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De Belgische Ordes
met palm op het lint

De bestaande
Belgische Ordes
(Leopoldsorde,
Kroonorde, Orde van
Leopold II, Orde van
de Afrikaanse Ster en
Koninklijke Orde van
de Leeuw) welke in
oorlogstijd werden
toegekend, werden
voorzien van een
palm met letter “A”
(voor Koning
Albert I) op het lint.
De Koninklijke
Besluiten hiervoor
dateren van 1915 en
1916.

Medaille IMOS
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(Burgers)

Distinguished Merit Cross
With Palm and Star
(Militairen)

Medaille Koninkrijk België Wereldoorlog 1
Leopoldsorde, Ridder ten militaire titel, met palm
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Woord vooraf:
Beste vrienden,
2015 is weeral halfweg, de vakantieperiode staat voor de deur en de uittocht naar zonnige oorden kan beginnen.
Heel wat van onze landgenoten zullen de komende maanden voor één of meerdere weken in andere streken
vertoeven. Misschien jullie ook of blijf je liever thuis?
Hoe dan ook we wensen iedereen een gelukkige, aangename en gezonde vakantieperiode toe.
In het volgende kwartaal zijn de hiernavermelde feestdagen erkend in ons land:
11 juli: feestdag van het Vlaamse gewest;
21 juli: Nationale feestdag;
15 augustus: O.L.V.Hemelvaart;
20 september: feestdag van het Waalse gewest.(de derde zondag van september)
Gelieve nota te nemen van enkele aanpassingen aan de kalender der herdenkingen - plechtigheden op pagina 2.
De volgende wijzigingen werden in het vet aangemerkt.
3/7/2015 Zoutleeuw, aanvankelijke datum 4/7/2015 werd gewijzigd in 3/7/2015
9/8/2015 Orsmaal, aanvankelijke datum 10/8/2015 om 08:30u., werd gewijzigd in 9/8/2015 om 9:15u .
Hierdoor zijn er op 09/08/2015 twee herdenkingen nl. in Meensel-Kiezegem en in Orsmaal.
Wij hopen u op al de plechtigheden talrijk te mogen begroeten en zeer zeker op 21 juli.
Onze aanwezigheid wordt overal ten zeerste gewaardeerd.
De voorbij maanden waren onze verenigingen vertegenwoordigd in
-Heverlee Kazerne: voor de bloemenhulde aan de gedenkplaat van Lt. Kol. L. Begault en Com. J.Lambert;
-Ieper - Voormezele: voor de Jaarlijkse statutaire vergadering Imos;
-Brussel: voor de jaarlijkse statutaire vergadering van KNFOV;
-Tienen: voor de herdenking Bevrijding der kampen / V Day;
-Ransberg: voor de herdenking Bevrijdingsdag;
-Neerlinter: herdenking 75° verjaardag begin WO II;
-Heverlee Engels Kerkhof: voor de herdenking ter ere van Lt. Donald West (laattijdige uitnodiging).
Regelmatig zijn er vergaderingen van de nationale federatie der oorlogsvrijwilligers te Brussel waar de intentie
bestaat om de statuten aan te passen aan de wetgeving. De raad van bestuur is zich terdege bewust van het feit dat
veranderingen noodzakelijk en dringend zijn om de vereniging te kunnen behouden.
Het grote probleem is hier de zeer gevorderde leeftijd van de stemgerechtigde leden en de onmogelijkheid om een
voldoende quorum te bereiken om tot deze belangrijke en nodige wijzigingen te kunnen overgaan.
Er bestaat dus een reëel gevaar dat de KNFOV binnen afzienbare tijd zal verdwijnen.
Wij proberen er alles aan te doen om het niet zover te laten komen.
Door de huidige statuten en het bestaande wettelijk kader zijn we evenwel zeer beperkt in de mogelijkheden om de
broodnodige veranderingen te kunnen doorvoeren.
Er werd een werkgroep opgericht van vier personen, waarin de afdeling Tienen is vertegenwoordigd, om een aantal
voorstellen uit te werken die zullen moeten toelaten om de federatie aan te passen aan deze tijd én aan de
wetgeving.
Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van het verdere verloop van deze toestand.
Voor de rubriek "Monumenten in onze streek" hebben we dit kwartaal Kortenaken gekozen.
Op pagina 4 en 5 dit van WO I met de namen van de slachtoffers er op vermeld.
Op pagina 6 en 7 dit van WO II met de namen van de slachtoffers er op vermeld
Er werd geprobeerd wat achtergrondinformatie te bekomen van de slachtoffers.
Voor de rubriek "Een beetje geschiedenis" werd de periode na de revolutie toegelicht en het vervolg van de Duitse
opmars tijdens WO I.(zoals in de vorige Klaroen, een korte opsomming van de feiten).
De redactie.

