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De map beschrijft een beperkt aantal hotspots. West-Vlaanderen
telt 1.388 oorlogsrelicten. Dit betekent dat u langs het parcours
nog vele andere relicten kan ontdekken zoals Locre n° 10 Cemetery,
La Clytte Military Cemetery, Wulverghem-Lindenhoek Road
MilitaryCemetery … die laatste 2 telkens met meer dan 1.000
soldaten vredig in rust.

als de hotspot op of vlakbij het parcours ligt (aangeduid met
is dit de effectieve koersafstand

•

indien de beschreven hotspot niet op het parcours ligt,
wordt de afstand weergegeven vanaf de startplaats tot de
dichtstbijgelegen parcourskilometerpaal. Deze hotspots liggen
maximaal 10 km in vogelvlucht verwijderd van het parcours
(gecombineerd heren- en damesparcours)

•

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,

De parameter ‘km’ duidt op de afstand van de hotspot vanaf de
startplaats.
•

IN FLANDERS FIELDS

That mark our place; and in the sky
)

bv.: de Pool of Peace is niet aangeduid met en is dus een
nabijgelegen hotspot. Dit wil zeggen dat deze hotspot binnen een
straal van 10 km verwijderd ligt van het parcours. Concreet: de
Pool of Peace ligt op 1,75 km van het parcours, onderweg van
Kemmel naar Mesen, en dit na 180 km in de koers.

De ‘Commonwealth War Graves Commission’ (CWGC) is
verantwoordelijke voor het herdenken van bijna 1.700.000 militairen
van het Britse Gemenebest die hun leven lieten tijdens één van beide
wereldoorlogen. De graven en gedenktekens voor deze mannen
en vrouwen, die uit alle delen van het Britse Gemenebest kwamen
bevinden zich in zo’n 153 landen over de hele wereld. In West-Europa
bevinden zich ruim 4.000 CWGC begraafplaatsen en gedenktekens,
waar meer dan 800.000 gesneuvelden uit WO I en WO II herdacht
worden.
De monumenten en graven langsheen het parcours
zijn weergegeven met volgend symbool:

The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved, and were loved, and now we lie

In Flanders fields.
Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields.

Major John McCrae - 1915
Boezinge
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YPRES (MENIN GATE) MEMORIAL
De Britse regering had na de oorlog geijverd voor het behoud van (een
deel van) de ruïnes in Ieper, als symbool van de volharding in de Britse
verdediging van een verwoeste, maar nooit door de vijand ingenomen stad.
Dit idee werd niet door de Belgische bevolking gekoesterd. Uiteindelijk is het
plan voor een ‘memorial to the missing’ gekoppeld met een nationaal Brits
monument: de Menenpoort. Een gedenkteken met duaal karakter, waarbij de
buitenzijde als een triomfboog opgevat kan worden.

COORDINATEN
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FRANSE BEGRAAFPLAATS CHARLES DE POTYZE
Tijdens de Eerste Wereldoorlog bevond zich in de buurt van deze begraafplaats
een schooltje. De Franse troepen gebruikten dit schooltje als medische post.
Overleden soldaten werden begraven in de nabijheid. Deze groeide uit tot een
ware begraafplaats maar heel wat graven werden tijdens de oorlog verwoest.
Op Belgische bodem is dit de grootste Franse begraafplaats. Zo’n 4.200
Franse soldaten liggen hier begraven, waarvan 616 in het massagraf. Hier vind
je ook 69 islamitische grafstenen, bovenaan afgerond met een hoefijzerboog.
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LANGEMARKPOELKAPELLE

COORDINATEN

50.8996 · 2.9406

BROODING SOLDIER
Het Canadian Forces Memorial St. Julien, beter bekend als de ‘Canadien’
of ‘The Brooding Soldier’, herdenkt de rol van de Canadese soldaten
tijdens de Tweede Slag bij Ieper. 2.000 militairen lieten hier het leven bij de
eerste gasaanval. Het monument stelt een Canadese soldaat voor die een
traditionele militaire groet brengt aan de doden. Het park rondom dit
herdenkingsteken is aangelegd met Canadese aarde en planten. Hier sta je
dus op een stukje Canadees grondgebied.
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ZONNEBEKE

MEMORIAL MUSEUM PASSCHENDAELE 1917
In dit museum ontdek je alles over de Slag bij Passendale, een van de grootste
veldslagen van de Eerste Wereldoorlog. De dug-out in het museum laat je
even voelen hoe de soldaten in 1917 onder de grond leefden.
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ZONNEBEKE
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50.8980 · 3.0138

PASSCHENDAELE CANADIAN MEMORIAL
Het Passchendaele Canadian Memorial is een Canadees oorlogsmonument
dat de acties herdenkt van het Canadese Korps in de Tweede Slag om
Passendale tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het monument bevindt zich op
de voormalige site van Crest Farm. De Tweede Slag van Passendale kostte
het Canadese Korps 15.654 slachtoffers met meer dan 4.000 doden, in 16
dagen van gevechten. Het gebeeldhouwde kubusvormige granieten blok, het
centrale element van het gedenkteken, is gesitueerd op sleutelpunten van het
slagveld en werd gedolven in de buurt van Stanstead Quebec.
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ZONNEBEKE

CANADA GATE
Vlakbij het Passchendaele Canadian Memorial staat sinds november 2017 de
Canada Gate, een kunstwerk dat het tweede deel vormt van een gelijkaardig
kunstwerk in Canada, de Last Steps Memorial boog in Halifax. De Canada Gate
maakt zo de link tussen de laatste stappen die Canadese soldaten zetten
vooraleer in te schepen in Halifax en de laatste stappen van de Canadezen
tijdens de Slag bij Passendale.
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50.8980 · 3.0131
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ZONNEBEKE

TYNE COT CEMETERY & MEMORIAL
Tyne Cot Cemetery is de grootste Common-wealth begraafplaats op
het vasteland en ook de belangrijkste getuige van de bloedige Slag bij
Passendale. Oorspronkelijk was Tyne Cot een versterkte positie van de
Duitse Flandern I -stelling, waar Australische troepen in oktober 1917 een
eerstehulppost inrichtten. Ongeveer 12.000 soldaten liggen hier begraven.
Op het indrukwekkende Tyne Cot Memorial staan nog eens 35.000 namen
van soldaten zonder bekend graf, die na 15 augustus 1917 sneuvelden.
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50.8864 · 3.0004
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LANGEMARKPOELKAPELLE

COORDINATEN

POELCAPELLE BRITISH CEMETERY
Deze begraafplaats in Poelkapelle is de derde grootste Commonwealth
begraafplaats in de Westhoek. Poelcapelle British Cemetery ontstond pas
in 1919 door het samenbrengen van veldgraven en kleinere begraafplaatsen.
Ongeveer 7.500 soldaten zijn hier begraven. Op deze begraafplaats kan je
de grafsteen van John Condon terugvinden. Lange tijd stond hij met zijn 14
jaar bekend als de jongste gesneuvelde soldaat. Recent onderzoek toonde
aan dat John Condon vermoedelijk ouder was en dat hij mogelijks hier niet
begraven ligt.

