Berg-Op-
Zoom (gehucht ten noorden van Torhout) en Esen. Hij neemt 
er in eerste linie deel met zijn bataljon aan de eerste IJzerslag 
in de regio Diksmuide-Woumen-Esen. Vooral de baldadigheden 
die zijn wraakzuchtige manschappen op onschuldige burgers 
(zogenaamde franc-tireurs) plegen in Esen, wekken afschuw. 

In de nacht van 21 op 22 oktober doorbreken de Duitsers de 
bocht van Tervate en gaan door de Belgische verdedigingslinie. 
Op 10 november dringen de Duitsers binnen in Diksmuide. 
Wegener en zijn peloton liggen in de kelder van een apotheek 
aan de markt. Wegener vermeldt ook het doktersechtpaar in 
Woumen dat zich inspant om zieken en gewonden te verzorgen 
en toch zijn woning geplunderd ziet door soldaten. Na weken 
van regen, sneeuwt het op 15 november. De velden en weiden 
waren in een moeras omgetoverd en de loopgraven stonden 
vol water. Een week later bezet hij de stelling over de IJzer, 
maar een geallieerde overmacht drijft hen met de bajonet terug. 
Van de 49 manschappen hield hij er tegen de avond nog 4 over. 
Het bataljon mag in Torhout gaan rusten. Hij bezoekt Brugge 
en ergert zich aan ‘de druktemakerij van de pronkof!cieren, 
die ver van het front in drankhuizen en restaurants de vijand 
verslaan’.8 Ondertussen heeft Paul Wegener het IJzeren Kruis 
eerste klasse verworven. Na de rustpauze in Torhout, vertrekt 
hij vanuit Lichtervelde zonder kennis van de bestemming met 
de trein naar Kortrijk en Menen, waar hij ingezet wordt aan het 
front in Geluveld en Ieper, aan de voet van Hill 60. Het water 
in de loopgraven bezorgt hem gezwollen voeten en een ziek 
hart. In de loopgraven van Geluveld ‘viert’ hij Kerstmis. (zie 
bijlage). Maar In Menen beleeft hij de verrassing van zijn leven: 
Kurt Wegener 9 een neef van hem is er als piloot gestationeerd. 
Geregeld gaat hij er op bezoek en dan trekken ze naar het 
casino. Daar wordt Paul Wegener tot luitenant benoemd. In 
januari 1915 verblijft hij 10 dagen naeen in eerste linie. De 
dokter constateert daarna een uitzetting van zijn hart van 4 
vingers. Hij wordt overgebracht naar een lazaret in Ardooie en 
doorgestuurd naar Bad Wittingenstein om te herstellen. Na zijn 
genezing staat hij midden september 1915 weer op de Berlijnse 
planken, maar hij voelt zich nog lang als ‘een ontheemde’. ‘Das 
Kriegsleben war mir eine Heimat geworden.’ 

Na de zoveelste lezing van deze oorlogsmemoires 
verbaast het ons nog steeds dat zoveel bloemlezingen en/
of oorlogsmonogra!eën Paul Wegener vergeten op te 
nemen of ernaar te verwijzen. Het gotische schrift vormt 
geen noemenswaardige hinder bij het lezen en de taal en 
stijl compenseren ruim het nadeel van het schrift. Zowel in 
de Menin Road als in De Geschreven Oorlog had hij zeker 
een plaats verdiend. Als bijlage bieden wij een paar vertaalde 
fragmenten uit het Flandrisches Tagebuch aan. 

BIJLAGE 1

Het RIR 202 van Torhout, via Lichtervelde naar Menen 
16 december 1914 

De volgende ochtend is het 16 december. Om halfzes is er 
alarm. Niemand weet wat er gebeurt. Het RIR 201 heeft 
gisteren proefalarm gehad en wij geloven, dat het voor ons 
ook maar een oefening is. Voor alle zekerheid nemen wij toch 
maar alles mee en melden ons zwaarbepakt aan. Het bataljon 
staat om zeven uur klaar voor de mars, op de weg naar de 
spooroverweg. Wij marcheren gedurende twee uur naar het 
station van Lichtervelde. Daar stappen wij in een klaarstaande 
trein. De onzinnigste geruchten steken de kop op. Het gaat 
naar Galicië, dan weer naar de Nederlandse grens, dan naar de 
Vogezen enz... De trein zet zich langzaam in beweging, we rijden 
zuidwaarts. Zo zal het Frankrijk worden. In Kortrijk houden 
we al halt. Vanaf daar gaat het in kolonne verder. Kapitein 
Dürberg ziet mij en licht mij in. Onze brigade is bij het XV 
korps gevoegd. Ons kwartier wordt Menen, op de grens van 
Vlaanderen en Frankrijk. Wij blijven zogezegd bij de reserve en 
komen voorlopig niet in de loopgraven. 

(Flandrisches Tagebuch p. 160-161)

BIJLAGE 2

Kerstnacht 1914 in Geluveld 
24 december 1914 

Een paar vliegtuigen in de blauwe hemel met ronde, witte 
shrapnelwolkjes versierd, zorgen voor een afwisselend 
schouwspel. Die vredesstemming duurt echter niet al te lang. 
‘s Namiddags krijgen we granaatvuur, dat tamelijk hard voor en 
achter de stelling inslaat, maar gelukkig geen schade aanricht. 
Eindelijk wordt het donker, ‘de’ heilige avond is begonnen. We 
wachten pijnlijk op de a"ossing, die ons voor 7 uur toegezegd 
is. Voor het feest moeten wij terug naar Menen. Ik verheug 
me al bij het mooie weer op vrolijke feestdagen in het casino 
der piloten en een vlucht met mijn neef. De a"ossing komt 
niet, ofschoon het al 8 uur is. Ik bereid me een bescheiden 
kerstfeestje in mijn schuiloord, heel alleen met Nagel. Een paar 
kaarsjes worden aangestoken en een dennentak in de vochtige 
leemwand geduwd. Daarbij zingen we heel ernstig ‘Stille nacht, 
heilige nacht’. We vangen juist het tweede vers aan als er 
een angstaanjagende knal afgaat en een man languit door de 

voorwand van de schuilplaats vliegt, afgedekt met een tentzeil. 
We schrikken enorm. De man ligt eerst helemaal stil en gelooft 
dat hij dood is. Ten slotte reageert hij op ons roepen. Hij was 
slechts verdoofd en komt er met de schrik af. De granaat is juist 
tegenover onze schuilplaats voor de borstwering ingeslagen, 
heeft klompen aarde en pantserschild naar beneden geworpen 
en door de luchtdruk de man die daar juist op wacht stond in 
mijn schuiloord geslingerd. ‘Stille nacht, heilige nacht...’ Eindelijk 
komt de a"ossing. We gaan deze keer over de bovenstelling 
terug door een wirwar van loopgraven, door de Engelsen dieper 
gemaakt. Bij een alleenstaand huis en bij hevig kogelge"uit, 
verzamelt de compagnie. Dan trekken we terug naar de hoeve, 
waar de verbandpost zich bevindt en de bataljonsstaf ligt. 
Mijn zieke pelotonsoverste moet hier achtergelaten worden. 
(Wegener p.181...) Sinds de 22ste ‘s avonds zaten we in de 
loopgraven. Drinkbaar water was daar niet, kof!e kon ook niet 
gezet worden. De veld"essen zijn sinds lang leeg en mijn mensen 
hebben vreselijke dorst. Hier is echter voor fris water gezorgd. 
Allen drinken en dan gaat het terug, weg uit de gevechtszone 
naar het reservekwartier in Geluveld. De lichtkogels vliegen op 
in de nachthemel over het hele front. Aan beide kanten wordt 
duchtig geschoten. Het klinkt verder en verder, zoals wanneer 
een geladen wagen over een knuppeldijk rijdt. Een Engelse 
lichtkogel die aan een kleine parachute is bevestigd, staat lange 
tijd lichtgevend aan de horizon, zoals de ster van Bethlehem. 
Af en toe "uit over ons een verdwaalde kogel. Eindelijk zijn 
we helemaal uit de vuurzone weg. De mars wordt rustiger en 
gelijkmatiger, het weidse land, wit berijpt, strekt zich uit onder 
maan- en sterrenlicht. Uit een eenzaam huis, waarvan het 
verlichte venstertje gezellig blinkt in de kerstnacht, klinkt uit 
een trekharmonica “Stille nacht, heilige nacht”, en nu zingt de 
hele compagnie feestelijk en het marstempo tempert hetzelfde 
heimatkerstlied. Om middernacht arriveren we in Geluveld. Wij 
hopen er de veldkeuken aan te treffen en ik verheug me op een 
teug warme erwtensoep. Feldwebel Dubercke heeft voor Müller 
en mij kwartier genomen in een heel proper huis en hij nodigt 

—
7.�sĂŶĚĞ�tŝŶŬĞů͕�ZŽĞů�ĞŶ�sĂŶ�ůŝŶƚŚŽƵƚ�/ŶĞ͕��Ğ�sůĂƐĐŚĂĂƌĚ�ϭϵϰϯ͘�
�ĞŶ�sůĂĂŵƐ�ďŽĞŬ�ŝŶ�ŶĂǌŝͲ�ƵŝƚƐůĂŶĚ�ĞŶ�ĞĞŶ��ƵŝƚƐĞ�Įůŵ�ŝŶ�ďĞǌĞƚ�
�ĞůŐŝģ͘�<ŽƌƚƌŝũŬͲ�ƌƵƐƐĞů͕�'ƌŽĞŶŝŶŐŚĞ�hŝƚŐĞǀĞƌŝũ͕�ϮϬϬϳ͘��ŝũůĂŐĞ�
�s�͗��Ğ�sůĂƐĐŚĂĂƌĚ�ϭϵϰϯ͘�tĞŶŶ�ĚŝĞ�^ŽŶŶĞ�ǁŝĞĚĞƌ�ƐĐŚĞŝŶƚ͘
8.��ĞŵĞĚƚƐ͕��ŶĚƌĠ͕�Ž͘Đ͘
9.�<Ƶƌƚ�tĞŐĞŶĞƌ�;�ĞƌůŝũŶ͕ϭϴϳϴͲDƺŶĐŚĞŶ͕�ϭϵϲϰͿ͘�tĞĞƌŬƵŶĚŝŐĞ�
en onderzoeker van de pool. Wetenschappelijke carrière in 
ĚĞ�ǁĞĞƌŬƵŶĚĞ͘�/Ŷ�ϭϵϯϬ�ƐƟĞƌĨ�ǌŝũŶ�ďƌŽĞƌ��ůĨƌĞĚ͕�ƉŽŽůǀĞƌŬĞŶŶĞƌ͕ �
ǁĞĞƌŬƵŶĚŝŐĞ�ĞŶ�ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ�ŝŶ�'ƌĂǌ͕�ŽƉ�ĞǆƉĞĚŝƟĞ�ŝŶ�'ƌŽĞŶůĂŶĚ͘�
Kurt neemt dit professoraat over. Hij brengt zijn laatste levens-
ũĂƌĞŶ�ĚŽŽƌ�ďŝũ�ǌŝũŶ�ƐĐŚŽŽŶǌƵƐ��ůƐĞ�ŝŶ�DƺŶĐŚĞŶ�ǁĂĂƌ�Śŝũ�ŝŶ�ϭϵϲϰ�
ƐƚĞƌŌ͘
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ons uit voor het avondeten. Als ik mijn met klei besmeurde 
laarzen, met enige moeite van mijn door het water gezwollen 
voeten uitdoe en was , trek ik warme schoenen aan en ga ik in 
de ruime keuken. Daar waan ik me dood en in het paradijs. Op 
een netjes gedekte tafel staat een geraf!neerde keuze van de 
lekkerste koude voorgerechten. Kaviaar! Ik was vergeten dat 
er zo iets was als gerookte paling, sardines, haring met jenever 
en blond Belgisch bier! Op mijn plaats liggen bovendien lieve 
brieven. We hebben verschrikkelijke dorst. Ik drink snel om 
geen sentimentele stemming te laten opkomen. De vrolijkste 
feeststemming is er direct en allen zijn in een handomdraai 
een beetje dronken. Na twee dagen en nachten oorlog in de 
loopgraven verdraagt men niets. De verbazing groeit wanneer 
er nog gebraden vlees met asperges is. In mijn stoutmoedigste 
fantasie zou ik zo’n menu in Geluveld niet voor mogelijk geacht 
hebben. 

(Fl. Tag. p.182-183)

Bertrand Denys

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 september 2017 wordt A Symphony 

of Trees van de Vlaamse componist Piet Swerts gecreëerd in de 

Sint-Maartenskathedraal in Ieper, honderd jaar na de Derde Slag 

bij Ieper en vijftig jaar na de uitvoering van het War Requiem van 

Benjamin Britten in dezelfde kathedraal. A Symphony of Trees is 

een hommage aan de stad Ieper en aan componist-dichter-soldaat 

Ivor Gurney.

INLEIDING
In de lente van 2015 werden 138 herdenkingsbomen1 geplant 
in Ieper. De hoogstammige olmen markeren de ligging van 
het front in 1915-1917 (op de meest langdurige frontlijnen in 
de periode tussen de Tweede en Derde Slag bij Ieper). Deze 
frontbomen zullen, ook na de herdenkingsjaren ’14 ‘18, een 
bijzondere rol blijven spelen bij de verkenning en de ontdekking 
van de Ieperboog als uniek frontlandschap.