2
DE KLAROEN

KALENDER VAN DE GEPLANDE ACTIVITEITEN - HERDENKINGEN IN 2015
07/03/2015

11:00u.

Leuven St.Maartensdal

Dag der Vliegende Kanonniers

14/03/2015

09:45u.

Leuven

Herdenking SAS Lt. Charles Mathijs

17/03/2015

19:00u.

Vissenaken-Kronkelweg

Herdenking - plechtigheid - lezing

03/04/2015

09:45u.

Heverlee Kazerne

Bloemenhulde aan de gedenkplaat van
Lt. Kol. Louis Begault en Comm. Jean Lambert

16/04/2015

11:30u.

Ieper - Voormezele

Jaarlijkse statutaire vergadering Imos

08/05/2015

10:30u.
14:30u.

Tienen
Ransberg Kerk

Bevrijding der kampen / V Day
Bevrijdingsdag.

09/05/2015

19:00u.

Leuven

V-Day, Martelarenplein.

10/05/2015

09:30u.

Neerlinter Kerk

Herdenking 75° verjaardag begin WO II

25/05/2015

11:30u.

Heverlee Kerkhof

Herdenking Amerikaanse gesneuvelden WO II

26/06/2015

17:00u.

Tienen Boulistenclub

BBQ Verbroedering GL en OF

03/07/2015

09:30u.

Zoutleeuw Kerk

Herdenking bemanning neergestorte
bommenwerper Royal Canadian Air Force.

21/07/2015

11:30u.

Tienen St. Germanus

Te Deum

25/07/2015

17:30u.

Kortenaken kerk

Te Deum

09/08/2015

09:15u

Meensel Kiezegem

Herdenking

09/08/2015

09:30u.

Orsmaal

Herdenking Slag aan de Kleine Gete

18/08/2015

?

Tienen

Herdenking Slag van St.Margriete Houtem en
Grimde

22/08/2015

08:30u.

Kersbeek

Herdenking Neergestorte Bommenwerper

03/09/2015

14:45u.

Webbekom-Assent

Herdenking Hilaire Gemoets

05/09/2015

?

Leuven

Herdenking Verwoesting en bevrijding van Leuven

09/09/2015

15:00u.

Tienen - Atheneum

Dag van het GL/OF

18/09/2015

11:00u.

Tienen

Bevrijding Eindhoven - Fietsers

01/11/2015

?

Tienen

Allerheiligen

11/11/2015

10:30u.

Tienen

Herdenking Wapenstilstand

14/11/2015

13:45u.

Oplinter - Kerkhof

Herdenking

15/11/2015

11:00u.

Tienen St.Germanus

Te Deum

Bezoek graven

De uitnodigingen die we ontvangen om deel te nemen aan plechtigheden en herdenkingen worden
dikwijls zeer laat verzonden. De hierboven vermelde kalender is daarom slechts een richtlijn.
Meer gedetailleerde informatie zal u ten gepaste tijde medegedeeld worden.
Om u te kunnen verwittigen zouden we het ten zeerste op prijs stellen als we uw telefoonnummer
en/of uw GSM nummer en/of uw e-mail adres zouden mogen ontvangen.
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MONUMENTEN IN ONZE STREEK...
KORTENAKEN WO I
Monument ter ere van de oorlogsslachtoffers van WO I

