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TERUG NAAR IEPER

In 1994 bezocht ik de omgeving van Ieper voor het eerst. Met camping Ypra op
de heuvel bij Kemmel als uitvalsbasis. Vroeg in het jaar nog, toen de kinderen
nog niet naar school hoefden. Echt rustig was het niet, want de “24 uren van
Ieper” stonden eraan te komen. Een autorally die toen in juni was, en dezelfde
camping als basis gebruikte. De rally was nog niet aan de gang, maar er werd al
veel geoefend. Vooral in de nacht…
Met de omgeving, die langdurige strijd zag tijdens
de Eerste Wereldoorlog, konden we wel goed
kennismaken. Met als gevolg dat ik na 1994
tientallen keren terug ben geweest, steeds met
camping Ypra als “thuis”. Dat was weer het geval
begin mei jl., in het kader van de meivakantie.
Een van de deelnemers was Fons Overdijk,
regelmatig auteur van artikelen in de Koerier.
Fons is ook een fanatiek schaatsfan en reist de
hele wereld af naar toernooien waaraan
Nederlandse schaatsers deelnemen. Dat doet hij
altijd met een groep mede-enthousiastelingen, en
voor die groep schrijft Fons ook altijd verslagen
van andere uitstapjes. Ook in mei deed hij dat
weer; we hadden iedere avond geen kind aan
hem… Fons is de rotste niet; hij gaf vriendelijke
toestemming om zijn tekst te gebruiken voor een artikel in deze Koerier. Een
flink artikel met afbeeldingen, en het is dan ook het enige in deze aflevering.
Fons maakte de foto’s, tenzij anders vermeld. Een voorbeeld van een foto van
Fons is te zien op de voorkant van deze
aflevering. Een prachtig beeld van het
Deutscher Soldatenfriedhof Menen. De
foto hierboven is uiteraard niet van de
hand van Fons, maar van uw redacteur!
En die links is van Julie Winkelman; twee
deelnemers betrapt op de trappen van de
Menin Gate in Ieper, in een serieus
onderonsje!
Het artikel gaat voor een groot deel over
militaire geschiedenis, maar ook enkele
andere aspecten, en zeker het sfeerbeeld, laten we uiteraard niet onberoerd.
Fons neemt ons mee langs alle plekken die we bezochten. Flink wat militaire
begraafplaatsen, een archeologische opgraving, enkele kerken, bunkers en
oudere verdedigingswerken, monumenten en ook een nieuw museum dat we
nog niet eerder bezochten.
Na afloop wel wat korte mededelingen, maar daar blijft het bij. Veel leesplezier!
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Zondag 1 mei 2022
- Poolse pantserdivisie
We mogen deze zondagmorgen gewoon
uitslapen, want we vertrekken pas om tien
uur uit Leiden. We willen onderweg namelijk
het Maczek Memorial Breda bezoeken en dat
opent pas om elf uur. 'We' zijn op deze reis
Dik, die ik al ken vanaf de middelbare school,
zijn dochter Julie en zijn oud collega Rob en
ikzelf. Het zonnetje schijnt al vriendelijk
tussen de wolken door en met een zacht
windje in de rug rijden we naar het zuiden.
Tegen elf uur stoppen we bij de Poolse
militaire begraafplaats aan de Ettense Baan
in Breda. Achter dat ereveld ligt het
gloednieuwe museumpje, waar met
filmbeelden, foto's en voorwerpen de
geschiedenis wordt verteld van de Eerste
Poolse Pantserdivisie. Het museum is
genoemd naar generaal Maczek, de
commandant van de divisie die onder meer
het westen van Noord-Brabant heeft bevrijd.

Eind juli 1944 maakte de divisie de oversteek
naar Normandië. Na de geallieerde uitbraak
uit Normandië achtervolgde de Poolse Eerste
Pantserdivisie de Duitsers langs de Franse en
Belgische kust. De divisie bevrijdde onder
andere op 6 september 1944 Kemmel, waar
we deze week gaan kamperen, en werd
halverwege de maand ingezet om de
oostelijke helft van Zeeuws-Vlaanderen te
bevrijden. Eind september werd de divisie
verplaatst naar het westen van NoordBrabant. Op 29 oktober 1944 werd Breda
dankzij het persoonlijke ingrijpen van
generaal Maczek zonder burgerverliezen
bevrijd. Toen een Canadese artillerie-eenheid
de toren van de Grote Kerk in Breda wilde
beschieten, verbood generaal Maczek zelf via
de radio om de Duitsers met kanonvuur te
verdrijven.
In april 1945 betrad de Poolse Eerste
Pantserdivisie Duits grondgebied en via
Overijssel bevrijdde de divisie het oosten van
Drenthe en Groningen. Tot 1947 voerden de
Polen bezettingstaken uit in Noord-Duitsland
waarna de pantserdivisie ontbonden werd. De
meerderheid van de soldaten kon niet terug
naar het inmiddels communistische Polen en
moest een nieuw leven beginnen in het
Westen. De Poolse veteranen van de divisie
verspreidden zich over de hele wereld. Ze
vestigden zich met name in Groot-Brittannië
en Canada, maar ook in België en Nederland,
vooral in de omgeving van Breda1.
Het museum heeft maar liefst 80 vrijwilligers
om de collectie te beheren en bezoekers rond
te leiden. Tot besluit van het museumbezoek
drinken we een kopje koffie of thee.

