
Spelregels… voor de leerkracht… 

We hebben met deze ‘spelregels voor de leerkracht’ niet de intentie om echte lesvoorbereidingen te 
maken, maar wel om suggesties te geven omtrent de verwerking bij het spelen van het bordspel. De 
suggesties sommen we hieronder op. Je kan ook de eindtermen, verbonden aan 
herinneringseducatie, in de bijlage vinden.  
 

1. Dagboekfragmenten  
 
In de bijlage zijn enkele originelen van het dagboek van Jerome Seynhaeve bijgevoegd (met dank aan 
de familie Platteeuw om dit met ons te delen). Laat de leerlingen deze fragmenten lezen. Of verdeel 
de dagboekfragmenten over groepjes in de klas. Mogelijke opdrachten: 
 

Dagboekfragment 1 (samen vluchten)  

Mogelijkheid om via Googlemaps de weg die ze gebruikten om te vluchten aan te duiden. Er worden 
heel wat plaatsnamen vermeld. Er kan bij genoteerd worden wat er waar gebeurde. 
 

Dagboekfragment 2 (Concarneau) 

Hierbij hoort het plannetje, getekend door Jerome van Concarneau, van de stad waarnaar ze 
gevlucht zijn. Heel interessant is om er dit plannetje erbij te nemen en te vergelijken met hoe het er 
nu uit ziet. Laat ze zoeken naar de ‘openbare’ ruimtes die beschreven staan; bv stadhuis. Kan je dat 
nog steeds op dezelfde plaats vinden? 
 

Dagboekfragment 3 (het leven van André)  

André werd niet opgeroepen om (net zoals René en Jerome) aan het front te gaan vechten. Hij bleef 
in Concarneau achter. Vandaar een uitgebreider fragment over hoe zijn leven er daar uitzag. Hierin 
komt het taalprobleem aan bod. Drie jongens van 15-16-17 j. komen in Frankrijk terecht zonder een 
woord  Frans te spreken. Met deze groep kan de link gemaakt worden met dagboekfragment 2 : 
leerlingen kunnen opzoeken waar André woonde. De drie jongens hadden geen contact met thuis en 
misten bijgevolg heel erg hun ouders en rest van de familie. 
 

Dagboekfragment 4 (Granville)  

René werd als eerste opgeroepen om mee te vechten aan het front. Hij vertrok naar Granville, waar 
hij eerst een 8-tal maanden opleiding kreeg. Dit fragment is de brief die hij naar zijn broer, Jerome, 
stuurde om te zeggen dat hij naar het front moet (+ foto’s). Interessant hierbij kan zijn om meer info 
op te zoeken over Granville. Dit was tijdens WOI een opleidingskamp. Meer info kan gevonden 
worden op:  http://wo1dudzele.brugseverenigingen.be/ALGEMENEINFOWO1  
 

Andere dagboekfragmenten 

In de bijlage zijn er nog een heleboel andere dagboekfragmenten die geselecteerd werden uit het 
volledige dagboek van Jerome Seynhaeve. Je kan deze fragmenten verdelen over de leerlingen om te 
lezen en te verwerken. De dagboekfragmenten kunnen lukraak verdeeld worden over verschillende 
groepjes van de klas. De opdracht kan zijn om de drie levens van de jongens (met name van René en 
Jerome Seynhaeve en André Alliet) klassikaal te reconstrueren. Dit kan ook visueel voorgesteld 
worden aan de hand van een levenslijn met hun leeftijd en wedervaren op. Een deel beleefden ze 
namelijk gezamenlijk, waarna eerst René en dan ook Jerome opgeroepen werden. 

http://wo1dudzele.brugseverenigingen.be/ALGEMENEINFOWO1


2. Oorlog vandaag 
 
Bewust kozen we ervoor om de oorlog vandaag er ook bij te betrekken. We namen Syrië als actueel 
voorbeeld. Interessante oefening is om effectief een wereldkaart erbij te nemen en te kijken waar er 
op dit moment nog steeds conflicten zijn. De oorlog om alle oorlogen te stoppen heeft met andere 
woorden zijn doel nog steeds) niet bereikt.   
http://www.conflictenteller.nl/ 

3. Andere tips: 
 www.kindereninbezetgebied.be  

 www.nooitmeeroorlog.be  

 www.wo1.be  

 Toetssteen ’14-’18: In de bijlage is de small versie van de “toetssteen ’14-‘18” bijgevoegd. Dit 

is een document dat iedereen die rond herinneringseducatie wil werken ondersteunt. Het is 

doorspekt met allerhande tips, voorbeelden… de XL versie met nog meer info en tips 

verschijnt binnenkort. Wil je meer info , mail gerust: sofie.viaene@west-vlaanderen.be (lager 

onderwijs) en heidi.timmerman@west-vlaanderen.be (middelbaar onderwijs). 

4. Vlaamse Jeugdboeken over het thema WOI:  
 Milans groote oorlog, Patrick Lagrou, Clavis 

 Het droommuseum van Dré, Wim Chielens, Hannibal 

 De Kijkkast van Kobe, Wim Chielens, Clavis 

 De brief aan koning Albert, Daan Inghelram 

 Een kleine oorlog, Daan Inghelram 

 De andere oorlog, herinneringen aan de toekomst, Willy Spillebeen 

 Troost van schoonheid, Wim Chielens 

 Célines grote oorlog, Johan Ballegeer 

 Oorlogsjaren, Paul Kustermans 

 Engel van Mons, Patrick Bernauw 

 Met huid en haar, Marita de Sterck 

 De Geestenkring, Ron Langenus 

 Het geweer, Elisabeth Marain 

 Noem ons geen helden, Marc Wildemeersch 

 Het meisje van een Engelsman, Wim Chielens  

 De kanonnen van augustus, Barbra Tuchman 

 Serafijns oorlog, Roger H. Schoemans 

 Zomer in Passendaele, Geert Spillebeen 

 Kiplings Keuze, Geert Spillebeen 

 Abdous oorlog, Geert Spillebeen 

 De Oversteek, Koen D’Haene 

 Voetballen of vechten, Herman van Campenhout 

 De kleine vrede tijdens de Grote Oorlog, Michaël Jürgs 

 Age 14, Geert Spillebeen 

http://www.conflictenteller.nl/
http://www.kindereninbezetgebied.be/
http://www.nooitmeeroorlog.be/
http://www.wo1.be/
mailto:sofie.viaene@west-vlaanderen.be%20(lager
mailto:heidi.timmerman@west-vlaanderen.be


 Valid, Jaak Dreesden 

5. Eindtermen herinneringseducatie; verzameld in de ‘toetssteen 

’14-‘18’ 
 

5.1. Eindtermen basisonderwijs per toetssteenelement 

Inzicht in historische context 
5 Wereldoriëntatie - tijd, Historische tijd, 5.7  kennen de grote periodes uit de geschiedenis en kunnen 
duidelijke historische elementen in hun omgeving en belangrijke historische figuren en gebeurtenissen 
waarmee ze kennis maken, situeren in de juiste tijdsperiode aan de hand van een tijdsband  5.8  kunnen aan de 
hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand, die voor kinderen herkenbaar is, en die door de 
geschiedenis beïnvloed werd, vroeger anders was en in de loop der tijden evolueert  5.9  tonen belangstelling 
voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders 
 
6 Wereldoriëntatie - ruimte , algemene vaardigheden ruimte, 6.11 kunnen een atlas raadplegen en kunnen 
enkele soorten kaarten hanteren, gebruik makend van de legende, windrichting en schaal. 
 