Situering: Voor het gemeentehuis, Dorpsplein.
GPS-coördinaten: +50° 54' 31.11", +5° 3' 43.33".
Opschriften op het gedenkteken
"OP HET EREVELD GESNEUVELD
[Acht namen, alfabetisch gerangschikt]"
BEELEN Louis
DE WOUTERS D'OPLINTER Guy
FLOSSIE Karel
KIRSCH Louis
NIJS Eugeen
VANDIJCK Jules
VAN PARIJS Frans
VLAYEN Jos
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BEELEN Louis
Conflict: 1914 - 1918; Statuut: Stierf voor België
Geboorte : Kortenaken, VB, BE 1891-06-19; Overlijden : Zuidschote Steenstrate, WV, BE 1915-04-24
Graad - Regiment : Soldaat 2 klasse - 1ste Grenadiers
Meer info: Milicien 1911. Stamnummer 135/48897 Oorspronkelijke begraafplaats: Tranchee Lizerne, groep XIX , Ieper ,
WV, BE, " linkeroever Ijzerkanaal

DE WOUTERS D'OPLINTER Guy Louis Emile Marie Joseph
Conflict: 1914 - 1918; Statuut: Gevallen op het veld van eer
Geboorte : Watermaal-Bosvoorde, BR, BE 1893-09-20; Overlijden : Boninne, NA, BE 1914-08-23
Graad - Regiment : Soldaat 2 klasse - 10de Linie
Meer info: Zoon van Fernand Léon Sidoine Marie Joseph en van Marie Hubertine DE VAUX. Milicien 1913. Ridder van het
Roomsch Heilig Keizerrijk. Oorspronkelijke begraafplaats: Boninne, NA, BE, gemeentelijke begraafplaats, grafkelder familie
Zwalaert. Laatste rustplaats: Champion, NA, BE, Belgische militaire begraafplaats, graf n° R-1
FLOSSIE Karel of Charles Louis
Conflict: 1914 - 1918; Statuut: Stierf voor België
Geboorte : Kortenaken, VB, BE 1892-01-17; Overlijden : Adinkerke, WV, BE 1914-10-26
Graad - Regiment : Soldaat 2 klasse- 6de Linie - 10de Cie
Meer info: Milicien 1912. Klaroen. Laatste rustplaats: De Panne WV, BE, Belgische militaire begraafplaats, graf n° E 121
KIRSCH Louis
Conflict: 1914 - 1918; Statuut: Stierf voor België
Geboorte : Kortenaken, VB, BE ; Overlijden : 1917-11-12
Graad - Regiment : Soldaat 11de Linie 8ste Cie
Meer info: Milicien 1912. Oorspronkelijke begraafplaats: Veurne WV, BE. Datum van begrafenis: 14 november 1917
Laatste rustplaats: De Panne , WV, BE, Belgische militaire begraafplaats, graf n° K-39
NIJS of NYS Eugeen of Eugene
Conflict: 1914 - 1918; Statuut: Stierf voor België
Geboorte : Kortenaken, VB, BE 1887-11-30; Overlijden : Le Havre, Seine-Maritime, FR 1915-10-21
Graad - Regiment : Soldaat 2 klasse - 7de Linie
Meer info: Milicien 1907 . Stamnummer 107/55033. Gestorven in het bijkomende hospitaal n° 8 te Le Havre, Seine-Maritime,
FR. Oorspronkelijke begraafplaats: Le Havre, Seine-Maritime, FR. Datum van begrafenis: 23 oktober 1915. Herbegraven te Le
Havre, Seine-Maritime, FR, begraafplaats "Sainte-Marie"
VAN PARIJS of VANPARYS François Joseph of Frans Jozef
Conflict: 1914 - 1918; Statuut: Stierf voor België
Geboorte : Kortemark, WV, BE 1893-05-26; Overlijden : Hasselt, LI, BE 1918-12-01
Graad - Regiment : Soldaat 2 klasse Artillerie D.C. 1
Meer info: Woonde te Kortenaken, VB, BE. Milicien 1913. Stamnummer 766. Oorspronkelijke begraafplaats: Hasselt, LI, BE,
stedelijke begraafplaats, graf n° 459. Datum van begrafenis: 1 december 1918 . Overleden om 10u30' .
VANDIJCK of VAN DIJCK Jules of Jozef
Conflict: 1914 - 1918; Statuut: Gevallen op het veld van eer
Geboorte : Kortenaken, VB, BE 1886-12-18; Overlijden : Calais , Pas-de-Calais, FR 1918-10-15
Graad - Regiment : Soldaat 2 klasse Etappetroepen , karabiniers wielrijders
Meer info: Milicien 1906. Stamnummer 174. Gestorven in het hospitaal te Calais, Pas-de-Calais, FR . Overleden om 14u00'.
Oorspronkelijke begraafplaats: Calais, Pas-de-Calais, FR, stedelijke begraafplaats "Nord", S. 9, R. 17, graf n° 2. Datum van
begrafenis: 18 oktober 1918 om 09u00' . Herbegraven te Wilrijk, AN, BE, begraafplaats Schoonselhof, graf n° L27-18
VLAYEN Jos of Pierre Joseph of Pieter Jozef
Conflict: 1914 - 1918; Statuut: Stierf voor België
Geboorte : Kortenaken, VB, BE 1891-07-18; Overlijden : Avekapelle, WV, BE 1914-10-23
Graad - Regiment : Soldaat 2 klasse - 1ste Karabiniers
Meer info: Milicien 1911. Stamnummer 57229 . Overleden om 13u00'. Oorspronkelijke begraafplaats: Avekapelle, WV, BE,
sector 3 D.A.S.S. 2, individueel graf n° 14