Toen de Britse soldaat, dichter en componist Ivor Gurney in 
augustus 1917 aankwam bij het front van de Ieperboog, waren 
vele bomen al vernield. Gurney, diep geschokt door de volslagen 
vernieling van de natuur, schreef over de dorre, verminkte 
bomen als een symbool voor het menselijke lijden. 

Veel bomen groeiden terug en Ieper werd heropgebouwd. In 
het laatste decennium van vorige eeuw werden de meeste 
olmen echter ziek en verdwenen opnieuw uit het landschap. 
Twintig jaar later is er een nieuwe, resistente soort beschikbaar, 
de ulmus parigi, die gekozen werd als herdenkingsboom. De 

U I T H E T M U S E U M

A SYMPHONY OF TREES: 
BEKLIJVENDE EMOTIONELE ERVARING

bomen symboliseren zodoende een dubbele heropstanding: 
die van de stad Ieper en haar omgeving, na een vreselijke 
wereldoorlog, en die van de natuur.

A Symphony of Trees wil de luisteraar een beklijvende emotionele 
ervaring meegeven die een meta-re"ectie wordt over de grote 
wreedheden die mensen elkaar aandoen en de waanzin van al 
dat onmenselijke lijden. A Symphony of Trees wil muzikaal vanuit 
het hart spreken en een louterend muziekwerk zijn.

De uitvoerders bij de creatie zijn Symfonieorkest Vlaanderen 
o.l.v. David Angus, solisten Thomas Blondelle en Lee Bisset en elf 
koren: Canteclaer (Lo-Reninge), Collegium de Dunis (Brugge), 
Con Cuore (Waregem), deCHORALE (Antwerpen), Iepers 
Kamerkoor (Ieper), Kortrijks Vocaal Ensemble (Kortrijk), Laidos 
(Waregem), Qui Vive (Desselgem), Roeselaars Kamerkoor 
(Roeselare), Rondinella (Knokke) en Voices! (Knokke).

Piet Swerts werd met A Symphony of Trees eerste laureaat van 
de Prijs Muziek van de Provincie West-Vlaanderen voor vocale 
compositie 2016 (‘muziek die leidt naar indrukwekkende 
hoogtes of verstilt in ontroering. Het stuk is soms beklijvend, 
soms huiveringwekkend, soms beklemmend.’)

Zo stellen we kort Piet Swerts’ A Symphony of Trees aan 

A Symphony of Trees • Piet Swerts • 15 & 16 september 2017 • Sint-Maartenskathedraal Ieper

1. �ŝũ�ŚĞƚ�ƚĞƌ�ƉĞƌƐĞ�ŐĂĂŶ�ǀĂŶ�Ěŝƚ�ĂƌƟŬĞů�ǁĞƌĚĞŶ͕�ƚǁĞĞ�ũĂĂƌ�ŶĂ�ĚĞ�
138 van de Ieperboog, de 41 frontbomen ingehuldigd, die op 
ŝŶŝƟĂƟĞĨ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ZĞŐŝŽŶĂĂů�>ĂŶĚƐĐŚĂƉ�tĞƐƚͲsůĂĂŵƐĞ�ŚĞƵǀĞůƐ͕�
aangeplant werden op de snijpunten van langst gelijkblijvende 
frontlijn op het grondgebied van de gemeenten Heuvelland 
en Mesen. Inmiddels zijn ook gesprekken gestart voor een door-
ƚƌĞŬŬŝŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƉƌŽũĞĐƚ�ŝŶ�ŶŽŽƌĚĞůŝũŬĞ�ƌŝĐŚƟŶŐ�ƚŽƚ�EŝĞƵǁƉŽŽƌƚ͘�
Voor ��^ǇŵƉŚŽŶǇ�ŽĨ�dƌĞĞƐ blijven echter de oorspronkelijke 138 
van de Ieperboog cruciaal.
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de wereld voor. Om alle hiervoor opgesomde elementen 
wordt het een niet te missen belevenis, omwille van de 
muziek, omwille van het unieke kader, omwille van de unieke 
voorgeschiedenis – niet iedereen mag zich in de voetsporen van 
Benjamin Britten wagen, en voor de krachtige verbinding tussen 
herdenken en herboren worden. 

Dat laatste zet ons op het spoor van de diepere betekenis van 
het libretto, de teksten die Piet Swerts aanzetten voor zijn 
magistrale muziek. 

HERDENKINGSBOMEN
Het idee om in de Westhoek het frontlijnlandschap te 
bewaren en te visualiseren beschreef ik voor het eerst in 
2005. Vanaf 2008 werd door Lieven Stubbe, van de stedelijke 
milieu-educatieve dienst, voor het eerst gesuggereerd om die 
frontlijnen aan te duiden met bomen. In die dagen dachten 
we na over wijzen om in het hedendaagse landschap de 
geschiedenis van de oorlog een plaats te geven. In dat landschap 
waren nog talrijke relicten en sporen van de oorlog aanwezig, 
en tegelijk de vele militaire begraafplaatsen en monumenten die 
er sindsdien waren aangebracht. Het landschap getuigt zowel 
van de oorlog als van zijn herdenking. Maar als geheel was het 
landschap te weinig leesbaar. In de nijvere en zeer bevolkte 
Westhoek was er zeker ook geen mogelijkheid om, zoals op 
vele andere voormalige frontplaatsen, nog hele zones van de 
oorlog te onderscheiden of bewaren. Een frontlijnlandschap 
moest echter wel mogelijk zijn. Het leek vanzelfsprekend 
om in een landschap, een in wezen natuurlijke omgeving, 
te kiezen voor de natuur zelf om die frontlijn te markeren. 
Landschapsarchitecten bedachten hoe dat kon. Hagen voor de 
frontlijnen werd gezegd, of poppyvelden afgebakend door palen 
voor het Niemandsland, grote kaalslag waar de oorlog had 
gewoed wist een ander… Vele scenario’s kwamen voorbij, het 
ene al driester dan het andere, in het bijzonder in een wedstrijd 
voor de inrichting van het ‘Vredespark Westhoek’ - dat er nooit 
kwam. De bomen waren wel een realistische benadering om 
in het openbaar domein, bijv. aan de kant van wegen, of aan 
bosranden of in weiden in het openbare domein (vnl. van de 
Provincie West-Vlaanderen) een frontlijn te verankeren. Dat 
was een minimale maar toch blijvende en duurzame ingreep. 
Velen geloofden toen niet in het concept, maar Lieven en ik 
wel, en ook de stad Ieper, en nadien ook Toerisme Vlaanderen. 
Zo werden in het voorjaar van 2015 138 herdenkingsbomen 
op vnl. snijpunten van het front met de wegen vanuit de stad 
aangeplant.(1) 

Bomen planten was voor mij het teruggrijpen naar een oeroude 

metafoor voor leven en dood. Bomen staan van oudsher 
symbool voor nieuw leven, zoals in het oude ritueel van het 
planten van meibomen, of, recenter, van geboortebomen, of, 
zoals na de Tweede Wereldoorlog, vredesbomen. Maar bomen 
zijn ook een symbool voor de dood: vandaag worden, o.a. in 
Groot-Brittannië en Frankrijk, nieuwe arboreta aangeplant 
waarbij elke boom voor een afgestorvene of voor een groep 
overledenen staat. Het is een mooi funerair én ecologisch 
ritueel. 

SYMBOLIEK EN ECOLOGIE
Die symbolische én ecologische gedachte beïnvloedde het 
libretto voor A Symphony of Trees heel sterk. Tenminste in 
mijn optiek. De dichters van de Eerste Wereldoorlog dachten 
niet alleen aan vogels als symbool voor het leven. Bomen en 
vernielde bomen vertegenwoordigden net zozeer het leven 
en de dood. Op het moment dat de Franse schrijver/poilu 
Jean Giono in het kasteelpark Behaeghel in Loker aankwam 
(tenminste daar situeer ik volgende passage) merkte hij op: 
‘Opeens is het dag geworden. De Kemmelberg rookt aan alle kanten 
als een kolenbranderij. Ze liggen langs een weg met wilgen die de 
lente al hebben gevoeld; de knoppen springen vriendschappelijk open. 
Kogels slaan in de takken, de huid van het gras ligt open. De vijver 
verdwijnt steeds verder, je ziet hem in de gaten verdwijnen en daarna 
in de aarde wegzakken.’ 2 

De botten barsten open met nieuw leven, zoals de granaten 
openbarsten om dat leven te vernietigen. Jean Giono die zijn 
hele leven lang alleen maar zijn liefde voor het leven heeft 
beschreven, waardoor zijn oorlogsmemoires ook zo intens 
verschrikkelijk zijn, zou 35 jaar later de eerste ecologische 
novelle schrijven: L’Homme qui plantait des arbres – De man die 
bomen plantte (in de vertaling van Ernst van Altena).

IVOR GURNEY
Kampioen van de bomenmetafoor onder de auteurs van de 
Eerste Wereldoorlog is echter de Britse dichter/componist Ivor 
Gurney. Hij was een groot wandelaar en natuurliefhebber en de 
vernietiging van het landschap door de oorlog, van de bomen zo 
goed als van het gecultiveerde, agrarische landschap bezorgde 
hem oneindig hartzeer. 

Toen hij hier in september 1917 in een mitrailleurspost in de 
buurt van Somme Farm lag (aan de Schachteweidestraat te 
Sint-Juliaan) dacht Ivor Gurney hoe hij A.E.Housmans gedicht 
On Wenlock Edge kon toonzetten. Hoe kon hij temidden van de 
hel die de Wilhelm Stellung heette, denken aan muziekschrijven? 
Eén waarheid is dat hij altijd aan muziek dacht, in om het even 

welke omstandigheden. Een andere dat zelfs de immens zware 
beschietingen van de Derde Slag bij Ieper het landschap niet 
ineens tot maanlandschap herleidden, maar dat slechts meter na 
meter, veld per veld en boom per boom deden.

Wat A.E. Housman in zijn gedicht On Wenlock Edge had 
geschreven zag Gurney van aan Hill 35 (!) voor zijn ogen 
gebeuren:

2. �:ĞĂŶ�'ŝŽŶŽ͕�>Ğ�'ƌĂŶĚ�dƌŽƵƉĞĂƵ͕�ϭϵϯϭ�ʹ�ǀĞƌƚĂůŝŶŐ͗�>ŝĞƐďĞƚŚ�
ǀĂŶ�EĞƐ͕�ϮϬϭϱ�ʹ��Ğ�'ƌŽƚĞ�<ƵĚĚĞ͕��Ğ��ĞǌŝŐĞ��ŝũ�ͬ�'ŽŶĞ�tĞƐƚ͘

On Wenlock Edge / Bij Wenlock Edge - A.E. Housman
(A Shropshire Lad, 1896)

On Wenlock Edge the wood’s in trouble,
KLV�IRUHVW�ÁHHFH�WKH�:UHNLQ�KHDYHV�
WKH�JDOH��LW�SOLHV�WKH�VDSOLQJV�GRXEOH�
DQG�WKLFN�RQ�6HYHUQ�VQRZ�WKH�OHDYHV�

¶7ZRXOG�EORZ�OLNH�WKLV�WKURXJK�KROW�DQG�KDQJHU
when Uricon the city stood:
¶WLV�WKH�ROG�ZLQG�LQ�WKH�ROG�DQJHU�
EXW�WKHQ�LW�WKUHVKHG�DQRWKHU�ZRRG�

7KHQ��¶WZDV�EHIRUH�P\�WLPH��WKH�5RPDQ
DW�\RQGHU�KHDYLQJ�KLOO�ZRXOG�VWDUH�
WKH�EORRG�WKDW�ZDUPV�DQ�(QJOLVK�\HRPDQ�
WKH�WKRXJKWV�WKDW�KXUW�KLP��WKH\�ZHUH�WKHUH�

There, like the wind through woods in riot,
WKURXJK�KLP�WKH�JDOH�RI�OLIH�EOHZ�KLJK�
WKH�WUHH�RI�PDQ�ZDV�QHYHU�TXLHW�
WKHQ�¶WZDV�WKH�5RPDQ��QRZ�¶WLV�,�

7KH�JDOH��LW�SOLHV�WKH�VDSOLQJV�GRXEOH�
LW�EORZV�VR�KDUG��¶WZLOO�VRRQ�EH�JRQH�
WR�GD\�WKH�5RPDQ�DQG�KLV�WURXEOH
DUH�DVKHV�XQGHU�8ULFRQ�

Bij Wenlock Edge raakt het bos in nood,
De bosvacht golft over de Wrekinberg
de harde wind plooit de jonge boompjes dubbel,
en in de Severn sneeuwt een dik pak bladeren.

’t Waaide ook aldus door hout en kant
Toen de stad Uricon hier stond:
‘t Is de oude wind met zijn oude woede,
maar toen ranselde hij een ander woud.

Toen, dat was voor mijn tijd, keken Romeinen
vanop die deinende heuvel uit:
en was er warm bloed van Engelse krijgers,
en gedachten die hen pijn deden.

