
Het frontleven 
tijdens 

Wereldoorlog I



Egide Wouters, Zelemnaar, korporaal en fotograaf aan het 
IJzerfront, fotografeerde  met toestemming van zijn 
officieren het frontleven achter de eerste frontlinie.

W. Kraatz, een Duitse militair, deed hetzelfde aan het Duitse 
front. Deze foto’s werden onlangs ter beschikking gesteld 
aan onze Heemkring door dhr. Chris Vanysacker uit Gistel.

Tezamen met ander bronnen, stelt dit ons in staat om een 
uitgebreid overzicht te geven van de Eerste Wereldoorlog.



Chronologie



1914



Van de algemene mobilisatie tot de inval in België

31-07-1914 – Algemene mobilisatie in België, voor Duitsland 
(1 augustus) en Frankrijk (2 augustus)
01-08-1914 – Duitsland verklaart de oorlog aan Rusland
02-08-1914 – Duits ultimatum aan België waarin het vrije doorgang naar 
Frankrijk eist; Duitse invasie in Luxemburg.
03-08-1914 – De Belgische regering verwerpt unaniem het Duitse 
ultimatum; Duitsland verklaart de oorlog aan Frankrijk.
04-08-1914 – Om acht uur ‘s ochtends steken de eerste Duitse troepen de 
Belgische grens over; na deze schending van de Belgische neutraliteit 
verklaart het Verenigd Koninkrijk de oorlog aan Duitsland.



Het algemene mobilisatiebevel van 31 juli 1914, waarmee Egide Wouters 
en zovele andere Zelemse mannen, onder de wapens geroepen werden.



Egide Wouters in uniform bij het 11e linie regiment



Egide Wouters vertrok op 1 augustus 1914 vanuit het station van Zeelhem 
(tot 1930 de benaming van Zelem).



Het originele Duitse ultimatum overgemaakt aan België op 
2 augustus 1914



Blind optimisme en de verdediging van Luik

05-08-1914 – De strijd om Luik barst los. Koning Albert spreekt zijn 
troepen toe. Engeland mobiliseert en stuurt zijn “British 
Expeditionary Force”  naar Frankrijk.
06-08-1914 – Oostenrijk-Hongarije verklaart Rusland de oorlog; 
Servië verklaart Duitsland de oorlog. Een zeppelin bombardeert 
Luik: negen doden.
07-08-1914 – De stad Luik valt in Duitse handen. Alle Belgische 
hoop rust op de forten in de omgeving van de stad.
09-08-1914 – Verzoeningsvoorstel uit Berlijn: België weigert.
11-08-1914 – Frankrijk verklaart de oorlog aan Oostenrijk-
Hongarije.
12-08-1914 – “Slag der Zilveren Helmen”: Belgische overwinning in 
Halen. De loodzware Duitse artillerie is gearriveerd en schiet de 
Luikse forten aan flarden. Het Verenigd Koninkrijk verklaart de 
oorlog aan Oostenrijk-Hongarije.



Belgische infanteristen te Herstal tijdens de Slag om Luik 
van 5 augustus tot 16 augustus 1914.



Duitse foto van een bombardement 
op het “Belgische platteland” in 1914.



Amerikaanse krant (New York) met artikel over de “Slag 
der Zilveren Helmen” te Halen.



Val van de forten rond Luik - Tocht  naar Antwerpen

15-08-1914 – Fort Loncin ontploft: de Belgische bevelhebber, generaal 
Leman, wordt bewusteloos van onder het puin gehaald en naar 
Duitsland gevoerd als krijgsgevangene.
16-08-1914 – De versterkte stelling Luik is definitief verloren.
17 en 18-08-1914 – Belgische militaire censuur: de kranten mogen niet 
meer berichten over de gevechten in het land. De koning en de regering 
vestigen zich in de nationale vesting Antwerpen en laten Brussel achter 
als ‘open stad’. Ook het leger begint aan zijn terugtocht naar Antwerpen.
19-08-1914 – Duitse represailles in Aarschot nadat Generaal von Bülow 
werd doodgeschoten. Duitse troepen bezetten Leuven.
20-08-1914 – Duitsers marcheren Brussel binnen; de kranten stoppen er 
met verschijnen. Paus Pius X overlijdt.



Afbeelding van een “Dikke Bertha”. Dit kanon (houwitser) was 
verantwoordelijk voor de vernietiging van de Luikse forten.



Generaal Leman was de bevelvoerder van de forten rond 
Luik tijdens de Slag om Luik.



Op 19 augustus kwamen in Aarschot 173 burgers om het leven na twee 
dagen van Duitse represailles, nadat Generaal von Bülow werd 

doodgeschoten.



Duitse gruwelen : De wereld kijkt toe terwijl Leuven 
brandt

22 en 23-08-1914 – Vreselijke taferelen in Dinant: de Duitsers wreken zich 
op de bevolking na zware gevechten met Franse troepen. Het “British 
Expeditionary Force” komt voor het eerst in actie in de slag bij Bergen.
24 en 25-08-1914 – Uit het niets verschijnt een zeppelin boven Antwerpen, 
die bommen gooit op de stad. Er vallen twaalf doden.
25 tot 28-08-1914 – Het Belgisch leger doet een uitval vanuit Antwerpen 
naar Mechelen en Leuven. Duitse soldaten steken Leuven in brand, uit 
wraak omwille van een uitval van het Belgische leger. Vele historische 
gebouwen, waaronder de universiteitsbibliotheek, gaan op in de vlammen.



Een tekening van het zeppelin bombardement op 
Antwerpen tijdens de Eerste Wereldoorlog.



De oude Leuvense universiteitsbibliotheek bevond zich 
vroeger aan de Naamse Straat (universiteitshal). Nu 

hebben daar de inschrijvingen van de studenten plaats. Na 
WO I werd er een nieuwe bib gebouwd op het Mgr. 

Ladeuzeplein met hulp van de Amerikanen o.l.v. Herbert 
Hoover, de latere president van de USA.



De val van Antwerpen: Scheldestad bezwijkt 
onder de bommen

28-09-1914 – De Duitsers verplaatsen een grote troepenmacht naar 
Antwerpen en laten de zware artillerie aanrukken. De forten worden 
vanaf nu dagenlang beschoten.
03-10-1914 – De Britse minister van Marine Winston Churchill 
arriveert in Antwerpen, maar de Duitsers zijn al door de 
fortengordel gebroken. De Duitse mark krijgt het statuut van wettig 
betaalmiddel in het bezette deel van België.
06-10-1914 – Koning Albert besluit het veldleger via het Waasland 
naar de kust terug te trekken. Veel soldaten vluchten in de 
chaotische terugtocht de grens met Nederland over.
10-10-1914 – De burgemeester van Antwerpen, Jan De Vos, geeft 
op eigen initiatief de stad over.



“10 oktober. Enkel feldgraue soldaten waren te zien in 
de door de bevolking verlaten stad. Alles was 

pikdonker, het enige licht kwam van de brandende 
olietanks en de in brand gestoken schepen. Tegen die 
gloed rees de witte toren van de prachtige Antwerpse 

kathedraal in de nachtelijke hemel op. 
Een beeld een Rembrandt waardig.”

- Erich von Tschischwitz
Pruisische luitenant-kolonel



De puinhopen van Antwerpen na de val op 10-10-1914.