5
DE KLAROEN

KORTENAKEN WO II
Monument ter ere van de slachtoffers van WO II

Situering: Voor het gemeentehuis, Dorpsplein.

GPS-coördinaten: +50° 54' 31.11", +5° 3' 43.33".

Opschriften op het gedenkteken
"GEVALLEN VOOR
HET VADERLAND
[Vijf namen, niet alfabetisch gerangschikt, met vermelding van overlijdensplaats en overlijdensdatum]
GEENS Jozef
PEETERS Pierre
PEETERS Adrien
VANDIJCK Julien
JORDENS Theophiel
OORLOGSSLACHTOFFERS
[Vier namen, niet alfabetisch gerangschikt, met vermelding van overlijdensplaats en overlijdensdatum]
DRAPS Jeanne
PEETERS Jozef
SPAPEN Jozef
MEEUS Amelie
1940 - 1945"
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DRAPS Jeanne
Conflict: 1940 - 1945; Statuut: Burgerlijk slachtoffer
Geboorte : ; Overlijden : Tienen VB, BE 1944-04-06
Graad - Regiment :
Meer info:
Foto's en andere documenten:
GEENS Jozef
Conflict: 1940 - 1945; Statuut: In deportatie overleden
Geboorte : Geetbets, VB, BE 1893-08-01; Overlijden : Ellrich, Thüringen, DE 1945-01-06
Graad - Regiment :
Meer info: Konvooi van 8 mei 1944 naar Buchenwald. Gevangennummer 48691.
Landbouwer. Burgemeester van Kortenaken, VB, BE
Foto's en andere documenten: http://www.bel-memorial.org/photos/GEENS_Jozef_15637.JPG
JORDENS Theophiel
Conflict: 1940 - 1945; Statuut: In deportatie overleden
Geboorte : ; Overlijden : Baalsdorf 1943-07-24
Graad - Regiment :
Meer info:
Foto's en andere documenten:
MEEUS Ameli
Conflict: 1940 - 1945; Statuut: Burgerlijk slachtoffer
Geboorte : ; Overlijden : Aarschot, VB, BE 1944-05-09
Graad - Regiment :
Meer info:
Foto's en andere documenten:
PEETERS Adrien
Conflict: 1940 - 1945Statuut: In deportatie overleden
Geboorte : Kortenaken, VB, BE 1927-01-13; Overlijden : Nordhausen, Thüringen, DE 1945-03-17
Graad - Regiment :
Meer info: Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald. Gevangennummer 48699
PEETERS Jozef
Conflict: 1940 - 1945; Statuut: Burgerlijk slachtoffer
Geboorte : ; Overlijden : Tienen VB, BE 1946-03-04
Graad - Regiment :
Meer info:
Foto's en andere documenten:
PEETERS Pierre
Conflict: 1940 - 1945; Statuut: In deportatie overleden
Geboorte : Kortenaken, VB, BE 1925-05-17; Overlijden : Dora, Thüringen, DE 1944-10-17
Graad - Regiment :
Meer info: Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald. Gevangennummer 48692
Foto's en andere documenten:
SPAPEN Jozef
Conflict: 1940 - 1945; Statuut: - Burgerlijk slachtoffer
Geboorte : ; Overlijden : Leuven VB, BE 1944-05-01
Graad - Regiment :
Meer info:
Foto's en andere documenten:
VANDIJCK Jules
Conflict: 1940 - 1945, Statuut: In deportatie overleden
Geboorte : ; Overlijden : Fallingbostel, DE 1941-01-22
Graad - Regiment :
Meer info:
Foto's en andere documenten:
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EEN STUKJE GESCHIEDENIS...
1. De periode na de Belgische Revolutie
Na een conferentie op 4 november te Londen erkenden de grote mogendheden op 20 december 1830 de
scheiding tussen Nederland en België. Op 24 februari werd Surlet de Chokier, de voorzitter van het
Nationaal Congres, tot regent aangesteld. Op 4 juni 1831 werd Leopold van Saksen-Coburg-Gotha door
het Congres tot staatshoofd gekozen en op 21 juli legde hij de eed af als eerste koning van de Belgen. Een
maand later, een jaar na de aanvang van de revolutie, viel het Nederlandse leger, nu onder leiding van