Daar, zoals de wind door de bossen relt,
Zo raast de storm van het leven;
de mensenboom was nimmer rustig
niet bij de Romeinen en niet bij ons.

De storm plooit de jonge boompjes dubbel,
het waait zo hard, straks zal alles zijn vergaan:
vandaag zijn de Romeinen en hun problemen
alleen nog as onder Uricon.

Gurney voelde zoals zoveel soldaten die op school Latijn 
hadden gekregen verwantschap tussen de Britse divisies aan het 
Westelijke Front en de Romeinse legioenen op weg in Gallië. In 
een ander oorlogsgedicht over bomen, geschreven na de oorlog, 

denkt hij aan Romeinse heirwegen, terwijl hij marcheerde over 
de rechte wegen van Noord-Frankrijk, afgeboord met populier 
of plataan. En daar tegenover ook weer aan het contrast met de 
geknakte boomstompen van het slagveld bij Ieper. 

Of trees over there / Over bomen daar - Ivor Gurney
(Rewards of Wonder (1922-1924)

7KHUH�ZHUH�<SUHV�WUHHV�DV�EDG�DV�FDEEDJH�VWXPSV
6SRLOHG�JUHDW�WKLQJV��EXW�XQVLJKWO\�OXPSV�DQG�KXPSV�
$QG�RI�SODQH�WUHHV��URXWH�PDUFK�DQG�RI�VWUROO�WKH�ERUGHUV�
)RU�WKH�VWUDLJKW�WUDIÀF�URDGV��1DSROHRQ·V�RUGHUV�
%HWZHHQ�$UUDV�DQG�<SUHV�JUHHQ�ERUGHU�ULEERQV
�/RYHO\�SODQH�WUHHV�VKDNLQJ�WKHLU�JUHHQ�OHDYHV�DJDLQVW�EOXH�
KHDYHQV�VHHQ��

Er waren bomen in Ieper kaal als stompjes kool
Verwoeste grote dingen, afzichtelijke bulten en blutsen:
En dan platanen die marsroutes en uitstapjes afboorden
langs rechte verkeerswegen (op Napoleons bevel)
Tussen Arras en Ieper zomen groene linten
�/LHÁLMNH�SODWDQHQ�VFKXGGHQ�KXQ�JURHQH�EODGHUHQ�WHJHQ�GH�
blauwe lucht).
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)RRWZHDU\�VROGLHUV�WUDYHOOHG�RQ��WUDQVSRUW�DQG�JXQV�
5LGHUV�DQG�PDUFKHUV�WDNLQJ�VWUHQJWK�IURP�WKRVH�WUHHV�
&DQDO�RI�ORYHG�0HUYLOOH��/D�*RUJXHV�PXFK�OLNH�WR�WKHVH�
6LOYHU�ELUFK�RI�$YHOX\·V�YDOOH\�UHPHPEHUHG�QRUWKZDUG
,Q�WKH�VZDPSV�RI�D]XUH�DQG�VFDWWHUHG�HPHUDOG�NHHSLQJ�JXDUG�
1REOHVW�SRSODUV�5RPH·V�OHDYLQJ�E\�5LH]�%DLOOHXO
$QG�%XLUH�DX�%RLV�JUHDW�HOPV�RI�SULGH�DQFHVWUDO
7KDW�WKH�VXQ�ORYHG��WKH�ZLQWHU�WUHHV�QHDU�&UHF\�YLOODJH�
:KHUH�WKH�FUHVFHQW�KXQJ�DQG�GUHDPHG�LQ�WZLJJ\�FUDGOH�
�6OXQJ�DERYH�-DQXDU\�HDUWK�DERYH�WKH�EURZQ�WLOODJH��
6OLGLQJ�IURP�UHVW�WR�UHVW�ZLWKRXW�IHDU�WR�IDOO�
%XW�,�UHPHPEHU�DV�ZHOO�DV�DQ\�WKH�FKDQJLQJ�$XWXPQ

3RSODUV�RI�5REHFT�YLOODJH�DW�$OO�6RXOV·�WLPH�
$V�VRIW�DQG�EROG�DV�EURQ]H�JRQJV�VRIWO\�VPLWWHQ�
RU�PHQ·V�IDU�VRQJV
5RPDQ��&KULVWLDQ��6XQ�ZRUVKLSSHUV��DQG�,�LQ�UK\PH
7ULHG�WR�PDNH�VKRZ�WKH�VSUHDGLQJ�EHDXW\�RI�WKHP�
%\�'HDWK�KLV�KDQG�WRXFKHG�WHQGHUO\�WR�XQZULWWHQ��XQIRUJRWWHQ
&DOP�KDSSLQHVV�RI�FRORXU�
5REHFT��0HUYLOOH��5LH]�%DLOOHXO�LQ�WKH�1RUWK�)UDQFH�$XWXPQ�

Soldaten met vermoeide voeten trokken verder, transport en geschut,
Ruiters en voetvolk die krachten bij die bomen haalden.
$DQ�KHW�NDQDDO�ELM�OLHÁLMN�0HUYLOOH��HQ�ELM�/D�*RUJXHV�HYHQ]R�
Zilverberk in de vallei van Aveluy herinnerd, noordwaarts,
waar ik in de moerassen van azuur en smaragd wacht liep.
Edelste populieren op weg naar Rome bij Riez Bailleul
En bij Buire-au-Bois grote olmen van voorouderlijke trots
waar de zon van hield; de winterbomen in de buurt van het dorp Crécy,
Waarin een halve maan hing en droomde in een twijgenwieg,
(opgehangen boven de januari-aarde en bruine akkerwerken),
glijdend van rust naar rust zonder angst om te vallen.
0DDU�LN�KHULQQHU�PH�RRN�QRJ�HYHQJRHG�GH�YHUDQGHUHQGH�KHUIVW�

Populieren van Robecq op Allerzielen,
zacht en moedig als bronzen gongen zacht aangeslagen 
of verre liederen van mannen
Romeins, Christelijk, Aanbidders van de Zon; en ik probeerde in rijm
hun uitdijende schoonheid te tonen:
Door de hand van de dood zachtjes aangeraakt het ongeschreven,
Onvergetelijke, kalme geluk van kleur,
5REHFT��0HUYLOOH��5LH]�%DLOOHXO�LQ�GH�1RRUG�)UDQVH�KHUIVW�

Ypres / Ieper - Ivor Gurney
(RCM Magazine, Vol.14 No.2, Easter Term 1918)

I saw proud Ypres under the dawn,
(Poor Ypres that was once so proud!)
Like clanging trumpets came the dawn,
Victorious trumpets clamouring loud.

And Ypres’ pale besmeared face
A little colour took from pride,
In her past beauty, and her race
Of heroes that like princes died. (…)

Ik zag het trotse Ieper bij zonsopgang,
(het arme Ieper dat ooit zo trots was!)
0HW�NOLQNHQGH�WURPSHWWHQ�NZDP�GH�]RQ�RS�
Zegevierende trompetten schetterden luid.

En Iepers bleke, besmeurde gelaat
Kreeg wat kleur van trots
Om haar vergane schoonheid, en haar ras
Van helden die als prinsen stierven. (…)

Toen ik Piet Swerts voorstelde om teksten van Gurney te 
gebruiken voor zijn nieuwe werk, kende hij Ivor Gurney nog 
niet. Maar we waren het erover eens dat het nieuwe werk 
niet weer de teksten van de Requiemmis moest gebruiken om 
de oorlog te gedenken. Piet voelde meteen veel voor Gurney. 
Memory, let all slip , het gedicht dat groot in het museum staat 
en dat ik hem naast de bomenmetafoor had voorgesteld, vond 
hij prachtig. En enkele weken later meldde hij me juichend 

dat Gurney niet alleen een dichter was, maar ook een échte 
componist! Sleep (uit de prachtige Eliza’s-cyclus uit 1914) was 
een groot lied, zei hij. Ik kon alleen maar beamen. En dra kwam 
Piet Swerts zelf met een andere tekst aandragen die ik dan 
nog weer niet kende. En die alweer dezelfde bomenmetafoor 
gebruikte, maar deze keer de bijna dood van het donkere 
winterbos.

Lament / Klaaglied - Ivor Gurney
(unattributed song text, ca. 1925-26)

The scent of earth breathes
from the wood near dark
May we not bring, ere Spring, the Life
that lies in each dim music spark?
Hear the horn call far on hill
Now darkling show the wood edges;
the tales of age on age are breath
in the cold air sweet in death.

De geur van aarde ademt
Vanuit het bos in bijna donker
0RJHQ�ZLM�GDQ�QLHW�PHHU�WRW�DDQ�GH�/HQWH�/HYHQ�EUHQJHQ
Dat schuilt in elk donker vonkje muziek?
Hoor de hoorn ver roepen op de heuvel
zij laat in bijna duister de bosrand zien;
de verhalen van eeuwen en eeuwen zijn adem
in de koude lucht, zoet in de dood.

Voor mij was het nu duidelijk. Dit moest een symfonie worden 
over bomen en vernietigde bomen als dubbele metafoor 
van leven en dood, en verwijzen naar de 138 olmen van de 
Ieperboog, de herdenkingsbomen die staan als een dubbel 
symbool van wederopstanding. En toch zou het werk tegelijk 
ook over Ieper gaan.

Toen Gurney net in Ieper aankwam, langs de weg van 
Vlamertinge naar Ieper, bivakeerde hij een dag of twee in de 
buurt van het Rozelaarkasteeltje (Gold!sh voor de soldaten). 
Vandaar zag hij de zon opkomen dwars doorheen de ruïnes van 
Ieper. 

Later schreef hij nog een gedicht over Ypres, maar dan was 
het thema het front ten oosten van Ieper, met zijn vastgereden 
tanks en rottende lijken in de verwoesting van het land.

De ene stem was die van de soldaat (en dichter én componist) 
Ivor Gurney die Ieper en zijn gruwel beschreef aan de hand 
van zijn bomenbeelden. De andere stem was die van vrouwen 
in Engeland, die angstig wachtten op het resultaat van de 
oorlog van en voor hun mannen. Gedichten van Charlotte 
Mew en Margaret Postgate Cole gebruikten daarbij dezelfde 
ontroerende beeldspraak van bomen en bossen. Bij Mew (May 

1915) zijn de bossen gewond geraakt (zoals bij Housman), maar 
bij Cole (Afterwards) zijn de bomen zelfs verhakt tot levenloze 
maar o zo functionele tunnelstutten! Even dood en functioneel 
als de mannen in de oorlog…

Voor mij was daarmee zo goed als alles gezegd. Het slot, de 
epiloog, de uitkomst, … kon alleen maar ecologisch zijn. Jean 
Giono, de veteraan van de Kemmelslag, had het ons 60 jaar 
geleden al verteld in L’Homme qui plantait des Arbres (1954) – 
nieuw leven, nieuwe bomen zijn de enige remedie tegen al die 
dood.

Canaan’s Land, for Jean Giono / Kanaäns Land, voor Jean Giono - Piet Chielens

$V�,�ODLG�EHOO\�ÀDW�LQ�WKH�3DUN�ZLWK�WKH�&KkWHDX�
The trees and the pond, at this unlikely front,
I saw the willow trees touched by Spring, already
Bursting buds of friendship, against
Bursting bullets in the branches,
The skin of the lawn was wounded by shells,
That jumped and turned round in the mud,
That cut holes in the pond,
Its water leaking low,
Licking my belly
with cold and liquid tongue.

Eight years ago, I’ve seen
the Man who Planted Trees,
I hoped, and hope and hope
that the oak and the elm, the birch and the beech
carefully, patiently planted by his hand,
will also turn this wasteland,
Into another Canaan’s Land.

Toen ik plat op mijn buik lag in het park van het kasteel
Bij de bomen en de vijver, op dit onwaarschijnlijk front,
Zag ik hoe de wilgen al waren geraakt door de lente, hun
Knoppen al barstten van vriendschap, tegen
Het barsten van kogels in de takken,
De huid van het gazon werd verwond door granaten
Die opsprongen en tolden in de modder,
Die gaten sneden in de vijver,
zijn water lekte laag,
Likte mijn buik
met koude, vloeibare tong.

Acht jaar eerder zag ik
'H�0DQ�GLH�%RPHQ�3ODQWWH�
En ik hoopte en ik hoop en hoop
dat de eik en de olm, de berk en de beuk
zorgvuldig, geduldig geplant door zijn hand,
op een dag deze woestenij zullen keren,
In weer een Kanaäns Land.
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MUZIKALE SLEUTEL
Met deze teksten ging Piet Swerts aan de slag. Hij componeerde 
eerst een melodie voor Memory, let all slip, dat een viermaal 
terugkerend vers zou worden in het hele stuk. Die compositie 
bleek muzikaal verbonden te zijn aan de 138 bomen: één – drie 
– acht in het systeem van twaalf noten, alternerend in grote en 
kleine akkoorden, grondtoon, terts en octaaf, die Piet Swerts 
gaandeweg in de hele compositie terugvond en/of aanbracht 
als een muzikaal anker. Het is maar een van de vele wonderen 
in deze prachtige muziek. Vervolgens suggereerde Piet Swerts 

dat er in een oorlogswerk ook strijd moest voorkomen. Die 
vond hij in het magistrale Gurney-gedicht The Silent One 
dat een andere centrale compositie in het geheel werd, en 
die het verhaal vertelt van hoe Gurney gevraagd werd om in 
de frontlijn door een gat in het prikkeldraad te kruipen, dat 
probeerde, maar dan toch bleef ziten. Ivor Gurney blijft zo 
leesbaar vandaag (en dus modern) omdat hij zo eerlijk met 
zichzelf is. Hij is geen held, veeleer een onwaarschijnlijke soldaat, 
maar wel een met de beste bedoelingen.