50.9206 · 2.9706
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HOUTHULST

BELGISCHE BEGRAAFPLAATS
Deze militaire begraafplaats aan de rand van het bos van Houthulst ontstond na
de Eerste Wereldoorlog. De 1.723 Belgische graven zijn afkomstig uit veldgraven
en kleinere begraafplaatsen uit de omgeving. De meeste soldaten sneuvelden op
28 of 29 september 1918, tijdens de eerste 2 dagen van het Eindoffensief. Op
deze begraafplaats vind je ook 81 Italiaanse graven. Deze Italiaanse soldaten
waren Duitse krijgsgevangenen. Deze Belgische militaire begraafplaats is de
tweede grootste en heeft een zespuntige ster als grondplan.
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KM

53

LANGEMARKPOELKAPELLE

GUYNEMER
In het centrum van Poelkapelle vind je het Guynemer monument, als eerbetoon
aan de Franse piloot Georges Guynemer. Hij is met 53 luchtoverwinningen
een van de grootste azen in de Eerste Wereldoorlog. Op 11 september 1917
haalden Duitse troepen Guynemer neer boven Poelkapelle. Zijn lichaam
werd nooit teruggevonden. In juli 1923 werd dit gedenkteken onthuld. Een
ooievaar siert de top van het monument en verwijst daarmee naar het
‘Escadrille des Cigognes’, de eenheid waartoe Guynemer behoorde.
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LANGEMARKPOELKAPELLE
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50.9203 · 2.9172

DUITSE BEGRAAFPLAATS
STUDENTENFRIEDHOF
De Duitse militaire begraafplaats in Langemark is een van de 4 Duitse
verzamelbegraafplaatsen in België. Deze begraafplaats wordt ook wel het
‘Studentenfriedhof’ genoemd. Een aantal jonge Duitse vrijwillige soldaten
sneuvelde hier tijdens de Eerste Slag bij Ieper in 1914. Nu liggen hier meer
dan 44.300 Duitse soldaten begraven. Meer dan de helft rust samen in
het kameradengraf nabij de ingang van de begraafplaats. Ongeveer 17.000
soldaten uit dit massagraf konden geïdentificeerd worden. Hun namen vind je
terug op de blokken rondom het kameradengraf.
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LANGEMARKPOELKAPELLE

CEMENT HOUSE CEMETERY
Deze begraafplaats is genoemd naar een nabijgelegen boerderij die door Britse
eenheden als ‘Cement House’ werd aangeduid. Cement House Cemetery is
een voorbeeld van een concentratiebegraafplaats. Het was lange tijd ook
de enige Commonwealth begraafplaats waarvan het register openbleef voor
het bijzetten van nieuwe graven. Tot voor kort werden alle Britse slachtoffers
die nog in recentere jaren werden teruggevonden, bijvoorbeeld bij de aanleg
van het industrieterrein bij het kanaal, hier begraven.
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KM

55

IEPER

WELSH NATIONAL MEMORIAL PARK
Het memorial park kwam er - precies 100 jaar na het begin van WO I - na
privé-initiatief via de de werkgroep ” Welsh Memorial in Flanders- Campaign”,
in samenwerking met de Welshe regering en het gemeentebestuur van
Langemark- Poelkapelle. De cromlech (Welsh begrip voor “dolmen”) die als basis
van het monument zou dienen, werd opgetrokken in januari 2014. De bronzen
rode draak bronzen beeld, werd gesculpteerd, n.a.v. een ontwerpwedstrijd,
door de jonge Welshe kunstenaar Lee Odishow.
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IEPER

YORKSHIRE TRENCH DUG-OUTS
Dit stukje loopgraaf uit 1915 kwam in de jaren ‘90 aan het licht bij de aanleg
van een nieuw industrieterrein langs het kanaal Ieper-IJzer. De ‘Yorkshire
Trench’ ontstond na de eerste gasaanval in 1915.
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50.8883 · 2.8733
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IEPER

NEW IRISH FARM CEMETERY
Deze grote Commonwealth begraafplaats bereik je vanaf de Noorderring in
Ieper. Ze ontstond in 1917 nadat dit gebied veilig werd verklaard. Voordien liep
hier de frontlijn. New Irish Farm Cemetery bestond aanvankelijk uit 73 graven.
Na WO I breidde de begraafplaats uit met meer dan 4.500 gesneuvelde
soldaten, door de opruiming van omliggende kleine begraafplaatsen. In
ongeveer 70 % van de graven rust een onbekende soldaat.
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DIVISIONAL COLLECTION POST CEMETERY &
EXTENSION
Deze begraafplaats dicht bij de Noorderring in Ieper ontstond tijdens
de Derde Slag bij Ieper in 1917. Ze ligt vlakbij het grotere New Irish Farm
Cemetery. Overleden soldaten van een nabij gelegen medische post werden
hier begraven. De oorspronkelijke begraafplaats telde 87 graven, waaronder
1 Duits graf. Tussen 1924 en 1926 breidde deze begraafplaats uit met de
‘Extension’ en kwamen er 678 slachtoffers bij uit omliggende slagvelden en
kleinere grafvelden.

ESSEX FARM CEMETRY
JOHN MC CRAE BUNKER
Langs het kanaal Ieper-IJzer, net buiten Ieper, vind je Essex Farm Cemetery.
Deze plaats is ook wel bekend als ‘site John McCrae’. De Canadese arts John
McCrae schreef hier in mei 1915 het wereldberoemde gedicht ‘In Flanders
Fields’. In de kanaaldijk was een schuilplaats uitgegraven waar arts John
McCrae gasslachtoffers bijstond. Enkele dagen nadien ontstond zo ‘Essex
Farm Cemetery’. John McCrae stierf in 1918 en ligt begraven in Wimereux,
Frankrijk.