kroonprins Willem, België binnen via Limburg en Turnhout (Tiendaagse Veldtocht). Hoewel de
Nederlanders het Belgische leger versloegen bij Houthalen, Hasselt en Leuven werden de Nederlanders
door Frankrijk gedwongen zich terug te trekken. Het zou nog tot 1839 duren voordat koning Willem I het
nieuwe België erkende. Omdat Maastricht en Luxemburg echter bezet bleven door de troepen van de
koning, eiste Willem Limburg en Luxemburg. Hij kreeg het oostelijke deel van Limburg en het
Duitstalige deel van Luxemburg. In het verdrag van Maastricht werd de grens tussen België en Nederland
vastgesteld.
Na de onafhankelijkheid kwam het unionisme onder druk te staan door de weer opspelende
tegenstellingen. Zo wilden de katholieken eigenlijk niet langer samenwerken met de liberalen na een
veroordeling vanuit Rome van het liberale karakter van het katholicisme en vreesden de liberalen dat de
kerk een te grote invloed zou gaan hebben op het openbare leven. Door tussenkomst van koning
Leopold I en de katholieken bleef het unionisme bestaan tot 1846, met de opkomst van de Liberale Partij,
die onder leiding van Walthère Frère-Orban meteen aan de macht kwam na de verkiezingen van 1847. Al
snel staken de tegenstellingen tussen liberalen en katholieken weer de kop op en opnieuw was de
onderwijspolitiek een bron van onrust met rond 1880 weer het oplaaien van de schoolstrijd, waarbij
uiteindelijk de katholieken wonnen; in 1884 wonnen ze de verkiezingen en zij bleven dertig jaar aan de
macht.
Economisch veranderde België vrij snel van een landbouwstaat in een industriestaat met als belangrijke
sectoren mijnbouw en metaalindustrie. De spoorlijn Brussel-Mechelen, slechts 4 jaar na de
onafhankelijkheid, was de eerste spoorweg op het Europese vasteland. De aanleg van een spoorwegennet
bleef toenemen met onder andere de IJzeren Rijn. De buitenlandse handel werd gestimuleerd en het banken verzekeringswezen nam een hoge vlucht. Het economisch liberalisme zorgde echter ook voor armoede
en ellendige leefomstandigheden die resulteerden in de uit een aantal socialistische groepen bestaande
Belgische Werkliedenpartij (1885) die stakingen en opstanden organiseerde. Deze aandacht voor de
sociale omstandigheden van de arbeiders leidde tot een aantal sociale wetten en de invoering van
algemeen meervoudig kiesrecht voor mannen vanaf 25 jaar in 1893. Vooral de liberalen hadden onder
deze ontwikkeling sterk te lijden.
Een nieuw kiesstelsel betekende een terugval van het zetelaantal van 61 in 1892 naar 20 in 1894. Vanaf
ca. 1860 zorgde de Vlaamse Beweging ervoor dat de taalproblemen op de politieke kaart kwamen te
staan. De taalwetgeving resulteerde in 1898 in de Gelijkheidswet. Wat de buitenlandse en militaire
politiek betrof bleef België sinds 1831 aan neutraliteit vasthouden. In 1909 werd het systeem van loting
vervangen door de persoonlijke dienstplicht, en in 1913 door de algemene persoonlijke dienstplicht. Deze
hervorming kwam te laat om enig effect te hebben toen België op 2 augustus 1914 door een Duits
ultimatum in de Eerste Wereldoorlog werd betrokken.
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2. Duitse opmars door België tijdens de Eerste Wereldoorlog (tweede deel)
Ondertussen: Mechelen - Zemst
In het dorpje Zemst op 5 km ten zuiden van Mechelen werden door de Duitse Uhlanen burgers vermoord
en mishandeld. Tevens werden er huizen in brand gestoken.