1.Nederlands - luisteren 1.7  de leerlingen kunnen de informatie op een persoonlijke en overzichtelijke wijze 
ordenen bij een voor hen bestemde informatieve tv-uitzending 
 
2. Nederlands spreken de leerlingen kunnen het gepaste taalregister hanteren als ze 2.1 aan leeftijdgenoten 
over zichzelf informatie verschaffen 2.2 aan iemand om ontbrekende informatie vragen 2.3 over een op school 
behandeld onderwerp aan de leerkracht verslag uitbrengen 2.5 vragen van de leerkracht in verband met een 
behandeld onderwerp beantwoorden 2.7  bij een behandeld onderwerp vragenstellen die begrepen en 
beantwoord kunnen worden door leeftijdgenoten. 

Processen en mechanismen 
2. Wereldoriëntatie - techniek  2.5 illustreren dat technische systemen evolueren en verbeteren 2.6 illustreren 
hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of over 
natuurlijke verschijnselen  2.7  in concrete ervaringen stappen van het technische proces herkennen ( het 
probleem stellen, oplossingen ontwikkelen, maken, in gebruik nemen, evalueren)  2.9 een probleem, ontstaan 
vanuit een  behoefte, technisch oplossen door verschillende stappen van het technisch proces te doorlopen 
2.15 technische systemen in verschillende toepassingsgebieden van techniek gebruiken en/of realiseren 2.18 
aan de hand van  voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek illustreren dat technische 
systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu 
 
Leren Leren 4 de leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze oplossen 

Referentiekaders 
7 Brongebruik de leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen 
 
3Nederlands - Lezen, de leerlingen kunnen de informatie achterhalen in 3.2  de gegevens in schema’s en 
tabellen ten dienste van het publiek 3.3  voor hen bestemde teksten in tijdschriften 
 
Leren leren - 2 de leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau 
zelfstandig gebruiken3 de leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere 
dan teksten) verwerven en gebruiken 



Tegengif voor onverschilligheid 
3 Nederlands - lezen  de leerlingen kunnen op basis van, hetzij de eigen mening, hetzij informatie uit andere 
bronnen, informatie beoordelen die voorkomt in: 3.6  verschillende voor hen bestemde brieven of 
uitnodigingen 3.7  reclameteksten die rechtstreeks verband houden met hun leefwereld. 

Slachtoffers, daders  en omstanders 
4 Wereldoriëntatie - Maatschappij, sociaal-culturele verschillen 4.8 kunnen illustreren dat 
verschillende sociale en culturele groepen verschillende waarden en normen bezitten  4.11 kunnen 
illustreren dat arbeidsmigratie en het probleem van vluchtelingen een rol hebben gespeeld bij de 
ontwikkeling van onze multiculturele samenleving 

Niet veroordelen met hedendaagse maatstaven 
5 Wereldoriëntatie - tijd, Algemene vaardigheden tijd  5.10  beseffen dat er een onderscheid is 
tussen een mening over een historisch feit en het feit zelf 
 
1 Muzische vorming - muziek, 2.3  openstaan voor hedendaagse muziek, muziek uit andere tijden, 
andere landen en culturen 

Mensenrechten 
4. Wereldoriëntatie - Maatschappij ,  politieke en juridische verschijnselen  4.13 kunnen het belang illustreren 
van de fundamentele  Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind.  Ze zien daarbij in dat 
rechten complementair zijn.  4.15  kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties 
ernaar streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen. 

Reflectie en actie 
3 Wereldoriëntatie - mens, ik en de ander 3.6 tonen in een eenvoudige conflictsituatie in de omgang met 
leeftijdsgenoten de bereidheid om te zoeken naar een geweldloze oplossing 
Met wereldoriënterend onderwijs verwerven kinderen kennis en inzicht in zichzelf en hun relatie tot de 
omgeving, verwerven zij vaardigheden om in interactie te treden met die omgeving en worden zij gestimuleerd 
tot een positieve houding ten aanzien van zichzelf en hun omgeving. 
 
Sociale vaardigheden - domein relatiewijzen 1.1 De leerlingen kunnen zich op een assertieve wijze 
voorstellen.1.2 De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen. 1.3 De 
leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders. 1.4De leerlingen kunnen hulp vragen en zich 
laten helpen. 1.5De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling 
meewerken.  1.6 De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 1.7 De leerlingen kunnen 
zich weerbaar opstellen naar leeftijdgenoten en volwassenen toe door signalen te geven die voor anderen 
begrijpelijk en aanvaardbaar zijn. 1.8De leerlingen kunnen zich discreet opstellen.1.9 De leerlingen kunnen 
ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit leren. 2.  
 
Sociale vaardigheden - domein gespreksconventies 2. De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal 
verbale en niet-verbale gespreksconventies naleven. 3. Sociale vaardigheden - domein samenwerking 3.De 
leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of 
etnische origine. 
 
1 Nederlands - luisteren  de leerlingen kunnen, op basis van, hetzij eigen mening, hetzij informatie uit andere 
bronnen, de informatie beoordelen die voorkomt in: 1.8 een discussie met bekende leeftijdsgenoten, 1.9 een 
gesprek met bekende leeftijdsgenoten 1.10 een door leeftijdgenoten geformuleerde oproep 



5.2. (vakoverschrijdende) eindtermen in het middelbaar 

onderwijs 

De vakoverschrijdende eindtermen (VOETEN) 
De VOETEN  worden voorgesteld in een ordeningskader. Het is een overzicht van de eindtermen met een 

gemeenschappelijke stam, 7 contexten en het pakket leren leren. 

De eindtermen in de gemeenschappelijke stam zijn gericht op een aantal sleutelcompetenties.  