IJZERFRONT
KM

75

VLETEREN

BELGISCHE BEGRAAFPLAATS VLETEREN
Franse soldaten startten met de aanleg van deze begraafplaats in de herfst
van 1914. Pas vanaf juni 1916 krijgen gesneuvelde Belgische soldaten hier ook
een laatste rustplek. Na de oorlog breidde deze begraafplaats uit met graven
van Belgische soldaten. De Franse soldaten werden ontgraven en naar hun
woonplaats overgebracht. Vandaag vind je hier 1.207 Belgische graven terug.
Sinds 2008 is dit een beschermd monument.
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ALVERINGEM

BELGISCHE BEGRAAFPLAATS HOOGSTADE
Soldaten die tijdens de oorlog overleden in het nabij gelegen militair hospitaal
Clep, werden op deze begraafplaats in Hoogstade bijgezet. In 1968 breidde
deze begraafplaats uit met 117 Belgische graven vanop de opgeheven militaire
begraafplaats in Reninge. Nu vind je hier 825 graven terug, waaronder 20
Britse.
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DIKSMUIDE

IJZERTOREN
Als ereteken aan de Vlaamse omgekomen soldaten werd in 1930 de
IJzertoren plechtig ingewijd. Tijdens WO II werd de IJzertoren een symbool
voor collaboratie van een deel van de Vlaamse beweging. Een aanslag maakte
de toren in 1946 met de grond gelijk. De Paxpoort verrees uit het puin en een
nieuwe IJzertoren werd opgebouwd. Sinds 1 maart kan je in de huidige toren
het vernieuwde “Museum aan de Ijzer” bezoeken dat het verhaal vertelt van
de Belgsiche frontzone en de ontvoogding.
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DIKSMUIDE

DODENGANG
Langs de IJzer in Diksmuide vind je enkele gereconstrueerde Belgische
loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog. De Dodengang is een
loopgravenstelsel waar Belgische troepen vier jaar lang stand hielden tegen
de vijand. De stelling kreeg vlug de naam Dodengang door het grote aantal
slachtoffers in deze loopgraven. Dat kwam door de nabijheid van de Duitse
troepen, zowel aan de overkant van de Ijzer als tegenover de “kop” van de
Dodengang in de Ijzerdijk.
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DIKSMUIDE

DUITSE BEGRAAFPLAATS VLADSLO
Al tijdens de Slag aan de IJzer in oktober 1914 werden Duitse gevallen soldaten
begraven in het nabijgelegen Praetbos. In de jaren ’50 werden verschillende
Duitse begraafplaatsen samengevoegd op de huidige begraafplaats in
Vladslo. Nu liggen hier meer dan 25.000 soldaten. Ook Peter Kollwitz heeft
hier zijn laatste rustplaats. Hij sneuvelde in 1914. Zijn moeder, kunstenares
Käthe Kollwitz, eerde haar zoon met het beeldhouwwerk ‘Het Treurende
Ouderpaar’.
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DIKSMUIDE
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51.0861 · 2.8844

BELGISCHE BEGRAAFPLAATS KEIEM
Deze begraafplaats in Keiem werd pas aangelegd na de Eerste Wereldoorlog.
Hier vind je de graven terug van bijna 590 Belgische soldaten die sneuvelden in
de omgeving van Diksmuide. Een groot aantal van deze soldaten liet het leven
bij gevechten om Keiem op 18 en 19 oktober 1914. Zo’n 60 % van de graven
op deze Belgische militaire begraafplaats herdenkt een onbekende soldaat.
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NIEUWPOORT

COORDINATEN
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NIEUWPOORT

BELGISCHE MILITAIRE BEGRAAFPLAATS
RAMSKAPELLE
Vlakbij het fietspad de Frontzate, ligt de Belgische militaire begraafplaats van
Ramskapelle. Deze begraafplaats ontstond na de oorlog. Veldgraven uit het
onder water gezette gebied en graven vanop gemeentelijke begraafplaatsen
uit de buurt werden samengevoegd. In 1952 kwam tijdens het ploegen het
lichaam van een Belgische soldaat aan de oppervlakte. Hij kreeg een laatste
rustplaats op deze begraafplaats. Zijn graf heeft tot op vandaag nog geen
grafsteen.

SLUIZENCOMPLEX GANZEPOOT
‘De Ganzepoot’: de naam verwijst naar de vorm van het gehele complex.
Deze plek speelde een cruciale rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. In oktober
1914 zorgde het openen van de sluizen voor de onderwaterzetting van de
IJzervlakte. Daarmee kwam een einde aan de opmars van de Duitse troepen.
Het Belgische leger heeft de onderwaterzetting de hele oorlog op peil
gehouden.
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NIEUWPOORT

KONING ALBERT I MONUMENT
Aan het sluizencomplex staat het gedenkteken voor de Belgische frontsoldaten
en hun aanvoerder Koning Albert I. Dit monument kwam er op initiatief van
de nationale (oud)strijdersbond in 1938. Het is opgetrokken uit klei, gedolven
langs de IJzer. De roestkleurige vlekken in de gele bakstenen zijn veroorzaakt
door munitieresten uit de Eerste Wereldoorlog. Bovenop het monument kan je
genieten van het zicht over de IJzervlakte en de stad Nieuwpoort. In oktober
2014 opent hier het nieuwe bezoekerscentrum De Ganzepoot.

COORDINATEN

51.1359 · 2.7558
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VEURNE

BELGISCHE BEGRAAFPLAATS STEENKERKE
In Steenkerke, nabij Veurne, vind je een Belgische militaire begraafplaats.
Hier liggen 508 Belgische soldaten begraven. Tijdens WO I was er in de
nabijheid van Steenkerke een hulppost. Soldaten die hier overleden, werden
begraven op deze begraafplaats. Tot 1932 had korporaal Joe English hier
zijn laatste rustplaats. Nu kan je het graf van Joe English terugvinden in de
crypte van de IJzertoren. Op de begraafplaats van Steenkerke vind je nog 9
heldenhuldezerkjes, ontworpen door Joe English.
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VEURNE

VRIJ VADERLAND BELEVINGSCENTRUM
‘Vrij Vaderland’ focust niet op het slagveld, maar op het kleine laatste stukje vrij
België dat overbleef, de zogenaamde Belgische Sector. Van hieruit slaagde
Koning Albert I erin stand te houden tegen de Duitse bezetter. We beleven het
verhaal achter het front, het dagelijkse leven in dit stukje onbezet gebied en
zien een ware smeltkroes van mensen samen, multiculturaliteit avant la lettre.
‘Vrij Vaderland’ brengt dit verhaal in een sfeervolle scenografie.
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FRANS OSSUARIUM
Op de stedelijke begraafplaats in het centrum van Veurne is een Frans
massagraf aanwezig. Een 80-tal Franse soldaten liggen hier begraven.
Op deze begraafplaats vind je ook een Frans ereperk met zo’n 150 graven.
Tussen de Franse kruisjes staan ook 8 Arabische zerken. Hier kan je ook
het graf terugvinden van Karel Cogge. Hij speelde een cruciale rol bij de
onderwaterzetting van de IJzervlakte in 1914.
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VEURNE