‘De race naar de zee’ en de slag om de IJzer

12-10-1914 – Gent is door de Duitsers bezet.
13-10-1914 – De Belgische regering vestigt zich nabij Le Havre in 
Frankrijk. De koning en koningin kiezen voor De Panne.
14 tot 16-10-1914 – De Duitsers bezetten Brugge en Oostende.
16-10 tot 11-11-1914 – Eerste slag om Ieper; hevige gevechten 
tussen Britten en Duitsers. Het historische centrum van Ieper wordt 
zwaar gebombardeerd. Uiteindelijk winnen de geallieerden de ‘race 
naar de zee’: de Duitsers geraken niet tot in Calais en Duinkerke.
18 tot 31-10-1914 – Slag om de IJzer. Belgische en Franse troepen 
verhinderen dat de Duitsers de IJzer oversteken.
22-10-1914 – In Londen wordt de “Commission for Relief in 
Belgium” boven de doopvont gehouden.



De koninklijke villa’s in De Panne



Brug over de IJzer  - Oktober 1914



De onderwaterzetting van de IJzervlakte

25 en 26-10-1914 – Begin van het onder water zetten van de IJzervlakte 
na enkele mislukte pogingen.
29-10-1914 – Nationaal Hulp- en Voedingscomité opgericht op initiatief 
van de Société Générale. De IJzervlakte staat nu definitief onder water.
01-11-1914 – Rusland verklaart de oorlog aan het Ottomaanse Rijk.
05-11-1914 – Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk verklaren de oorlog aan 
het Ottomaanse Rijk.



Foto van het sluizencomplex “De Ganzenpoot” te Nieuwpoort 
met in de rechterhoek een foto van Hendrik Geeraert die wist 

waar en hoe men de sluizen moest opendraaien om de 
IJzervlakte onder water te zetten.



Loopbrug over de onder water staande IJzervlakte



Miserie in bezet België: 7 miljoen Belgen lijden 
honger.

08-11-1914 – De Duitse tijd (CET) wordt ingevoerd in België, maar 
slechts weinig Belgen houden zich eraan.
22-11-1914 – Na een Duits bombardement branden de 
Middeleeuwse hallen van Ieper af.
29-11-1914 – De nieuwe Nederlandstalige ‘Gazet van Brussel’ 
verschijnt. De krant beweert onpartijdig te zijn, maar wordt door 
de Duitsers gesubsidieerd.
30-11-1914 – Lezing van Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck 
in Milaan waar hij verklaart dat België door zijn verzet tegen de 
Duitse invaller de ‘civilisation latine’ had verdedigd. Deze 
uitspraak valt heel slecht bij een deel van de Vlaamsgezinden.
24-12-1914 – De Nationale Bank verliest het recht om 
bankbiljetten te drukken. Dat wordt voortaan gedaan door een 
speciaal opgericht departement van de ‘Société Générale’.



Het verwoeste stadscentrum (vooral de lakenhalle) van 
Ieper.



Nobelprijs Literatuur winnaar (1911) Maurice Maeterlinck was niet 
de beste vriend van de Vlaamsgezinden tijdens Wereldoorlog 1.



Het Kerstbestand: even wordt de oorlog vergeten

24 en 25-12-1914 – Het kerstbestand: op verschillende plaatsen langs 
het westelijke front heerst er een officieuze wapenstilstand voor enkele 
dagen. De Londense krant ‘Daily Telegraph’ publiceert het ‘King Albert’s 
book’, waarin prominente figuren uit de hele wereld hulde brengen aan 
koning Albert. De opbrengsten gaan naar hulpacties in België.
26-12-1914 – Kardinaal Mercier roept in zijn kerstboodschap op tot 
passief verzet tegen de Duitse bezetter. Zijn herderlijke brief heet 
‘Patriottisme et endurance’ (‘Vaderlandsliefde en standvastige 
lijdzaamheid’).



Een voetbalwedstrijd tussen Engelse en 
Duitse soldaten op Kerstdag 1914. 

Uitslag: 3-2 voor Duitsland.



Het King Albert’s Book bevat eerbetuigingen van 
vertegenwoordigers van landen en volkeren uit de hele 

wereld aan Koning Albert I en aan het Belgische volk. Dit 
boek werd verkocht tijdens de oorlog om aan de noden van 

het Belgische volk tegemoet te komen.



Kardinaal Mercier, hoofd van de Belgische kerk, bleef 
gedurende de hele oorlog in bezet België. Met zijn herderlijke 

brief belichaamde de kardinaal het morele verzet tegen de 
Duitse bezetter.



1915



Een nieuw jaar, een nieuw bestuur – België verandert van 
liberaal land in een Pruisische politiestaat

01-01-1915 – Nadat Moritz von Bissing, Colmar von der Goltz opvolgt 
als gouverneur-generaal van het bezette gebied van België, wordt de 
‘Pressezentrale’ opgericht; de krantencensuur wordt hierdoor strenger.
07-01-1915 – Kardinaal Mercier wordt aangehouden door de Duitsers 
naar aanleiding van zijn herderlijke brief ‘Patriottisme et endurance’.
11-01-1915 – De ‘Ausschuss für flämische Angelegenheiten’ (Commissie 
voor Vlaamse aangelegenheden) wordt opgericht; later wordt deze 
ondergebracht bij de ‘Politische Abteilung’.



De reeds gedeeltelijk verwoeste kerk van Leke. 01-01-1915



Het interieur van de kerk van Leke 
op 27-01-1915.



Strijden met de pen – De Belgische pers verscheurd

01-02-1915 – Eerste nummer van ‘La Libre Belgique’, de belangrijkste 
clandestiene krant in bezet België. In Amsterdam begint ‘De Vlaamsche 
Stem’ met verschijnen.
16-02-1915 – Von Bissing richt op eigen initiatief de ‘Politische 
Abteilung’ op, die onder zijn toezicht stond.
21-02-1915 – De ‘Pressezentrale’ lanceert in Gent ‘De Vlaamsche Post’. 
De krant was zeer onpopulair bij vele Belgen.
26-02-1915 – In de buurt van Verdun (Frankrijk) gebruiken Duitse 
troepen voor het eerst ‘Flammenwerfer-Apparate’ (vlammenwerpers).



Duitse militairen met paard en kar op het dorpsplein 
van Leke 19-02-1915.



Duitse militairen met paard en kar op het dorpsplein 
van Leke 19-02-1915.



Poserende Duitse militairen op het dorpsplein van 
Leke 19-02-1915.



De Dodendraad – Duitsers sluiten de grens met 
Nederland

Lente 1915 – De Duitsers spannen een elektrische 
draadversperring aan de Belgisch-Nederlandse grens: de 
‘dodendraad’.
22-04-1915 – De tweede slag om Ieper begint. Tegenover de 
Franse linies bij Langemark gebruiken de Duitsers voor het eerst 
(chloor)gas.
30-04-1915 – Prinses Juliana van Nederland wordt zes jaar, en 
Belgen vieren dat met een ‘dankdag’ ter ere van Nederland, voor 
alles wat het land voor de Belgische vluchtelingen doet.
01-05-1915 – Voor het eerst wordt een Amerikaans schip, de 
olietanker ‘Gulflight’, door een Duitse onderzeeër getorpedeerd.
06-05-1915 – De Duitse opperste legerleiding beveelt de aanleg 
van een tweede verdedigingslinie aan het hele Duitse front.



De Dodendraad was gespannen langs de complete 
Belgisch-Nederlandse grens. Van het Zeeuwse Cadzand 

aan de kust tot in Zuid-Limburg bij het drielandenpunt in 
Vaals, dat grenst aan de Duitse stad Aken.



Op 1 april 1915 bevond de Duitse fotograaf zich met zijn 
regiment nog steeds in Leke. Op de foto een Duitse soldaat 

met fiets en de gekende ‘pinhelm’.



Het dagelijkse leven aan het front: tuinwerkzaamheden te 
Keiem – mei 1915.



De Lusitania vergaat – 1.198 burgers verdrinken 
door Duitse torpedo, de VS is woest.