De uiteindelijke structuur van die dialoog gaat als volgt: 
Piet Swerts: A Symphony of Trees - Homage to Ivor Gurney and Ypres

1.1  Ypres  tutti  001 
1.2  Memory, let all slip I  mixed choir and orchestra  015 
1.3  Of trees over there  soprano solo and tenor solo, mixed choir and orch.  021 

2.0  Interlude I  only orchestra  032 
2.1  Lament  tenor solo and orchestra  034 
2.2  May, 1915  soprano solo and orchestra  037 
2.3  Memory, let all slip II  children’s choir and organ  043 

3.0  Interlude II  only orchestra  047 
3.1  Mist on Meadows  tenor solo, children’s choir and mixed choir, orch.  050 
3.2  The Silent One  tenor solo, children’s choir and mix.choir, org., orch.  061 
3.3  Memory, let all slip III  soprano solo and mixed choir a capella  073 

4.0  Interlude III  only orchestra  075 
4.1  On Wenlock Edge  soprano solo and orchestra  076 
4.2  Ypres II  tenor solo and orchestra  082 
4.3  Afterwards  soprano solo and orchestra  088 

5.0  Interlude IV  only orchestra  092 
5.1  Epilogue, Canaan’s Land, for Jean Giono tenor solo and orchestra  093 
5.2  Memory, let all slip IV  soprano and tenor solo, mixed choir and organ  097 
5.3  Finale. Day is done  tutti  103 

© scenario: Piet Chielens, Piet Swerts, 2016. 
© vertalingen: Piet Chielens, 2017. 

A Symphony of Trees is een productie van de Stad Ieper en het In Flanders Fields Museum met de steun van GoneWest, 
Symfonieorkest Vlaanderen en Klara.

Meer info: 
Stad Ieper, Ter Waarde 1, 8900 Ieper, cultuurbeleid@ieper.be, 057 451 881
In Flanders Fields Museum, Sint-Maartensplein 3, 8900 Ieper, "anders!elds@ieper.be, 057 239 450
#asymphonyoftrees

The Silent One / De stille - Ivor Gurney
(Best Poems, 1925)

Who died on the wires, and hung there, one of two–
Who for his hours of life had chattered through
,Q¿QLWH�ORYHO\�FKDWWHU�RI�%XFNV�DFFHQW�
Yet faced unbroken wires; stepped over, and went
A noble fool, faithful to his stripes– and ended.
But I weak, hungry, and willing only for the chance
2I�OLQH±�WR�¿JKW�LQ�WKH�OLQH��OD\�GRZQ�XQGHU�XQEURNHQ
:LUHV��DQG�VDZ�WKH�ÀDVKHV�DQG�NHSW�XQVKDNHQ�
7LOO�WKH�SROLWHVW�YRLFH±�D�¿QLFNLQJ�DFFHQW��VDLG�
‘Do you think you might crawl through, there: there’s a hole.’ 
In the afraid
Darkness shot at: I smiled, as politely replied–
‘I’m afraid not, Sir.’ There was no hole, no way to be seen,
Nothing but chance of death, after tearing of clothes.
.HSW�ÀDW��DQG�ZDWFKHG�WKH�GDUNQHVV��KHDULQJ�EXOOHWV�ZKL]]LQJ±
And thought of music– and swore deep heart’s deep oaths
(Polite to God-) and retreated and came on again.
Again retreated– and a second time faced the screen.

Die stierf in het draad en er bleef hangen, een van twee
die in de uren die hij te leven had maar door kwetterde
Oneindig lief geklets met Bucks’ accent
Toch aankeek tegen ongebroken draad; er over stapte, en ging –
Een nobele dwaas, trouw aan zijn strepen - om te eindigen.
0DDU�LN��]ZDN��KRQJHULJ��HQ�DOOHHQ�EHUHLG�RPGDW�GH�OLMQ
Er was - om in de lijn te vechten, lag onder ongebroken
'UDDG��HQ�]DJ�GH�ÁLWVHQ�HQ�EOHHI�RQEHZRJHQ�
7RW�GH�YULHQGHOLMNVWH�VWHP���HHQ�JHUDIÀQHHUG�DFFHQW��PH�]HL�
‘Denk je dat je daar doorheen zou kunnen kruipen : er is een gat.’ 
In het vreselijke
Duister, beschoten; ik glimlachte en antwoordde even beleefd:
‘Ik ben bang van niet, meneer.’ Er was geen gat, onmogelijk er een te zien,
Niets dan kans op dood, na het scheuren van je kleren.
%OHHI�OLJJHQ��HQ�NHHN�LQ�KHW�GRQNHU��KRRUGH�NRJHOV�ÁXLWHQ�
(Q�GDFKW�DDQ�0X]LHN��HQ�]ZRHU�KDUWVJURQGLJ�GXUH�HGHQ
�%HOHHIG�WHJHQ�*RG��HQ�WURN�PH�WHUXJ�HQ�NZDP�ZHHU�RS�
en opnieuw terug- en trotseerde een tweede maal het duister.

Deel na deel kreeg het nieuwe werk, qua vorm veeleer een 
groot oratorium, maar niettemin A Symphony of Trees, zijn 
de!nitieve structuur. Piet Swerts had muzikaal ook nood aan 
een !nale, waarin hij ook een verwijzing naar de Last Post 
wilde opnemen. Voor mij hoefde dit tekstueel niet, maar de 
componist heeft uiteraard alles te zeggen over zijn muziekstuk - 
tekstleveranciers worden terecht meestal nauwelijks vermeld. 
Dat werd het traditionele Day is done, uit de Amerikaanse 
militaire traditie maar met nieuwe muziek van Piet Swerts. 

Daarmee krijgt A Symphony of Trees naast een 21ste eeuwse 
ecologische inhoud, ook een muzikaal referentiekader van een 
eerder klassieke 20ste eeuwse herdenking. A Symphony of Trees 
wordt zo, in de beste de!nitie die we hier in de frontstreek aan 
die term geven, een werk van grote meerstemmigheid, d.w.z. het 

samenklinken van verschillende stemmen in een permanente 
dialoog tussen herdenken en her-denken die voor allen naar een 
hoger inzicht leidt. 

Piet Chielens
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9 koren - 2 kinderkoren9 koren - 2 kinderkoren9 koren - 2 kinderkoren Deze editie van de Namenlijstrubriek staat in het teken van de 

Russische krijgsgevangenen die tijdens de Eerste Wereldoorlog aan 

– achter – het front in België terechtgekomen waren. Honderden 

onder hen lieten het leven tijdens hun periode van dwangarbeid 

voor de Duitse bezetter. Hun sporen zijn vandaag nog zichtbaar, op 

menige grafsteen. Over die Russische slachtoffers is echter weinig 

geweten, maar daar probeert Roman Nekoliak, onze Oekraïense 

stagiair verandering in te brengen. Voor de gelegenheid hanteert hij 

de Namenlijstpen. Elders in dit nummer leert u hem beter kennen. 

WITTE RAAF
Toen ik eind januari in het Kenniscentrum aankwam, werd ik 
vrijwel meteen geïntroduceerd in de Namenlijst, het ambitieuze 
project van In Flanders Fields Museum. De Namenlijst heeft 
een grote symbolische waarde die zowel ingebed is in een 
lokale context als op internationaal niveau mensen verbindt. De 
inclusiviteit van dit dodenregister brengt met zich mee dat er 
meer dan 60 verschillende nationaliteiten in voorkomen, allen 
slachtoffers, allen mensen met verschillende achtergronden, 
cultuur, religie, taal en overtuiging. Onder hen ook een groep 
afkomstig uit het voormalige Russische tsarenrijk. Om die 
slachtoffers in kaart te brengen en om meer over hen te weten 
te komen, lijkt kennis van het Russisch onontbeerlijk te zijn. Als 
Oekraïner spreek ik zowel Oekraïens als Russisch, met noties 
van het Belarussisch. Daarmee bleek ik de ‘witte raaf’ te zijn die 
met de Russische Namenlijst aan de slag kon. 

De logica van oorlog is de logica van verovering en van 
massale mobilisatie. Zeker tijdens de Eerste Wereldoorlog, 

HONDERD JAAR EENZAAMHEID
De herinnering aan Russische krijgsgevangenen

D E N A M E N L I J S T

waarin de eerste indicaties van hoe een totale oorlog er uit 
kon zien realiteit werden, oefende de massale mobilisatie van 
manschappen en materiaal een doorslaggevende impact uit 
op maatschappijen in Oost en West. De geallieerde legers 
voerden mannen uit hun kolonies aan, zowel om te vechten als 
om te werken. Het Duitse Keizerrijk beschikte niet over een 
‘onuitputtelijk mensenreservoir’, maar ze hadden eveneens 
te kampen met gigantische verliezen op het slagveld. Duitse 
arbeiders moesten de gaten in de regimenten opvullen. Om 
de Duitse oorlogsindustrie en -infrastructuur op volle toeren 
te laten draaien, besloten ze daarom andere ‘menselijke 
bassins’ uit te putten. In de bezette gebieden aan het Westelijk 
Front werden vanaf oktober 1916 burgers opgevorderd 
voor de verplichte arbeid, maar ook krijgsgevangenen van 
andere fronten werden verscheept naar het Westen om daar 
infrastructuurwerken achter de Duitse linies uit te voeren. Op 
die manier kwamen ook Italianen, Roemenen en Russen in 
Vlaanderen terecht.

RUSSEN IN BELGIË
De omstandigheden waarin zij moesten werken waren 
erbarmelijk: zware arbeid, tekort aan voedsel, warme kledij en 
adequate medische hulp. En stel je daarbij voor met welk gevoel 
van vervreemding die jongens gekampt moeten hebben, zo 
ver van huis in gevangenschap. Meer dan 500 zouden in België 
om het leven komen. Tot op vandaag heb ik 527 Russische 
slachtoffers bij naam kunnen identi!ceren en samenbrengen in 
een voorlopige deellijst. 193 liggen begraven op Commonwealth-
begraafplaatsen, veelal in Wallonië (Bergen, Luik, Hoei, Doornik, 
Leuze, …). 334 anderen worden herdacht op 18 andere 
begraafplaatsen of monumenten, waaronder bijvoorbeeld de 
Westerbegraafplaats in Gent, maar ook een aantal op de Duitse 
begraafplaats Menenwald. Als ik de namen in de lijst bestudeer, 
dan herken ik typische Russische, Oekraïense, Poolse of 
moslimnamen. Zodoende weerspiegelen zelfs deze 500 graven 
de kleurrijke mozaïek van het toenmalige Russische Rijk.



Om de lijst gestalte te geven, gebruik ik verschillende bronnen. 
Eerst en vooral mocht ik gebruik maken van het materiaal 
dat de Russische ambassade in België reeds verzamelde. 
Daarnaast beroep ik mij op de Commonwealth-lijsten, op lijsten 
en getuigenissen die sporadisch terug te vinden zijn in boeken 
uit de enorme bibliotheek van het Kenniscentrum, op sporen 
die terug te vinden zijn in de archieven van het Koninklijk 
Legermuseum of op de gedigitaliseerde !ches van het Rode 
Kruis. De hulp van de Vrienden was hierbij zeer waardevol. 
Sommigen stopten mij het materiaal toe dat ze doorheen de 
jaren verzameld hadden, anderen reden met mij door België 
om de verschillende begraafplaatsen waar Russen resideren 
te bezoeken of ze vergezelden me tijdens opzoekingen in 
het Legermuseum. Tot slot was de kennis die professor Wim 
Coudenys (cf. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht, het 
verhaal van kapitein Andrej Prezjbjano achter het IJzerfront) 
met me deelde heel leerrijk en verdient ook de pioniersstudie 
van Ansje Vanbeselaere alle lof. Russische graven ‘passen zich aan’ volgens het patroon van de nationale necropool. Russische graven op het Duitse Soldatenfriedhof van 

Sankt-Vith, de gemeentelijke begraafplaats van Elsene, de CWGC-begraafplaats van Doornik, het Belgische militaire plot in Dendermonde en 
de Franse begraafplaats in Huy.

Ik probeer ook informatie te vinden in Russische archieven, 
maar dat is niet evident, om redenen die elders in dit nummer 
misschien duidelijker zullen worden. Ofwel ontbreken de 
bronnen, ofwel zijn ze niet toegankelijk, niet geïnventariseerd. 
Maar ik blijf proberen. Ik hoop ook een persoonlijk verhaal te 
vinden, zodat het toegevoegd kan worden aan het parcours 
van persoonlijke verhalen in de permanente tentoonstelling. 
Dat zou mooi zijn. De zoektocht hiernaar zal niet stoppen 
nadat mijn stageperiode hier is afgelopen. De gedachte dat 
deze slachtoffers later dit jaar toegevoegd zullen worden aan 
de Namenlijst, en hun namen geprojecteerd in het museum, 
schenkt me nu al voldoening. Het zal een eerste manier zijn om 
hen uit de vergetelheid te trekken, na honderd jaar eenzaamheid 
in de plooien van de geschiedenis.

