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Woord van de voorzitter
Beste vrienden VOSP’ers, u heeft vandaag 25 januari 2019 alweer de 13de editie van onze
“in ’t Vizier” in handen die via tekst en vooral fotomateriaal terugblikt op onze activiteiten in
2018. Dank dan ook aan het redactieteam en de fotografen van dienst, maar vooral aan onze
secretarissen Julien en Hubert, die het weer presteerden om onder tijdsdruk van late wijzigingen en late bijdragen ( de mijne alweer -procrastinatie dus ) deze uitgave verzorgd en aantrekkelijk te maken.
Onze “ in ’t Vizier “ probeert telkens een beperkte “terug- en een vooruitblik” te zijn op onze activiteiten.
Vooreerst terugkijkend, was 2018 weer een ruim gevuld jaar met ontspanning enerzijds maar de nadruk lag
toch op het culturele aspect. Zoals u in de inhoudstafel zult zien waren dat weer heel wat “ kwalitatief hoogstaande “ activiteiten. ”Kwalitatief” is in deze wel belangrijk omdat de subsidieverdeling van de Merchtemse
“Cultuurraad” kwantitatief gebeurt, wat impliceert dat de arbeid die gepaard gaat met een evenement zoals
onze re-enactment of de optredens in de kerk van MTP en Cum Decore louter als een gebeurtenis beoordeeld
worden, ongeacht de maanden voorbereiding?.
We organiseerden voor de vierde maal een quizavond op “familiaal” niveau. Met een perfecte organisatie,
veel sfeer, diversiteit in de vragen, betaalbare drankjes en snacks, bijdehandse bediening en af en toe een
humoristische noot werd ook deze editie zeer geapprecieerd. Met dank aan Rudy Van Gucht en Hubert De
Ridder en vele andere helpende handen. Voor herhaling vatbaar dus en dat zal dan ook binnenkort op vrijdag
15 maart opnieuw doorgaan in zaal Libanon.
En dan was er in juni natuurlijk onze fietstocht die langs een door Rudy Sergoynne uitgestippeld parcours ons
weer een aantal onbekende pareltjes – tenzij u al bij “ Zates “ geweest was -,van onze streek leerde kennen.
Hou dus nu alvast zaterdag 29 juni vrij voor de volgende editie, natuurlijk met BBQ.
Verderop vind je ook nog veel beeldmateriaal over de uitstap begin juni naar Ieper en de Westhoek.
En natuurlijk was er in april eindelijk ook de opening van de straten genoemd naar Benoit Ballon en François
Beuckelaers waarbij we reeds jaren ijverden voor de naamgeving ervan.
2018 was ook het jaar waarin we de cyclus van 5 jaar evenementen ter herdenking van de Grooten Oorlog afsloten. Het begon in 2014 met de groots en succesvol opgestelde tentoonstelling in de toen nog bestaande jongensschool en het eindigde in 2018 met de al even succesvolle re-enactment van de ondertekening van de wapenstilstand op het “statieplein”.Een bijzonder woord van dank is hier gepast aan alle medewerkers die gedurende vijf jaar dit mee hielpen realiseren maar toch vooral aan Ghislain die de grote animator en organisator
achter deze evenementen was.
Maar daartoe moet u zeker onze rubriek “ de VOSP man in ’t vizier “ lezen.
Over cultuur gesproken, dan moet zeker onze jaarlijkse inspanning naar de school toe eens in de verf gezet
worden waarbij – op kosten van de VOSP – verschillende sprekers en acteurs, de geschiedenis bevattelijk naar
voor brachten voor de jonge leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar van school TEN BOS.
En dan moet ook de jaarlijkse lezing van Emiel De Cock vermeld worden die telkens een ander minder bekend aspect van het frontleven op een boeiende manier wist te brengen.
Maar 2018 moet ook herinnerd worden als het begin van een samenwerking tussen de verschillende Peizegemse verenigingen. Dat begon met de uitgave van een kalender met iedere maand een andere vereniging in
de kijker. Achteraan in deze uitgave vind je trouwens onze zeer geslaagde bijdrage aan deze kalender.
De samenwerking tussen Cum Decore, Music Time Peizegem en VOSP en de “Ruiters” en regisseur Frans
Broothaerts vormde ook de basis voor het geslaagde re-enactment evenement.
Tot slot wil ik ook nu weer iedereen danken die zich op zijn manier heeft ingezet en zijn bijdrage heeft geleverd, alleen reeds door zijn aanwezigheid en actieve deelname aan de georganiseerde evenementen. Maar,
toch speciaal een “ Dank U Wel “ aan het bestuur dat zich belangeloos inzet om dit nu al jaren te realiseren.
Nog vele jaren aan de VOSP en al zijn leden en sympathisanten,
Nos iungit amicitia ( de vriendschap verbindt ons ).
Jos
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Even ter herinnering:
In samenspraak met een afvaardiging van het gemeentebestuur werd begin
2014 aan de soldatenverenigingen gevraagd om jaarlijks ”iets te organiseren”
in het kader van de herdenking van WO1.
Wij denken dat VOSP Peizegem dit volgens deze afspraak
vanaf 2014 tot 2018 met verve heeft gedaan.
Hierna enkele voorbeelden van onze inzet:
Ieder jaar, telkens op de vooravond van 11 november organiseerden wij een
vertelavond met historicus Miel De Cock.
Hieronder enkele van zijn boeiende onderwerpen:






10-11-2014 Wat ging er vooraf aan de onderwaterzetting van de ijzer?
Met aansluitend, in de oude jongensschool, een 3 daagse tentoonstelling
over Peizegemnaar Benoit BALLON, die met het kleine groepje soldaten
de sluizen aan de Ijzer hielp opendraaien.
10-11-2015 Gifgas aan het front, honger hier bij ons….
10-11-2016 Die Zivilarbeiter en Dood met de kogel...
10-11-2017 De slag om Passendaele en de oorlog onder de grond…

Wij organiseerden ook verscheidene geschiedenislessen voor de leerlingen van
het 5de en 6de studiejaar van School TEN BOS met medewerking van toenmalig directrice Nadine, juf Maria en meester Jan opdat de herinnering aan
deze gruwelijke oorlog voor onze kinderen niet zou verloren gaan.

2014 Wim Chielens van het Flanders Fields Museum Ieper :
Met “De kijkkast van Kobe”.

2017 Filip Berquet en Riet Sinnaeve :
“De soldaat en de Verpleegster aan het front”

2018 Luc Leye met een vertelling over de figuur Hendrik Geeraert, die
met medewerking van Peizegemnaar Benoit Ballon de onderwaterzetting
van de ijzervlakte heeft gerealiseerd.
En ook ieder jaar: onze jaarlijkse hulde aan de Peizegemse gesneuvelden op
de Stille Weide.
En speciaal in 2018: het naspelen van de ondertekening van het einde van
WO1 in Compiègne. Een voorstelling die uniek was in België en waaraan we
reeds in 2017 begonnen te werken en waaraan ettelijke vergaderingen en repetities aan vooraf gingen.
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aanden voorbereiding gingen er aan vooraf. Honderden uren werk werd er in gestoken en dan was
het zover. Na het welkomswoordje van burgemeester De Block en voorzitter Jos Saerens tijdens de
openingsreceptie zette gastspreker historicus Miel De Cock meteen de toon.
Hij wist ons meer dan een half uur te boeien met wat er voorafging aan de onderwaterzetting van de Ijzer, met de eerste invallen van de Duitsers in een "neutraal" België, met anekdotes over literaire ontboezemingen van Emile Verhaeren, met de strijd
rond de forten en in de omgeving van Londerzeel, Merchtem, Peizegem, Buggenhout, Opstal, Liezele, Lebbeke...
Lof was er ook voor de organisatoren die, naast de lokale klemtonen, ook minder
bekende aspecten van deze oorlog aan bod hadden laten komen: de dodendraad op
de grens met het neutrale Nederland, de oorlog in Afrika...enz. Na de geslaagde openingsreceptie konden de genodigden de tentoonstelling bezoeken. Blikvangers waren
o.a. de onderwaterzetting en een verzameling van op schaal gemaakte voertuigen uit
die eerste wereldoorlog. Foto's, brieven, filmen, boeken, de Dodendraad, de postduiven in WO1 en talrijke
authentieke voorwerpen illustreerden de onmenselijkheid van deze oorlog. Naast de bredere context van deze
oorlog kwam ook de regionale en lokale geschiedenis uitvoerig aan bod.
Iedereen kent Karel Cogge en Hendrik Geeraert als de bedenkers en uitvoerders van de onderwaterzetting,
maar het was wel een groep van soldaten die dag na dag de poorten moesten openen onder de voortdurende
dreiging van de vijand. Geboren Peizegemnaar Benoit Ballon maakte deel uit van de ploeg die de overlaten op
de Noordvaart in Nieuwpoort opendraaide. Zijn verhaal kan je vinden verder in deze uitgave.
Luitenant Louis Beuckelaers (later hoofdonderwijzer in Peizegem) streed ook vier jaar lang aan het front.
Naast hem vochten nog heel wat andere Peizegemse soldaten aan de IJzer, wat we konden uitmaken uit originele brieven vanuit die tijd. Ook voor hen was deze tentoonstelling een laat maar verdiend eerbetoon…
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Beste dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan deze tentoonstelling. Vooral de mensen die ons zoveel
artefacten, brieven, foto’s, beeldjes enz. hebben toevertrouwd voor deze tentoonstelling.