Stanislaw Maczek
31.03.1892 – 11.12.1994
(bron: wikipedia)

De divisie bestond uit Poolse soldaten die na
de val van Polen in 1939 via Hongarije en
Italië naar Frankrijk waren gevlucht. Daar
vochten ze in mei en juni 1940 voor de
tweede maal tegen de Duitsers, waarna ze
naar Engeland uitweken. In 1942 werd in
Schotland het Eerste Poolse Legerkorps
opgericht, waarvan de Eerste Pantserdivisie
het belangrijkste onderdeel was.
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In het Memorial, met op de voorgrond een uniform
van generaal Maczek (foto: Julie Winkelman)

Voor wie nog meer wil weten over de Poolse
opmars in 1944 en 1945; zie de Koeriers 142, 143
en 144. Daarin schetst Onno van Gent de
gebeurtenissen uitgebreid. Daaruit komt ook het
gebruikte kaartje, oorspronkelijk van Wikipedia.
1
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De bewegingen van de 1e Poolse Pantserdivisie (boven).
De Poolse begraafplaats in Breda. Met het Memorial op de achtergrond.
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- Op de camping
We halen boodschappen voor het avondeten
en rijden dan in één ruk door naar camping
Ypra op de Kemmelberg. De
campingbeheerder heeft voor ons een heel
veld vrijgehouden en we kunnen onze tenten
ruim opzetten. Het is nog steeds lekker weer,
maar tegen het eind van de middag begint
het toch af te koelen. Op onze eerste avond
gaan we lekker barbecueën. We smullen van
de speklapjes, braadworst en hamburgers
met gemengde sla, druiven, tomaten en
komkommer (goed bezig hè?) en, zeer
toepasselijk op een dag die begon met een
bezoek aan een museum over een
pantserdivisie, ook nog een heerlijke
huzarensalade.
Maandag 2 mei 2022
- Tyne Cot Cemetery
Gewoontegetrouw begint de dag met een
bezoek aan bakker Pauwelyn in Kemmel. We
ontbijten heerlijk in de zon en gaan dan op
weg naar de eerste bestemming van
vandaag, Tyne Cot Cemetery. In juli 1917
begon de derde slag bij Ieper, die later
bekend werd als de slag om Passchendaele.
Van juli tot begin november 1917 streden
Britse, Canadese en Australische soldaten op
het volledig verwoeste en in een
levensgevaarlijk moeras veranderde slagveld
ten noordoosten van Ieper tegen de zich
hardnekkig verdedigende Duitse militairen.
De slag eindigde begin november 1917 met
de verovering van de in puin geschoten
resten van het dorp Passendale.

door Australische soldaten in oktober 1917
werd in de bunker een verbandplaats
ingericht. Rondom de bunker werd een kleine
begraafplaats aangelegd, die na de oorlog
werd uitgebreid met de graven van de in de
omringende velden opgegraven stoffelijke
resten van zo'n 12.000 soldaten van het
Gemenebest. Op de muur achter de
begraafplaats staan de namen van een kleine
35.000 militairen die na 15 augustus 1917 in
de omgeving van Ieper zijn gesneuveld en
waarvan onbekend is waar ze begraven
liggen. Daarmee is Tyne Cot de grootste
begraafplaats van militairen van het Britse
Gemenebest ter wereld. Bovenop de bunker
staat het 'Cross of Sacrifice', dat op alle
begraafplaatsen van het Gemenebest staat,
waar meer dan veertig militairen begraven
liggen.

De opmars tijdens het offensief van juli tot
november 1917
(bron: Ypres 1914-1918, Michelin 1919)

Een beeld van de verwoesting in de omgeving van
Ieper (soldaten van de Australische 4e Divisie;
29 oktober 1917
(bron: Australian War Memorial via Wikipedia).

Een van de Duitse linies was bekend als de
Flandern I Stellung. De Duitsers hadden hun
verdedigingslinies versterkt met betonnen
bunkers, waarvan er een gecamoufleerd was
als een boerderij, waardoor de Britse
militairen deze bunker de bijnaam Tyne
Cottage of Tyne Cot gaven. Na de verovering
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Tyne Cot Cemetery, met rechts de Memorial tot he
Missing. Op de volgende bladzijde nog een foto van
deze begraafplaats, met een doorkijkje naar de
torens van Ieper (foto’s: Dik Winkelman)
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- Brothers in Arms
Ons tweede doel van vandaag is het nieuwe
'Brothers in Arms' gedenkteken bij het
Polygoonbos. In 1916 namen de broers Jim
en Jack Hunter dienst in het Australische
leger en in 1917 werden ze hier ingezet. Op
26 september 1917 moest broer Jack in
opdracht van zijn commandant een glimmend
stuk metaal verwijderen uit het niemandsland
tussen de Australische en Duitse linies.
Volgens de commandant hadden de schutters
last van het hinderlijk schitterende voorwerp.
Net toen Jack de plek bereikt had, ontplofte
er vlak bij hem een granaat en zwaargewond
strompelde hij terug naar de eigen linies,
waar hij in de armen van zijn broer Jim
overleed.

Er waren meer soldaten gesneuveld en
voordat Jim zijn broer naast zijn kameraden
begroef, wikkelde hij het dode lichaam in een
stuk zeildoek en legde hem met opzet met
zijn hoofd naast de voeten van de andere
gesneuvelden, zodat hij de stoffelijke resten
later eenvoudig zou herkennen. Jim was
vastbesloten om na de oorlog het lichaam
van zijn broer mee terug te nemen naar
Australië en nam de plek van de
begraafplaats, in de bocht van een weg, goed
in zich op, zodat hij die later terug zou
kunnen vinden.

Tafereel op de muur van het café van
Johan Vanderwalle, initiatiefnemer
(foto: Dik Winkelman)
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Het tafereel op de zijmuur van het café in zijn geheel. Het monument is langs de weg naar links, al snel aan de
linkerkant. De foto is genomen vanaf de ingang van een ruime parkeerplaats (foto: Dik Winkelman)

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog
werd het totaal verwoeste landschap zoveel
mogelijk in originele staat hersteld, waarbij
alleen de weg een paar meter werd
verplaatst, precies over de Australische
graven. Daardoor kon Jim tot zijn immense
verdriet het graf van zijn broer niet meer
terugvinden en moest hij met lege handen
naar huis en zijn bedroefde vader terugkeren.