VEURNE STADHUIS
Het stadhuis speelde vooral aan het begin van de oorlog een belangrijke rol.
Midden oktober 1914 kwam de Generale Staf van het Belgisch Leger zich in
het stadhuis vestigen, met de bovenzaal als werkkabinet van Koning Albert.
In het stadhuis werden o.m. de besprekingen gevoerd die zouden leiden tot
de onderwaterzetting van de IJzervlakte. Hij ontving er bovendien tal van
belangrijke internationale figuren, zoals de Franse Generaal Foch, de Franse
president Poincaré, de Britse koning George V …
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DE PANNE

BELGISCHE BEGRAAFPLAATS ADINKERKE
Deze Belgische militaire begraafplaats is in het begin van WO I ontstaan, als
uitbreiding van het bestaande kerkhof. In de periode 14-18 bevond het militaire
hospitaal Cabour zich in Adinkerke. Vandaar dat heel wat soldaten die in dit
hospitaal overleden, hier begraven werden. Heel wat militairen van speciale
diensten liggen hier begraven. Dit toont aan dat het front tijdens de oorlog
een heel eind van deze plaats vandaan lag. Je vindt op deze begraafplaats nu
zo’n 1.650 Belgische graven terug.
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DE PANNE

COORDINATEN

51.0874 · 2.6029

BELGISCHE BEGRAAFPLAATS DE PANNE
Achter de gemeentelijke begraafplaats van De Panne vind je de grootste
Belgische militaire begraafplaats in West-Vlaanderen. Hier liggen ongeveer
3.370 Belgische soldaten begraven. Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed het
hotel L’Océan in De Panne dienst als hospitaal. Soldaten die er aan hun
verwondingen overleden, vonden een laatste rustplaats op deze begraafplaats.
Zowat de helft van de hier begraven Belgische soldaten liet het leven tijdens
het Eindoffensief in 1918.

OORLOG ACHTER HET FRONT
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VEURNE

PASTORIE HOUTEM / JOE ENGLISH - VINKEM
Begin 1915 verliet het Groot Hoofdkwartier het stadhuis van Veurne vanwege
de bombardementen, ten gunste van de pastorie van Houtem tot 18 oktober
1918. In de omgeving bevond zich L’Océan II, een dépendance van het hospitaal in
De Panne. Op 31 augustus 1918 overleed de Brugse kunstenaar Joe English aan
een onbehandelde blindedarmontsteking. Hij ontwierp de heldenhuldezerkjes
voor de Vlaamsgezinde gevallen soldaten in de Eerste Wereldoorlog. In 1918
werd hij ook frontschilder.

COORDINATEN

51.0121 · 2.6053

KM

128

ROESBRUGGE

IJZER
Belgisch-Franse grens, de onderwaterzetting van de Ijzervlakte hield de
Duitsers tegen, dit was meteen de start van de loopgravenoorlog.
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ROESBRUGGEHARINGE

ROLAND GARROS
Landde in de omgeving van Poperinge met zijn gevechtsvliegtuig. Vloog als
eerste met een vliegtuig dat toeliet te kunnen schieten doorheen de
propeller. Vandaag blijft zijn naam verder leven in het Parijse Grand Slam
tennisevent.
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HARINGE
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WESTVLETEREN

HARINGHE (BANDAGHEM) MILITARY CEMETERY
+ MENDINGHEM MILITARY CEMETERY
Hospitaalbegraafplaats, dus veel geïdentificeerde soldaten incl. Duitse
krijgsgevangenen. Creatieve naam, gelinkt aan technische vaktermen uit de
geneeskunde: to bandage=verbinden, Mendinghem = to mend = hechten,
Dozinghem = to dose = doseren van morfine. Oorspronkelijk lagen hier meer
doden begraven. Na de oorlog werden 4 Franse perken ontruimd. Volgens het
huidige register liggen er nu in het totaal 816 doden, waaronder 5 Britse doden
uit de Tweede Wereldoorlog.

DOZINGHEM MILIRATY CEMETERY
Op de Britse militaire begraafplaats ‘Dozinghem Military Cemetery’ rusten
3.312 doden uit WO I. De begraafplaats is ontworpen door Sir Reginald
Blomfield en heeft een oppervlakte van zo’n 12.300 m². De naam Dozinghem –
ook de naam van het evacuatiehospitaal uit WO I - is afgeleid van het Engelse
werkwoord ‘to dose’: het in kleine hoeveelheden toedienen van medicijn of
verdovingsmiddel.
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LIJSSENTHOEK MILITARY CEMETERY
Bij de boerderij van Remy Quaghebeur bevond zich het grootste
evacuatiehospitaal (4.000 bedden). Geallieerde soldaten die hier stierven
aan hun verwondingen evenals krijgsgevangenen werden er begraven. Een
line-up van 1.392 paaltjes geven weer hoeveel doden die dag stierven. 30
nationaliteiten liggen er in hun laatste rustplaats ver van hun geboortegrond.
Daarom zijn de Commonwealth begraafplaatsen Brits grondgebied.
Verpleegster Nellie Spindler is de enige vrouw die er begraven is.