07-05-1915 – Het Britse passagiersschip SS Lusitania wordt tot 
zinken gebracht door een Duitse onderzeeër. Bijna 1200 mensen 
komen om het leven, waaronder 128 Amerikaanse burgers.
09-05-1915 – Begin van een Frans-Brits lenteoffensief aan het 
westelijke front in de Artoisstreek (Frankrijk).
12-05-1915 – Sinds begin 1915 heeft de Duitse legerleiding het 
licht op groen gezet voor gasaanvallen. Vandaag publiceert het 
‘Committee on Alleged German Outrages’ het ‘Bryce Rapport’, dat 
talloze getuigenissen over Duitse wreedheden verzamelt.
23-05-1915 – Italië verklaart de oorlog aan Oostenrijk-Hongarije 
en voegt zich zo officieel bij de ‘Triple Entente’.
25-05-1915 – Einde van de tweede slag om Ieper. Sinds 22 april 
vielen er in de Ieperboog 103.000 dodelijke slachtoffers.



“Reizigers naar Groot-Brittannië moeten 
goed beseffen dat ze zich op eigen risico 
naar oorlogsgebied begeven, waar hun 

schip getorpedeerd zou kunnen worden.”

- Duitse Ambassade
in Amerikaanse dagbladen,

enkele dagen voor het vertrek 
van de Lusitania



Tekening van de zinkende SS Lusitania – 7 mei 1915.



Enkele Duitse ‘cyclisten’ te Keiem – 1 juni 1915.



Zomer 1915 – Flamenpolitik: Duitsers paaien 
Vlaamsgezinden – Deel 1

Juni 1915 – Met het verdwijnen van de vooroorlogse dagbladen krijgt 
August Borms met zijn activistische ‘Het Vlaamsche Nieuws’ een 
monopolie op de pers in Antwerpen.
15-06-1915 – In ‘Le cri des Londres’ verschijnt een artikel van de 
wallingant Raymond De Weerdt, waarvan de slotzin ‘La Belgique de 
demain sera latine ou elle ne sera pas’ (in feite een uitspraak van 
Charles Rogier tijdens de stichting van België) heel wat kwaad bloed 
zet bij Vlaamsgezinden. De Weerdt wordt op het matje geroepen 
door de regering in Le Havre.
11-07-1915 – De Guldensporenslag wordt uitbundig herdacht in de 
activistische pers. Vanuit het Nederlandse Bussum stuurt dichter en 
hoofdredacteur van ‘De Vlaamsche Stem’ René De Clercq een 
telegram naar koning Albert waarin hij de vorst vraagt om 
‘Vlaanderens volkomen geestelijke vrijwording’ te waarborgen. 
Albert reageert koel.



Raymond Colleye (in feite Raymond De Weerdt), was een 
‘wallingant’ van Vlaamse afkomst. De uitspraak: ‘La Belgique de 
demain sera latine ou elle ne sera pas’, is niet van hem, maar van 
Charles Rogier (zonder het woord ‘demain’) die het uitsprak bij de 

stichting van België.



René De Clercq – dichter en hoofdredacteur van ‘De 
Vlaamsche Stem’ en stem van de activistische pers. Hij pleitte 

bij koning Albert I voor ‘Vlaanderens volkomen geestelijke 
vrijwording’.



Zomer 1915 – Flamenpolitik: Duitsers paaien 
Vlaamsgezinden – Deel 2

21-07-1915 – Enkele in Nederland verblijvende Vlaamsgezinden, 
onder wie de katholieke politicus Frans Van Cauwelaert, publiceren 
een ‘Vlaams Manifest’, waarin ze zich verzetten tegen elke toegeving 
aan de vijand of het aanvaarden van Duitse gunsten.
Augustus 1915 – De Duitsgezinde Nederlander Frederik Carel 
Gerretson koopt een meerderheidsaandeel van ‘De Vlaamsche Stem’. 
De gematigden verlaten het blad.
27-08-1915 – Voormalige medewerkers van ‘De Vlaamsche Stem’ 
Frans Van Cauwelaert en Julius Hoste Jr. richten in Den Haag het 
weekblad ‘Vrij België’ op.



Frans Van Cauwelaert was een Belgisch advocaat en politicus 
voor de Katholieke Partij, het Katholiek Verbond van België en 

de CVP. Tevens was hij een boegbeeld van de Vlaamse 
Beweging en medeoprichter van de krant De Standaard. 



Julius Hoste Jr. richtte in Den Haag - samen met Frans Van 
Cauwelaert - het tijdschrift ‘Vrij België’ op nadat ze beiden 

vertrokken waren als medewerkers van ‘De Vlaamsche Stem’ 
dat een meer radicale strekking aannam.



Herfst 1915 – Gifgasoorlog escaleert en België tijdens 
de bezetting

25-09-1915 – In het kader van Frans-Britse herfstoffensieven in de 
Artois en Champagne gebruiken de Britten voor het eerst gifgas 
(tijdens de slag bij Loos).
15-11-1915 – Drie maanden na de inval in Warschau staan de 
Duitsers de heropening van de universiteit van Warschau toe. Er zal in 
het Pools gedoceerd worden.
29-12-1915 – Gouverneur-generaal Von Bissing maakt officieus zijn 
besluit  bekend om de Universiteit van Gent in 1916 te zullen 
vervlaamsen. De activistische pers juicht.



In het Praet Bosch werden tijdens de oorlog ook al 
Duitse soldaten begraven. Dit kerkhof zou later 

uitgroeien tot het best gekende Duitse kerkhof in de 
Westhoek (Treurend Ouderpaar van Käthe Kollwitz).

- Vladslo, 3 september 1915



Zelfs in de oorlog was het een uitgebreid kerkhof.
- Vladslo, 3 september 1915 



Neergeschoten Engels vliegtuig. 
- Langemark, 28 september 1915



Gruwelijke foto van de bemanning van het Engelse 
vliegtuig. Deze mannen gaven hun leven voor de 

verdediging van ons land.
- Langemark, 28 september 1915



Feldwebel (Sergeant) Stremme.
- Leke, 30 september 1915



Kapotgeschoten petroleumtanks te Diksmuide
- Oktober 1915



Het zwaar beschadigde station van Diksmuide
- 3 oktober 1915



De zwaar beschadigde kerk van Keiem. De kerktoren is nog 
redelijk intact. - 10 oktober 1915



Terug te Vladslo in het Praet Bosch. 
– 21 oktober 1915



1916



Winter 1916 – Belgen in ballingschap: de regering en 
vluchtelingen in Frankrijk

18-01-1916 – De liberalen Hymans en Goblet en de socialist 
Vandervelde worden als ministers zonder portefeuille in de 
regering De Brocqueville opgenomen.
14-02-1916 – In de Verklaring van Sainte-Adresse (locatie van 
de Belgische regering in ballingschap), verbinden Frankrijk, 
Groot-Brittannië en Rusland zich ertoe de oorlog niet te 
beëindigen voor België zijn politieke en economische 
onafhankelijkheid teruggewonnen heeft.
27-02-1916 – De nieuwe regeringsploeg stelt een 
regeerakkoord op – van een afzonderlijke vrede met Duitsland 
kan geen sprake zijn.
01-04-1916 – Terechtstelling van de Belgische spionne Gabrielle 
Petit in Schaarbeek. Na de oorlog groeit zij in België uit tot het 
symbool van het vrouwelijke verzet.



Het bezoek van de Franse president, Romain Poincaré aan koning 
Albert I te De Panne. Links bovenaan (langs de muur), de eerste 
minister van België, Charles de Broqueville. (Foto gemaakt door 

koningin Elisabeth).