Ondertussen: Dendermonde
Dendermonde is samen met Leuven en Aarschot één van de Vlaamse steden die het meest geleden heeft
tijdens de inval van de Duitsers. De helft van de huizen in Dendermonde werd door brand volledig
vernield. Er stonden geen gebouwen meer overeind met uitzondering van de hoekhuizen, het Vleeshuis
op de Grote Markt en de gotische Onze-Lieve-Vrouwekerk uit de 15e eeuw. Het stadsarchief ging echter
volledig verloren. Wegens de verwoesting in 1914 is Dendermonde, ondanks zijn gunstige ligging, nooit
uitgegroeid tot een belangrijk handels- of industriecentrum.

Beleg van Antwerpen
Vlucht uit Antwerpen over de Schelde
Op 25 augustus kreeg Antwerpen voor het eerst in haar geschiedenis te maken met luchtbombardementen
uit een zeppelin. Vanuit het Duitse luchtschip werden negen bommen gedropt op de binnenstad in de
buurt van de Falconrui en de Stadswaag. De ontploffingen maakten verschillende doden en gewonden. De
dag erna gaven de plaatselijke overheden het bevel 's nachts en 's avonds alle lichten te doven.
De Belgische 4e divisie trok zich op 2 september terug tot Antwerpen om zich bij de rest van het leger te
voegen.
Toen op 9 september de Britse lieutenant commander Scott Littlejohns aankwam met zes kanonnen van
12 cm en van 15 cm lanceerde koning Albert I een aanval op de Duitse strijdkrachten. De kanonnen
werden opgesteld op treinen in de spoorwegplaatsen te Hoboken. 70 Belgische militairen onder bevel van
kapitein Servais bemanden de trein. Op 23 september vertrok het eerste spoorwegkanon om, in
samenwerking met een vliegtuig, vijandelijke stellingen te bombarderen. De Duitse keizer schrok van dit
initiatief en beval de inname van de Antwerpse haven.
Op 27 september werd Mechelen door de Duitse generaal Von Beseler veroverd, en daarmee was de
Duitse aanval op Antwerpen geopend. De volgende dag beschoten de Duitsers de forten rond Antwerpen
met 420-mm en 305-mm granaten. Op 29 september 1914 bereikten de Duitsers de eerste bruggen, maar
ze werden onder vuur genomen vanuit het Fort van Walem. Een Duitse granaat kwam in het
munitiemagazijn terecht waarna het fort in de lucht vloog. Ook Fort Sint-Katelijne-Waver werd na 30 uur
beschietingen ijlings verlaten.
Enkele dagen later, op 2 oktober, gaf koning Albert I opdracht tot de terugtrekking tot Oostende omdat hij
vreest dat Antwerpen het niet langer zou uithouden. De Britten arriveerden de volgende dag in Oostende
en staken de bevolking en het leger een hart onder de riem. Toen Winston Churchill op 4 oktober
Antwerpen bezocht was het reeds te laat en konden de Duitsers niet meer gestopt worden.
Op 6 oktober was de Belgische verdediging van de Antwerpse haven zwaar toegetakeld en moest er
geëvacueerd worden. 's Nachts staken de Belgische troepen heimelijk de Schelde over. De volgende dag
vertrokken ook de Belgische regering en het Corps Diplomatique naar Oostende.
Vier dagen later, op 10 oktober 1914, was de val van Antwerpen een feit. Admiraal Von Schröder werd
de Duitse militaire gouverneur van de stad.
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De Slag om de IJzer
Op 12 oktober rukten de Duitsers Gent binnen en de volgende dag wapperde de Duitse vlag op het
stadhuis. Brugge werd op 14 oktober bezet.
De volgende dag stelden Franse, Britse en Belgische troepen zich achter de IJzer en de Ieperlee op.
Uitgeput groeven ze zich in in spoedloopgraven onder de belofte van hun oversten spoedig naar huis
terug te keren. De Slag om de IJzer kon beginnen.