© Berno Decherf 2019
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POPS LITTLE PARIS TROEPENSHOW
Engelstaligen spraken dit uit als Pops. De soldaten wisselden periodes aan
het front af met periodes achter het front. Dit werd Little Paris, de soldaten
konden er ontspannen in bars, cabarets, etc. De koosnaam verwijst naar
Parijs waar soldaten op verlof naartoe konden sporen. Op dit logistiek
knooppunt waren er vaak troepenshows voor koningen, presidenten en
topmilitairen. Er was een spoorwegknooppunt en een vliegveld.
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TALBOT HOUSE & CONCERT HALL
Soldatenhuis, opgericht door aalmoezenier ‘Tubby’ Clayton en genoemd
naar zijn op het front overleden collega Neville Talbot. Het is een ‘Every man’s
Club’, waar ieder gelijk is van rang en stand. De eerste in zijn soort in de wereld.
Het voormalig hopmagazijn, achteraan de tuin, werd ingericht als Concert
Hall. Er is op de zolderverdieping een anglicaanse kapel ingericht. Soldaten
konden boeken ontlenen en gaven hun pet als waarborg. Sindsdien is amper
iets veranderd aan het interieur, je kan er overnachten in dezelfde kamers als
tijdens de oorlog.
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POPERINGE NEW MILITARY CEMETERY
Brits-Franse begraafplaats, Poperinghe New Military Cemetery houdt
het trieste record van het hoogste aantal geëxecuteerden op dezelfde
begraafplaats: 17. Hier liggen 2 Belgische religieuze vrouwen: Euphrasia
Vanneste – zuster Juliana – stierf op 51-jarige leeftijd, op 14 juli 1917. Ze werkte
als verpleegster in het Elisabeth-hospitaal en werd dodelijk getroffen door
een Duits projectiel. Het tweede graf is dat van zuster Martha Declercq,
waarschijnlijk eveneens een verpleegster. Ook zij stierf op 14 juli 1917.
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DODENCELLEN & EXECUTIEPAAL
In Groot-Poperinge werden tijdens de oorlog 17 soldaten-deserteurs
geëxecuteerd “shot at dawn”. Dit gebeurde o.m. op de binnenkoer van het
Stadhuis. Vandaag worden vele van deze soldaten beschouwd als slachtoffers
van shell-shock. (psychisch trauma dat soldaten belet om militaire acties uit
te voeren, nu bekend als post traumatisch stress syndroom).
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‘T ZWYNLAND
Voormalige brouwerij waar soldaten tijdens hun ‘eerste halte na de hel’,
konden baden en ontluisd worden in de gist-en brouwketels. De dag nadien
werd er weer gebrouwen want in Pops zongen ze hun liedjes, speelden hun
goedkope sketches en zochten rusteloos soelaas in drank, hopeloze liefde of
goddelijke genade. De Belgische gendarmerie verbleef er, evenals het Britse
militaire bestuur olv de Town Major. Er was ook een YMCA (Young Men’s
Christians Association).

© 2016
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REDMOND
Meer dan 170 begraafplaatsen van de Common-wealth markeren het
landschap. 1 heeft een individueel graf: William Redmond. Hij was een Iers
vrijheidsstrijder die vele katholieke Ieren inspireerde om in het Britse leger te
stappen om zo de onafhankelijkheid van Ierland te begunstigen. Hij sneuvelde
tijdens de Mijnenslag op 7 juni 1917.
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SLAG BIJ DE KEMMELBERG
VICTORIA MONUMENT “DE ENGEL”
Op de top van de Kemmelberg staat de gedenkzuil ‘Den Engel’, zo’n 200 m
verder (en lager) tegen de West-flank van de Kemmelberg ligt de Franse
‘Ossuaire’ met centraal de obelisk voor de niet-geïdentificeerde Franse
militairen. Deze gedenkzuil, in feite de Romeinse godin Victoria, wil vooral
herinneren aan de vele Fransen die hier in april 1918 vochten tijdens de Slag bij
de Kemmelberg (Duitse Lente-Offensief).
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MIJNENSLAG ZERO HOUR
POOL OF PEACE
7 juni 1917, 04u10: VUUR! 19 mijnen verscheuren de stilte en veroorzaken een
gigantische vuurzee. De heuvelrug van Wijtschate-Mesen (‘Messines Ridge’)
schudt heen en weer … 2.266 kanonnen openen tegelijkertijd massaal het
vuur. 80.000 Britse soldaten starten de aanval. De apocalyps is hoorbaar tot in
London. 5 dagen later starten de voorbereidingen voor de Slag bij Passendale.
De mijnkraters in het landschap zijn nu de stille getuigen van dit geweld. De
Pool of Peace is 12 m diep voor een diameter met een rand van 129 m.
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MESEN

MESSINES RIDGE BRITISH CEMETERY
De heuvelrug van Mesen, ‘Messines Ridge’ was strategisch heel belangrijk
tijdens WOI. Er werd tijdens WOI dan ook hevige strijd geleverd om de
heuvelrug, die met tal van tunnels en betonconstructies versterkt was.
Mesen werd achtereenvolgens bezet door de Britten, de Duitsers, de NieuwZeelanders (Mijnenslag), de Zuid-Afrikanen, opnieuw de Duitsers en uiteindelijk
kwam de stad weer in Britse handen. Het ‘Messines Ridge Memorial to the
Missing’ herdenkt zo’n 840 vermiste Nieuw-Zeelanders.
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NEW ZEALAND MEMORIAL PARK
Tijdens de Mijnenslag van juni 1917 kon de ‘Messines Ridge’ heroverd worden
door troepen van de Nieuw-Zeelandse divisie.
Mesen heeft dus 2 gedenktekens, opgedragen aan de militairen van de NieuwZeelandse divisie, die herinneren aan de bloedige ‘Slag bij Mesen’ (Mijnenslag).
Het gedenkteken voor de Nieuw-Zeelandse divisie bevindt zich in het ‘New
Zealand Memorial Park’. In dit park zijn er ook 2 Duitse bunkers.
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IERSE VREDESTOREN
‘The Island of Ireland Peace Park’ of het ‘Ierse vredespark’ is een bi-nationaal
gedenkteken waarbij alle Ieren herdacht worden die omgekomen zijn tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Dit zonder rekening te houden met afkomst, religie
of militaire eenheid. Dit vredespark verwijst naar de Mijnenslag van 7-14 juni
1917, toen de 2 belangrijkste Ierse eenheden, de katholieke ‘16th (Irish) Division’
en protestantse ‘36th (Ulster)Division’ zij aan zij vochten in de omgeving van
Wijtschate.
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BETHLEEM FARM & ADOLF HITLER
Op ‘Bethleem Farm East Cemetery’, een kleine begraafplaats, liggen 44 doden
begraven, waarvan 43 Australiërs. Op het ‘Bethleem Farm West cemetery’ liggen
er 165 doden uit WOI begraven, waaronder 24 doden uit het Verenigd Koninkrijk,
114 Australiërs en 27 Nieuw-Zeelanders. Op het nabijgelegen ‘Bethleem Farm’
verbleef Adolf Hitler tussen december 1914 en februari 1915. Hij maakte toen
o.a. een waterverfschilderij van de ruïnes van de Sint-Niklaaskerk van Mesen.
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PLOEGSTEERT