6

7

Dinsdagavond 10-11-2015. Emiel DE COCK vertelt.
GIFGAS AAN HET FRONT, HONGER HIER BIJ ONS...

situaties.

Er

werd

Het talrijk aanwezige publiek genoot duidelijk van de boeiende voorstelling van Emiel De Cock. Het eerste gedeelte handelde over de groeiende schaarste van voedingsmiddelen door de opeisingen van de Duitse
bezetter en de daarmee gepaard gaande dure voedingswaren. Zo werd
varkensspek meer dan 7 maal duurder tijdens die eerste wereldoorlog.
70% van de bevolking leed armoede en moest het stellen met gemiddeld 700 tot 900 kcal terwijl het gemiddelde voor de oorlog 2000 was.
Emiel gaf ons inzicht in landbouw en voeding in wo1 en wat de honger,
en de daarmee gepaard
gaande conflicten, veroorzaakte in de maatschappij.
De honger was heel nijpend
en leidde tot dramatische
weinig vlees geconsumeerd.

Maar dit gold niet voor iedereen. De burgerij was immers
nog steeds kapitaalkrachtig en kon zich bevoorraden op
de zwarte markt. Vervolgens belichtte Emiel de haat tegen de landbouwers.
Maar er was ook lokale solidariteit en er werden coöperatieve initiatieven genomen. Door de voedselschaarste
probeerde men een zuinige, goedkope en smakelijke
keuken te promoten, voornamelijk gebaseerd op aardappelen en groenten….
Na de pauze ging het over de gasaanvallen. Emiel
schetste de ontreddering bij de soldaten tijdens die
eerste gasaanval en het gebruik van gas als wapen en
shell shock (psychische gevolgen van traumatische gebeurtenissen en ervaringen). Het leed dat WO I veroorzaakte werd treffend weergegeven door
videofragmenten, tekeningen, tabellen enz.
Enkele "merkwaardige" feiten:
Het was een Joodse chemicus die het “yperiet” of mosterdgas ontwikkelde.
de meeste Duitse generaals weigerden om het gas te gebruiken want onethisch;
slechts 1 generaal was bereid om het toe te passen;
het gas werd verspreid op een smalle strook van op een heuveltje in de buurt van Ieper op het
moment dat de wind vanuit het zuidwesten blies.
het effect op de troepen was vooral psychologisch zwaar door de schrik voor een onbekend iets
dat stil de dood veroorzaakte zonder een schot te lossen.
minder dan 1% van de geallieerden sneuvelden door het "yperiet".
Tenslotte focuste Emiel op onderwerpen die niet meteen met de krijgsverrichtingen zelf te maken
hadden. Hij belichtte hier de figuur van Juffer Orianne van Londerzeel die zonder twijfel één der grote Belgische heldinnen van de eerste wereldoorlog was. Zij offerde zich volledig op voor het identificeren en herbegraven van gesneuvelde Belgische soldaten. Ook op het kerkhof van Peizegem werden drie soldaten door haar ontgraven en elders begraven.
Bedankt Emiel voor deze boeiende avond. De afwezigen hadden hier weer ongelijk!
Met een bijzondere dank aan school “Ten Bos” voor hun bereidwillige medewerking.
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11 november-viering 2015
Deze herdenking van de 11 november wapenstilstandsdag werd ook dit jaar op een serene en sobere wijze gevierd. Na het traditionele ontbijt met saucissen, mosterd, een boterhammetje en koffie,
vertrok een stoet richting Stille Weide. Ook heel wat kinderen