Parade van het (Duitse) Derde Bataljon in het Praet Bosch.
– Te Vladslo, 27 januari 1916



Officierenkorps van het (Duitse) Derde Bataljon (Praet Bosch).
– Te Vladslo, 27 januari 1916



Nieuwe ingang naar het kerkhof (Praet Bosch).
– Te Vladslo, 6 februari 1916



Duitse militair op wacht met gasmasker.
– Onbekende locatie, 3 maart 1916



Herberg De Pluim op de kruising van de wegen naar Leke en Koekelare.
– Koekelare (gehucht De Pluim), 10 maart 1916



Belgische krijgsgevangenen
– Onbekende locatie, 18 maart 1916



Deportatie van werklozen: Von Bissing stuurt 
werklozen naar Duitsland.

05-04-1916 – Redevoering van de Duitse bondskanselier Von 
Bethmann-Hollweg waarin hij bescherming belooft aan de 
Vlamingen tegen de ‘verwaalsing’.
15-05-1916 – Gouverneur-generaal Von Bissing vaardigt een 
verordening uit die Belgische werklozen die ‘zonder grondige 
redenen een werk weigeren aan te nemen dat ten volle in 
overeenstemming is met hunne geschiktheden’ tot arbeid kan 
dwingen.
03-08-1916 – De Duitsers zetten de weerspannige directeur van 
de Nationale Bank gevangen.
20-09-1916 – Roemenië verklaart Oostenrijk-Hongarije de 
oorlog en schaart zich zo aan de zijde van de geallieerden.
28-09-1916 – Gouverneur-generaal Von Bissing beslist om 
Belgische werklozen naar Duitsland te deporteren.



“De naakte waarheid is, dat elke 
gedeporteerde arbeider een soldaat meer 
voor het Duitse leger betekent. Hij neemt 
de plaats in van een Duitse arbeider die 
soldaat wordt. (…) Duizenden Belgen zijn 

veroordeeld tot slavernij.”

- Kardinaal Mercier
over de deportaties,
7 november 1916.



Uitzicht op Zarren (2 april 1916) met de grotendeels intacte 
Couchezmolen. Deze molen werd gebouwd in 1870, overleefde 

beide wereldoorlogen en bestaat nog steeds. Met een lengte van 
25,5 meter is het een van de hoogste stenen molens van België.



Het dorpsplein van Zarren (op 2 april 1916). Het dorp was in 1916 
nog volledig intact: deze situatie veranderde dramatisch in 1917.



Inwijding van een gedenksteen voor 
gevallen (Duitse) soldaten.

– Vladslo, Praet Bosch, 7 april 1916.



Gedenksteen voor gevallen (Duitse) soldaten.
– Vladslo, Praet Bosch, 7 april 1916.



Poserende Duitse soldaten aan spoorwegovergang.
– Zarren, 18 april 1916.



Poserende Duitse soldaten aan een houten barak.
– Zarren, 18 april 1916 (zicht op Couchezmolen).



Het zwaar vernielde gehucht Vijfhuizen.
– Woumen, 2 mei 1916.



Overstroomd terrein, ergens aan de IJzer.
– Onbekende locatie, 2 mei 1916.



De Duitse fotograaf bevindt zich ondertussen in Park Rosendahl. In 
dit park met kasteel, bevindt zich een Duits weerstation dat 

informatie verschaft voor alle Duitse troepen aan het IJzerfront. 
- Ichtegem – 12 juni 1916.



Vernietigde kerk. 
Klerken – 10 juli 1916.



Kasteel De Blankaart: het kasteel werd heropgebouwd.
Woumen – 10 juli 1916.



Belgische soldaten aan het werk.
Kaaskerke – 13 juli 1916.



Park Rosendahl met kasteel.
Ichtegem – 10 augustus 1916.



Marktplaats met lokale bevolking en fanfare. 
Duitse soldaten kijken toe.

Ichtegem – 17 augustus 1916.



Een ontploffende, Engelse handgranaat in de duinen. 
Nieuwpoort – 3 september 1916.



In loopgraaf met geweer (geallieerd front). 
Kaaskerke – 7 september 1916.



Zij stierven voor het vaderland, Van De Weyer F., geboren te Zelem.
Fortem (Alveringem) – 25 september 1916.



Een ‘Vlaamsche Hoogeschool’: Duitsers heropenen de 
universiteit van Gent

10-10-1916 – De regering in Frankrijk kondigt maatregelen aan 
tegen wie meewerkt aan de vernederlandste universiteit van 
Gent.
19-10-1916 – Kardinaal Mercier probeert Von Bissing er in een 
brief van te overtuigen het geplande wegvoeren van Belgische 
werklozen niet door te zetten.
24-10-1916 – In Gent wordt de nieuwe universiteit, de 
‘Vlaamsche Hoogeschool’, geopend door Gouverneur-generaal 
Von Bissing.
26-10-1916 – Tot februari 1917 worden ongeveer 60.000 
Belgen naar Duitsland gedeporteerd om er te werken.
18-11-1916 – De invallende winter maakt een einde aan het 
offensief aan de Somme.
12-12-1916 – De Duitsers doen een vredesvoorstel dat meteen 
wordt afgeschoten door de geallieerden.



Binnentuin van de site Voldersstraat met het standbeeld 
van Albrecht Rodenbach uit Roeselare dat tijdens de 

Eerste Wereldoorlog een veilig onderkomen kreeg in de 
‘Vlaamsche Hoogeschool’. 

(Collectie Universiteitsarchief Gent).



Bouw van de weerballonhal – Kasteel Rosendahl
Ichtegem – 10 oktober 1916.



Opstijgen van de weerballon in weerstation 56 
Ichtegem (Kasteel Rosendahl) – 1 november 1916.



Inhalen van de weerballon in weerstation 56 
Ichtegem (Kasteel Rosendahl) – 1 november 1916.



In bunker met geschut (geallieerd front)
Diksmuide – 20 november 1916.



Ingang van een abri (geallieerd front)
Diksmuide – 20 november 1916.



Poging tot opblazen van weerstation 56 (Park Rosendahl)
Ichtegem – 7 december 1916.



1917



Koude en honger: De strenge winter van 1917

Winter 1917 – Vanaf midden januari begint het in België te 
vriezen; tot diep in april blijft het streng doorwinteren.
04-02-1917 – In Brussel wordt een ‘Raad van Vlaanderen’ 
opgericht door een aantal vooraanstaande activisten.
09-03-1917 – Onder internationale druk besluit de regering 
in Berlijn om te stoppen met de deportaties van Belgische 
arbeiders naar Duitsland en de frontzone.
17-03-1917 – De Duitse troepen aan het westelijke front 
trekken zich terug in de beter beschermde loopgraven van de 
Hindenburglinie. Een geallieerd offensief wordt verwacht.
21-03-1917 – Gouverneur-generaal Von Bissing kondigt de 
administratieve scheiding van België aan.



Vanaf half januari tot april, kreunde het IJzerfront onder 
extreme koude – Loopgraven onbekende locatie, 1917.



De Hindenburglinie nabij Bullecourt (Frankrijk).



Park Rosendahl, zondagnamiddag ontspanning op het ijs.
- Ichtegem, 28 januari 1917.



Weer observatietoren in reparatie, Kasteel Rosendahl.
- Ichtegem, 5 maart 1917.



België barst? Duitsers geven flaminganten bestuurlijke 
splitsing

21-03-1917 – De Duitse bezettingsoverheid kondigt de 
bestuurlijke scheiding af tussen Vlaanderen en Wallonië.
18-04-1917 – Moritz von Bissing, sinds eind 1914 
gouverneur-generaal in bezet België, overlijdt. Zijn plaats 
wordt ingenomen door generaal Ludwig von Falkenhausen.
20-06-1917 – Vlaanderen en Wallonië krijgen elk een 
afzonderlijk Ministerie van Binnenlandse Zaken.



Generaal Moritz von Bissing, bestuurde België sinds eind 
1914 en overleed op 18 april 1917.