De strijd om Ieper
De Britten bezetten Ieper vanaf 14 oktober 1914.

De Eerste Slag om Ieper
De Slag van Langemark luidde op 21 oktober 1914 het begin van de Eerste Slag om Ieper in. Pas toen het
Duitse oppercommando op 22 november 1914 besloot het offensief te staken, was de slag gestreden.

De Tweede Slag om Ieper
De Tweede Slag om Ieper ging op 17 april 1915 van start, toen zware mijnladingen onder de Duitse
stellingen op Hill 60 tot ontploffing werden gebracht. Tijdens deze slag werd kennisgemaakt met een
nieuw wapen: chloorgas. Nadien krijgen de troepen gasmaskers mee.
Nadat de Tweede Slag om Ieper was afgelopen, bleven de Duitsers en geallieerden de komende jaren toch
kleine uitvallen doen om enkele meters grond te bemachtigen.

In tussentijd
Rond Kerstmis 1914 vonden ook aan het Belgische front de zogenaamde kerstbestanden plaats, waarin
Belgische, Britse, Franse en Duitse soldaten met elkaar verbroederden. Het bekendste voorbeeld van deze
bestanden in België was de overdracht van een gouden monstrans door de Duitsers aan de Belgen op de
dichtgevroren IJzer t.h.v. Diksmuide.
Op 18 juli 1915 werd door de Britse 175° Tunneling Company Royal Engineers een ondergrondse mijn
van 1.750 kg ammonal onder de Duitse uitkijkpost in 't Hooge tot ontploffing gebracht. Er ontstond een
krater van 40 meter diameter en 16 meter diepte. Het 4° Middelsex (8° Brigade van de 3° Divisie) nam de
krater onmiddellijk in. Maar op 30 juli 1915 moesten ze de krater vrijgeven omdat ze door de Duitsers
met vlammenwerpers werden bestookt.
De Duitsers zetten op 2 juni 1916 vanuit hun stellingen op Hill 60 een groot offensief in, De Strijd om
Mount Sorrel. Het leverde hen aanvankelijk veel winst, maar die moesten ze deels prijsgeven bij hevige
Canadese tegenaanvallen. Uiteindelijk was op 6 juni 1916 het gebied tussen Hill 60 en Hill 62 in Duitse
handen. Op 12 juni zette de Canadese infanterie de tegenaanval in op Hill 62. Ze verrasten de Duitsers
midden in de nacht. Enkele uren en honderden slachtoffers later was de heuvel weer in Canadese handen.
Op 7 juni 1917 ontploften 19 dieptemijnen onder 21 Duitse stellingen op de heuvelrug van Mesen. De
Duitsers waren zo onder de indruk dat ze bij de Britse infanterieaanvallen op Hill 60 en bij
Spanbroekmolen op de vlucht sloegen. De dieptemijnen werden geplaatst als voorbereiding op een groot
offensief, de Derde Slag om Ieper, gepland door de Britse veldmaarschalk sir Douglas Haig, om de Duitse
linies tussen de Noordzee en de Leie te doorbreken. Het Britse 2° leger onder generaal sir Herbert Plumer
voerde de uiteindelijke aanval uit en veroverde de heuvel ten koste van 17.000 manschappen. De Duitsers
verloren 25.000 soldaten.
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De Britten begonnen op 11 juli een luchtoffensief boven Ieper om de Duitsers uit de lucht te halen voor
hun groot offensief dat gepland was tegen het eind van de maand. Ze bombardeerden ook de Duitse
loopgraven buiten de stad.