Australian War Memorial. Waarschijnlijk
is Jack de linker persoon.
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In 2006 werden in deze hoek van het
Polygoonbos wegwerkzaamheden uitgevoerd
en daarbij werden de Australische graven,
waaronder dat van Jack Hunter, ontdekt. De
plaatselijke restauranteigenaar en
amateurarcheoloog Johan Vanderwalle werd
zo gegrepen door het verhaal van de
Australische broers, dat hij besloot in een
weiland tegenover zijn restaurant een
monument voor de broers te laten bouwen.
Ondanks tegenwerking van officiële instanties
en de coronacrisis, maar met hulp van enkele
gulle gevers uit Australië, werd in de
afgelopen jaren een mooi monument
gebouwd, dat inmiddels bijna is voltooid. Het
monument bestaat uit een groot bronzen
beeld van Jim die zijn stervende broer Jack in
de armen houdt en een steen met een deel
van de tekst van het lied 'Brothers in Arms'
van de Dire Straits. Jack Hunter en de vier
andere hier gevonden Australiërs werden op
4 oktober 2007 herbegraven op Buttes New
British Cemetery in Zonnebeke2.

Zie voor het verhaal:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2015/04/25/broedert
ragedie_krijgthappyend-1-2139749/
2
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Noot van de redactie:
We bezochten in mei jl. niet het graf van Jack
Hunter op Buttes New British Cemetery. We
hadden tijdens ons bezoek niet helemaal scherp
dat hij daar was herbegraven. Bij het publicatiegereed maken van deze Koerier speurde uw
redacteur in zijn foto-archief om wel een foto van
de begraafplaats op te nemen. We bleken de
begraafplaats bezocht te hebben op 10 november
2007; slechts ruim een maand na de
herbegrafenis! Tot verbazing en verrassing van de
redactie, bleken er ook foto’s in het archief te
zitten van de nieuwe graven! Hierboven dat van
Jack Hunter; hieronder die van alle vijf de
herbegraven Australische soldaten. Naast die van
Jack Hunter, konden alleen de stoffelijke resten
van één andere soldaat worden geïdentificeerd. Die
waren van sergeant George Calder. In 2008, het
jaar na de herbegrafenis, kon alsnog ook soldaat
George Richard Storey worden geïdentificeerd.
Als derde foto een overzicht van de begraafplaats
vanaf de Butte; de kogelvanger van de voormalige
schietbaan.
We geven het woord weer terug aan Fons!

- Bos van Ploegsteert
Nog onder de indruk van dit ontroerend
mooie verhaal en monument eten we een
broodje op de parkeerplaats en rijden via het
Ierse monument bij Mesen naar het bos van
Ploegsteert. Bij dit bos vond op Eerste
Kerstdag 1914 een wonderlijke gebeurtenis
plaats. Engelse militairen hoorden hun Duitse
tegenstanders kerstliedjes zingen en sloten
zich daarbij aan. Even later werd uit de
Duitse loopgraven geroepen dat als de
Engelsen niet zouden schieten, de Duitsers
ook de wapens zouden laten zwijgen en kort
daarna ontmoetten beide partijen elkaar in
het niemandsland om sigaretten en
kerstgeschenken uit te wisselen.

Verbroedering aan het front
(bron: The War Illustrated – Volume 2, 1915)

Een van de soldaten haalde een voetbal
tevoorschijn en spontaan werd een
interlandwedstrijd Engeland-Duitsland
gespeeld. Ik heb nergens iets gelezen over
de uitslag, maar ongetwijfeld wonnen de
Duitsers door een gelukkig doelpunt in de
laatste minuut. Ter herinnering aan deze
wedstrijd heeft Michel Platini, de voorzitter
van de UEFA, hier een paar jaar geleden een
klein monumentje onthuld. Het monument is
duidelijk erg populair onder voetballers, want
voor het beeldje liggen allemaal voetballen
met de handtekeningen van de elftallen die
de ballen hebben geschonken.
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Boven een foto van het beschreven monument.
Ook iets verder van de plaats delict wordt aandacht
besteed aan het Kerstbestand. Het beeld hieronder
staat op de Markt in het centrum van Mesen. Het
staat voor de ingang van het Toeristisch Infopunt,
waar uitgebreid aandacht wordt besteed aan de
strijd in deze omgeving in de Eerste Wereldoorlog.
Het beeld is gemaakt door Andrew Edwards en
werd op 22 december 2015 onthuld door de
Vlaamse minister-president, de burgemeester van
Mesen en de ambassadeurs van het Verenigd
Koninkrijk en de Bondsrepubliek Duitsland.
(foto Dik Winkelman 4 mei 2018)

Toronto Avenue Cemetery; Anzac Day – 25 april –
is nog niet zo lang geleden (foto: Dik Winkelman)

Het vrolijke gezelschap in het Bos van Ploegsteert
(foto: Dik Winkelman)

Aan deze kant van het bos ligt een vijftal
kleine oorlogsbegraafplaatsen, waar
voornamelijk Australische en Britse soldaten
begraven liggen. We bezoeken deze
begraafplaatsen uiteraard alle vier. Op een
van de begraafplaatsen liggen naast elkaar
twee militairen begraven, Oldman en Robbie,
en we kunnen het natuurlijk niet laten om
Rob, de oudste van ons groepje, met de
beide grafstenen op de foto te zetten.
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- Kemmelberg, hyacinten, een
wielerronde en monumenten!
Op de terugweg naar Kemmel doen we
inkopen voor het avondeten en om half vijf
zijn we weer terug op camping. Ik heb dus
nog alle tijd voor een wandeling over de
Kemmelberg. In deze tijd van het jaar staan
de boshyacinten in volle bloei en de VVV
heeft drie wandelroutes uitgezet door de
bossen in de omgeving, waarvan er eentje
over de Kemmelberg voert. Wie de
wielerklassieker Gent-Wevelgem wel eens
gezien heeft, weet dat de Kemmelberg hele
steile hellingen kent en de weg vanuit
Kemmel gaat dan ook met een flink
stijgingspercentage omhoog naar het eerste
veld met hyacinten. Door het mooie voorjaar
zijn de bloemen al een beetje over hun top,
maar daardoor wordt de kleur blauw nog wat
intenser en tussen de bomen zie je dan ook
een schitterend blauw bloementapijt. De
wandelroute loopt over de top van de
Kemmelberg, langs het monument voor de
Franse militairen die hier het Duitse
voorjaarsoffensief van april 1918 wisten te
stuiten.
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Vanaf het monument loopt de weg met een
grote boog om de berg omlaag naar het
Franse 'Ossuaire', het massagraf waar meer
dan 5700 in deze omgeving gesneuvelde
Franse soldaten begraven liggen. Blijkbaar is
hier onlangs een herdenking geweest, want
aan de voet van het monument liggen verse
bloemstukken.