van Ten Bos stapten mee in de
korte omgang langs de Nieuwbaan, via de Sint-Huybrechtstraat .
Daar plantten ze hun “poppies”
rond de graven van de Peizegemse gesneuvelden.
Het werd een ingetogen ceremonie. Nadat trompettist Kevin stilte
vroeg met het “Il Silencio” volgden
enkele toespraken.
De kinderburgemeester wist te vertellen dat
ook de kinderen van vandaag beseffen
welke ellende zo’n oorlog meebrengt. Hij
vroeg zich af waarom sommige mensen
het niet goed vinden dat vluchtelingen uit
de oorlogsgebieden, die uit angst voor hun
leven wegvluchten uit hun land, niet naar
België zouden mogen komen.
Voorzitter Jos Saerens verwees naar de
voordracht van Miel De Cock de dag voordien die het had over de ellende die onze mensen hier
meemaakten tijdens de oorlogsjaren.
“Nooit meer oorlog” was de slogan na WO1 en WO2 zei hij, maar steeds weer woeden er oorlogen
op verschillende plaatsen overal in de wereld.
David De Valck, Schepen voor Peizegem,
vond het een eer om andermaal bij deze
herdenking het woord te mogen voeren. Hij
verwees naar de parallellen tussen WO1 en
de huidige situatie met de IS in Syrië en in
Irak. De IS vernietigt werelderfgoed maar
dat deden de Duitsers ook, want in 1914
werd de Leuvense bibliotheek in brand gestoken en werden een groot aantal historische boeken vernield door de bezetter. Honderdduizenden Belgen sloegen toen ook op
de vlucht en werden opgevangen in de buurlanden.
Tenslotte legden de kinderen van Ten Bos,
tijdens het spelen van “Ten Velde” de bloemen neer op de graven van de Peizegemse gesneuvelde soldaten van WO1 en WO2 .
Met het blazen van de “Last Post” werd deze ingetogen ceremonie afgesloten.
Na nog een snoepje voor de deelnemende kinderen was het tijd voor...de traditionele ommegang bij
de leden caféhouders…want om 14.00u moest iedereen samen met zijn partner stipt present zijn
voor het traditionele 11-november feestmaal.
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Donderdagavond 10-11-2016. Emiel DE COCK vertelt
over het oorlogsjaar 1916:
“Die Zivilarbeiter en Dood met de Kogel”.
Aan de hand van een dia-presentatie had Miel het in een eerste gedeelte over het weinig bekende maar niettemin tragische fenomeen van de 180.000 landgenoten, “opgeëiste” en
“weggevoerde” burgers die door de Duitsers achter de linies
werden tewerkgesteld. Zij werden gedwongen slavenarbeid te
verrichten onder erbarmelijke omstandigheden. Wie bleef weigeren te “tekenen voor vertrek” werd heel vaak mishandeld.
Per dag moesten de dwangarbeiders het stellen met enkele
sneetjes brood of beschuit, wat confituur en ’s middags een
schep waterige koolsoep…
Op dat “rantsoen” moesten
ze dan spoorstaven leggen, stenen loshakken, bomen zagen, wagons laden en lossen... Bovendien moest er vaak nog kilometers
gemarcheerd worden tussen de gevangenis en de werkplek.
Sommige gezonde jongens, in de fleur van hun leven, verloren zo
in enkele maanden tot 40% van hun lichaamsgewicht! Ze kregen
te maken met ondervoeding, uitputting, ziektes… Een veel voorkomende straf was dat men schaars gekleed roerloos urenlang buiten in de vrieskou moest staan…
Het Flanders Field Museum schat dat de Duitse verplichte tewerkstelling tijdens de Eerste Wereldoorlog meer dan 7000 Belgische
dodelijke slachtoffers heeft gemaakt….
In zijn tweede deel vertelde Miel over “De dood met de kogel”.
11 Belgische soldaten werden terechtgesteld ‘in het zicht van de
vijand’. Voor elk van de terechtgestelden werd achtergrond en motivatie in detail uit de doeken gedaan en werd de officiële versie op
meerdere punten onderuit gehaald.
Bestuurslid Ghislain had een fototentoonstelling met tekstondersteuning uitgewerkt met als thema
“De Tijdslijn 1916 aan het Westelijk Front”
Zo’n 65 personen, toch wat minder dan gehoopt, genoten van deze voorstelling.
Mario bedankte Emiel voor deze boeiende avond en overhandigde hem een kleine attentie in naam
van VOSP. De afwezigen hadden hier weer ongelijk!
Een bijzondere dank aan school “Ten Bos” voor hun logistieke ondersteuning.
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11 november-viering 2016
Ook dit jaar werd de 11 november wapenstilstandsdag op een serene en sobere manier herdacht.
Na het ontbijt met saucissen, een boterhammetje en wat koffie ging het in stoet met heel wat kinderen van Ten Bos op kop naar de graven van de Peizegemse gesneuvelden. Nadat Francis stilte
vroeg met het “il silencio” op trompet, volgden enkele toespraken.
Voorzitter Jos Saerens verwees in zijn voordracht naar de 10 officiële
feestdagen in België. Eén ervan is vandaag zei hij, want op 11 november in 1918 ging het staakt het vuren in na de lange WO 1 .
Enerzijds gedenken we vandaag het verleden, namelijk alle slachtoffers van WO1, WO2 en alle andere oorlogen nadien. Anderzijds is het
een feestdag van de toekomst, een feestdag van de rede. Enkel door
de rede kunnen conflicten opgelost en vermeden worden. Door het oprichten van de Verenigde Naties na 1945 werd gewerkt aan een structuur om de vrede te bewaren
en te bestendigen. Daarom moeten we beseffen dat Vrede en Welvaart het resultaat zijn van vele offers in het verleden.
Mario Vandevelde, Schepen voor Peizegem, vroeg aandacht voor de
talrijke burgerslachtoffers in de vroegere en recente oorlogen. Hij zei
dat meer dan 13 miljoen kinderen in het Midden-Oosten niet naar
school kunnen door oorlog en geweld en het voor onze kinderen
waarschijnlijk moeilijk is om zich echt een voorstelling te maken van
de situatie van kinderen in oorlog. Voor hen lijkt oorlogje spelen heel
onschuldig. Daarom is het belangrijk dat zij vandaag bij deze herdenking actief betrokken worden. Samen met ons willen zij een boodschap van vrede uitdragen.
Daarna legden de kinderen van Ten Bos, tijdens het spelen van “Ten Velde”, bloemen neer op de
graven. Ondertussen riep Rudy Van Gucht de namen af van de Peizegemse gesneuvelde soldaten
van WO1 en WO2 en van de overleden leden van onze vriendenkring.