KERSTBESTANDEN
Rond Kerstmis 1914, hadden de weersomstandigheden oorlogshandelingen
onmogelijk gemaakt en lagen beide legers tegenover elkaar in de loopgraven.
Een sfeer van “leven en laten leven” ontstond. Rond Kerstmis gingen
soldaten zelfs bij de vijand Kerstmis vieren in de loopgraaf, rondom een
kerstboom, en werden cadeaus uitgewisseld. De dag erna volgden er
her en der voetbalwedstrijden in het niemandsland. Het is één van de
merkwaardigste fenomenen uit de krijgsgeschiedenis.
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BERKS CEMETERY EXTENSION & PLOEGSTEERT
MEMORIAL: MEMORIAL TO THE MISSING
Ploegsteert ‘Memorial to the Missing’, opgericht in 1931, is een indrukwekkend
cirkelvormig paviljoen. De namen van 11.447 soldaten en Britse en ZuidAfrikaanse officieren, zonder gekend graf, die sneuvelden ten zuiden van de
Ieper Salient, zijn er gegraveerd. Zij lieten het leven bij kleinere aanvallen die
de grotere offensieven moesten ondersteunen. Ze vochten nabij de frontlijn
vanaf de Catsberg, over Heuvelland en Ploegsteert tot en met het ‘Stille Front’
in Noord-Frankrijk.
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PLOEGSTEERT

PLUGSTREET
Belevingscentrum. Vlakbij het Memorial, wordt er een interpretatiecentrum
geopend. Dit centrum, gelegen in het verlengde van het bos van Ploegsteert,
zal het leven vertellen van zowel de soldaten als de gewone bevolking
tijdens de oorlog van 14-18. De bezoeker zal hierna worden uitgenodigd om de
geschiedenis en de herinneringsplaatsen in onze regio te ontdekken.
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LETTENBERG BUNKERS
De ‘175th Tunnelling Company’ bouwde in de lente 1917 aan ‘deep-dugouts’
voor een hoofdkwartier en ondergrondse accommodatie voor 1 peloton.
Deze vertrokken vanuit 4 betonnen constructies tegen de flank van de
Lettenberg. In april 1918, tijdens het Lente-Offensief, viel de site in handen van
de Duitsers, die handig gebruik maakten van de accommodatie. Eén van de
constructies werd gebruikt als medische post: ze schilderden een rood kruis
op de gevel, dat nog steeds te zien is.
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SLAG BIJ DE KEMMELBERG
OSSUARIUM
De obelisk is geplaatst op 4 massagraven, die hier tussen 1920 en 1925 zijn
aangelegd, en vermoedelijk nog later aangevuld zijn. Er zouden 5.294 militairen
begraven liggen, waarvan er slechts 57 geïdentificeerd zijn. Het gedenkteken
heeft tot doel de aanwezigheid en de zware verliezen van de Franse troepen
in België gedurende de ganse oorlog te herdenken.

COORDINATEN

50.7790 · 2.8077
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AMERIKAANS MONUMENT
Dit gedenkteken werd in 1929 opgericht. Ze wil herinneren aan de 27ste en 30ste
Amerikaanse divisies, die in de regio van Ieper en de Leiestreek werden ingezet
tussen 18 augustus en 4 september 1918. Bij deze ontzettingsgevechten
vielen ca. 1.300 slachtoffers bij de 27ste divisie en ca. 800 slachtoffers bij de
30ste divisie. Velen van hen zijn begraven op de Amerikaanse begraafplaats
nabij Waregem. WO I was de eerste buitenlandse oorlog in de geschiedenis
van de Verenigde Staten.
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HOLLANDSE SCHUUR MIJNKRATERPARK
Drie vijvers rondom de hoeve ‘Hollandse Schuur’. De 3 kraters die ontstonden
na de ontploffing van de lading op 7 juni 1917, hadden respectievelijk een
diameter van 55,8 m (8,8 m diep), 32 m (4,3 m diep) en 43 m (7,6 m diep). Na de
oorlog werd de hoeve Hollandse Schuur herbouwd tussen de 3 mijnkraters.
De respectievelijke dieptes zouden vandaag echter maar 7, 2 en 3 m bedragen.
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BAYERNWALD LOOPGRAVENSTELSEL
Bayernwald (‘Croonaertbos’) is gelegen op een hoogte van ca. 40 m, een
strategisch belangrijke positie. De loopgraven en bunkers die nu zichtbaar
gemaakt zijn maken slechts 10 % uit van wat het Duitse verdedigingssysteem
ooit geweest was. De Duitsers vreesden dat de Britten ondergronds
hun stellingen wilden ondermijnen. Daarom poogden ze metersdiepe
luisterschachten uit te graven, waarlangs ze de Britse werkzaamheden beter
konden volgen en desnoods ‘gepast’ op konden reageren.
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MIJNKRATER SINT-ELOOI
Het gehucht Sint-Elooi, ten zuiden van Ieper, was het meest vooruitgeschoven
punt van de Duitse frontlinie rond Ieper en werd dan ook fel bevochten. Zowel
Britten als Duitsers brachten hier tijdens de oorlog heel wat dieptemijnen tot
ontploffing.
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PETER PAN
Op ‘Voormezeele Enclosure No 3’ ligt de jongen die model stond voor ‘Peter
Pan’ begraven. Het personage ‘Peter Pan’, uitgewerkt door J.M. Barrie, was
geïnspireerd op diens adoptiezoon George Llewelyn Davies, behorende tot het
‘6th Bn King’s Royal Rifle Corps’ en gedood op 15 maart 1915 nabij Sint-Elooi,
een gehucht van Voormezele.
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BEDFORD HOUSE CEMETERY
Het Bedford House Cemetery is een Britse militaire begraafplaats met
hoofdzakelijk gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Het heeft een
oppervlakte van 25.765 m² en is daarmee één van de grotere Britse
begraafplaatsen rond Ieper. Er liggen 5.144 gesneuvelden, waarvan 3.011 niet
geïdentificeerd. Gebouwd op het vernietigd kasteeldomein Rosendael kent het
een grillige vorm en diverse plateaus, en pareltje van tuinarchitectuur.
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COMINGWORLDREMEMBERME - THE BLUFF
Hier
werd
vanaf
de
winter
2018
de
landart-installatie
“ComingWorldRememberMe” opgebouwd. Een herinnering aan de
zinloosheid van de oorlog. 600.000 beeldjes voor elk slachtoffer van WOI in
België , gelegen nabij the Bluff, een mijnkrater van WOI. Tienduizenden mensen
uit Vlaanderen en de rest van de wereld hielpen CWxRM tot stand komen,
samen maakten ze de beeldjes. Bij elk beeldje hoort een dog tag, het universele
identificatiesysteem voor frontsoldaten.
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RAMPARTS CEMETERY LILLE GATE
De Rijselpoort was één van de belangrijkste ‘doorgangen’ naar het front
en werd meer gebruikt dan de Menenpoort, omdat deze weg beter beschermd
kon worden tegen vijandelijke artillerie. Enkel de graven op de stadswallen
die nu deel uitmaken van ‘Ramparts Cemetery’, zijn behouden. Het pad naar
de begraafplaats is opgedragen aan Rose Coombs. Op 4 mei 1991 werden
de assen van de auteur van ‘Before Endeavour Fades’ op deze begraafplaats
uitgestrooid. Ze stierf op 7 januari 1991.
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GROTE MARKT
Grote Markt
In Flanders Fields Museum
Laken-hallen met Belfort
Sint-Maartenskathedraal
Saint George’s Memorial Church
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YPRES (MENIN GATE) MEMORIAL
De Britse regering had na de oorlog geijverd voor het behoud van (een
deel van) de ruïnes in Ieper, als symbool van de volharding in de Britse
verdediging van een verwoeste, maar nooit door de vijand ingenomen stad.
Dit idee werd niet door de Belgische bevolking gekoesterd. Uiteindelijk is het
plan voor een ‘memorial to the missing’ gekoppeld met een nationaal Brits
monument: de Menenpoort. Een gedenkteken met duaal karakter, waarbij de
buitenzijde als een triomfboog opgevat kan worden.
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MENIN ROAD SOUTH MILITARY CEMETERY
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De Meenseweg was een belangrijke weg, waarlangs de troepen naar
het front trokken. Volgens het huidige register liggen er 1.658 militairen
begraven, waarvan er 120 niet geïdentificeerd konden worden.