Generaal Ludwig von Falkenhausen, volgde Generaal von 
Bissing op na diens overlijden.



Geallieerd front: ruïne van station.
- Ramskapelle, 29 maart 1917.



Afgeschoten Belgisch vliegtuig
- Koekelare, 15 april 1917.



Opbouw van een 38 cm langloopskanon.
- Moere (gehucht Gistel), 6 mei 1917.



Het 38 cm langloopskanon.
- Moere (gehucht Gistel), 6 mei 1917.



Het kasteel van Moere.
- Moere-Gistel, 20 mei 1917.



Boerderij in de buurt van Moere.
- Moere-Gistel, 20 mei 1917.



De ruïne van de kerk met een Britse observatiepost. 
- Nieuwpoort, 22 mei 1917.



Het Frans heldenkerkhof.
- Nieuwpoort, 22 mei 1917.



De ruïnes van de kerk 
– Nieuwpoort, 22 mei 1917.



Vijver (klein gehucht van 2 straten)
– Ichtegem, 25 mei 1917.



De verwoeste kerk 
– Keiem, 25 mei 1917.



Verwoeste huizen.
– Keiem, 25 mei 1917.



Intacte boerderij.
– Moere-Gistel, 25 mei 1917.



Observatietoren.
– Beerst, 3 juni 1917.



Vliegtuig afweergeschut.
– Ichtegem, 3 juni 1917.



Resten van de kerk. 
– Langemark, 3 juni 1917.



Het verwoeste dorpscentrum. 
– Langemark, 3 juni 1917.



Het verwoeste dorpscentrum wordt geïnspecteerd door 
Duitse militairen. – Langemark, 3 juni 1917.



Interieur van verwoeste kerk. 
– Poelkapelle, 3 juni 1917.



Exterieur van verwoeste kerk. 
– Poelkapelle, 3 juni 1917.



Meetinstrumenten weerstation 56, Kasteel Rosendahl. 
– Ichtegem, 5 juni 1917.



De haven
– Oostende, 5 juni 1917.



De Hel van Passendale – De derde slag om Ieper en de 
mijnenoorlog

07-06-1917 – De Britten ontsteken springstof onder de Duitse 
stellingen op negentien plaatsen in de buurt van Mesen. De 
schok voelt aan als een aardbeving en is te horen tot in 
Londen.
31-07-1917 – Start van Sir Douglas Haigs poging om uit de 
Ieperboog te breken en de Belgische Noordzee havens te 
veroveren (‘Derde Slag om Ieper’). De grote doorbraak blijft 
echter uit, onder meer door de uitzonderlijk hevige regenval
10-11-1917 – Einde van De Derde Slag om Ieper, na de 
verovering van Passendale door een Canadees legerkorps. 
Balans: 8 kilometer terreinwinst, meer dan 400.000 
slachtoffers.
December 1917 – Moreel op dieptepunt: het Belgisch leger 
kent een recordaantal deserties.



Kaart van de slag om Mesen, ook gekend onder de naam 
Mijnenslag. – Mesen, 7 juni 1917.



Australische soldaten tijdens de 3e slag om Ieper 
(of Slag bij Passendale).

– Passendale, 29 oktober 1917.



Het gebombardeerde station.
– Oostende, 8 juni 1917.



Pater Camiel Broekaert (?), kasteel Rosendahl.
– Ichtegem, 15 juni 1917.



Deels beschadigde Kruiskalsijdemolen.
– Leke, 15 juni 1917.



Sluis
– Brugge, 20 juni 1917.



Idyllische huizen langs een kanaal. In de verte het belfort.
– Brugge, 26 juni 1917.



Verwoeste huizen. 
– Esen, 28 juni 1917.



Duits militair kerkhof.
– Vladslo, 28 juni 1917.



Observatie-apparaten voor vijandige vliegtuigen.
Park Rosendahl – Ichtegem, 2 juli 1917.



Observatie-apparaten voor vijandige vliegtuigen.
Park Rosendahl – Ichtegem, 2 juli 1917.



Kanon ter bescherming van batterij 263.
- Ichtegem, 4 juli 1917.



Geallieerd front: luisterpost in de omgeving van
Ramskapelle – Nieuwpoort ,16 juli 1917.



Officieren en manschappen van het langloopskanon.
Moere-Gistel, 26 juli 1917.



1918



Terechtgesteld: rechtspraak aan het front – Belgische 
magistraten staken & Het finale Duitse offensief.

07-02-1918 – Het Brusselse hof van beroep beveelt de 
procureur-generaal om de activisten Borms en Tack te 
vervolgen.
11-02-1918 – Het Hof van Cassatie legt het werk neer na de 
Duitse tussenkomst in de zaak Borms-Tack. Veel andere 
rechtbanken volgen en het komt tot een lange staking van de 
magistratuur.
26-03-1918 – De Franse generaal Ferdinand Foch krijgt de 
coördinatie toegewezen van alle geallieerde legers aan het 
westelijke front. Zijn bevoegdheden worden in de komende 
maanden nog uitgebreid.
Eind Maart 1918 – Door de aanhoudende staking van de 
Belgische magistraten installeert de bezetter Duitse rechtbanken 
in België.
07-04-1918 – Tweede fase van het Duitse offensief, met 
hevige gevechten in West-Vlaanderen.



August Borms en Pieter Tack, activisten en flaminganten, 
werden gedagvaard door het Belgische gerecht maar 

werden beschermd door de Duitse bezetter. Hierdoor ging de 
magistratuur in staking.



De Franse generaal Ferdinand Foch werd belast met de 
coördinatie van het volledige westelijke front.



Regering De Broqueville valt – Koning Albert krijgt zijn 
zin.

April 1918 – Regeringsleider De Broqueville laat na om zijn 
ministers in te lichten over de benoeming van een nieuwe 
stafchef, Cyriaque Gillain.
21-04-1918 – De Broqueville zegt aan koning Albert dat die als 
opperbevelhebber van het leger verantwoording verschuldigd is 
aan zijn ministers. Albert neemt hem dit niet in dank af.
22-05-1918 – De ministerraad geeft De Broqueville de volle laag 
over het verzwijgen van Gillains benoeming. Twee dagen later 
legt de regeringsleider zijn ontslag voor. 
01-06-1918 – De katholiek Gerard Cooreman wordt de 
nieuwe regeringsleider. Twee dagen na de bevrijding biedt hij, 
zoals afgesproken, het ontslag van zijn regering aan koning 
Albert aan.



Eerste minister De Broqueville benoemde deze Cyriaque Gillain tot 
nieuwe stafchef van het Belgische leger, zonder de regering in te 

lichten. Twee dagen later legt de regeringsleider zijn ontslag voor. 



Gerard Cooreman werd benoemd tot eerste minister van België 
na het ontslag van Charles De Broqueville.



Het begin van het einde – De geallieerden lanceren het 
eindoffensief.

20-04-1918 – De Duitse luchtheld Manfred von Richthofen 
behaalt zijn 80ste overwinning. Een dag later raakt de Rode 
Baron zelf dodelijk verwond.
Juni 1918 – Eerste keer een massale inzet van Amerikaanse 
troepen aan het westelijke front.
18-07-1918 – De Duitse lenteoffensieven hebben gefaald. De 
Duitse nederlaag is bezegeld.
08-08-1918 – Start van het Honderddagen-offensief aan het 
westelijke front door de geallieerde legers, met het Belgische 
mee in de aanval. Generaal Ludendorff spreekt van een zwarte 
dag voor het Duitse leger.
26-09-1918 – De laatste fase van het geallieerde 
eindoffensief aan het westelijke front. In de komende weken 
moet het Duitse leger in Noord-Frankrijk en België 
stelselmatig terrein prijsgeven.