Vlakbij het monument begint een tweede
strook met boshyacinten en via het bos en
het dorp Kemmel loop ik terug naar de
camping, waar Julie en Dik ondertussen een
lekkere maaltijd hebben bereid van
kipshoarma met krieltjes en sla.
We zijn net klaar met eten als de boer aan
wiens land de camping grenst begint zijn
akker te parfumeren. Het is maar goed dat
we net ons eten op hebben, want met een nu
niet bepaald frisse noordenwind blaast de
dikke mestlucht over de camping. In België
hebben ze blijkbaar nog geen
strikstofproblemen, dus de mest wordt niet
netjes in de grond geïnjecteerd, maar met
een flinke boog over het land gesproeid.
Na de koffie is het tijd voor een spelletje
Kubbas. Dat is een grappig spel voor twee
teams. Ieder team zet vijf houtblokken op
een rij en midden op het speelveld wordt een
groter houtblok neergezet, de koning. Ieder
team moet proberen met zes stokken de
houtblokken van de tegenstander om te
gooien. Wie alle blokken van de tegenstander
heeft omgegooid én de koning, heeft
gewonnen. Na afloop van het spel zoeken we
gauw de groepstent op, want het is vanavond
helder, dus het koelt snel af.
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Kubbas op de camping!
(foto: Dik Winkelman)

Dinsdag 3 mei 2022
- Kemmel
Een hinderlijk een wekker imiterende vogel
maakt me al om even na zeven uur wakker
en tegen acht uur loop ik de heuvel af naar
de bakker in Kemmel. Bij de strijd in 1918 is
het dorp Kemmel volledig verwoest en in de
jaren 1920 weer opgebouwd. Op
verschillende gevels is met muurankers of op
gevelstenen het bouwjaar aangegeven: 1921,
1923. Kemmel is niet groot, maar ondanks
dat zijn er toch nog verschillende winkels en
restaurants, waaronder dus bakker Pauwelyn.
Het dorp ligt tegen de helling van de
Kemmelberg aan gebouwd en midden in het
dorp staat een imposante kerk. Zowel achter
de kerk als wat lager op de helling, achter de
tuin van het vroegere Chateau Kemmel
bevinden zich Britse begraafplaatsen.

- De abdij van Ename
Vandaag gaan we op zoek naar wat oudere
geschiedenis. In het plaatsje Ename bij
Oudenaarde willen we enkele musea en de
opgegraven restanten van de abdij van
Ename bezoeken. Rond het jaar 1000 was de
Schelde de grens tussen het koninkrijk
Frankrijk en het Duitse keizerrijk en keizer
Otto liet op de oostoever van de Schelde drie
vestingen bouwen om de westgrens van zijn
rijk te beschermen: Antwerpen, Oudenaarde
en Valenciennes. Rond die vestingen
ontstonden nederzettingen en in het plaatsje
Ename werd een abdij gebouwd. Tijdens de
godsdienstoorlogen aan het eind van de 16e
eeuw werd de abdij tot de grond toe
afgebroken. Alleen de kerk werd gespaard. In
later jaren werd de abdij weer opgebouwd,
maar na de Franse revolutie werd de abdij in
1795 opnieuw, en nu definitief, verwoest. In
1941 werden de restanten van de abdij bij
opgravingen blootgelegd en die zijn nu te
bezoeken.

Scene in het museum (foto: Dik Winkelman)

Het verwoeste Chateau Kemmel, met de
Kemmelberg op de achtergrond. Foto kort na de
oorlog (bron: Ypres 1914 – 1918, Michelin 1919)
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In het museum wordt de geschiedenis van de
abdij en het plaatsje Ename verteld met
behulp van verschillende opgegraven
voorwerpen en enkele levensgrote diorama's.
Aan de hand van een computeranimatie kun
je zien hoe het plaatsje er in de 16e eeuw
uitzag. In het park bij de opgravingen eten
we ons brood op en daarna bezoeken we een
tweede museum, waar op de begane grond
getoond wordt hoe met moderne technieken
sporen in het landschap zichtbaar gemaakt
worden. Op de hogere verdiepingen wordt
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getoond hoe het landschap in deze streken
zich in de afgelopen 15.000 jaar heeft
ontwikkeld en hoe de natuur in recente tijden
door toedoen van de mens in hoog tempo
achteruit gaat.

Het opgravingspark met de resten van de ruïne

- Duitse loopgraven
We stappen weer in de auto en maken een
extra stop bij de Koppenberg. In het tweede
museum zagen we hoe daar een paar jaar
geleden Duitse oefenloopgraven uit de Eerste
Wereldoorlog zijn ontdekt. Om hun troepen
te oefenen in het bestormen van Engelse en
Franse loopgraven, werden die op
verschillende plaatsen achter het front
nagebouwd en op de Koppenberg zie je
tussen de bomen nog vage sporen van die
loopgraven en enkele bomkraters. Het is
even zoeken naar een toegangsweg, maar
daar staan inderdaad en paar
informatieborden. Zonder die borden hadden
we nooit geweten dat de greppels in het bos
restanten van loopgraven waren, maar het is
toch best bijzonder dat die na ruim honderd
jaar nog zichtbaar zijn.