Roman Nekoliak (Vertaling Pieter Trogh)
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In VIFF-nummer 60 dook hij reeds op – ‘de stagiair die Russisch 

kent’ – en in dit nummer hanteert hij de gastpen voor de 

Namenlijstbijdrage. Maak kennis met Roman Nekoliak, de 

Oekraïense jongeman die tussen eind januari en eind juli 2017 stage 

loopt in het Kenniscentrum van In Flanders Fields Museum. 

Roman is 24 jaar en werd geboren in het huis van zijn 
overgrootmoeder in Pelaheivka, in het centrum van Oekraïne, 
in de regio Poltava, ‘van de grote Slag bij Poltava in 1709, waar 
het Zweedse leger van Karel XII verslagen werd door tsaar 
Peter De Grote’, voegt hij er spontaan aan toe. Zijn liefde voor 
geschiedenis valt haast niet in te tomen en zoekt voortdurend 
naar aanknopingspunten. Toch koos hij na zijn middelbaar 
onderwijs niet voor geschiedenis maar voor rechten, waarin 
hij in 2014 zijn master behaalde. Een pragmatische keuze, maar 
daarover later meer. 

Zijn vrienden beschrijven hem als creatief, extravert, vriendelijk 
en blijk gevend van een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. 
Roman zweert bij een gezonde geest in een gezond lichaam, en 
daarom loopt hij, speelt badminton en bokst. En sedert hij in de 
Westhoek verblijft, !etst hij vaker dan ooit. ‘Ik probeer zoveel 
mogelijk al !etsend te ontdekken, de velden, de heuvels, de 
begraafplaatsen. Als ik hier, door deze Vlaamse velden begin te 
!etsen, wil ik gewoon nooit stoppen.’ Roman houdt van !lm en 
theater, maar meest van al van literatuur, die te allen tijde een 
metgezel is. Van Shakespeare over Maeterlinck tot Murakami, 
en nu hij in België vertoeft, grasduint hij ook gretig door de 
letteren van de Lage Landen. Waaronder Het Verdriet van België 
van Hugo Claus dat sedert maart 2017 op de Oekraïense markt 
verkrijgbaar is. ‘Een cadeautje van mijn mama. Ik bewaar het 
voor deze zomer.’ Wat hij wel al las, in Oekraïense vertaling, zijn 

KONING VAN THULE
TUSSEN IEPER EN OEKRAÏNE

Gesprek met Roman Nekoliak, Oekraïens student in In Flanders Fields Museum

Amélie Nothomb en Herman Koch. 

MILITAIRE ETHIEK
In dit gesprek zullen we het niet zozeer over zijn werk 
voor het Kenniscentrum hebben – dat komt aan bod in de 
Namenlijstrubriek – maar over hem. Roman praat graag, en veel, 
al neemt hij zijn tijd om eerst grondig na te denken vooraleer 
van wal te steken. Soms praat hij rond een onderwerp of vraag 
heen, soms beroept hij zich op citaten om zijn standpunt te 
verduidelijken. De recente ontwikkelingen – sedert 2014 – in 
Oekraïne komen aan bod, en dat ligt gevoelig. Binnen het bestek 
van dit interview is geen ruimte om de complexiteit van die 
geschiedenis uit de doeken te doen. Roman deelt indrukken, 
herinneringen en gevoelens. Contexten zijn gemakkelijk te 

H E T K O E N K O C H F O N D S
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vinden: in boeken gewijd aan het onderwerp, of via internet en 
de uitgebreide online archieven van internationale media.

P.: Eind januari 2017 kwam je aan in de Westhoek. Je 
verblijft bij een gastgezin in Poperinge en zal tot eind 
juli op vrijwillige basis stage lopen bij In Flanders Fields 
Museum. Roman, waarom besliste je naar België te 
komen, en dan nog speci!ek naar Ieper?
‘Dat is een lang verhaal. Tijdens mijn rechtenstudies 
raakte ik meer en meer geïnteresseerd in militaire ethiek, 
oorlogsmisdaden en moraliteit in tijden van oorlog, en 
zodoende kwam ik vanzelf uit bij de geschiedenis, de 
geschiedschrijving en de herdenking van beide wereldoorlogen. 
In Kiev kreeg ik bij de Belgische ambassade de mogelijkheid om 
als vrijwilliger mee te werken aan enkele evenementen rond de 
eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog. Zo liep er op de 
ambassade een bescheiden tentoonstelling over de Belgische 
eenheid ‘Auto-Canons-Mitrailleuses’ die aan het oostfront actief 
was geweest. Hoe waren die Belgen daar terecht gekomen? 
Die vraag vormde de aanleiding om intensief over de Eerste 
Wereldoorlog te beginnen lezen; over wat zich in Oekraïne 
heeft afgespeeld, maar ook over wat er in België gebeurd is.
In diezelfde periode zocht ik naar een plek, buiten Oekraïne, om 
mijn kennis en vaardigheden te verbreden. Door de contacten 
in de Belgische ambassade hoorde ik van verschillende 

uitwisselingsmogelijkheden, zoals AFS en EVS (European Voluntary 
Service), die jonge personen kansen bieden om in het buitenland 
werkervaring op te bouwen. AFS heeft zelfs een honderd 
jaar oude traditie. Het initiatief gaat terug tot de American 
Field Service, gesticht in september 1914, als een ongewapend 
collectief van medisch personeel en chauffeurs, gevormd door 
Amerikanen die toen in Frankrijk leefden, die zich inzetten 
om slachtoffers van het oorlogsgeweld te helpen. Voor mij 
persoonlijk is het een grote eer om deel van die traditie te 
mogen uitmaken.

Mijn keuze voor In Flanders Fields Museum was een 
welbewuste. Toen ik me documenteerde over jullie werking en 
jullie benadering van dit con"ict, viel me al gauw het contrast 
op met de manier waarop doorgaans in mijn land geschiedenis 
verhaald wordt: ingebed in een nationaal narratief. Ik wist 
toen meteen: ik wil naar Ieper. Ik zie een stage bij In Flanders 
Fields als een ideale stepping stone om geschiedschrijving 
en herdenking kritisch te leren benaderen, om de geijkte 
denkwijzen en narratieven over de Groote Oorlog en zijn 
gevolgen te kunnen deconstrueren.’

P.: Je begon je reeds jaren voor je komst naar de 
Westhoek te verdiepen in de geschiedenis van de 
Eerste Wereldoorlog. Wat zijn je indrukken tot zover?
‘De Eerste Wereldoorlog vormt ongetwijfeld een cesuur, het 
is een kantelmoment met zeer vergaande implicaties voor het 
verdere verloop van de 20ste eeuw. Ik geloof dat ik door het 
bestuderen van die eerste grote wereldbrand een beter begrip 
aan het krijgen ben van de geschiedenis van de 20ste eeuw, 
en wel in het bijzonder van hoe mijn land er door beïnvloed 
werd. De Eerste Wereldoorlog heeft de kaart van Europa 
grondig hertekend, maar ook werden bevolkingsgroepen in de 
nasleep massaal gedeporteerd en verhuisd, of kwamen onder 
een heerschappij waar ze eigenlijk geen band mee hadden. 
De eerste kiemen van misnoegdheid of haat werden daarmee 
meteen gezaaid. Wat volgde was niet min: extreem nationalisme, 
totalitaire staten, fascisme, meer oorlog, hongersnood, shoah, 
holocaust. En Oekraïne in het bijzonder, werd ongemeen hard 
getroffen.’

VERZOENING, DAAR DRAAIT HET OM…
P.: Wat verwacht je van je werk in het Kenniscentrum 
en hoe beleef je je verblijf in de Westhoek?
‘In de eerste plaats hoop ik ervaring op te doen, en veldwerk 
te kunnen combineren met studie. Dat lukt aardig, tot nu toe. 
Maar ik hoop ook antwoorden te vinden, door de geschiedenis 
die zich hier heeft afgespeeld beter te begrijpen. Waarom was 

Roman, met bokshandschoenen. Deutscher Soldatenfriedhof Langemark. Mei, 2017
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het Westelijk Front het belangrijkste en het bloedigste front van 
de Eerste Wereldoorlog? Waarom wordt het Oostelijk Front (in 
het Westen) zo vaak vergeten? Hoe staat het met mijn begrip 
van die oorlog? Waren er alleen maar loopgraven, modder en 
een zinloze dood? Hoe ging de generatie van de oorlog om met 
de situatie waarin ze terecht was gekomen? Ik probeer mezelf 
in de situatie van die mensen te verplaatsen. Wat betekent 
dat, vechten voor je land? Hoe moet het voelen om honger te 
lijden, om voortdurend in angsten te leven? Hoe verandert een 
oorlogstrauma je leven? Hoe voelt het om je familie te missen? 
Daarnaast verwacht ik ook om mijn verhaal te kunnen delen. 
Hier, maar later ook thuis, of waar ik ook terechtkom. De 
laatste jaren las ik veel over de Groote Oorlog en de gevolgen 
voor het verdere verloop van de 20ste eeuw, maar ook over 
totalitaire regimes, holocaust, mensenrechten. Ik hoop door 
mijn verblijf hier nog beter de verbanden te kunnen zien, en 
die inzichten te kunnen – te mogen – delen met anderen. 
Uiteindelijk zijn we hier allemaal bij betrokken. Ik geloof heel 
sterk dat een museum een uitgesproken omgeving vormt 
die bruggen kan bouwen tussen verschillende ervaringen, 
perspectieven en narratieven uit Oost en West. Verzoening, 
daar draait het om. Zelf wil ik bruggen bouwen tussen het 
Oekraïense verleden en het heden, en daarbij bepaalde taboes 
doorbreken. Dat beschouw ik als een persoonlijke opdracht, 
een verantwoordelijkheid.’

ALS KUIFJE OP MARS
‘Over mijn verblijf in de Westhoek, in Vlaanderen. Als je 
rechtstreeks vanuit de Oekraïense samenleving in jullie 

samenleving gedropt wordt, dan staat dat min of meer synoniem 
voor een cultuurschok. Jullie gewoonten en manier van omgaan 
met elkaar zijn zo anders dan in Oekraïne. Soms voelde ik me 
als Kuifje op Mars. Als ik jullie samenleving in enkele woorden 
moet karakteriseren, dan denk ik meteen aan ontwikkeld, veilig, 
proper, logisch, productief, georganiseerd, vriendelijk, tolerant, 
open, en ook … zo klassenvrij. Iedereen behandelt iedereen 
hier min of meer als gelijke. Een landbouwer kan hier op 
restaurant gaan. Voor jullie is dat allemaal vanzelfsprekend, in 
Oekraïne geldt een andere realiteit. Dat betekent dat ik in de 
omgekeerde richting een tweede cultuurschok zal ondergaan. 
Ik heb hier veel nieuwe bagage gekregen, daar ben ik dankbaar 
voor. Het zal niet evident zijn die bagage zomaar in Oekraïne uit 
te pakken.’

P.: Je kwam aan met veel boeken in je koffer en het ziet 
er naar uit dat je met nog meer boeken in je bagage zal 
terugkeren. Vind je veel antwoorden in boeken?
‘Lezen is mijn modus operandi. We kunnen discussiëren 
over het feit dat boeken lezen je carrière vooruit helpt of 
niet, maar ik ben er in ieder geval rotsvast van overtuigd dat 
lezen mij een meer integere persoon maakt. Via boeken kan 
je leren liefhebben, dromen en vechten, in de !guurlijke zin 
wel te verstaan. Boeken brengen verhalen uit een tastbare, 
ouder wordende wereld met zijn dagelijkse verstrooiingen, 
en herleiden dat alles tot een statische, eeuwige wereld van 
logica en schoonheid. Een mens verandert, maar een boek staat 
gebeiteld in de tijd, in de geschiedenis, vanaf het moment dat 
het gepubliceerd werd. Boeken zorgen voor structuur in mijn 

leven, ze creëren een gevoel van competitiviteit, dadendrang en 
een doel. Ze voeren me altijd terug naar mijn kindertijd, naar 
een tijd waarin je dacht dat je de hele wereld kon veranderen. 
Boeken staan synoniem voor inspiratie. Mijn favoriete boeken 
zijn André Gides De Valsemunters, August Strindbergs 
Spooksonate, Albert Camus’ De Pest, Giuseppe di Lampedusa’s 
De Tijgerkat en Joseph Roths Radetzkymars.’

OMA AGATHA
P.: Je verslindt niet alleen literatuur, maar dezer 
dagen zit je bijna de hele tijd met je neus in de 
geschiedenisboeken. Waarom koos je voor rechten, en 
niet voor geschiedenis, als verderzetting van je studies?
‘Een pragmatische keuze, vermoed ik. In Oekraïne ben je niets 
met geschiedenis. Als je er al iets wil bereiken, moet je de taal 
van rechten kunnen spreken, om ze op z’n minst, als je geluk 
hebt, ook enigszins te laten gelden. Al was het maar voor jezelf. 
Rechten is een basis, een kader, een overkoepelende taal, over 
al het andere heen. Maar de liefde voor geschiedenis is er 
altijd geweest, van kleins af, en dat komt eigenlijk door mijn 

overgrootmoeder. Zij is mijn geschiedenis, en ik de hare. Zij is 
het referentiepunt, waar alles naar teruggaat, waar voor mij alles 
uit voortvloeit. Ik werd geboren in haar huis. Zij belichaamde 
eigenlijk zowat de hele geschiedenis van Oekraïne in de 20ste 
eeuw. Ik verklaar me nader.