Manfred von Richthoven – beter gekend als de Rode Baron – was 
de beste Duitse piloot in de 1e wereldoorlog.



Generaal Erich Ludendorff besefte snel na het geallieerde 
eindoffensief dat de oorlog voor Duitsland verloren was.



Oorlog in de lucht & Kunst in de loopgraven.

31-08-1918 – In het fronthospitaal L’Océan in Vinkem overlijdt 
Joe English, de bekendste Belgische frontschilder. Hij was actief 
in de Frontbeweging en ontwierp de heldenhuldezerkjes voor de 
Vlaamse gesneuvelde soldaten.
26-09-1918 – De ‘Politische Abteilung’ ontbindt de Raad van 
Vlaanderen.
05-10-1918 – De Franse held Roland Garros komt om het leven.
14-10-1918 – Laatste overwinning van Willy Coppens, de meest 
succesvolle Belgische piloot.
04-11-1918 – Een van de bekendste Britse oorlogsdichters, 
Wilfred Owen, sneuvelt bij het bevrijdingsoffensief in Noord-
Frankrijk.



Zelfportret van de Belgische kunstschilder Joe English. Hij was de 
bekendste Belgische frontschilder, maar stierf in de laatste 

maanden van de oorlog.



Roland Garros was een echte luchtvaartpionier.
Hij stierf een maand voor het einde van de oorlog.

Het Parijse tennistornooi is naar hem genoemd.



Willy Coppens was een Belgische luchtvaartpionier.
Hij overleefde de oorlog en stierf pas in 1986.
Hij bereikte de gezegende leeftijd van 94 jaar.



Wilfred Owen was de bekendste Engelse frontdichter. Hij 
sneuvelde jammerlijk in de laatste week van de oorlog tijdens het 

bevrijdingsoffensief in Noord-Frankrijk.



De bevrijding – België schudt de Duitse ketens af (Deel 1).

11-09-1918 – Koning Albert neemt de leiding van de nieuwe 
Legergroep Vlaanderen, die bestaat uit Belgische troepen versterkt 
met Britse, Franse en Amerikaanse eenheden. De dagelijkse leiding 
is in handen van de Franse generaal Degoutte.
28-09-1918 – Aan de IJzer gaan de Belgische en Britse troepen van 
de Legergroep Vlaanderen in de aanval.
29-09-1918 – Generaal Ludendorff meldt aan de Duitse keizer 
Wilhelm dat er geen hoop meer is.
30-09-1918 – Tot 14 oktober nemen de geallieerden een 
gedwongen adempauze tijdens hun eindoffensief.
14-10-1918 – De Belgische kust wordt ontruimd door de Duitse 
troepen. Torhout en Tielt in Belgische handen.
17-10-1918 – Koning Albert en Koningin Elisabeth bezoeken het pas 
bevrijde Oostende.



Koning Albert I (Tweede van links boven – te paard) aanvaardt het 
commando over de legergroep Vlaanderen.



Bevrijding van Oostende - Iedereen in Oostende wil op de 
foto met Belgische soldaten.



De bevrijding & wapenstilstand – België schudt de 
Duitse ketens af (Deel 2).

19-10-1918 – Bevrijding van Brugge en Zeebrugge.
28-10-1918 – Politieke hervormingen in Duitsland. Het 
keizerrijk wordt een parlementaire monarchie.
31-10-1918 – De geallieerden steken de Leie over en zetten 
koers richting Schelde.
03-11-1918 – Wapenstilstand tussen Italië en Oostenrijk-
Hongarije.
08-11-1918 – Begin van de onderhandelingen tussen 
Duitsland en de geallieerden in het treinstel van Ferdinand 
Foch in Compiègne.
09-11-1918 – De republiek wordt uitgeroepen in Berlijn. 
Keizer Wilhelm II vlucht naar Nederland.
11-11-1918 – Om 5 uur ‘s ochtends wordt de wapenstilstand 
ondertekend. Om 11 uur moeten de wapens zwijgen. 



De bevrijding van Brugge.



De ondertekening van de wapenstilstand in een treinwagon 
te Compiègne op 11-11-1918. 

De oorlog is ten einde!



Locaties



Meerdere foto’s – zowel van Egide Wouters als van de Duitse 
fotograaf - zijn niet of slechts partieel gedateerd maar wel 

gelokaliseerd.

In dit deel geven we een overzicht van de locaties waar het 
geallieerd leger zich bevond.



Deze kaart geeft het gebied aan waar Egide 
Wouters zich bevond aan het IJzerfront. 

Merk op dat dit gebied zich bijna volledig ten 
westen van de IJzer bevindt.



De Panne



Barakken op het strand met uitzicht op de Noordzee 
– De Panne



Kerk gelegen in de duinen 
– De Panne



Nieuwpoort



De kerk na beschieting
– te Nieuwpoort



Wandelend in de Duinkerkestraat
– te Nieuwpoort



Ruïne van de kerk
– te Nieuwpoort



Onderaardse gang
– te Nieuwpoort



Oostkerke



Wat er overblijft van het station
– te Oostkerke



De ruïne van de kerk in juli 1916
– te Oostkerke



Kaaskerke



De ruïne van de kerk
– te Kaaskerke



Beide soldaten in gedachten aan graven
– te Kaaskerke



Geblokkeerde trein met stoomlocomotief
– te Kaaskerke



Ruïne van de gemeenteschool
– te Kaaskerke



Gubbels Guillaume in een 
loopgraaf – te Kaaskerke



Noordschote



Graven met de namen van de overledenen: ‘Hier rust 
August Meybosch’ geboren te Zeelhem en een 

dorpsgenoot van Egide Wouters – ‘Van Pethegem Oscar 
Jozef’ – uiterst links ‘Van Reware David’ – uiterst rechts 

‘Jean Van Camp’. – te Noordschote



1e graf van Hermans Alfons – Geboren te Linkhout 1-12-1894 
– Gestorven op 1-11-1915 – 2e graf Balcaen René 

– te Noordschote



Reninge



De compleet verwoeste kerk
– te Reninge



Fortem



Op de foto het graf van Van De Weyer Joseph 
François, geboren te Zeelhem, achter hem het 

graf  van Alexandre Coutelier – te Fortem



Wulveringem



Beau Gerard een vriend van Egide Wouters in mei 1916
– te Wulveringem



Meerdere foto’s – zowel van Egide Wouters als van de Duitse 
fotograaf - zijn niet of slechts partieel gedateerd maar wel 

gelokaliseerd.

In dit deel geven we een overzicht van de locaties waar 
het Duits leger zich bevond.



Deze kaart geeft het gebied aan waar de Duitse 
fotograaf zich bevond. Merk op dat dit gebied –
in tegenstelling tot de geallieerde troepen - zich 

bijna volledig ten oosten van de IJzer bevindt.



Leke



Leke dorpscentrum met gedeeltelijk verwoeste 
Kruiskalsijdemolen. Na de oorlog werd het bovenste 

deel afgebroken. De romp staat er nog steeds. - 1914.



Dorpsbewoners in een schuur of kelder – Leke 1915.



De grotendeels verwoeste kerk – Leke 1915.



Beerst



Plattelandshuizen omgevormd tot blokhuizen. 
– Beerst, september 1915.



(Blok)huis vooraanzicht – Beerst, september 1915.



Verwoeste kerk en huizen – Beerst, september 1915.



Diksmuide & 
Gehuchten



Het verwoeste gehucht Schoorbakke. Over de IJzer de beroemde 
Schoorbakke brug. – Diksmuide, 1915.



De bocht in de IJzer bij Tervaete.
– Diksmuide, 1915.



De bocht in de IJzer bij Tervaete.
– Diksmuide, 1915.