De Duitse loopgraven zijn herkenbaar in het
landschap, hoewel dat ter plekke beter lukt
dan op de foto (foto: Dik Winkelman)
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Via de Aldi rijden we weer terug naar de
camping. Helaas trekt de wind wat aan en
schuiven er steeds wolken voor de zon, maar
we houden stug vol en eten ons avondeten
buiten voor de tent op.
Woensdag 4 mei 2022
Vannacht was het de helderste en dus
koudste nacht tot nu toe. Het kost dus even
moeite om uit de warme slaapzak te kruipen,
maar de zon schijnt uitbundig en dat lokt ons
naar buiten. Onderweg naar de bakker zie ik
dat de boeren druk bezig zijn geweest en het
ruikt afwisselend naar vers gemaaid gras en
vers gemeste klei. Het eerste geurt toch wat
aangenamer dan het tweede. Op woensdag
en donderdag is de bakker gesloten, maar
gelukkig heeft restaurant en minisuper l'Aise
ook verse croissants. De wind is gaan liggen
en de zon heeft de nachtelijke kou allang
verjaagd als we gaan ontbijten.
- Begraafplaatsen
Vandaag gaan we een paar plaatsen
bezoeken, waar we nog niet eerder zijn
geweest, terwijl we toch al heel wat keren
deze streken bezocht hebben. Van Kemmel
rijden we binnendoor naar het Franse
grensplaatsje Werviq-Sud. Op de
gemeentelijke begraafplaats liggen Engelse
en Franse militairen begraven. De Engelse
graven dateren allemaal uit de Eerste
Wereldoorlog, maar er liggen Franse soldaten
uit beide wereldoorlogen en ook uit de latere
koloniale oorlogen.

Een klein stukje buiten Werviq-Sud ligt een
Duitse oorlogsbegraafplaats, waar een kleine
2500 militairen begraven liggen. Boven de
meeste graven staan kruisen, maar er staat
ook een klein aantal grafstenen van Joodse
gesneuvelden. Hierboven een voorbeeld
daarvan.
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- Wervik
Via de brug over de grensrivier de Douve
rijden we naar het Belgische Wervik. We
willen hier een kopje koffie drinken met wat
lekkers erbij, maar het enige geopende café
heeft alleen bier. Een ander café heeft voor
ons eenvoudige zielen te moeilijke
openingstijden: Het is alleen tussen
donderdagavond en zondagavond vanaf half
twaalf 's morgens geopend. Midden in het
centrum van Wervik vinden uitgebreide
opgravingen plaats en we bewonderen het
precisiewerk van de archeologen, die laagje
voor laagje de grond wegschrapen.

slagroom en warm appelgebak hebben. De
ober komt zich bij voorbaat verontschuldigen.
Het is nog tijd voor het 'middagservies' en
daardoor kan het een minuut of tien duren
voordat de appeltaart is opgewarmd. We
krijgen alvast koffie en cappuccino mét en
chocolademelk zonder slagroom. Zo'n twintig
minuten later komt de ober met de
appeltaart. Het zijn tien 'Belgische minuten'
geworden, zegt de ober met een lachend
gezicht, maar de taart met een bolletje ijs en
een flinke klodder slagroom was het wachten
meer dan waard.
We wandelen een rondje langs de goed
verstopte kazematten en vestingmuren van
het verder wat armoedige stadje. Achter het
station bezoeken we de gemeentelijke
begraafplaats en rijden dan naar de grootste
Duitse oorlogsbegraafplaats van de Eerste
Wereldoorlog in West-Europa. Hier liggen
bijna 25.000 soldaten begraven, waarvan
maar een opmerkelijk klein aantal
onbekenden.

(Foto: Julie Winkelman)

Aan de rand van het centrum staat de
immense Sint Menarduskerk. De kerk is in de
Eerste Wereldoorlog flink beschadigd, maar
daarna in oude glorie hersteld. De kerk heeft
mooie glas-in-loodramen en een schitterend
gebeeldhouwd altaar en preekstoel. Achter in
de kerk hangt aan de muur een stenen
tafereel, dat nog van voor de beeldenstorm
van 1566 dateert en waarvan de gezichten
van de afgebeelde heiligen zijn weggeslagen.
Zie de foto hieronder!

Kazematten in Menen

- Last Post
Tegen het eind van de middag rijden we naar
Ieper. We eten een patatje bij restaurant 't
Kattekwaad aan de Grote Markt en wandelen
dan op ons gemak naar de Menense Poort. In
het informatiecentrum van de Commonwealth
War Graves Commission staat een heel knap
van legosteentjes nagebouwde poort,
compleet met hoornblazers en publiek.

- Wandeling door Menen
We eten een boterham en rijden dan door
naar de oude vestingstad Menen. Op de
Grote Markt is gelukkig een restaurant
geopend, waar ze koffie, chocolademelk met
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afgelopen. We rijden terug naar de camping
voor een welverdiend kopje koffie of thee.

Julie en Dik Winkelman wachten op een bankje
bovenop de vestingwal…

We wachten even op een bankje bovenop de
vestingwal tot de dagelijkse ceremonie in de
poort begint. Als we rond kwart voor acht de
trap aflopen, zien we een hoop consternatie.
Een van de vrijwilligers, die het doen en laten
rond de poort in de gaten houden, is niet
goed geworden. Er zijn al hulpverleners ter
plaatse, maar even later komen een
calamiteitenarts en een ambulance
aangescheurd. De man is inmiddels
voldoende hersteld om zittend in de
ambulance plaats te nemen en even voor
achten rijdt die de poort uit.