De sleutelcompetenties , die ook terug te vinden zijn in de toetssteen : 

  empathie, 

  kritisch denken,  

 mediawijsheid,  

 een open constructieve houding, 

  respect en verantwoordelijkheid   

 

De eindtermen worden ook geordend in 7 contexten, maar de contexten die vooral in de toetssteen voorkomen 

zijn :  

 Context 5 : politiek-juridische samenleving met vier onderling samenhangende thema’s : actief 

burgerschap, mens- en kinderrechten en fundamentele vrijheden, kenmerken en de werking van een 

democratie en Europese/internationale dimensie 

 Context 7 : socio-culturele samenleving verwijst naar hetgeen maatschappelijk en onderwijskundig 

belangrijk wordt geacht voor het samenleven in een multiculturele en democratische samenleving : 

samenlevingscultuur als dynamisch gegeven, samenleving als realiteit van diverse subgroepen, 

herinneringseducatie (middel om vanuit een leerzaam omzien naar negatieve en positieve 

gebeurtenissen uit het eigen verleden en dat van samenlevingen elders in Europa of de wereld, te 

leren hoe het met de samenleving verder moet), betekenis van conflicten en kunstgerelateerde 

cultuurexploitatie 

 

  



6. Bijlagen  
Enkele bladzijden uit het dagboek: zie apart document in pdf-formaat  

 

Dagboekfragmenten uit het dagboek 
van Jerome Seynhaeve 

In den oorlogslawine van veertien-achttien (1) Jerome Seynhaeve  

Start van de oorlog 

Het gebeurde in den schoonen warmen zomernacht van 4 augustus 1914, dat de stilte gestoord 
werdt door het gebrom der klokken. Sneller en sneller galmden de klagende tonen der noodklok over 
de velden en wouden, en, alsof zij het beseften dat een dreigende gevaar in aantocht was, huilden de 
honden en kraaiden de hanen.  In alle huizen, zowel te lande als op het dorp kwam er leven en 
beweging.  De vrouw maakte hare man wakker met den wekroep, man, t’is oorlog.  De kinderen 
riepen naar hun ouders, de klokken tampen, t’is oorlog.  De ouders zegden tot hun kinders, bid veel 
en vurig, t’is oorlog.  Tot morgengroet, riep de eene gebuur tot den anderen gebuur, t’is oorlog.  Den 
voorbijganger of den fietser groeten met een, t’is oorlog.  Den boer riep tot zijn volk, word wakker, 
en sta op, t’is oorlog. Een hond of een kat die niet tijdig uit den weg kwam, kreeg een schop met een 
t’is oorlog.  S’morgens toen de meiden in de stal kwamen riepen zij, allee rooze, gup blomme, t’is 
oorlog. De paardengeleider toen hij het paardenstal binnen trok kletste met zijn handen op baais gat 
en zegde, baai jongen, t’is oorlog.  De menschen als zij bijeen kwamen was hun eerste woord – en als 
zij vaneen gingen hun laatste woord, welke schrikkelijke dingen toch, t’is oorlog.  Uit miljoenen 
monden te gelijk klonk het, t’is oorlog, t’is oorlog, t’is oorlog. 
Alleen de zon scheen haar van den oorlog niets aan te trekken, en, zoals iederen morgen, verscheen 
zij op haar uur, zond hare warme en weldoende stralen over dorpen en steden, velden en wouden.  
Maar, den pikker bleef van den akker weg, de oogstwagens bolden niet over de velden, de paarden 
bleven op den stal, den koeier verscheen niet op de meerschen met zijn koeien, niemand dacht aan 
het werk, allen spoedigden zich naar het dorp, of bleven op de hoeken der straten samenscholen, 
vrouwen trokken met hun man, of moeders met hun zoon, die hun oproepingsbevel hadden 
gekregen, naar het station.  Aan de stations grepen droevige toneeltjes plaats, weenende moeders 
gaven hun, onder de wapens geroepen , zoon hun laatsten zegen en een laatsten zoen, weenende 
vrouwen jammerden over hun man die vertrekken moest, schreiende kinderen vroegen een laatste 
kruisken aan hun vader ,soldaat. 

 

Op de vlucht(loopgraven achter de IJzer)  

… eens over de IJzer stonden wij midden de soldaten, die, volop bezig waren met loopgrachten aan 
te leggen. Op de  baan Schoorbakke – Pervijse die wij volgend, reden ontelbare wagens en karren die 
materiaal aanbrachten voor de verdedigingswerken, tot wel twee kilometers bachten den IJzer 
waren nog soldaten bezig met loopgrachten aan te leggen en pinnekensdraad te spannen, rechts en 
links van ons zoover ons oogen dragen konden niets dan soldaten, velen waren aan den arbeid, maar 
een groot deel ervan lagen in groepjes bachten hagen en struiken rond een vuurtje, hun kleederen of 
wat ondergoed die zij inderhaast hadden gewasschen te droogen, anderei maakten eten, hier en 
daar, stond een of twee soldaten bij een groepje vluchtelingen te praten familie of kennissen van hen 
die zij toevallig hadden erkend… 

 



vluchten: beschrijving van Veurne 

… gekomen in Pervijze namen wij de richting naar Veurne. De groote baan Diksmuide-Veurne was 
een zee van volk. Zoover ons oogen zien konden ontwaarden zij niets anders dan vluchtelingen en 
soldaten. Vaders met den kruiwagen met wat huisgerief er op. Moeders met een kind op de arm, 
mannen zwaar beladen met pakken en zakken. Vrouwen met soms drie-vier en meer kinderen die 
aan haar rokken hingen.  Jongelingen den zak op den rug. Grootere kinderen met een stootkar 
waarop soms een zieke of een ouderling lag op uitgestrekt. Prister geladen met zware reiszakken.  
Nonnekens met geheele scholen weeskinderen.  Zusterkens met hun oude vrouwkens en 
mannekens.  Geheel die massa trok langzaam en in groote wanorde naar Veurne toe.  Tusschien die 
menigte van vele tien duizende vluchtelingen boorden de kolonnen soldaten, voertuigen en 
kanonnen die zich naar het front begaven met moeite een weg.  Aan rusten dacht niemand, spijts de 
groote vermoeidheid, den honger en pijn dacht niemand aan rusten of eten, den angst en schrik 
jaagdende menschen vooruit, elkeen wilde den dreigenden oosten ontvluchten, van uit die richting 
kwam het gebrom der kanonnen, groote branden zetten den oosten als in een vuurgloed, nu en dan 
keerden wij ons eens om, om naar den oosten te staren en, met  bevende stem stelden wij elkanders 
de vraag wat zou er met hen gebeurd zijn? 
 
In Veurne stonden de vluchtelingen zoo dicht op elkander, dat het bijna een onmogelijkheid was nog 
verder vooruit te komen.  Velen wisten niet wat zij wilden, hier de gebeurtenissen afwachten, of 
Frankrijk binnentrekken.  Wij waren vast besloten onze reis voor te zetten, daarom moesten wij ons 
door die wemelende massa een weg banen. De twee Werkenaren voorop ging het langsaam de eene 
straat en de andere uit, zonder veel stampen of stooten lukte het ons de stad te doorkruisen en de 
baan naar Adinkerke te bereiken.   
 