Vernietigde petroleumtank.
– Diksmuide, 1915.



Het volledig verwoeste marktplein
– Diksmuide, oktober 1915.



Ichtegem



Duitse soldaten met afweergeschut.
– Ichtegem, 1915.



De Duitse fotograaf verbleef lange tijd in het park van kasteel 
Rosendahl. Het Duitse leger had hier een weerstation dat 

informatie verschafte voor het volledige (Duitse) IJzerfront –
Ichtegem, 1916.



Koekelare



Poserende Duitse Officieren
– Koekelare, 1915.



Langemark



Gruwelijke taferelen na een veldslag. Langemark had 
het zwaar te verduren in de oorlog omdat het pal op 

de frontlinie lag. Het Duitse ‘studentenkerkhof’ 
bevindt zich hier. – Langemark, 1915.



Gruwelijke taferelen na een veldslag. Langemark had het 
zwaar te verduren in de oorlog omdat het pal op de frontlinie 

lag. Het Duitse ‘studentenkerkhof’ bevindt zich hier. 
– Langemark, 1915.



Gruwelijke taferelen na een veldslag. Langemark had het zwaar 
te verduren in de oorlog omdat het pal op de frontlinie lag. Het 
Duitse ‘studentenkerkhof’ bevindt zich hier. – Langemark, 1915.



Gruwelijke taferelen na een veldslag. Langemark had het 
zwaar te verduren in de oorlog omdat het pal op de 

frontlinie lag. Het Duitse ‘studentenkerkhof’ bevindt zich 
hier. – Langemark, 1915.



Officieren poserend bij een vernietigde petroleumtank. 
– Langemark, 1917.



Het compleet verwoeste dorp. 
– Langemark, juni 1917.



Stuivekenskerke



Stuivekenskerke werd ook grotendeels verwoest. De kerk werd 
vernietigd door Belgische officieren om te verhinderen dat de 

Duitsers de kerk zouden gebruiken als commandopost. –
Stuivekenskerke 1915.



Kasteelhoeve Viconia, een voormalige kloosterboerderij 
van de Norbertijnen. De hoeve werd heropgebouwd en 

doet nu dienst als hotel. – Stuivekenskerke 1915.



Kasteelhoeve Viconia, een voormalige kloosterboerderij van de 
Norbertijnen. De hoeve werd heropgebouwd en doet nu dienst 

als hotel. – Stuivekenskerke 1915.



Kasteelhoeve Viconia, een voormalige kloosterboerderij van 
de Norbertijnen. De hoeve werd heropgebouwd en doet nu 

dienst als hotel. – Stuivekenskerke 1915.



Kasteelhoeve Viconia, een voormalige kloosterboerderij 
van de Norbertijnen. De hoeve werd heropgebouwd en 

doet nu dienst als hotel. – Stuivekenskerke 1915.



Kasteelhoeve Viconia, een voormalige kloosterboerderij van de 
Norbertijnen. De hoeve werd heropgebouwd en doet nu dienst 

als hotel. – Stuivekenskerke 1915.



Ook het dorp werd niet gespaard. 
– Stuivekenskerke oktober 1915.



Vladslo



Een ander park waar onze fotograaf aanzienlijke tijd heeft 
doorgebracht is het ‘Praet Bosch’. Dit bos is nu vooral gekend als de 
locatie van het belangrijkste Duitse kerkhof in de Westhoek, nl. het 

kerkhof met het treurende ouderpaar van kunstenares Käthe Kollwitz. 
Op de foto zien we enkele officieren poseren voor de lens van de 

fotograaf – Vladslo, 1915.



Lombardsijde



De zwaar beschadigde kerk 
– Lombardsijde, 1916.



Merkem & 
Gehucht Luigem



Leden van de Knokke-Noord post in de Luigem sectie.
– Merkem, 1916.



Afgeschoten Frans vliegtuig.
– Merkem, maart 1916.



Gevangen genomen piloot van het Franse vliegtuig
– Merkem, maart 1916.



Zarren



Oude positie van een Lange Max (Kanon)
– Zarren, 1916.



Esen



Verwoeste kerk met intacte toren 
– Esen, september 1916.



Nieuwpoort



Schuilplaatsen in de duinen.
– Nieuwpoort, september 1916.



Loopgraven in de duinen.
– Nieuwpoort, september 1916.



Westende-Bad



Compleet verwoeste badplaats aan de Noordzee
– Westende-Bad, september 1916.



Oostende



Duitse U-Boot in de haven.
– Oostende, 1917.



Thema’s



Meerdere foto’s – zowel van Egide Wouters als van de Duitse 
fotograaf - konden niet of slechts partieel gedateerd of 

gelokaliseerd worden.

Deze foto’s hebben we onderverdeeld in negen thema’s.



Gewonden & 
Gesneuvelden



Gewonde soldaten met hun verzorgsters in ‘Hôpital de 
Bon secours’ te Rouen.



Duits front: gesneuvelde 
burger



Op brancard wegbrengen van één van hun gesneuvelde 
makkers.



Graven & 
Kerkhoven



Afscheidsgroet aan grafmonumenten.



Versierde graven van Broos Desiré (in het midden) – links 
Verkindere Leon - Geboren te Geluwe.



Poseren aan versierde graven.



Graf met beeld, uit een kerk.



Vernielde Duitse graven.



Kruis opschrift ‘Mort pour la Patrie’.



Graf van Luitenant-Kolonel Ruconoy Jules Richard.



Versierde graven van gesneuvelden: 
Van Bael Charles – Cirile Porters.



Rij van kruisen met verschillende namen.



Groepsfoto’s



Groepsfoto met mascotte.



Humoristisch opschrift op hut
‘De arme familie zonder vet’.



Met krant in de hand ‘Le Petit Journal’.



Ontspanning op terrasje van barak.



In zomerstemming onder de bomen.



Groepsfoto ‘Ketjes van Brussel’.



Groepsfoto voor de kerk samen met geestelijken en enkele 
kinderen uiterst rechts.



Aan tent gezeten met op de broden ‘Brood van Joffre’ 
geschreven (Pain Joffre).



Groepsfoto met bordje waarop staat ‘De Vrienden van ’t 
Goe leven!’



Groepsfoto



Twee van de drie soldaten met kapotjassen.



Groepsfoto



Groepsfoto als postkaart gebruikt.



Groepsfoto met officier in het midden.



De overlevenden na twee jaar van de oorlog 
van de 12e compagnie.



Het Dagelijks Leven



Wasbeurt in het open water, een welgekomen verfrissing.



Langharig meisje aan houten cafeetje met soldaat op 
terras en uitbater in het deurgat.



Aardappelen aan het schillen (patattenjassen).



Etenstijd in vrijetijdskledij.



Rustpauze tijdens etenstijd.



Met schort aan in de keuken.



Voet van gewonde aan het verbinden met een hondje 
(rattier) in het midden.



Gewonde voet verbonden en in het midden hondje 
(rattier) op schoot.



Met paard en kar.



Drukke bezigheid aan 
een tafeltje.



Tijdens de dagen van rust wordt de was gedaan.



Gezeten voor een tent met op de voorgrond ALBERT 
in het zand geschreven.



Gedekte tafeltjes in refter.



Rijdende veldkeuken.



Een verfrissende wasbeurt.



Tijd voor ontspanning, een partijtje kaarten aan een 
tafeltje voor schoenwinkeltje.



Wasbeurt en voor wie kon zwemmen 
een heerlijke ontspanning.



Mooi tuintje aangelegd met bloemen.



Gebedsdienst bij een driewielkar.



Ontvangen van post, een heerlijk moment 
of misschien niet.



Duitse fotograaf op verlof in 1915.



Duitse fotograaf op verlof in 1916.