Hill 60 is een authentiek gebied uit de Eerste Wereldoorlog. De kunstmatige
heuvel uit 1850 lag op zo’n 60 meter hoogte, vandaar de naam Hill 60. In de
periode 14-18 werd hier hevig gevochten tussen de Duitsers en de Geallieerden.
Beide partijen groeven vanaf 1915 tunnels onder de heuvel waarin mijnen tot
ontploffing werden gebracht. De explosie van de dieptemijnen op 7 juni 1917
zorgde voor het huidige landschap van Hill 60. Heel wat soldaten liggen nog
steeds naamloos onder deze heuvel begraven.

© Grüber 2019
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HOOGE CRATER CEMETERY
“Hooge Crater Cemetery” ligt langs de Meense-weg, tegen de heuvelflank van
“‘t Hoge”, recht tegenover het “Hooge Crater Museum”. Gedurende gans de
oorlog zou heel zwaar gevochten worden in de omgeving van Hooge, door zijn
hoogteligging een strategisch heel interessante positie voor beide partijen. Op
19 juli 1915 werd een mijnlading van 2.200 kg tot ontploffing gebracht. Bij de
explosie werden een tiental mannen van de ‘4th Middlesex’ levend onder het
neerkomende puin begraven.
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CANADIAN MEMORIAL, HILL 62
Memorial opgetrokken uit wit graniet, afkomstig uit Quebec en weegt bijna 15
ton. Het monument, op de top van de zogenaamde ‘Hill 62’, is een eerbetoon
aan alle Canadezen die hier in de omgeving hebben gevochten in 1916. Er
zouden maar liefst 8.430 Canadese slachtoffers gevallen zijn. De weg werd
na de oorlog aangelegd op het tracé van de Britse tweede lijn, in functie van
de begraafplaats en het Canadees gedenkteken en is aan weerszijden met
Canadese esdoorns beplant.
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SANCTUARY WOOD CEMETERY
De naam Sanctuary kan ironisch geïnterpreteerd worden aangezien dit
een heiligdom/reservaat betekent. Begraafplaats in de vorm van een
cirkelsegment (waaiervormig), aangelegd op een licht hellend terrein met
een oppervlakte van ca. 7.000 m². Volgens het huidige register liggen er 1.990
doden begraven (of worden herdacht), waarvan er 1.353 niet geïdentificeerd
konden worden. Hier ligt Lt. Gilbert Talbot begraven, naar wie het ‘Talbot
House’ in Poperinge werd genoemd.
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HILL 62 MUSEUM & LOOPGRAVEN
De familie Schier, de eigenaars van het café, behielden een deel van het
loopgravensysteem na de wapenstilstand en bouwden er een museum uit.
Achter het museum bevinden zich nog steeds de (grotendeels authentieke)
loopgraven met betonconstructies en schuilplaatsen, die deel uitmaakten van
het ‘Vince Street – Jam Row’-complex uit 1916.
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BUTTES NEW BRITISH CEMETERY
Het Polygoonbos was vóór de oorlog een militair oefenterrein met een
‘butte’ of ‘doel’: een kunstmatige heuvel om kogels op te vangen.
Het bos was afwisselend in handen van de geallieerden en de Duitsers. Buttes
New British Cemetery vormt architecturaal gezien één geheel met het vlakbij
aangelegde Polygon Wood Cemetery. Er liggen 2.103 doden begraven. Op het
New Zealand Memorial worden 378 Nieuw-Zeelanders herdacht die hier in de
periode september 1917 – mei 1918 vermist raakten.
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BROTHER IN ARMS MEMORIAL
Het ‘Memorial Park’ is specifiek gewijd aan alle broers die samen in de
oorlog vochten, maar vaak niet samen huiswaarts keerden. Het bronzen
beeld stelt de broers Hunter voor. In 2006 werden vijf Australische soldaten
opgegraven langs Westhoek Ridge. Een van de soldaten was John Hunter, die
op die plek door zijn jongere broer Jim werd begraven. Het project kreeg de
toelating van zanger Mark Knopfler van de Britse rockband Dire Straits om de
tekst van het wereldberoemde liedje ‘Brothers In Arms’ te gebruiken, verwerkt
in het monument.