De Derde Slag om Ieper
Passendale, voor en na de strijd
Met de Slag om Passendale ging op 31 juli 1917 de Derde Slag om Ieper van start. De Britse generaal sir
Douglas Haig vermoedde dat deze slag de Duitsers eindelijk zou doen wankelen. Er stonden op dat
moment bijna één miljoen manschappen tegenover elkaar. De slag zou tot 10 november van dat jaar
duren.

De Vierde Slag om Ieper
Op 1 maart 1918 bezette het 2° Beierse R.I.R., van generaal-majoor von Dittelberger, Diksmuide. Als
oefening voor het Duits offensief dat gepland was op Loos-Armentières door de 1° Beierse
Reservedivisie leek het de Duitsers nuttig Diksmuide aan te vallen. Ze planden deze aanval voor 18 maart
1918. Zo werd de Vierde Slag om Ieper gestreden.

Het einde
Het geallieerde tegenoffensief.
De Duitsers startten in 1918 een offensief tegen de Britten en Belgen bij Ieper in Vlaanderen. Op het
eerste gezicht waren deze offensieven succesvol: de loopgraven werden verlaten en er werd een flinke
terreinwinst geboekt. De troepen waren echter aan het eind van hun Latijn. De offensieven liepen alle drie
vast in modder, bloed, en een muur van frisse Amerikanen. Over het hele front werden de Duitsers in de
herfst van 1918 teruggedreven. De geallieerden waren nu in de aanval vanaf het Ieperfront. Voor de
algemene aanval naar de Schelde zie Slag aan de Schelde van 31 oktober tot 1 november 1918 was de
uitvalsbasis de weg Anzegem - Waregem en de spoorweg Kortrijk - Deinze. De bezetting van de heuvels
tussen Schelde en Leie werd voor de Amerikaanse 37th Div. en de 91st Div. een zware klus. Op 1
november 1918 's avonds, werd Petegem bezet door de 41ème Franse D.I., Oudenaarde - Bevere door
eenheden van de 91st A.E.F. Infanteriedivisie en van de 128ème Franse D.I.
De Amerikanen voerden in de Spitaalsbossen van Wortegem gedurende twee dagen een korte, maar harde
strijd.
De wapenstilstand ging in op 11 november 1918, om 11 's ochtends. Aan alle geallieerde offensieven
kwam een eind en enkele dagen later begonnen de Duitsers zich terug te trekken uit de Franse en
Belgische streken die ze nog bezetten. De Amerikanen passeerden op 20 november de Luxemburgse
grens in de richting van Duitsland
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Aanvullende informatie over onze verenigingen kunt u bekomen bij:
Voor K.N.F.O.V.:
bij de voorzitter: Johny Stiers, Tel.: 0495 24 01 70
e-mail: johny.stiers@telenet.be
Voor IMOS:
bij de voorzitter: Karel Laeremans, Tel.: 0475 77 83 43
e-mail: karel-laeremans@skynet.be
bij de o/voorzitter - secretaris: Luc Reniers, Tel.: 0477 69 51 29
e-mail: luna218@telenet.be
bij de o/voorzitter - penningmeester: Johny Stiers, Tel.: 0495 24 01 70
e-mail: johny.stiers@telenet.be

Om in 2015 lid te worden van onze Patriottische verenigingen kunt u
het bedrag van € 10,00 storten
op volgend(e) rekeningnummer(s):
BE 57 9730 7774 5635 ten name van IMOS Regionale Brabant en/of
BE 88 9730 8120 9141 ten name van KNFOV Tienen
Motiveer ook jongeren, vrienden en kennissen om lid te worden van onze verenigingen.
Bedankt voor uw steun en inzet!
IMOS heeft een website waarop u alle informatie vindt over onze werking:

www.imosphinx.eu
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