Op de vaart Veurne-Duinkerke die nevens de baan Veurne – Adinkerke lag vaarden ontelbare 
booten, groote en kleine, allen waren  beladen met meubels en huisgerief. 
Gekomen aan de brug om naar Adinkerke dorp te gaan, bleven wij meer dan een ure in het gras 
liggen, om te eten en wat uit te rusten. 
Rond drie ure in den namiddag van den 15 October 1914 trokken wij over de grenzen Frankrijk in… 
 

Aangekomen in Concarneau (na 4 dagen trein)  

… dit was den 20 October 1914, om drie ure in den namiddag, wij waren juist zeven dagen van huis 
weg.  Spoedig  vernamen wij dat we ter bestemming waren. Nieuwsgierig vlogen  onze oogen rond 
om den vaaren te weten van ons nieuw verblijf. Wij stonden in het station van Concarneau. Van 
zoohaast alle vluchtelingen waren uitgestapt werden wij door policieagenten op rangen van vier 
gerangschikt. Met de Burgemeester, policiekommessaaries en paar rijkswachters en een aantal 
andere Heeren aan het hoofd zette onze stoet zich in beweging, wij trokken door het stationsgebouw 
en kwamen op het stationsplein aan.  Een verassend schouwspel wachte ons daar, het waren niet de 
duisenden nieuwsgierigen die daar opeen gedrongen op onze aankomst sotnden te wachten die onze 
verbazing zoo geweldig trof, maar wel hun eigen aardigen klederdracht. Veel tijd om die 
eigenaardigen maar toch mooie kleederdracht te bewonderen werd ons niet gegund. Nauwelijks 
waren wij op het plein verschenen, als een geweldigen storm van toejuiching los brak, zakdoeken en 
hoeden zwaaiden boven de hoofden voortdurend en als een orkaan weerklonken de jubelkreten van 
‘vive la Belgique, vive le Roi Albert, vive l’armée Belge,’ honderden handen wierpen naar ons met 
bloemen en lekkernijen. Deze hartelijke en geestriftige verwelkoming  ontroerde ons die, velen 
onder ons konden hun tranen niet weer houden, de Bretoenen dit ziende, dat die arme en ziekelijke 
vluchtelingen weenden, werden in zulke danige vervoering gebracht, dat niets hen nog weerhouden 
kon, rijkswachters e n poliecie werden op rij gedreven en als een stortvloed die over ons losbrak, 
werden wij door de Bretoenen overrompeld, onze handen en zakken werden vol gestopt met al wat 



goed was, zij overtasten onze kleederen streelden onze wangen, herhaalden gedurig ‘pauvre petits 
Belge’ tot zij op eens al weenend de armen rond onzen hals sloegen om ons te omhelzen, jongens 
namen onze handen vast om ze te betasten, aan al die vreugde en liefkoozingen scheen nooit geen 
einde te zullen komen. Met meer dan een alve uur vertraging kon den groep terug worden in gang 
gezet. 
 

Het leven van André in Concarneau (neergepend in dagboek van Jerome)  

André woonde bij de weduwe Mellac in de Rue Dumon Derville, niet meer dan twee honderd meters 
van de boterhalle.  Het was ee nschoone en goede beenhouwerij, de weduwe had vier zonen, 
waarvan drie aan het front waren, de jongste was nog thuis, maar met de eerste klas die onder de 
wapens meost, was hij erbij.  De weduwe was eene door en door brave vrouw, zij noemde André 
altijd ‘mon petit André’.  Zij  en ook hare zonen waren niet va nden katholieken Godsdienst, maar 
André lieten zij volop vrij, en hij mocht zoo dikwijls het hem beliefde naar alle Godsdienstoefeningen 
gaan. Wel had den jongsten zoon, maar dat als zijne moeder er niet bij was, durven spotten met God 
en met den Hemel, maar dat ging meer met gebaren dan met woorden, want André verstond ook 
geen Fransch. Anders was de jongsten zoon der weduwe voor André doorgoed en behulpzaam, zelfs 
deed hij alles wat maar mogelijk en denkbaar was om André ten rapsten mogelijk het Fransch aan te 
leeren. 
 

René wordt opgeroepen 

… herhaaldelijk hadden  de dagbladen geschreven, dat het Belgisch leger bezig was in verschillige 
departementen van Frankrijk onderrichtingskampen in gereedheid te brengen en wat wij zoo zeer  
vreesden gebeurde op het einde va n juni. René ontvangde een aanbevolen brief uit het Belgisch 
ministerie van oorlog, hem meldende dat hij op 4 juli 1915 het konzul moest passeeren in Quimper. 
Alhoewel dat nieuws voor ons geen verrassing was, toch trof het ons diep. Acht maanden waren 
sinds ons aankomst te Concarneau voorbij gegaan, wij leefden, samen, stil en gelukkig.  Het eenige 
wat wij vraagden en uit het diepste van onze ziel wenschten en begeerden was nieuws over moeder, 
vader, familie en huis, dat nieuws kwam niet, gelaten bogen wij het hoofd voor Gods heilige Wil.  
Eerst dachten wij, ons gedrieën samen te kunnen blijven, om elkanders te troosten en te steunen en 
de uren van inzinking en moedeloosheid die ons soms overvielen. Helaas, het mocht niet, het uur 
was geslagen, die de innige broederband die ons vereenigde ging scheiden. Toen André het nieuws 
vernam, trof het hem ook geweldig, het eenige en hetzelfde dat hij gedurgi herhaalde was, waarom 
mogen wij niet samen terug naar moeder? Wat zal er nog al gebeuren?  
Daags voor de afreis naar Quimper werd alles in gereedheid gebracht, er werd eene valies gevuld 
met eten en drinken voor wel vier dagen van te leven, nog andere benoodigheden werden bij 
gebracht. Dien avond gingen wij vroeg gaan slapen, den laatsten nacht, waar zal René morgen avond 
slapen? Die vraag komt mij wel tienmaal op de lippen, doch vragen durf ik niet… 
 
 

 
  



Dagboek van ons vluchtelingsleven en ons soldatenleven – Jerome Seynhaeve 

vluchten: beschrijving van Veurne 

… langs de boorden van de IJzer waren soldaten druk bezig met loopgraven te maken 
pinnekensdraad te spannen en een soort van onderstanden aan te leggen. Op geheel onzer 
doortocht wemelde het van soldaten en vluchtelingen, ten allen kante werkten groepen soldaten aan 
loopgrachten en verschansingen die zij maakten rond een huis of eene hofstede, straten en wegen 
lagen bezaaid met doode paarden, in stukken geschoten kanonnen en boomen, honderde 
automobielen snorden in razend geweld van of naar den IJzer, geladen met soldaten of 
oorlogsmateriaal.  Geen huis of boerenhof was te zien of men zag er een vuurtje branden waar een 
gros soldaten rond zaten, tusschen in al dat gewoel van soldaten krioelde het van vluchtelingen, 
meest allen waren beladen met pakken en zakken, het was een aandoenlijk schouwspel gansche 
gezinnen den vader geladen met pakken ome er onder te bezwijken, de moeder met een kind op den 
arm en soms nog een of twee die haren voorschoot vasthielden en al schreien hun lieten 
voortstrekken, veel ouderlingen meer dood dan levend strompelden ook vooruit, niets was aan 
doenlijker en roerender dan bij het zien van stok houde vadertjes of moedertjes of wel van 
gebrekelijke of zieke menschen die op een kruiwagen (kortewagen) of op een hondekar lagen, en 
alzoo door een jongeling werden mede gevoerd oud en jong, rijk en arm, gezonden en kranken, alles 
vluchte het was een eindelooze stoet van aan den IJzer tot Veurne en van Veurne tot Duinkerke als 
eene woelende zee rolde gansch die menigte vooruit opgejaagd door het gebulder der kanonnen het 
gekletter der geweeren en het geratel der mitrailjeuzen. 