Mijn lieve overgrootmoeder Agatha (°2/2/1916 - + 1/5/2006) 
werd geboren in 1916, nog ten tijde van het Tsarenrijk. Nadien 
kwam de Revolutie, de eerste, de politieke, in 1917. Enkele 
jaren later probeerde Stalin zijn economische of industriële 
revolutie door te duwen, door de landbouw te collectiviseren. 
Geen succes, maar wel een uiterst gruwelijke geschiedenis, 
die in het westen misschien weinig gekend is. Stalin zag in wat 
eigenlijk een economische mislukking was een nationalistische 
weerstand van de Oekraïense landbouwersklasse, en zodus 
creëerde hij bij wijze van repressie in de vroege jaren ’30 een 
kunstmatige hongersnood. Tussen 1932 en 1934 kwamen circa 
4 miljoen mensen als dusdanig om het leven. Er wordt nog wel 
gediscussieerd of dit nu al dan niet een genocide was, maar 
in de feiten was het niets minder dan een georganiseerde 
massamoord. Mijn overgrootmoeder overleefde de Holodomor, 
zoals deze hongersnoden werden genoemd1. Samen met haar 
moeder Chrystia, haar zus Matriona en haar broer Oleksiy was 
ze de enige overlevende van de familie. Haar vader Stefan haalde 
het niet, en ook haar broer Stefan en haar zus Hanna kwamen 
om van de honger. Ze waren amper 20 jaar oud. Als ik erover 
nadenk, vind ik het merkwaardig dat het vooral de vrouwen 
waren die het overleefd hebben.

Mijn overgrootmoeder probeerde de draad weer op te 
pikken en verder te gaan, wat moest ze anders doen? Ze bleef 
werkzaam in de landbouw en werd een van de eerste vrouwen 
in Oekraïne die met een tractor mocht en kon rondrijden. Over 
de periode tussen Holodomor en het moment dat Duitsland 
de Sovjetunie binnenviel in de zomer van 1941 (Operatie 
Barbarossa) ben ik niet zoveel meer te weten gekomen. Tijdens 
de eerste week van de Duitse opmars ‘verdween’ haar broer 
Oleksiy. Mijn overgrootmoeder moest vluchten. Het Rode 
Leger trachtte zoveel mogelijk waardevolle dingen in veiligheid 
te brengen, en paste vervolgens de tactiek van de verschroeide 
aarde toe. Agatha vluchtte met haar tractor naar het oosten, 
voor het terugtrekkende Russische leger en de oprukkende 
Duitsers uit. Ze legde een tocht af van wel 1000 km, helemaal 
tot voorbij Stalingrad, over de Wolga. Met een tractor, dat gaat 

1. Voor een beter begrip: men leze Timothy Snyder’s onvolpre-
zen meesterwerk �ůŽŽĚůĂŶĚƐ͘��ƵƌŽƉĞ�ďĞƚǁĞĞŶ�,ŝƚůĞƌ�ĂŶĚ�^ƚĂůŝŶ͘�
ϭϵϯϯͲϭϵϰϱ, pt)

Van links naar rechts: Agatha (1916-2006), Roman’s overgrootmoeder, haar moeder Chrystia (1880-1977) en haar zus Matriona (?-1966). De 
foto werd genomen om dezelfde plek waar later het huisje gebouwd zou worden. 1937, het jaar van Stalin’s Grote Terreur, Pelaheivka.

Tijdens de boekvoorstelling van Wim Coudenys, leverde Roman een bijdrage over de Russische slachtoffers in de Namenlijst. 30 maart 2017, 
Museumcafé IFFM, Ieper.
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traag, weet je. Ze heeft veel gezien onderweg. Ellende, en veel 
wolven ook, zo herinnerde ze zich.’

ULTIMA THULE
‘Toen het tij de!nitief gekeerd was, en het Rode Leger de 
Duitsers steeds verder terugdrong richting Duitsland, keerde 
zij ook terug naar haar geboortegrond, naar Pelaheivka. Ze 
trof er een ravage aan, maar slaagde erin een woning onder de 
grond te bouwen, een soort hol voorzien van een kachel met 
uitlaat, waarin ze een jaar leefde. Na de oorlog verhuisde ze, 
bovengronds. Ze bouwde een huisje, een soort chalet. Ze kreeg 
daarbij hulp van andere teruggekeerde vrouwen in het dorp. 
Ze hielpen elkaars huis heropbouwen, want mannen waren er 
niet. Er was een exemplaar dat terugkeerde, of tenminste in die 
kleine woongemeenschap terechtkwam. Een oorlogsinvalide 

nog wel, een naamloze, een banneling. Er was nieuw leven nodig, 
om verder te kunnen, om te overleven. Wat moesten ze anders 
doen? De vrouwen raakten zwanger. De naamloze was mijn 
overgrootvader, maar ik heb hem nooit gekend.
In dat huis werden mijn grootvader en mijn moeder geboren, 
en later ook ik. Het is meer dan 70 jaar oud, en het staat er nog 
steeds. Het is mijn grote geluk dat ik mijn overgrootmoeder nog 
een tijdje heb mogen kennen. Ik was 14 jaar toen ze overleed, 
en daarvoor bracht ik elke zomer bij haar door. Ik kreeg nog 
enige verhalen van haar zelf te horen, de andere moest en 
moet ik nog steeds lospeuteren bij mijn moeder, of bij mensen 
die mijn overgrootmoeder gekend hebben. En elke zomer 
breng ik nog steeds in het huisje door. Ik noem het mijn Ultima 
Thule, een soort einde van de wereld, waar alles toch op een 
of andere manier samenkomt. Ik kom er tot rust en ik vind er 
inspiratie.’    

P.: Wat een onwaarschijnlijk verhaal dat ons 
voorstellingsvermogen vandaag helemaal te boven 
gaat…
‘Ja, maar in Oekraïne draagt elk dorp dergelijke verhalen 
met zich mee, al worden ze doorgaans verdrongen naar 
de vergetelheid. Als ik mijn familiegeschiedenis probeer 
te onderzoeken, dan bots ik op verschillende ‘muren’. 
Verschillende van mijn voorouders kwamen om tijdens de 
tragische gebeurtenissen, zoals in ieder dorp. De trauma’s 
waar de overlevers mee opgezadeld werden, zorgden dat 
over bepaalde zaken met geen woord gerept werd. Als je 
bijvoorbeeld zou vragen of er in dorp X of Y dan wel joden 

verbleven tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan luidde (en luidt) 
het standaardantwoord steevast: ‘geen joden, in ons dorp zijn 
nooit joden geweest.’ Alsof de ontkenning nog steeds gedreven 
wordt door de angst voor strafmaatregelen. Of alsof het nooit 
gebeurd is. Daarnaast bestaan er geen of!ciële bronnen van 
wat er allemaal gebeurd is in die periode. Van Agatha’s broer 
Oleksiy is nooit meer iets gehoord. Waarschijnlijk gedood, maar 
de autoriteiten willen of kunnen daar niet op antwoorden. Ik 
herinner me van die zomers bij Agatha dat er een grafkruis 
stond onder de appelboom in de tuin. Geen naam, geen foto. 
Ik vroeg haar voor wie dat was. Voor niemand, zei ze. Pas later 
kwam ik te weten dat het een graf ter ere van haar vermiste 
broer was. Een spookgraf, als een soort monument, naamloos, 
want in Oekraïne is het verboden om een graf in je tuin te 
hebben. Deze zomer moet ik het een opknapbeurt geven.
De oorlogen hebben veel Oekraïens collectief geheugen 
uitgewist. Je snapt waarom ik zo dankbaar ben voor de 
manier waarop mijn overgrootmoeder toch die enkele stukjes 
familiegeschiedenis – en Oekraïense geschiedenis – heeft willen 
doorgeven. En daarmee heb ik een levenslange opdracht.’

REVOLUTIE VAN DE WAARDIGHEID
P.: Ook vandaag is de situatie in Oekraïne erg 
gespannen. Het con"ict ‘begon’ in het najaar van 2013 
(of eerder: kwam onder de aandacht van de westerse 
media) met betogingen, de afzetting van toenmalig 
president Janoekovytsj, en de uiteindelijke militaire 
interventie van Rusland. Hoe heb jij die hele periode 
beleefd; hoe sta je tegenover de situatie?

‘Toen de protesten in een stroomversnelling kwamen, was ik 
net mijn master in de rechten aan het voltooien in Kharkiv, 
de tweede grootste stad van Oekraïne, vlakbij de grens met 
Rusland. Kharkiv is een conservatieve stad, waar nog heel 
wat monumentale Sovjetarchitectuur overeind staat. Het 
stadsbestuur en de grote meerderheid van de bevolking waren 
aanhangers van het Janoekovytsj-regime. Ik rekende (en reken) 
mezelf tot het protestkamp, dat ijverde voor ‘de revolutie’. 
We gebruiken de term ‘Revolutie van de Waardigheid’ om aan 
te geven dat we een Oekraïense samenleving willen die meer 
aansluit bij de waarden van Europa dan bij de waarden die 
kenmerkend zijn voor het moderne Rusland. In Kharkiv zelf 
nam ik deel aan geweldloze protestmanifestaties. Toen ik mijn 
ouders in Kiev bezocht, ging ik ook verschillende keren naar de 
barricades kijken … 
Net als de grote meerderheid van de middenklasse in Kiev, 
ondersteunt mijn familie de Oekraïense beweging die ijvert 
voor meer Europese integratie, voor de omarming van meer 
Europese waarden als antwoord op banaliteit, armoede, geweld, 
‘slavernij’, domheid, censuur en oplichterij, waarden waarvan 
onze samenleving maar al te lang doordrongen was … De 
protesten vormden een duidelijke verwerping van geweld door 
de staat. Het was de straat die een democratische toekomst 
voor het land vroeg, een menigte die geloofde in onbaatzuchtige 
liefde, solidariteit en vertrouwen in positieve verandering. De 
Oekraïners kwamen bij elkaar op de Maidan, het centrale plein 
van Kiev. We waren met honderden, duizenden.

Helaas liep een en ander fout. Het kwam tot gewelddadige 

61/55

Enorme poster die opgehangen werd voor de gebouwen van de vakbonden, die tijdens de confrontaties in vlammen opgingen. BOVEN ‘Ultima Thule’ / ONDER: De wijdere omgeving rond het huisje (gelegen tussen het groen), Pelaheivka.



confrontaties tussen betogers en overheidsdiensten. Toen de 
autoriteiten tussen 18 en 21 februari 2014 met scherp lieten 
schieten op de demonstranten vielen er tientallen doden en 
honderden gewonden. Op dat moment wisten we zeker dat die 
president en zijn regime uiteindelijk zouden moeten opstappen. 
Nadat er doden waren gevallen, zouden de demonstranten 
zeker niet zomaar naar huis terugkeren. Dat zou immers 
betekenen dat we buigen voor het regime, dat de doden voor 
niets waren gevallen, dat we onze overtuigingen opgaven. Die 
doden werden martelaars, en wanneer dat woord valt, dan word 
je geconfronteerd met het woord ‘opoffering’. Een symbolische 
dood, die de levenden achterlaat met de vraag: hoe gaan we om 
met die doden, hoe gedragen we ons, welke positie nemen we 
in? We beseften dat er geen weg terug was, deze regering had 
bloed aan haar handen kleven. Ik heb me nooit meer verbonden 
gevoeld met mijn volk dan in die dagen, wanneer de dood in ons 
midden was getreden … 
Ik denk vaak aan Shakespeare, aan het antwoord van Hamlet aan 
Horatio, in de vijfde act, tweede scene.
Not a whit. We defy augury. There’s a special providence in the fall of 
a sparrow. If it be now, ’tis not to come. If it be not to come, it will be 
now. If it be not now, yet it will come—the readiness is all. Since no 
man of aught he leaves knows, what is ’t to leave betimes? Let be.2

Artikel 3 van de Oekraïense grondwet verklaart nog steeds 
dat de mens, zijn of haar gezondheid, eer en waardigheid, 
onschendbaarheid en veiligheid in Oekraïne beschouwd worden 
als de hoogste sociale waarden die je maar kan bedenken. 
Wanneer de staat zijn bevolking met geweld levens ontneemt, 

dan wordt het volk de staat, en dan komt de bevolking in opstand 
om het respect voor en de erkenning van die hoogst mogelijke 
waarde opnieuw op te eisen.
Ik herinner me een revolutie in kleur. Het zijn de kleuren die in 
mijn hoofd spelen als ik eraan terugdenk, misschien omdat ik 
jong ben.’