Donderdag 5 mei 2022
Het heeft vannacht een paar spetters
geregend, maar niet veel meer dan nodig om
het stof van de auto te spoelen. Bakker
Pauwelyn is ook vandaag nog gesloten, maar
bij supermarkt Polka hebben ze superdeluxe
chocoladecroissants gevuld met
custardpudding. Op deze Bevrijdingsdag
vinden we dat wel een passend ontbijt. Het is
vanmorgen helaas zwaar bewolkt, maar
droog en er staat vrijwel geen wind.
- Ploegsteert Experience
De eerste stop van vandaag is bij een Pools
wegkapelletje midden in het centrum van
Westouter. Westouter is een van de eerste
plaatsen die de Poolse Eerste Pantserdivisie
in september 1944 in België bevrijdde. Naast
de kerk van Westouter is, zoals bij zoveel
kerken in deze omgeving, op de
begraafplaats een hoekje gereserveerd voor
Britse oorlogsgraven en ook dat bezoeken we
uiteraard.

Het leek ons wel gepast om op deze vierde
mei de Dodenherdenking in de Menense Poort
bij te wonen. Een paar minuten voor acht uur
komen drie brandweermannen
aangemarcheerd. Al vanaf de bouw van de
Menense Poort in 1928 wordt hier iedere
avond (behalve tijdens de jaren van de
Duitse bezetting van 1940 tot 1944) door
enkele brandweermannen de 'Last Post'
geblazen. We zijn hier vaker geweest, maar
het is nu veel rustiger dan de laatste jaren en
we kunnen bijna vooraan staan. Door de
coronamaatregelen en/of de Brexit ontbreken
de Engelse schoolklassen die hier in het
verleden massaal aanwezig waren.

Stipt om acht uur blazen de hoornblazers hun
signaal, waarna twee minuten stilte in acht
worden genomen. Er worden vandaag geen
kransen gelegd, dus de ceremonie is snel
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Deze week hebben we al enkele
begraafplaatsen in het bos van Ploegsteert
bezocht en vanmorgen bezoeken we het
Ploegsteert Experience, een modern museum
naast het Ploegsteert Memorial. In het
museum wordt een film vertoond met een
korte geschiedenis van de Eerste
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Deel van een diorama in Ploegsteert Experience: een onderkomen voor Nieuw-Zeelandse soldaten onder de
heuvel bij Hyde Park Corner. De tunnels werden eerder gegraven door Australiërs en boden plaats aan zo’n
1200 soldaten. In 1917 woonden de Nieuw-Zeelanders hier zeven maanden (foto: Julie Winkelman).

Wereldoorlog, waarna op een groot scherm
getoond wordt hoe de frontlinie in deze
omgeving in vier jaar oorlogstijd maar enkele
kilometers is verschoven, totdat de Duitsers
tijdens het geallieerde slotoffensief vanaf
september 1918 naar het oosten werden
teruggedreven. Op verschillende schermen
kun je vervolgens zelf een beeld krijgen van
het leven aan en achter het front en de
propagandafoto's die de oorlogvoerende
volkeren daarover te zien kregen.

Monument voor de Australische en NieuwZeelandse troepen die in deze omgeving vochten.
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Na het museum bezoeken we de
begraafplaats en het monument van
Ploegsteert, waarop ruim 11.000 namen
staan vermeld van Britse militairen die in
deze omgeving zijn gesneuveld en die geen
bekend graf hebben. Zie de foto van Julie
Winkelman hierboven. Rondom het
monument en aan de overkant van de weg
liggen daarnaast nog enkele honderden Britse
militairen begraven. Bij restaurant Auberge
drinken we een lekkere koffie of warme
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chocolademelk met slagroom met daarbij een
overheerlijke warme suikerwafel.

- De citadel van Lille
Daarna rijden we via een schitterende
binnendoorroute naar Lille. Ten noorden van
het oude centrum ligt de citadel van Lille. De
citadel zelf is militair terrein en is niet te
bezoeken, maar rondom de 17e eeuwse
vesting van de bekende Franse
vestingbouwkundige Vauban ligt een
schitterend wandelpad van een kleine twee
kilometer lang. Als we aan de wandeling
beginnen is het nog zwaar bewolkt, maar
gaandeweg trekt de lucht open en voordat we
het rondje beëindigen, kunnen de jassen en
truien uit en wandelen we heerlijk in het
zonnetje.

kruipen we gauw in de groepstent. We
wachten even tot de voetbalwedstrijd
Olympique Marseille tegen Feijenoord in
gelijkspel (0-0) is geëindigd en Feijenoord
dus de finale van de Conference League
tegen AS Roma mag spelen. Nu is de dag
helemaal geslaagd en kunnen we met een
gerust hart op bed.
Vrijdag 6 mei 2022
- Een nieuwe begraafplaats
Het was vannacht helder, dus koud, maar
vanmorgen is het nog steeds helder en het
warmt al lekker op. Ik haal weer croissants
bij de bakker en na het ontbijt gaan we op
pad, richting Frankrijk. Vandaag willen we
een aantal Britse oorlogsbegraafplaatsen en
monumenten bezoeken. We beginnen bij Le
Trou Aid Post, een begraafplaats midden in
de akkers, omringd met schitterende oude
treurwilgen.

Le Trou Aid Post (foto: Julie Winkelman)

Rob en ik doen tot besluit van deze excursie
een rondje door het centrum van Lille. De
oude straatjes zijn de moeite van een
bezoekje waard, maar de spuuglelijke
neogotische kathedraal hadden we beter over
kunnen slaan. We halen op de terugweg naar
Kemmel ingrediënten voor de barbecue en
rijden terug naar de camping. Ik heb nog
loopbenen en kan voor het eten precies heen
en terug naar het dorpje De Klijte om de
plaatselijke Britse oorlogsbegraafplaats te
bezoeken.
Tijdens het eten schijnt de zon nog heerlijk,
maar daarna koelt het weer snel af en
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Vandaar rijden we naar Fromelles. In 2008
werd in een akker naast een bos vlakbij dit
plaatsje een massagraf ontdekt, waar zo'n
250 op 19 en 20 juli 1916 gesneuvelde
Australische en Britse militairen begraven
lagen. Door latere oorlogshandelingen was de
begraafplaats verwoest en was lange tijd niet
bekend waar deze zich bevond. Uit
archiefonderzoek kwam een vermoedelijke
plaats tevoorschijn en na goed speurwerk ter
plaatse werden de graven ontdekt. Omdat
bekend was bij welke legeronderdelen de
gesneuvelde militairen dienden, werd in
Australië een oproep gedaan aan
nabestaanden en andere familieleden van
(vermoedelijk) bij Fromelles gesneuvelde
militairen om DNA af te staan. Met behulp
daarvan konden in de afgelopen jaren
ongeveer 150 Australische militairen
geïdentificeerd worden. Voor het begraven
van de gevonden stoffelijke resten werd in
2009 en 2010 speciaal een nieuwe
begraafplaats aangelegd: Fromelles
(Pheasant Wood) Military Cemetery.
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Fromelles (Pheasant Wood) Military Cemetery – eerste herbegrafenis op 30 januari 2010 (foto: Dik Winkelman)