 

Uit een brief van René… (goed aangekomen aan het front)  

Beste broeder, 

Ik ben goed aangekomen op het front.  Ik heb nu weinig tijd om veel te schrijven, binnen eenige 

dagen ga ik u een langen brief sturen, met mijn reis verhaal.  Mijn innige en eerbiedige groeten aan 

de familie Le Bris, vele groeten en komplimenten aan André en aan al mijn vrienden. 

Ziehier mijn adres; René Seynhave, 2 Kompanie, 2 Bataljon, 9de Linieregiment 

Een warm handdruk van aan de IJzerboorden, 

Uw broeder 

René 

Uit een brief van René…(leven achter het front)  

…Tot nu toe heb ik nog niet naar de loopgraven moeten gaan, maar het gaat toch niet lang meer 
duren, wij zijn dees week van de Panne vertrokken en zijn twee uren nader het front maar toch nog 
in geen groot gevaar, dees week zijn er reeds mannen van ons leger afdeeling naar de loopgraven 
vertrokken, ieder regiment moet op zijn beurd naar de loopgraven voor eenige dagen, dan komt het 
regiment uit de loopgraven en nog voor eenige dagen in rust gaan, om dan weder terug te keeren 
naar de loopgrachten. 
Sinds de eenige weken dat ik hier ben, heb ik al veel rondgereisd, overal waar men hier gaat t’zij in 
winkels of herbergen word men aangesproken in het vlaamsch, in het kantonnement, op het 
exercisieplein en de kantien, overal is het vlaamsch dat men hoord spreken, hier ziet nog hoord men 
niet veel walen, de frontsoldaten zeggen hier, de walen komen naar hier niet, het deugd hier niet 



voor hen, zij bezetten liever postje die zoo gevaarlijk niet zijn, en ik geloof wel dat zij daarin gelijk 
hebben, achter het front buiten het geschot der duitsche kanonnen zijn op de tien, acht posten bezet 
door waalsche soldaten. … 
 
… het is niet geloofbaar hoe alles in zulken korten duur kan veranderen, toen wij in 1914 van den 
IJzer naar Duinkerke trokken, was de streek doorheen genomen bij lang zoo dicht niet bewoont gelijk 
op onze streek, maar nu, geheel de streek bachten het front gelijkt aan eene stad, ten allen kanten 
staan barakken, meest bewoont door soldaten, maar er zijn ook heel veel vluchtelingen die hier in 
barakken wonen. … 
 

 

Brief van René, over het leven aan het front.  

Beste Broeder, 
“van den IJzervloed naar u mijnen groet” 
 
God dank, ik ben sinds gisteren terug uit de vuurlijn, alles is opperbest gepasseerd, maar geen pen 
kan beschrijven welke schrikkelijke verwoesting het daar is. ik beschik nu over eenige vrije uren, en ik 
ga u eens zoo goed ik kan u een gedacht geven van het  front en het frontleven.   
Het is op 13 mei dat ik voor den eerste maal naar de loopgrachten ben geweest, de kompanie die 
naar het front moet weet dat altijd minstens twee dagen voor dat zij moeten optrekken, naar de 
eerste en voorenste vuurlijn moeten., dat is geene kleine zaak, en meest alle soldaten trekken daar 
naar toe juist alsof zij naar de dood moeten.  En om hunder vrees en angst te stillen drinken velen 
daags voor het optrekken tot dat zij geen cent meer op zak hebben en als hun iemand vraagt 
waarom doet gij dat, dan antwoorden zij, in de loopgrachten staan, nog winkels nog herbergen, dus 
daar hebben niet noodig geld op zak. Ik was juist zeven en veertig dagen op het front, als ik voor den 
eerstemaal moest optrekken naar de voorendste vuurlijn in den sekteur van Diksmuide.  Gij moet 
weten dat geheel ons front bestaat in sekteurs, allen dragen een naam zoo hebt gij sekteur van 
Nieuwpoort, Ramskappelle, Diksmuide, canards, Merchem en Boesinghe. Het front dat wij moeten 
bezetten begint aan de zee en eindgt in St Juliens. Op dit oogenblik bezet mijne legerafdeeling den 
sekteur van Diksmuide, wij zitten hier voor minstens twee maanden, dan zullen wij afgelost worden 
door eene andere leger afdeeling, dan mogen wij weder voor eenige dagen rusten, om dan eenen 
anderen sekteur te bezetten. 
Den sekteur van Diksmuide is bekend als zijnde de slechtste plaats aan het front. 
Als er een regiment naar het front moet, dan gaan al die soldaten niet naar de voorendste lijn. 
Ziehier hoe dat gaat, een regiment is verdeeld in drie bataljons en ieder batlajon heeft drie 
kompanies en eene kompanie mitraljeurs daarvan gaat een bataljon naar de eerste en tweede lijn 
daar blijven zij voor twee of drie dagen, een tweede bataljon ligt in derde en vierde lijn en het derde 
bataljon ligt in piket, het bataljon dat in piket is ligt bijna latijd gelogeerd in barakken op een paar 
uren van ons eerste lijn, de bataljons moeten gedurig malkander aflossen. 
Nu iets van het optrekken naar de lijn, als wij naar het front moeten  dat is altijd s’nachts, zij doen dat 
omdat den vijand ons niet zou kunnen zien en bij gevolg omdat wij niet zouden worden beschoten 
door de kanonnen. Van in den namiddag is er wel beweging al de strooizakken waar de soldaten op 
slapen moeten uitgeschud zijn, dan moet de barak gekuischt worden, alles word kort en klein 
gemaakt de soldaten alles wat zij willen mede doen naar het front word in den ransel gedaan en het 
geen zij te veel hebben vliegt de straat op. Binst geheel den namiddag van den optocht naar het front 
is den Eerw.Aalmoezenier bij ons, allen die willen kunnen biecht spreken kunnen dat doe nmet groot 
gemak en den Eerw.Aalmoezenier maakt er niet veel lawaai van in eenen haai en n’en draai zit hij 
ievers langs den graskant en, een, twee, drie, het is al gedaan, de biecht is gesproken en dan trekken 
wij welgezind naar de lijn, er zijn er hier ook die daar mede lachen, maar zij moeten dat weten het is 
elk voor hem, en , zij mogen daarvan doen en laten wat zij voor best vinden. 