P.: Hoe is de situatie momenteel?
‘De soevereiniteit van Oekraïne werd geschonden door de 
Russische interventie in de Krim. Daarmee kwam (en komt) 
het democratische voortbestaan van Oekraïne eigenlijk sterk 
onder druk te staan. De ‘krachten’ die binnen dit con"ict spelen, 
oefenen een negatieve invloed op ons land uit, zowel naar buiten 
toe, tegenover de andere Europese lidstaten, als naar binnen toe, 
binnen onze samenleving. De staat van beleg werd afgekondigd, 
en dan steken alle factoren die met oorlog – elke oorlog – te 
maken hebben de kop op: mobilisatie van mensen, investering 
in oorlogseconomie krijgt voorrang, censuur, polarisatie tussen 
bevolkingsgroepen, … Verschillende mensen, vooral jonge, 
mogen hun dromen opbergen en moeten nu eerst maar een 
overlevingsplan zien te bedenken. De neveneffecten zijn stijgende 
armoede en criminaliteit. Vele mensen zijn het beu, maar toch, 
langs de andere kant kunnen de doden van de revolutie niet 
vergeten worden. Ze herinneren ons aan de strijd die gevoerd 
moet worden tegen corruptie en geweld, en voor politieke en 
economische hervormingen. Ons engagement moet geweldloos 
zijn, maar helaas ziet niet iedereen dat zo. Sommige groepen 
zien het ‘offer’ van die doden in 2014 als een leidmotief om de 
strijd met de wapens verder te zetten, om hen te eren en om te 

revolutie te voltooien. We mogen echter niet vergeten dat het 
leven centraal staat binnen de idealen van de revolutie, en niet de 
dood.
Een oorlogstoestand confronteert de rechtstreeks betrokkenen 
met een vraag: moet je als burger je fysieke en geestelijke 
capaciteiten als een goede patriot ten dienste stellen van de staat, 
of moet je ze net aanwenden om de neutraliteit en de vrede 
te bewaren, om je net te verzetten tegen de inzet van geweld? 
Verschillende van mijn vrienden zitten nu bij het Oekraïense 
leger, terwijl ze eigenlijk niets met legers en oorlog te maken 
willen hebben. Hoe zit het met mij? Toen het con"ict uitbrak 
begon ik ook over talrijke kwesties na te denken. Wat is de 
zin van oorlog? Wat is de zin van doden? Zal ik zelf ooit in de 
situatie komen waarin ik moet beslissen om iemand te doden? 
Wat zijn de ware problemen achter deze façade van oorlog? 
Wat er ook van zij, deze oorlog, dit con"ict, zal een gebroken 
generatie achterlaten.’

EEN VRIJER PERSOON
P.: Straks keer je terug. Wat verwacht je, en hoe staat 
jouw omgeving tegenover jouw verblijf in België?
‘Ik zal terugkeren als een andere persoon. Ik ben veranderd, 
maar dat geldt ook mijn blik op het leven: leven is verandering. In 
België heb ik ervaren wat thuis ondenkbaar is. Ik zal terugkeren 
als een vrijer persoon. Vrijer in het hoofd, en die vrijheid zal 
botsen met de realiteit van mijn thuisland. Maar ik zal proberen 
verandering teweeg te brengen met de middelen die ik heb: 
sociaal en politiek activisme, educatie, en historisch bewustzijn.
Hier, in de Westhoek, heb ik het beste half jaar van mijn leven 

beleefd, tot nu toe. Ik twijfel of ik het wel zo cru mag stellen, 
omdat het afbreuk doet aan de betekenis van mijn leven voor ik 
hier aankwam, maar als ik goed nadenk, dan is het eigenlijk wel 
zo. Hier heb ik mogen proeven van waar ik van droom: een job 
uitoefenen waarin studie rond oorlog en vrede centraal staat.
Mijn familie en vrienden zijn blij voor mij, omdat ze weten dat ik 
veel geluk en voldoening uit deze periode haal. Tegelijkertijd is 
vrijwilligerswerk iets dat Oekraïners nauwelijks kunnen bevatten. 
Het is een indicatie van postmaterialistische maatschappijen. Als 
jonge persoon in Oekraïne moet je proberen zo snel en zo veel 
mogelijk geld te verdienen. Als 24-jarige vrijwilliger hier, voel 
ik me soms als een oudere, gepensioneerde man, die de hele 
fase van werken en geld verdienen al achter de rug heeft. Maar 
in feite moet het dus nog beginnen. In ieder geval: dit half jaar 
vrijwilligerswerk zal niemand me meer afpakken.’

P.: Wat zijn je plannen en dromen voor de toekomst?
‘Het doel dat ik voor mezelf – voor het leven – heb vastgelegd, 
is blijven studeren en lezen. Ik wil talen studeren, om andere 
culturen en geschiedenissen beter te begrijpen. Ik hoop te 
kunnen werken in ‘de velden van herinnering en herdenking’ van 
de con"icten van de 20ste eeuw. Stiekem hoop ik ook rond de 
Eerste Wereldoorlog te kunnen blijven werken, al was het maar 
opdat ik zodoende ook in de praktijk een verbondenheid met 
In Flanders Fields in stand zou kunnen houden. Maar aangezien 
er in Oekraïne geen onderzoek ter zake wordt gevoerd, richt 
ik mijn blik vooral naar universiteiten of onderzoeksinstituten 
in het westen. In de toekomst zie ik mezelf als een fulltime 
cultureel activist die projecten rond vrede, herdenking en 
herinnering promoot. Idealiter valt dit ‘activisme’ samen met mijn 
rechtendiploma: voor een job in de sfeer van culturele diplomatie 
of mensenrechten teken ik onmiddellijk. Mijn verblijf in België 
heeft een positieve invloed op me gehad. De manier van werken, 
de openheid, de impuls van positieve emoties, de aanmoedigingen 
en steun van mijn omgeving, zowel van mijn gastgezin als van 
collega’s en vrijwilligers … het heeft me vertrouwen in de 
toekomst gegeven. Mijn verblijf hier heeft me laten zien wat 
mogelijk is. Het gaat erom wie je bent, waarin je gelooft. In dreams 
begins responsibility, schreef Yeats. Voor mij is het een levensmotto.’ 

Pieter Trogh
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Joggend in de Oekraïense velden rond ‘Ultima Thule’. In dreams 
begins responsibility (W.B. Yeats)

Still uit de documentaire ‘Fire in the House of Trade Unions’ – door de Oekraïnse !lmmaker Vladimir Tihiy en stichter van ‘Babylon’13’ – een 
kunstgezelschap dat !lmmakers en cameramensen samenbrengt om de gebeurtenissen van het Oekraïens protest in beeld te brengen.
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Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van het jaarlijkse 

congres van de Association of Signi!cant Cemeteries in 

Europe dat in 2016 plaats had in Dublin (Ierland) met als thema 

Con"ict, Remembrance = Reconciliation. Het is de Engelstalige 

samenvatting van een ruimer Nederlandstalig artikel door dezelfde 

auteur waarvan de publicatie in voorbereiding is. Het artikel gaat op 

zoek naar de rol die de Stilte inneemt in de weg naar verzoening. 

Dat wordt geïllustreerd aan de hand van twee herdenkingssites in 

Vlaanderen: de Necropool van Tienen (Grimde) en het Island of 

Ireland Peace Park in Mesen. De locaties onderscheiden zich door 

hun functie: de Necropool van Tienen is een echte begraafplaats, het 

Island of Ireland Peace Park is een plaats van herdenking. Op beide 

sites heerst evenwel een intense stilte die gevormd wordt door de 

geschiedenis van de plaats, de mensen en de gedachten. Op beide 

plekken groeit Verzoening door Stilte. 

HERDENKEN EN VERZOENEN
Brian Cowen (2010) stelt over herdenken: ‘Commemoration, 
of course, is a selective act. We choose what to commemorate and 
how to commemorate it. We decide that some events are worth 
remembering. […] We commemorate to honour bravery and 
heroism and great ideals. We commemorate because we want our 

BEHOLD THE DOMAIN OF SILENCE
Verzoening door stilte

children to understand their heritage, […] to appreciate the sacri!ce 
our forefathers made, and the reasons for them. […] We must strive 
[…] to re"ect on and better understand our shared identities’. Het 
is bijgevolg een opzettelijke daad en een bewuste keuze die de 
basis kan leggen voor verzoening maar wezenlijk anders is. 
Verzoenen wordt in het van Dale-woordenboek omschreven als 
‘langzamerhand zijn bezwaren ertegen overwinnen’. 

‘Langzamerhand’ introduceert het element ‘tijd’ in het 
verwerkingsproces. Verzoening ontstaat na verloop van tijd, 
wanneer de wonden helen, wanneer het leven herstelt. Er 
ontstaat een afstand tussen de (mis)handeling en het moment 
van het overwinnen van de bezwaren. Langzamerhand, langzaam, 
traagheid leiden uiteindelijk tot stilvallen, tot rust komen, 
overgave en Stilte. 

DE VEELZIJDIGE STILTE
Stilte is niet ‘niets’. Er zijn verschillende soorten Stilte. In Taal van 
de stilte (Bailleul ontwerpbureau bvba, 2014) wordt letterlijk 
de vraag gesteld ‘wat is stilte?’. Het antwoord is complex: ‘Het 
is meer dan akoestisch stil. […] Het is verlangen: even op de 
pauzeknop drukken om je te verwonderen. Het is vooral tijd 
nemen. Om anders te luisteren, kijken en proeven.’. Het is ‘In 
harmonie [zijn] met jezelf en je omgeving.’, ‘Stilte spreekt een 
eigen taal, [het is een] zoektocht naar het ongrijpbare’. 

Natuurlijke Stilte wordt in Stiltegebieden in Vlaanderen (Pée G., 
Vindevogel G., 2006) omschreven als ‘rustige plekken waar we 
even op adem kunnen komen’, ‘aangenaam geheel van geluiden’ 
en ook nog ‘geluiden, afkomstig van zowel fauna als "ora’. Het 
zijn natuurlijke soundscapes in zowel buitengebied als in de stad, 
met elk hun eigen karakter. 

De ‘sprekende Stilte’ van het ‘zwijgen’ is een betekenisdrager. 
Het zwijgen geeft betekenis aan een voorgaande tekst, zin of 
woord. Ronald Cohen analyseert het intentionele zwijgen in zijn 
artikel ‘Wie zwijgt, zegt meer’ (RENKEMA J., 1992). Hij merkt 

O N T R O E R P A R C O U R S op dat het de stilte is van de onderdrukte die niets kan of mag 
zeggen, de stilte van de woede, van de samenzweerder die moet 
zwijgen uit zelfbehoud, de stilte van de schaamte. Het is de stilte 
van de afkeuring, of van de goedkeuring en acceptatie. Evenzeer 
is het de emotionele stilte waarbij ‘woorden te kort schieten’. 

Tot slot is er de metafysische Stilte. Ze overstijgt persoon, tijd 
en ruimte. Ze vindt jou en je verliest jezelf er in. Voor Charles 
Vergeer (2006) is de metafysische Stilte niet evident. Je kan 
proberen een kader te scheppen om de stilte op te roepen 
maar ze laat zich niet dwingen. De Stilte valt. Je hebt er geen 
impact op. Dat maakt haar wezenlijk anders dan ‘spreken’ 
en ‘zwijgen’. Ze sluit het zien en horen uit en er verschijnen 
‘andere vormen van bestaan die voordien onbestaanbaar 
leken’. Het is een broze stilte die door de chaos in ons hoofd, 
onze gedachten en associaties verjaagd wordt. Rob De Groof 
noemt in De denker en het gedachte (RENKEMA J., 1992) 
de chaos het ‘ik’. De chaos is het ‘ik’ dat oordeelt en spreekt. 
Stilte bereikt je als het ‘ik’ vervangen wordt door het ‘al’ en 
er voeling met het universum ontstaat. Het is in die Stilte dat 
je perspectief vindt, zonder conclusies, zonder dat het ‘ik’ zich 
opdringt. Frans Maas benoemt het in hetzelfde boek als ‘uit het 

netwerk [van de gedachte] zijn’ en ‘oog krijgen voor wat anders 
geen bestaan heeft’. Het is een Stilte waar de eigen muizenissen 
verdwijnen. Die stilte biedt ruimte om gevoed te worden door 
wat buitengesloten was, zonder een ‘waarom’. 

Het is een moeilijke stilte, sommigen noemen het ‘God’ of ‘het 
Sublieme’, ‘vervoering’, ‘universum’, ‘energie’, ‘liefde’, het ‘al’, ‘ziel’, 
‘bewustzijn’, ‘verlichting’, … maar nooit ‘ik’. 

DE NECROPOOL VAN TIENEN, 
EEN PLAATS WAAR STILTE ZICH HECHT
Van een duister ver verleden naar de zomer van 1914

De Sint-Pieterskerk in Grimde, een deelgemeente van Tienen, 
stamt uit de 13de eeuw. Ze werd herhaaldelijk aangepast en 
verbouwd. Uiteindelijk raakte ze dermate in verval dat een 
nieuwe kerk werd gebouwd in 1880-82. Tegen de het begin van 
de Eerste Wereldoorlog was de middeleeuwse kerk enkel nog 
een ruïne.