- William Hackett VC
Het museumpje bij de begraafplaats is
vanmorgen helaas gesloten en daarom rijden
we door naar het volgende plaatsje,
Givenchy.

In de bocht van een weg is enkele jaren
geleden het Tunnelers Memorial geplaatst,
een monument voor de mijnwerkers die hier
aan het werk zijn gezet om tunnels onder de
Duitse linies te graven.
Tijdens die graafwerkzaamheden stortte een
deel van een tunnel in aanbouw in. Een deel
van de gravers kon wegkomen, maar William
Hackett besloot bij een gewonde maat te
blijven wachten tot er hulp kwam. Voordat er
hulp kwam stortte de tunnel helemaal in en
begroef de beide soldaten. Soldaat Hackett
heeft voor zijn heldendaad de hoogste Britse
militaire onderscheiding, het Victoria Cross,
ontvangen en omdat zijn ondergrondse graf
nooit is gevonden, wordt hij herdacht op het
Ploegsteert Memorial, waar wij gisteren
waren3.
- Commonwealth War Graves
Commission
We eten een boterham bij het monument en
rijden dan verder langs diverse Britse
begraafplaatsen. In de dorpen achter het
front werden gesneuvelde militairen in eerste
In Koerier 184 van maart 2020 verscheen van de
hand van Hans Molier een artikel over William
Hackett. In het artikel wordt ook ingegaan op de
onthulling van het monument op 19 juni 2010.
3
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instantie vaak op bestaande begraafplaatsen
rond de dorpskerken begraven. Later werden
deze begraafplaatsen, als er ruimte was,
uitgebreid met een militair gedeelte. Op
plaatsen waar veel soldaten gesneuveld
waren, zowel op het slagveld als bij
veldhospitalen, werden vaak midden in de
akkers begraafplaatsen aangelegd. Al die
begraafplaatsen worden in opdracht van de
Commonwealth War Graves Commission
keurig onderhouden. Het gras wordt een paar
keer per jaar gemaaid en tussen de
grafzerken en de daar geplante bloeiende
planten wordt de grond regelmatig
geschoffeld. Al die honderden
begraafplaatsen zien er dus altijd keurig uit.
De meeste graven dateren uit de Eerste
Wereldoorlog, maar er zijn hier ook
honderden Britse militairen begraven, die in
mei 1940 tijdens de terugtocht naar
Duinkerken zijn gesneuveld.

loofbossen en weilanden. De wegbermen zijn
een bonte bloemenzee met fluitenkruid,
boterbloemen, koekoeksbloemen en nog veel
meer soorten, waar ik de naam niet van ken.

Uitzicht vanaf de Monteberg

Op de begraafplaats bij de kerk van
Dranouter liggen verspreid over drie veldjes
enkele tientallen gesneuvelde militairen
begraven. De grote kerk zelf is geopend en
die ziet er nogal wonderlijk uit. Het is een
zogenaamde hallenkerk, met een hoog
middenschip en twee zijbeuken. Over de volle
lengte van de kerk is een van de zijbeuken
afgeschermd met een plastic gordijn. Ik kan
het niet laten even achter dat gordijn te
kijken en tot mijn verrassing blijkt dit deel
van de kerk ingericht als sporthal. Op de
grond zijn de lijnen van een basketbalveld
geschilderd en achterin de kerk staan
turnattributen. Ja, je zal maar een sporthal
nodig hebben en een halve kerk leeg hebben
staan.

Als voorbeeld van de vandaag door ons bezochte
Britse militaire begraafplaatsen: Mont-Bernanchon
British Cemetery in Gonnehem. We bezoeken hier
de graven van 168 soldaten die geïdentificeerd
konden worden. Zij kwamen vooral om het leven
tijdens de laatste Duitse opmars van april 1918.
Eind mei 1940 werd hier opnieuw gevochten. Twee
van de gesneuvelden zijn uit die periode.
(foto: Dik Winkelman)

We stoppen nog even bij een supermarkt
voor minipizzaatjes voor het avondeten en
rijden dan terug naar de Kemmelberg. Omdat
het vandaag alweer de laatste volle dag van
deze reis is, drinken we bij restaurant
Hollemeersch een afscheidsborrel en genieten
we van het schitterende uitzicht vanaf het
terras over de wijde omgeving.
- Van Dranouter naar Loker
Het is pas half vijf en het weer nodigt uit om
nog een wandeling te maken. Aan deze kant
van de Kemmelberg ligt ook nog een aantal
Britse oorlogsbegraafplaatsen. Van het
restaurant loopt de weg via de Monteberg
omlaag naar het dorpje Dranouter. Tegen de
zuidhelling van de heuvel staan
druivenranken en de weg loopt langs
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Een paar honderd meter op de weg van
Dranouter naar Loker ligt de kleine Locre
number 10 Cemetery. Naast een aantal Britse
militairen zijn daar enkele tientallen Duitse
militairen in verzamelgraven begraven. Een
klein stukje richting Loker begint een
onverharde weg die heen en weer en op en
neer over de flanken van de Kemmelberg en
de daarnaast gelegen Lettenberg slingert. Dat
heen en weer slingeren is niet zo erg, maar
het op en neer gaan is zo aan het eind van de
middag een beetje veel van het goede.

verteld van enkele gesneuvelden, vaak zonen
van Italiaanse of Duitse immigranten. Een
van de gesneuvelden schreef zelfs nog
brieven in het Duits aan zijn naar de
Verenigde Staten geëmigreerde ouders,
terwijl hij vocht tegen hun vroegere
landgenoten.