S’Avonds rond negen ure blazen de klaroenen verzameling, alle man met pak en zak kome af, de 
kapetein ziet nog eens als alles in orde is, en , vooruit in kolon van vier zijn wij het op naar den 
ijzervloed, ons kompanie is aan het hoofd der kolon, wij moeten recht naar de eerste lijn, gekomen 
op twee uren van het front, word er rust gegeven, geheel de kolon word in kleine groepjes verdeeld, 
en, zoo trekken wij weder vooruit, tot dat wij kwamen voor eene passereil ‘passereil dat is eene 
loopplank die vijf en zeventig centimeters breed is, de plankjes liggen dwars over twee kepers 
tusschen de plankjes is eene plaats van vijf centimeters, die passereilen loopen of liggen recht voor 
onze lijven, zij liggen krinkel de winkel al over velde, weiden en water” aan die passereil waren wij 
nog juist een ure van onze loopgrachten, een achter een volgden wij die loopplank de eerste waren 
al wel eene alve ure ver als de laatste van onze kolon nog stonden te wachten. Langs die passeril het 
is van pas op, hier en daar zijn er plankjes af, of gebroken en dat maakt eene groote opening, en als 
men er in geraakt met eene voet negen malen op de tien, vallen wij van de passereil, in vele plaatsen 
zijn de passereilen in stukken geschoten, en dat maakt dat er groote grenaatputten liggen, moest 
men er bij ongeluk in tuimelen, men zou er maar moeilijk meer alleen uitkomen. 
Het was rond elf ure s’avonds als wij aan de derde lijn kwamen, al door de verbindingslijn trokken wij 
naar de tweede lijn en vandaar naar de eerstelijn die gemaakt is langs den boord van den IJzer. 
Den eersten nacht en daarop volgende dag blijven wij in de eerste lijn, s’nachts moeten wij allen in 
de lijn blijven, gedurig op wacht, altijd gedwurig een en weder wandelen op ons duuizend gemakken, 
het is niet verboden van te klappen, nog te smooren, het is van pas op voor den duitsch, bij daage 
mogen wij slapen, maar wij moeten elk op zijn beurd de wacht optrekken voor twee uren… 
Den tweeden nacht en daarop volgenden dag, waren wij in tweede lijn, rond tien ure s’avonds 
werden wij afgelost en trokken naar de tweede lijn daar moesten wij juist het tegen overgestelde 
doen, wij mochten geheel den nacht slapen, binst den dag moesten wij in de lijn blijven en hier en 
daar de loopgrachten verbeteren of passereilen vermaken, maar alles moet zoo stil gaan, of anders 
den duitsch zou spoedig een beetje komen helpen. 
Den derden nacht werden wij afgelost, en trokken van de tweede lijn naar het piket voor twee dagen 
en nachten, daar moesten wij niets doen dan eten en slapen. 
Den 17 mei trokken wij terug bochten het front en logeerden nu in ons kantonnement op 
Alveringhem. Later schrijf ik u eens hoe het ginter er uitziet en hoe ons front bestaat. 
Om te sluiten doet mijn beliefde en eerbiedige groeten aan de familie Le Bris, vergeet ook mijn 
groeten niet aan André en aan al mijn vrienden en kennissen. 
 
Uw Broeder, 
René 
 

Brief (overlijden van René) 

Beste vriend, 
 
Helaas, het is droevig nieuws dat ik u melden moet aangaande uw broeder René.  Toen ik u de 
eersten brief schreef, was uw broeder reeds gestorven, ik schreef u maar om u voor te bereiden 
tegen den droevigen slag en het onherstelbaar verlies die u komt te treffen, ziehier hoe alles is 
geschied. 
René stond op luisterpost van elf tot twaalf ure René had juist gedaan met eten, opeens hooren wij 
een geweerschot weergalmen, gevolgd van een gil, wij spoeden ons naar René en vond hem, 
liggende ten gronde, het bloed vloeide geweldig uit eene gapende wonde in het hoofd, seffens 
namen wij René op en droegen hem in den voorpost en vandaar naar ons eerste lijn den Eerwaarde 
Aalmoezenier kwam spoedig toegeloopen, om René te biechten en het H.Oliesel te geven, intusschen 
was den dokter ook bij gekomen, maar hij kon René geen hulpe bieden de wonde was doodelijk, hij 
heeft nog een ure geleefd, het was rond een ure in de namiddag toen René den geest gaf, tot de 
laatste minut is hij bij zijn volle verstand gebleven, zijn laatste woorden die hij gesproken heeft 
waren, … schrijf het naar mijn broeder. 



Het is van uit den  bloemmolen dat René geschoten werd, René is begraven in Adinkerke en ligt op 
het militaire kerkhof van Adinkerke.  Alles wat uw broeder bij hem had, berust bij het roodkruis. 
Ik heb ook in de begraving geweest, er waren vele Coolscampenaars. 
Een vriend van uw broeder, 
Jean Rotsaert. 
 

Uit dagboek van Jerome (loopgraven en Diksmuide)  

… juist was het middernacht als wij in de tweede lijn aanlanden, eenige minuten later zat (want staan 
konden wij niet) elk in zijn abri(onderstond) in de abris kon men juist recht op zitten, om er binnen te 
komen moest men op handen en voeten kruipen door het slijk, iederen abri had twee openingen, de 
deur was een zak of stuk deken, maar bij velen hangde er niets voor, onze slaping was hakelig, een 
handsen verrot strooi die krioelde van de luizen en K ie en een stank om er van te walgen. 
Het was verboden bij dage den abri te verlaten, maar den volgenden morgen, moesten wij allen eens 
Diksmuide zien, die daar lag op drie tot vier honderd meters voor ons, en dat men gemakkelijk kon 
zien liggen door eene opening die in de lijn geschoten was. Arm Diksmuide, niets meer was er dan 
puinen, alles was wel driemaal honderst te boven geschoten, overal zag men sterke abris waar alle 
slacht van moordtuigen in staken, de abris waren zoo stevig en sterk gebouwt dat er niet aan te 
denken viel van ze aan stukken te schieten. 
 

Uit dagboek van Jerome (bombardement in de loopgraven)  

… den dag passeerde goed, den Duitsch was stil en braaf, en deed, alsof hij niet meer leefde, maar, 
alles duurt maar zijnen tijd, en den Duitsch dacht er ook zoo over. 
Rond vier ure in den namiddag gansch onze lijn was stil en eenzaam, de soldaten lagen in hunne abris 
te rooken en met de kaart te spelen, of zaten lustig te praten, opeens, bo-oem, een geweldige 
ontploffing, alles lag in onzen abri dooreen geworpen, haastig kroopen de soldaten op handen en 
voeten naar buiten om te zien wat er gebeurd was, maar, waren wij rap buiten, nog veel rapper 
waren wij weder binnen, een tweede gernaat ontplofte, nu juist voor onzen abris en de stukken 
aarde en steen vielen tot in onzen abri toe, eene derde grenaat ontplofte een weinig verder pas was 
de derde grenaat gevallen, of het spel begon voor goed; torpillewerpers, lansbommen, 
langsgrenaten en kanonnen, alles spuwde nu met vollen mond vuur en vlam, een stortregen van ijzer 
en staal plofte in moordent geraas op ons neder, geheel ons lijn werd onder vuur genomen, ijselijk 
kraakten de grenaten rondom onzen abris, wij zaten midden de duisternis, verschillige malen hadden 
wij getracht licht aan te steken, maar telkens werd het uitgedoofd door het onophoudent ontploffen 
van bommen en grenaten, op sommige oogenblikken stond den abri te schudden en beven, wee ons 
indien eene grenaat op onzen abri viel, zeker waren wij verpletterd en levende begraven onder de  
brokken en stukken, in min dan tien minuten tijd stond den abri vol rook, den stank van rook en 
poeder was onverdraaglijk, het was om er bij te stikken, opeens hoorden wij de klaroenen 
weergalmen, verschrikt sprong ieder naar zijn masker, den Duitsch beschoot ons met gas.   
Het bombardement was nu in hare volle geweld, het gebrom der kanonnen, het ontploffen van 
bommen, torpillen en grenaten deden den lucht weergalmen, over gansch de lijn hangde een 
damkring van rook, poeder en gas, die onze lijn in volle duisternis zette, den hangst en vrees was 
algemeen, gedurig liepen in koortsige haast brankardiers voorbij om hier of daar gekwetsten te gaan 
verbinden. 
Na twee uren en alf hield het schieten op als bij tooverslag werd alles weder stil rondom ons. De 
klaroenen weergalmden alle gevaar voor gas was voorbij, wij deden ons masker af, kroopen naar 
buiten om eens haastig rond te zien welke schade het bombardement had gedaan, den uitgestaane 
schrik was spoedig voorbij en vol vreugde en blijdschap riepen wij naar vrienden en kennissen om 
nieuws. 
De verwoesting was groot rondom onzen abri was de aarde wel driemaal onderst te boven gekeerd 
de stukken hout en zakjes aarde waren tot boven op den abri geworpen. Op verschillige plaatsen was 