De internationale spanningen die Europa bedreigden sinds het 
einde van de 19de eeuw vonden een ongeziene cumulatie in 

De kerk van Grimde



de zomermaanden van 1914. De moord op aartshertog Franz 
Ferdinand van Oostenrijk-Este in Sarajevo (28 juni 1914) leidde 
tot een reeks van oorlogsverklaringen die Europa in brand 
zetten. Duitsland overhandigde de oorlogsverklaring aan België 
op 4 augustus 1914 om 6.00 uur in de ochtend. Twee uur later 
trok het Duitse leger over de grens. 

De Belgische regering besliste om de haar troepen niet aan 
de Maas (= de Belgisch-Duitse grens) op te stellen, maar 
een dagmars erachter, tussen de rivieren Gete en Dijle. Het 
eerste Duitse doelwit was Luik met zijn cruciaal netwerk van 
toegangswegen, spoorwegen en bruggen over de Maas. De stad 
viel op 7 augustus 1914, de forten omheen Luik capituleerden 
tussen 8 en 16 augustus. Op 18 augustus volgde de aanval op 
de Getestelling. Een deel van het veel te kleine, onderbemande 
en ongeoefende Belgische leger probeerde de stelling te 
verdedigen. Er volgden hevige gevechten in Sint-Margriete-
Houtem en in Grimde. Uiteindelijk besliste de Belgische 
legerleiding om zich terug te trekken achter de Dijle en later 
naar Antwerpen. 

Een rustplaats voor de Belgische slachtoffers
Niet minder dan 585 Belgische militairen verloren aan de Gete 

het leven op 18 augustus 1914. Honderdveertig gesneuvelden 
werden bijgezet in de ruïneuze Sint-Pieterskerk van Grimde. Ze 
werden begraven in de volle grond en herdacht met een houten 
kruisje. 

Lucien Beauduin, gemeenteraadslid van Tienen, senator en 
industrieel, vormde in 1922 de site op eigen kosten om tot 
een necropool. Architect Léon Govaerts, uit Sint-Joost-ten-
Node (Brussel), werd met de opdracht gelast. De kerk werd 
volgens de inzichten van de tijd gerestaureerd. In het interieur 
werd de nog aanwezige binnenbepleistering verwijderd, het 
oorspronkelijk loopvlak werd hersteld en belegd met tegels uit 
blauwe hardsteen. Tegen de wanden en centraal in de ruimte 
werden éénvormige, schuin afhellende witstenen grafzerken 
opgetrokken voor de oorlogsslachtoffers. Op de stèle staat 
een soldatenhelm op eikenbladeren afgebeeld (symbolen 
voor soldaten en moed) en de naam van de gesneuvelden. De 
grafstenen geven de indruk van één monoliet te zijn. 

De ramen werden ingevuld met sfeervolle en kleurrijke 
glasramen naar ontwerpen van de kunstschilders Omer 
Dierickx (Brussel) en Maurice Langaskens (Gent). Architect 
Léon Govaerts wijdde in het boekje La Nécropole de Grimde 

(1928) zelf uit over het belang van het licht. De glas-in-
loodramen waren gedacht als materieloos symbool: het licht 
is het victorieuze licht van de Dood. De stenen baden in het 
blauwe licht van de hemel. Het rode licht van het bloed en 
het vuur van de martelaren schijnt door het raam getiteld ‘De 
oorlog’. Het wordt gekruist door het licht van de verheerlijking 
van de helden die naar de hemel geleid worden. Het licht van 
de wapens staat tegenover dat van de liefde in de ogen van de 
moeder, de grootmoeder, de voorouder, de soldaat, de wees…. 
Bovenal is er het heldere licht van de Vrede. Het licht vertelt 
het verhaal van smart en hoop in de ochtend en de avond … 
Lucien Beauduin, de bezieler van de herdenkingskerk, werd 
bijgezet op het omringende kerkhof, in een grafkapel naast 
zijn necropool. Omheen het kerkhof staat nog ten dele 
de kerkhofmuur met een moderne interpretatie van de 
‘dodenlantaarn’ en een rustaltaar uit ca 1927. De dodenlantaarn 
is een voornamelijk middeleeuwse traditie waar ’s nachts op 
de kerkhoven een licht brandde om de geesten te verjagen. 
Het rustaltaar werd gebruikt om het heilig sacrament tijdens 
processies even neer te zetten.

De necropool: een stilteplek
In 2002 werd de Necropool van Tienen (Grimde) als 

monument beschermd en in 2011 werd de site opgenomen in 
het interregproject ‘onthaastingstoerisme’ en erkend als een 
stilteplek. 

De gedachten die Rudi Fuchs in Onder woorden, gesprekken 
over stilte (RENKEMA J., 1992) aan kunst verbindt, gaan ook op 
voor de Necropool van Tienen. Hij noemt de stilte ‘verstilling’ 
en ‘vervoering’. De bezoeker is er alleen met de Necropool; het 
detail en de dwingende invloed van het moment vervallen. Tijd 
en interpretatie maken plaats voor de eeuwigheid. 

Funerair erfgoed is bijna van nature verbonden met re"ectie en 
verstilling. Dat werd expliciet gesteld in de publicatie Taal van 
de Stilte (2014) waar over de Necropool geschreven wordt: ‘De 
sfeer in de kerk is sereen en ingetogen: het is een plaats waar 
stilte zich hecht. De graven van veel te jong gestorven soldaten 
doen je als vanzelf stilstaan. Praten doe je automatisch met 
een "uisterstem’. De tekst beschrijft het effect dat van bij de 
oprichting van de Necropool nagestreefd werd. Léon Govaert 
schrijft in 1928 zelf: ‘…behold the domain of silence…’ 

De ruimte werd door architect en initiatiefnemer gezien als een 
louterende ruimte waar dankzij de architectuur, het licht en de 
tombes de bezoeker in contact komt met het universele verhaal 
achter lijden en verlies. In de ruimte worden de stilte, de sacrale 
sfeer en het licht dusdanig overweldigend dat de natuurlijke 
stilte er plaats maakt voor metafysische stilte. In deze bijna 
onwerkelijke stilte zijn er geen overwinnaars en agressoren, 
noch verdrukten en gesneuvelden, enkel slachtoffers. Universeel 
menselijke lijden is alles wat overblijft. Het ‘ik’, ‘juist’ of ‘fout’ 
verdwijnt en het oordeel is irrelevant. Arthur De Rudder 
schreef deze helende functie neer in La nécropole de Grimde 
(1928) wanneer hij zegt ‘sluit de bronzen poort, zoals je een 
crypte verlaat, en, het hart gezuiverd, de geest bevrijd, keer je 
terug naar het licht van de dag’. 

HET ISLAND OF IRELAND PEACE PARK IN MESEN, 
VERZOENING 100 JAAR NA DATUM
De vergeten soldaten

Met zo’n 200.000 moeten ze geweest zijn, de Ieren die streden 
in de Eerste Wereldoorlog. Ze dienden in het Australische, 
Nieuw-Zeelandse, Canadese of Amerikaanse leger. Meer dan 
49.400 onder hen sneuvelden, werden begraven en vervolgens 
vergeten. Midden de Grote Oorlog betekende de Easter Rising 
in 1916 een cruciale uitbarsting in de strijd voor zelfstandigheid 
van Ierland. De verhalen van de Ierse gesneuvelden en oud-
strijders van de Eerste Wereldoorlog verdwenen in de plooien 
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van de Ierse geschiedenis die meer aandacht besteedde aan 
de Ierse onafhankelijkheidsstrijd. Het decennium tussen 1912 
en 1922 was volgens Brian Cowen (2010) de tijd waarin een 
staat werd gesticht, een eiland verdeeld, de verschillen werden 
uitvergroot en de gelijkenissen vergeten. 

Wellicht als gevolg daarvan zijn er vandaag aan het Westfront 
slechts weinig herdenkingsplaatsen voor Ierse slachtoffers. 
In Heuvelland ligt de ‘Irish House Cemetery’ dat echter geen 
exclusief Ierse begraafplaats is, en het graf van William 
Redmond. Een groot gedenkteken voor de soldaten uit de 
republiek Ierland bleef uit. Fondsen werden bijeen gebracht 
en gebruikt voor de druk van 8 boeken met de namen van de 
gesneuvelden. De resterende 15000 pond werden gebruikt om 
drie gedenktekens (Ierse kruisen) op te richten in Guillemont 
(Somme, Frankrijk), in Wijtschate (Vlaanderen, België) en in 
Macedonië. Daarnaast zijn er een aantal kleinere gedenktekens 
in Mons, Etreux (Noord-Frankrijk) en een kruis bij de Sint-
Martinuskathedraal in Ieper.

In 1998 werden die vergeten soldaten echter het symbool van 
samenwerking en een bron van verzoening voor het verdeelde 
Ierland. 

Juni 1917, Ieren in de slag om Mesen
In het Britse Expeditieleger dienden drie Ierse divisies: de 
10de divisie, de 16de divisie en de 36ste divisie. Bij de Mijnenslag 
nabij Mesen van 7 tot 14 juni 1917 vochten de 16de Ierse 
Nationalistische divisie, die vooral bestond uit katholieken, en 
de 36ste Unionistische Ulsterdivisie, die bestond uit Protestantse 
Ieren uit de noordelijke graafschappen, zij aan zij. Mannen die 
thuis politieke opponenten waren, vochten hier samen voor 
vrijheid en vrede. 

1998, een jaar van verzoening
In de relaties tussen de Republiek Ierland en Groot-Brittannië 
vormt 1998 een bijzonder jaar. Niet alleen werd het Good Friday 
Agreement getekend, enkele maanden later werd het symbool 
van verzoening ingehuldigd te Mesen (België): het Island of 
Ireland Peace Park. 

Het Peace Park was een realisatie van de ‘A Journey of 
Reconciliation Trust’, een initiatief van Paddy Harte uit de 
Republiek Ierland en Glenn Barr uit Noord-Ierland. De 
trust bracht Ieren met verschillende religieuze en politieke 
achtergronden in een sfeer van respect samen. Zij erkenden 
de nood aan een herdenkingsplek voor de Ierse gesneuvelden. 

De slag van 7 juni 1917 en de samenwerking tussen beide 
divisies werd als een lichtpunt gezien in een gemeenschappelijke 
geschiedenis en een blik naar de toekomst. Bij de constructie 
van het park werd gezocht om het verzoeningsaspect in de 
praktijk te brengen. Symbolen werden uitgezocht omwille van 
hun ‘Iers zijn’ en niet toebehorend aan de ene of de andere 
groep: een Ierse toren met stenen uit de 32 graafschappen van 
Ierland, grasland en een prehistorische cirkel. Jongeren uit zowel 
Noord-Ierland als de Republiek Ierland hielpen bij de opbouw 
van de toren.

De site werd ingehuldigd op 11 november 1998 met 
toespraken en een moment van stilte. Dat moment oversteeg 
de vijandschap die decennia bestond. Voor het eerst sinds 
1922 stond de Ierse presidente Mary McAleese naast koningin 
Elizabeth II en koning Albert II van België. De Ierse presidente 
en Elisabeth II schudden elkaar voor het eerst de hand, een 
sterk teken van verzoening, en dat luttele maanden na het 
tekenen van het Good Friday Agreement. 

Een begraafplaats zonder graven
Het Island of Ireland Peace Park ligt op het grondgebied van 
Mesen. Van op de site is het slagveld, Messines Ridge, zichtbaar. 

Het is opmerkelijk hoe sterk het Peace Park naar de traditionele 
beelden en symbolen van een begraafplaats teruggrijpt. Er is een 
centraal focuspunt, de toren. De liggende hardstenen tekstplaten 
en de rechtopstaande zuilen met herdenkingsteksten doen 
denken aan grafstenen en stèles. Het gras is eeuwig groen en 
symboliseert de eeuwigheid, de haagbeuk staat voor rouw en 
verlies. Bewust of onbewust legt het Peace Park dus de link 
met de ontbrekende Ierse oorlogsbegraafplaatsen en gebruikt 
daarvoor dezelfde sfeer die ook elders gevonden kan worden 
op oorlogsbegraafplaatsen. Verschillende schrijvers merkten op 
hoe uitzonderlijk vredig en rustig het Peace Park is en welke 
bijzondere sfeer er heerst. Ze gebruiken verschillende termen 
en woorden maar bedoelen allen de onbeschrij"ijke Stilte. 

CONCLUSIE
De herinnering aan het universele menselijk lijden, zeer nabij 
of lang geleden, creëerde historische monumenten waar de 
Stilte het nationalisme oversteeg en echte verzoening mogelijk 
maakte. Pas tijdens de ervaring van de Metafysische Stilte, 
wanneer het ‘ik’ niet langer relevant is, ontstaat er aandacht 
voor het universele lijden van ‘de mens’; voor medeleven, 
medelijden en verzoening. Het ‘ik’, ‘juist’ of ‘fout’ verdwijnt en 
het oordeel is irrelevant. 

Zowel de Necropool van Tienen als het Island of Ireland Peace 
Park in Mesen, werden geconcipieerd als herdenkingsplaatsen 
en worden nu nog door de bezoeker als dusdanig ervaren. Hun 
sterkte ligt erin dat hun vormgeving een diepe alomvattende 
Stilte oproept die de herinnering koestert, de herdenking een 
plaats biedt en uiteindelijk verzoening mogelijk maakt. 

Joeri Mertens
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