Op de camping warmen we de minipizza's op
en genieten we na van een heerlijke week
kamperen.

Bij de begraafplaats eten we een broodje en
dan scheiden onze wegen. Dik brengt Julie
terug naar Zutphen en ik rij met Rob mee
naar Leiden. Zo eindigt weer een bijzonder
geslaagde reis naar de slagvelden van de
Eerste Wereldoorlog.
Fons Overdijk

Zaterdag 7 mei 2022
Vanmorgen vroeg heeft het een paar
druppels geregend, maar de zon en de wind
drogen de tenten snel en we kunnen ze droog
inpakken. Ik haal voor de laatste keer deze
reis croissantjes bij de Polka supermarkt,
want bij bakker Pauwelyn staat op deze
zaterdagmorgen een lange rij op de stoep.
Gisteren zijn heel wat gasten aangekomen op
camping Ypra en die willen blijkbaar allemaal
de dag beginnen met verse broodjes van de
warme bakker.

Ename 3 mei 2022: uw redacteur
treft een soortgenoot!

- Terugreis
Om half elf hebben we alle spullen weer
ingepakt en vertrekken we richting
Nederland. In het dorpje Beselare stoppen we
nog even om de heksentuin achter de kerk te
bekijken en rijden dan door naar de
Amerikaanse begraafplaats 'Flanders Fields'
in Waregem. Jullie kennen misschien de grote
Amerikaanse oorlogsbegraafplaats in
Margraten en in België en Frankrijk zijn nog
een paar grote Amerikaanse begraafplaatsen,
met gesneuvelden uit beide wereldoorlogen,
maar deze relatief kleine begraafplaats is niet
erg bekend. Op een viertal veldjes staan de
kruisen of Davidssterren van 365 militairen
die hier in oktober en november 1918 tijdens
het geallieerde slotoffensief zijn gesneuveld.
In het informatiecentrum worden de verhalen
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Ieper 4 mei 2022: in overpeinzing onderweg naar de Menin Gate (foto: Julie Winkelman)

losse onderdelen bouwt hij dan de figuren.
Veel van die onderdelen beelden geen
Nederlandse spullen uit, dus Bob moet heel
veel ombouwen naar Nederlandse vormen.
Voor hij tevreden is, is Bob per model zo’n 40
uur bezig. Om een perfect resultaat te
bereiken, moet vooraf ook veel onderzoek
worden verricht.

KORTE BERICHTEN EN SIGNALERINGEN

Ontzettend veel informatie over
onderwerpen met een militairhistorische achtergrond verschijnt. Vaak
is dat via digitiale nieuwsbrieven, en
vaak ontvangt uw redactie tips van
lezers en niet-lezers. Hieronder een
bloemlezing uit de in de laatste periode
ontvangen informatie. Zo mogelijk met
verwijzing/bronvermelding voor wie er
dieper in wil duiken. En met dank aan
degenen die de informatie aan de
redactie stuurden.
Miniaturen
In een eerdere Koerier besteedden we al
aandacht aan de miniaturen van onze lezer
Lex Tempelman. In de voorbereiding van
deze Koerier liepen we tegen andere fraaie
miniaturen aan. Bob Draayer uit het Gelderse
Duiven maakt sinds zo’n 15 jaar modellen
van Nederlandse soldaten van vóór 1940;
schaal 1 op 6. Als perfectionist zorgt hij
ervoor dat alle details kloppen. Uit bestelde
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Een belangrijke bron tot inspiratie daarbij is
Wilhelm Grootenhuis. Dat is een oudoom van
Bob, en die sneuvelde op 12 mei 1940 tijdens
de strijd om de Grebbenberg.
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Bob bouwde intussen zeker 100 modellen.
Deels bewaart hij ze zelf en deels verkoopt
hij ze. Bij dit korte artikel zijn twee foto’s
afgebeeld. Meer informatie en foto’s zijn te
bereiken via
https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/
2022/22/03_miniatuurfiguur

worden opgemerkt dat zij niet hun zwaarste
middelen hebben ingezet. De aanval werd
gedaan door de enige divisie van de Duitsers
die voor de aanval nog met paarden was
uitgerust.
Op dit moment is er een groot project aan de
gang om de Afsluitdijk te vernieuwen naar de
eisen van de tijd. Daarbij moet veel worden
gegraven, en dat heeft ook geleid tot
archeologisch onderzoek. Over wat daarbij
zoal is ontdekt, is te lezen op
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/304365/loo
pgraven-en-mitrailleursnesten-opgegravenbij-de-afsluitdijk-dit-is-een-feest

De foto hierboven komt van de verwijzing. Die
hieronder, gemaakt op 24 juli 2018,
is uit eigen archief.

Twee Nederlandse mariniers in Rotterdam zien de
Duitse bommenwerpers naderen.

Afsluitdijk
Toen deze dijk in de jaren dertig van de
vorige eeuw werd aangelegd, was er vooraf
overleg met het Ministerie van Oorlog. Er
ontstond immers een nieuwe verbinding met
het hart van ons land. En dat kan natuurlijk
niet zonder aanvullende militaire
maatregelen. Het resultaat waren twee naar
Nederlandse begrippen moderne
vestingwerken. Eén groep bunkers aan de
Friese kant bij Kornwerderzand. En een groep
aan de Noord-Hollandse kant bij Den Oever.
De Duitsers zijn er in mei 1940 niet
langsgekomen. Maar daarbij moet wel eerlijk
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