de lijn gelijk weg gevaagd. De passereilen die in de lijn lagen waren tot vijftig meters ver weg 
geslingert.  Geheel de lijn was vol putten en openingen die spoedig vol water liepen. Spoedig 
kwamen de genietroepen en de piotten die in de derde lijn waren ter plaats en begonnen de 
herstelling. Het roodkruis was nu volop bezig met de gekwetsen weg te halen, er was ook een doode 
te betreuren. 
 

Bombardement ‘badplaats’  

… de eerste dagen dat ik op het front was, moest de tiende kompanie ook naar het bad dat maar een 
paar honderd meters van ons brakken was.  Terwijl zij volop bezig waren, daagden opeens Duitsche 
vliegers aan, zij wierpen verschillige bommen op de  badplaatsen verschrikt vluchten de soldaten 
weg, jammerlijk waren er ook veel die niet meer konden vluchten en daar dood of gewond ter 
plaatse bleven liggen.  Geheel mijn kompanie die juist uit de loopgrachten kwam en nog te bed lag, 
sprong bij het hooren van die schrikkelijke ontploffingen uit hun bed en vluchten verschrikt in hun 
hemd of onderbroek naar de dichtst bijgelegen verschanslijnen.  Bij ieder kamp of kantonnement 
lagen verschanslijnen dat was om als er gevaar was een schuilplaats te gaan zoeken… 
 

Bombardement ‘aan de IJzer’  

Den 22e Februari trok de kompanie naar het front, eerst verbleef zij drie dagen op de Rabelaere 
vandaar moesten wij alle nachte gaan werken, vervolgens trok de kompanie naar de eerste lijn recht 
over Diksmuide. Wij zaten daar langs de boorden van den IJzer, den Duitsch zat over den IJzer ook 
langs de  boorden, zoo zaten wij niet wijder vanheen dan dertig meters. Den eersten nacht werden 
wij ruim twee uren beschoten met torpellen en bommen, het bombardement was verschrikkelijk, op 
sommige oogenblikken was het alsof geheel onze lijn in brande stond, niemand mocht naar de abris 
alle man stond buiten in de lijn gereed om den duitschen aanval die wij vreesden alle minut te zullen 
beginnen af te slaan, gelukkig de Duitschers kwamen niet af, het was vreeslijk om zien als eene 
torpille in den Ijzer viel een streep water rees omhoog en plofte in volle geraas op ons lijn neder, 
tegen den Duitsch ophield met schieten waren wij allen nat tot op het vel. Als bij mirakel hadden wij 
nog dooden nog gekwetsten te betreuren. Den volgenden nacht trok de kompanie voor drie dagen 
naar de tweede lijn, na nog drie dagen piket in de krokkedieleloopgracht mochten wij in rust gaan 
naar het kamp van Verdun. 
 

Werken aan het front 

…als de kompanie van piket was ofwel naar de Kousseboom of Rabelaer moest dan moesten wij bij 
nachte gaan werken op het front. Dat was bijna nog slechter dan op de voorposten zitten, dikwijls 
gebeurde het dat wij gekwetsten hadden. S’Avonds verlieten wij onze schuilplaats en begaven ons 
naar de eerste of tweede lijn om er te arbeiden tot s’morgens te vier ure, daar moesten wij de putten 
vullen die in de lijn waren, zakjes aarde vullen om de openingen die in de lijn geschoten waren te 
stoppen, passereilen leggen en grachten maken om het water weg te leiden. Ook moest de 
kompanie nu en dan naar de voorposten, om voor die posten pinnekensdraad te spannen. Dat was 
uiterst gevaarlijk, dikwijls hebben wij moeten vluchten van zoohaast den Duitsch ons hoorde kloppen 
kwam hij spoedig helpen, de kogels van geweren en mitraljeuzen schuifelden rondom ons. Ook 
kregen wij handgrenaten en duifgrenaten naar den kop, al kruipen op handen en voeten door water 
en slijk, moesten wij zoo snel wij konden dan terug naar den voorpost… 
 

Brankaard in niemandsland 

Den 2 April begaf de kompanie zich naar de eerste lijn voor drie dagen, binst die dagen gebeurde er 
iets zeer eigenaardigs, iets dat een soldatenhart tot in het diepste trof, en elken rechtschapen 
soldaat verplichte te zeggen, hoe edel, hoe grootsch, hoe zelfverloochend is die daad, verschillige 



dagen bleven wij onder den indruk van het gebeurde. Ziehier  wat er geschiede in naar mijn wetens 
maar eenmaal is voorgevallen op ons front. 
Wij lagen in de eerste lijn, in den voormiddag het was een schoon en aangenaam weder ,het zonneke 
was helder en verspreide eene aangename warmte, rustig lagen wij in onzen abri te slapen, opeens 
hoorden wij klaroen geschal die kwam van uit de Duitsche lijn, spoedig stonden wij in onze lijn om te 
zien wat er ging geschieden, midden de doodsche stilte weergalmden de klaroenen immers maar 
voort, diep aangedaan bleven wij staan luisteren alsof er iets bij zonders ging geschieden, traag en 
treurig speelden de klaroenen voort, maar schoon, o zoo schoon en verrukkelijk dat het de harten 
betooverde. Gansch ontsteld waren aller oogen gericht naar de Duitsche lijn, opeens zien wij boven 
de Duitsche lijn eene vrouw verschijnen, zij was gansch in het wit gekleed daarna verscheen een 
soldaat met eene grooten vaandel van het roodkruis in de hand, daarna verscheen een officier 
waarschijnlijk een geneesheer en den vierden was een soldaat dragende een brankaard. Allen 
tegelijk stapten naar beneden en kwamen recht naar onze lijn, alverwege onze en de Duitsche lijn  
gekomen bleven zij staan. De vrouw en den dokter knielden neder, na tien minuten stonden zij 
weder recht en hadden een gekwetste of doode in de armen, voorzichtig legden zij hem op den 
brankaard, dan, alle vier naar ons lijn gekeerd groten zij naar ons. Het vaandel buigde diep neder 
naar onze lijn toe, de vrouw insgelijk buigde het hoofd. Dan, nam de vrouw en den dokter voorzichtig 
den brankaard op en keerden terug naar hunne lijn, boven hunne lijn gekomen weergalmden de 
klaroenen nogmaals, dan verdwenen zij in hunne lijn, alles was voorbij.  Alles werd weder stil, en 
gansch onder den indruk keerden wij terug naar onzen abri. 
 