Kinderen in 
de oorlog



Kinderen op de schoolbanken met op de achtergrond 
bezoek van militairen.



Klas met kinderen met op hun hoofd een hoedje 
van papier, vooraan een doos met de tekst

‘Cadbury’s Mexican Chocolat’.



Bezoek aan een school.



Bezoek aan schoolkolonie met poserende kinderen.



Lokaal met kinderbedjes en op de achtergrond 
de verzorgsters.



Vijf kleine kinderen in gezelschap van hun verzorgsters.



Loopgraven & 
Andere verdediging



Duitse soldaten in de loopgraven.



Duitse soldaten, slapend en rustend achter de 
beschermingswal.



Stelling aan de IJzer - 1915.



Beschermingsmuur aan veroverde (Gappert) boerderij 
- 1915.



Soldaten in een loopgraaf.



Soldaten in een loopgraaf met mortier.



Aan het werk met de spade.



Op de uitkijk.



Zicht in een loopgraaf gebouwd met overgangen.



Versterkt met Vaderlanders, opgebouwde loopgraaf.



Gesprek aan versterkte boog met vaderlanders.



Rustpauze voor een schuilplaats (abri).



In een koude winterperiode aan een loopgraaf met brasero 
(vuurkorf).



Achter de beschermende vaderlandertjes.



Rust achter de beschermingswal.



In de 1ste linie loopgraaf.



Soldaten



Kurken brug over de IJzer met enkele Duitse soldaten.



In uniform een sigaret aan het roken, de sigaret altijd in linker 
hand om te kunnen groeten.



Poseren in uniform.



Opschrift op het dak ‘In den luien timmerman’ als plaats 
benaming. Op de foto J(oz)ef Drijvers, dorpsgenoot van 

Egide Wouters in Zelem.



Op veldwegel druk bezig met apparatuur, nr. 11 op pet.



Schrijven naar het thuisfront.



Poseren aan barak.



Hoog bezoek: koning Albert I, de koning-soldaat.



Voor de tent met de tekst 
‘Ketelslegers Jan, Bosstraat 2 – Hasselt’.



Twee gezworen kameraden.



Hoog bezoek van Generaal Jacquet ter gelegenheid van een 
voetbalmatch.



Duitse soldaat op wacht, geweer in de 
aanslag en met gasmasker op.



Transport 
& Wapens



Duitse soldaat met Engelse blindganger (niet-ontplofte bom) 
van kaliber 22,8 cm.



Engelse kanonnen die door de Duitsers veroverd werden.



Duits machinegeweer met beschermingsschild - 1915.



Duits machinegeweer met beschermingsschild - 1915.



Engelse blindganger met kaliber 38,5 cm - 1915.



Engelse blindganger met kaliber 38,5 cm - 1915.



Engelse blindgangers en schrapnels 
van granaten - september 1916.



Duitse soldaat op de fiets.
- Ergens in België, 19 september 1915.



Drie (geallieerde) frontsoldaten met sidecar.



Rustpauze bij luchtafweermitrailleur.



Kanon op spoorwagon.



Colonne van ambulance – auto’s.



Allemaal met diertje in hun handen bij afweergeschut.



Soldaat bij afgeschoten obus.



Kanon op affuit getrokken door een vrachtwagen.



Op uitkijk bij mitrailleur op affuit.



Poseren tussen zware camions als trekker voor kanonnen.



Versperring bij het water.



Motorfiets met zijspan of sidecar.



Verwoesting



Ruïne na beschieting, soldaten aan onbekend graf, met 
opschrift ‘Gestorven voor het Vaderland’.



Zwaar beschadigde bunker in open veld.



Eenzame soldaat na beschieting op een dorp.



Eenzame soldaat aan prikkeldraad in beschadigd dorp.



Beschadigde kerk met huizen aan de overkant.



Eenzame wandelaar tussen de in stukken gereten bomen.



Restanten van een huis.



Ruïne van een kerk in de frontstreek.



Verwoeste boerderijen aan het Duitse front.



Verwoeste boerderijen aan het Duitse front.



Verwoeste boerderij aan het Duitse front.



Kapotgeschoten stelling aan de IJzer.



Verwoeste boerderij (Van de Waute) aan het Duitse front.



Verwoeste boerderij (Van de Waute) aan het Duitse front.



Verwoeste boerderij (Van de Waute) aan het Duitse front.



Verwoest dorp met molen aan het Duitse front.



Zelemse helden



Iedereen kent deze 
gedenkplaat die in onze 
parochiekerk hangt. Deze 
plaat herdenkt de mensen die 
op 1 augustus 1914 uit Zelem 
vertrokken en niet meer 
terugkeerden.

Er zijn echter ook nog mensen 
die in Zelem geboren werden, 
maar voor de oorlog naar 
andere gemeentes vertrokken 
zijn en de oorlog ook niet 
overleefden.

In het volgende deel stellen we al deze mensen voor. We tonen 
ook telkens hun fiche in het War Dead Register.



Theophiel Kenens stierf 
reeds in het begin van de 
oorlog, nl. op 21 oktober 
1914. Er werd een 
begrafenisdienst in Zelem 
gehouden, echter zonder zijn 
lichaam. Tot op heden is 
Theophiel Kenens vermist. 

1. KENENS THEOPHIEL



1. KENENS THEOPHIEL



August Oyen stierf ook in het begin van de oorlog, op 10 
december 1914. Onlangs ging onze voorzitter naar 
Bergues (Fr.) om een foto van het graf van deze 
Zelemnaar te maken.

2. OYEN AUGUST



2. OYEN AUGUST



August Meybosch was een geboren en getogen Zelemnaar. 
Hij stierf op 13 augustus 1915 te Noordschote, momenteel 
een deelgemeente van Lo-Reninge.

3. MEYBOSCH AUGUST



3. MEYBOSCH AUGUST



Cyrille Porters stierf in het laatste oorlogsjaar 1918. Hij 
woonde te Zelem en was bankbediende. Hij ligt begraven 
op de oorlogsbegraafplaats van De Panne.

4. PORTERS CYRILLE



4. PORTERS CYRILLE



Victor Kenens was een geboren en getogen Zelemnaar. Ook 
hij overleed in 1918, het laatste jaar van de oorlog. Hij 
overleed te Zuidschote, momenteel een deelgemeente van 
de stad Ieper.

5. KENENS VICTOR



5. KENENS VICTOR



Kimps Theophiel werd geboren te Halen maar was 
woonachtig te Zelem. Hij stierf helemaal op het einde van 
de oorlog op 28 september 1918 te Houthulst.

6. KIMPS THEOPHIEL



6. KIMPS THEOPHIEL



Van de Weyer Joseph François verhuisde voor de oorlog met 
zijn gezin naar Glain (deelgemeente Luik) om er in de mijn 
te werken. We zien hierboven een foto gemaakt door Egide 
Wouters met het eerste (tijdelijke) graf van deze geboren 
Zelemnaar.

7. VAN DE WEYER JOSEPH FRANCOIS



7. VAN DE WEYER JOSEPH FRANCOIS



Van de hierna volgende personen hebben we helaas geen 
aandenkens. We tonen enkel hun fiches in het War Dead 
Register.

ANDERE GEBOREN ZELEMNAREN DIE HET 
LEVEN LIETEN IN DE EERSTE 
WERELDOORLOG



8. BELLINGS ALPHONSE



9. DAS MICHEL EUSTACHE



10. HUVENEERS JEAN



11. BEETS JOSEPH



Realisatie

Heemkring Sint-Jansdal Zelem

met medewerking van

Yolande Van den Bossche
(Foto’s Egide Wouters)

Chris Vanysacker
(Foto’s Duitse Fotograaf)

Bart en Ann Grymonprez-De Boungne
(Nazicht historische inhoud)

Einde