50.8544 · 2.9783

LEIEFRONT
KM

255

AANKOMST
WEVELGEM

EHRENFRIEDHOF MEENEN WALD N° 62’
Menen was een Duits kantonnement, met o.m. Duitse militaire veldhospitalen
en begraafplaatsen. In ‘Ehrenfriedhof Meenen Wald n° 62’ lagen op het einde
van de oorlog een 6.400-tal doden begraven. Na de oorlog werden de Duitse
militaire graven samengebracht tot 184 begraafplaatsen. In 1952 besloten de
Belgische en Duitse regeringen om deze samen te brengen tot 4 locaties in WestVlaanderen: Vladslo, Hooglede, Menen en Langemark. Op deze begraafplaats
liggen nu bijna 48.000 Duitse militairen begraven.
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HET CANADEES-BELGISCHE VERHAAL VAN ARTHUR VANHOUTE (1882-1916)
De 28-jarige en ongehuwde Arthur Vanhoute emigreerde
in 1910 naar Canada. Hij werd aangemoedigd tot
emigratie door een ver familielid dat al in 1903 naar
Canada vertrokken was en het er goed had. Maar het
emigratieverhaal van Arthur is geen succesverhaal. Na een
paar jaar van omzwervingen doorheen Canada komt hij
eind 1915 in Vancouver terecht, waar hij zich als vrijwilliger
aansluit bij het C.E.F., het Canadese leger. Hij wordt
medisch goedgekeurd en wordt op 1 januari 1916 als Arthur
Vanhautte bij het 158ste Infantry Battalion ingelijfd.
Maar ook als soldaat kent Arthur de nodige pech. In april
1916 wordt Arthur in het militaire ziekenhuis van Victoria
(Britsh Columbia Canada) opgenomen voor het verwijderen
van een kwaadaardige en pijnlijke tumor in zijn rechterborst.
De operatie brengt echter geen soelaas en de gezondheid
van de door kanker getergde Arthur gaat snel achteruit.
In september 1916 is zijn conditie hopeloos geworden en
de legerleiding beslist om Arthur uit het leger te ontslaan.
Arthur trekt terug naar Vancouver waar hij twee maanden
later, op 21 november 1916, sterft in het Vancouver General
Hospital. Arthur sterft eenzaam en berooid, vrienden en
familie heeft hij niet in Canada. Zijn familie in het bezette
België kon door de oorlog niet op de hoogte gebracht
worden van zijn overlijden.
Arthur wordt op 23 november 1916, 2 dagen na zijn dood,
in een gratis veteranengraf begraven op Mountain View
Cemetery in Vancouver. Er is niemand om het graf te
onderhouden, laat staan om er bloemen, een zerk of een
blijvende herinnering op te plaatsen.
Door de vele verkeerde spellingen van zijn naam en
voornaam was het helemaal niet evident om zijn graf
te lokaliseren. Na een intensieve zoektocht vond ik in
Vancouver de begraafplaats van ene Archie Van-Haute
die, na wat verder onderzoek, onze Wevelgemse Arthur
Vanhoute bleek te zijn. Niet alleen was de naam en
voornaam verkeerd, maar waren ook de documenten
over de teraardebestelling verkeerdelijk onder letter A
geklasseerd ipv onder de V van Vanhoute.
Arthur Vanhoute aka Archie Van-Haute lag volgens de
informatie begraven in het militaire perk, in graf ref Jones
44.6.09. Ik stuurde een vriend uit Vancouver op pad om een
foto van het graf te maken. Tot onze grote verbazing was er
niets op het graf dat erop wees dat Arthur Vanhoute daar
begraven lag.

op die graven werden door het Last
Post Fund geplaatst.
In 2005 werd gestart met een
groots plan voor de restauratie,
heraanleg en opwaardering
van de begraafplaats, met
bijzondere aandacht voor
de militaire graven. Er werd
begonnen met de 5 perken van
elk 16 CWGC-graven uit WO1.
De grafstenen en omgeving
worden naar ‘Europees model’
heraangelegd: een rechtstaande,
bovenaan licht afgeronde steen,
bloemen voor en tussen de zerken,
een netjes afgeboord en perfect
onderhouden grasmat... Omdat er nieuwe
zerken geplaatst werden, werd van de gelegenheid gebruik
gemaakt om de persoonsgegevens van de begraven
soldaten in kwestie te verifiëren en bevestigen. Er was
echter één graf dat ze niet konden toewijzen. Noch bij de
administratie van Mountain View Cemetery, noch bij de
CWGC wisten ze wie daar begraven lag. 15 jaar later zou
daar verandering in komen.
Een gratis zerk
In 1996 startte het Canadese Last Post Fund (Montreal,
Quebec) het project ‘unmarked grave program’. Het project
heeft als doel het plaatsen van een grafsteen in militaire stijl
op de veteranengraven die meer dan vijf jaar ongemarkeerd
bleven.
Ik had genoeg bewijzen om aan te tonen dat Arthur
Vanhoute en Canadees veteraan was en sinds 1916 in een
ongemarkeerd graf begraven lag. Het Canades Last Post
Fund liet me vrij snel weten dat het Vanhoute-dossier
goedgekeurd was en er een zerk zou komen op het graf.
De plannen om de grafsteen tijdens een korte herdenking in
te huldigen werd door Corona teniet gedaan. Glen Hodge,
de manager van Mountain View Cemetery liet me in januari
2021 weten dat de steen op het graf werd geplaatst. Hij had
het over een 105-jaar mysterie dat opgelost is.
105 jaar na zijn overlijden heeft de Wevelgemnaar Arthur
Vanhoute wat hij verdient: een gekend en waardig graf, en
voor eeuwig herdacht worden.
Bart Seynaeve

De CWGC, verantwoordelijk voor het militaire perk, liet me
weten dat ze het graf onderhouden omdat het binnen het
militaire perk ligt, maar dat ze over geen verdere informatie
beschikken wie daar begraven ligt.
Het deed me iets dat Arthur, die in alle eenzaamheid, ver
weg van zijn familie in Wevelgem, geen gekend graf had.
Ook het feit dat hij aan kanker overleed raakte bij mij een
gevoelige snaar. (ik heb, in tegenstelling tot Arthur, de
strijd tegen kanker wel gewonnen). Ik vond het mijn plicht
om ervoor te zorgen dat Arthur, 105 jaar na zijn overlijden,
moest krijgen waarop hij recht had: een waardig graf.
Mountain View Cemetery is met zijn 43ha, 145.000
begraven personen en 95.000 graven en grafmonumenten
de grootste begraafplaats van de Vancouver-regio.
De begraafplaats telt zo’n 580 graven van militairen
(land-, zee- en luchtmacht) die stierven in actieve dienst
tijdens beide Wereldoorlogen. Die graven vallen onder de
verantwoordelijkheid van de Commonwealth War Grave
Commission (CWGC). Daarnaast telt de begraafplaats meer
dan 12.000 graven van oorlogsveteranen (WO I en II, Korea,
Afghanistan, Golfoorlog…..). Honderden van de grafstenen
Foto’s: boven © Wibilinga, Heemkring Wevelgem, onder © Mike Harrison (Vancouver)

“THE
GREATEST
RACE IN
FLANDERS
FIELDS”

“AT THE GOING DOWN OF THE SUN AND IN THE MORNING.
WE WILL REMEMBER THEM”
Lijst van de landen en gebieden waar mensen geboren werden die
tijdens de Eerste Wereldoorlog in België overleden.
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