Front als doolhof 

Den sekteur van Diksmuide was sterk verdedigd van aan de eerste lijn tot een uur bachten het front 
was het een hecht doolhof, het was een hechten spinnewep van de talrijke lijnen, loopgrachten, 
verbindingsgrachten, piketlijnen, ondersteuningslijnen, hulpposten, roodkruisposten, steunposten en 
bevoorradingsposten men moest er den weg goed kennen en goed de fransche taal kennen om daar 
alleen door te gaan en niet te misloopen.  Voor iemand die Fransch kon lezen was het goed, overal 
waren aanwijzingen, waarop te lezen stond naar waar de lijn liep, later als de vlaamsche beweging in 
vollen bloei was, werden die aanwijzingen door de soldaten in stukken geslagen, en de overheid uit 
vrees, deed er nieuwen plaatsen in de twee landstalen. 
 

Steenstraete verbinding naar eerste lijn  

… den sekteur van Steenstraete was zoo slecht ingericht, dat de soldaten daar een hecht 
beestenleven hadden, loopgrachten en verbindingslijnen  bestonden daar niet, geheel de lijn en de 
voorposten waren niets anders dan grenaatputten met hier en daar een stuk abri, die grenaat en 
obusputten waren inderhaast en zoo goed het kon ingericht om dienst te doen als eerste lijn, in den 
grond van die putten lagen pasereillen, onder de passereillen was het al modder en water. Als het 
soms gebeurde dat het veel regende en het water tot boven de passereillen stond, dan werder e 
nern ieuwe opgeleid, voor abri waren er eenige ijzeren koepels met zakjes aarde op, juust goed om 
als het regende in het droogte te vluchten, de andere lijnen brachten ons eerste en tweede lijn 
waren beter. Het waren onze oude eerste lijnen die nu dienden voor de piketsoldaten, het was niet 
mogelijk daar iets te verrichten, van zoohaast den Duitsch zag dat er iets was verandert op ons lijn, 
begon hij het te bombarderen tot alles in gruis en vernield lag. Om naar onze eerste lijn te gaan, 
moesten wij twintig minuten ver door het bloote veld, zelfs geen passereillen. Wij moesten door slijk 
en water en obusputten en pinnekensdraad. Het ergste was nog de Duitsche mitraljeuzen die 
regelmatig het plein bezaaiden met kogels met nu en dan eenige grenaten er tusschen. Wij trokken 
van uit de piketlijn in groepjes van tien mannen en om samen te blijven , ziehier wat wij uitvonden, 
wij hadden eene lange koorde die wij allen vasthielden, gebeurde het dat er een  in eenen 
grenaatput tuimelde, wij voelden het aan het snokken der koord en wij helpen er den sukkelaar 
weder uit en dan mocht hij dan nat van het hoofd tot voeten naar de eerste lijn voor driedagen. Dat 



gebeurde dikwijls, want wij moesten de tocht van de piketlijn naar onze eerste lijn altijd doen rond 
middernacht en niemand mocht een woord spreken. 
Het is meermalen gebeurd dat zulke groepjes in plaats van aan te komen in onze lijn, dat zij bij den 
Duitsch toekwamen. Zij waren zonder het te weten onze lijn voorbij gegaan, dat gebeurde ook met 
de Duitschers. Ik was eens op voorpost toen rond middernacht wij een gerucht hoorden, wij hielden 
ons stil en gered om te schieten, opeens zien wij drie mannen afkomen, recht naar onzen post. Van 
zoohaastig in den post waren grepen wij ze vast, het waren drie Duitschers die met eten en koffie 
naar hunne posten moesten en zoo verdoold waren dat zij zonder hun weten bij ons zaten. 
 

Slag van Houthulst!28/09/1918 

Familie terug zien aan de Voerman (Lichtervelde)  

… in den morgen van 21 October deden wij een aanval op de twee kasteelen (in Oostkamp), gelukkig 
,den Duitsch was binst den nacht vertrokken, gekomen aan den vaart Brugge-Gent moesten wij allen 
over eene smalle brug, die daar inderhaast door de genie was gemaakt. Geheel de D.J. moest er over 
en ons regiment was het laatste. Ik met nog twee LIchterveldenaars, legden ons wapens in oostkamp 
bij de burgers en kwamen af naar huis langs Rudervoorde recht naar Lichtervelde, den eersten 
burger die ik erkende was Maguerit Deboosere van haar vernam ik dat thuis nog alles goed was en, 
dat zij, het wisten van René, als ik dat vernam viel er gelijk een zwaren steen van mijn hart. Ik was 
verheugd dat zij van mij het schrikkelijke nieuws van René niet moesten vernemen. Binst ik eenige 
minuten was blijven staan op den Voerman, was er een e van Debooseres naar ons huis geloopen om 
het nieuws te vertellen dat ik op de Voerman was. Allen te gelijk kwamen toegeloopen ik zag ze 
afkomen en spoedig trok ik hun te gemoed, het wederzien was hartroerend, hoe pijnlijk en treurig 
viel het ons dat René en André daar niet bij was, zoveel grooter had onze vreugde geweest hadden 
René en André daar ook mogen bij zijn.  Helaas van de drie, bleef ik alleen nog over, en, den oorlog 
was nog niet gedaan. 
Den 23 October vertrok ik met de twee Lichterveldenaars  terug naar Oostkamp, vandaar naar 
Beernem St Joris en Ursel daar kwamen wij bij ons kompanie. 
 

Wapenstilstand 

Toen ik terugkeerde in Oostkamp was de kompanie terug naar Oedelem.  Den 9 november kregen we 
een verlof van 5 dagen. 
In den nacht van 11 tot 12 november verspreide zich bliksemsnel het nieuws: ‘het is wapenstilstand’, 
den oorlog is gedaan, officieren en soldaten juichten en jubelden en trokken al dansen en springen 
door de straten, verschrikt staken de burgers vensters of deuren open, maar bij het vernemen van 
het blijde nieuws, was spoedig gansch het dorp in feest, nu was de vreugde algemeen gansch het 
drop weergalmde van blijde kreten, honderd + duizendemalen werden de kreten uitgeschreeuwt, t’is 
wapenstilstand, t’is vrede, als eene bende wilden en zinneloozen stormden wij de een straat in de 
andere uit, somtijds stonden wij in een groep te dansen en te zingen dan stormden wij weder eene 
herberg binnen, en drinken en drinken, de bazin moest maar stormehand tappen en min dan een uur 
lagen er vele soldaten dronke gelijk een Zwitser te huilen en te tieren, t’is wapenstilstand, den oorlog 
is gedaan! Den volgenden morgen, 12 november, werd het nieuws verspreid over gansch den wereld. 
 