De kinderburgemeester tenslotte las een vredesgedicht
voor over “vredesduiven” waarna enkele kinderen van
basisschool Ten Bos 11 vredesduiven de lucht in stuurden. Met het blazen van de “Last Post” werd deze ingetogen ceremonie afgesloten. Na nog een bedankje
voor de deelnemende kinderen was het tijd voor...de
traditionele ommegang bij de leden caféhouders…want
om 14.00u moest iedereen stipt present zijn voor het
traditionele 11 november feestmaal.
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Vrijdagavond 10-11-2017. Emiel DE COCK vertelt
over het oorlogsjaar 1917 met o.a. Passendaele* en de
oorlog onder de grond.
Passendaele, onderaardse gangen, de rol van generaal Haig,
persoonlijke drama's...
Op de vooravond van 11 november kon Miel De Cock uit Malderen de vele luisteraars in de "Libanon" meer dan anderhalf
uur gepassioneerd boeien over de onderaardse gangen met
springstof en de bloedige strijd bij Passendaele. Hierbij werd
uit de doeken gedaan hoe generaal Haig, tegen beter weten
in, zijn troepen de strijd instuurde doorheen de modderpoelen
van de Westhoek.

Miel doorspekte zijn verhaal met anekdotes en kanttekeningen die het geheel extra diepgang gaven
en de persoonlijke drama's van sommige soldaten duidelijk maakten.
Volgens gen. Haig was een veldslag die slecht afliep steevast te wijten aan een gebrek aan moed
en doorzettingsvermogen van de gewone soldaat... Hij realiseerde zich blijkbaar niet dat zijn orders
alleen maar nog meer soldaten dwongen tot een zinloze strijd en hen de dood in joegen.
‘Passendaele’ is niet alleen een episode uit
de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog,
het is ook een begrip geworden, een internationaal symbool voor oorlogsgeweld in zijn
meest gruwelijke en nutteloze vorm. In 1917
werden hier in honderd dagen meer dan
400.000 militairen buiten gevecht gesteld voor
een terreinwinst van slechts enkele kilometers.
Passendaele is ook het symbool voor vele naties, die zich hier onderscheidden en zich na
de oorlog als natie wilden bevestigd zien.

In de zomer van 1917 waren de Britten vastbesloten om in Vlaanderen een frontdoorbraak af te
dwingen. Om de Ieperboog te kunnen doorbreken, moest eerst de Wijtschateboog of Messines Ridge ten zuiden van Ieper rechtgetrokken worden. Vanaf 1916 werkten de Britten aan een grootschalig plan om de hele boog te ondergraven met krachtige dieptemijnen. De Duitsers kregen echter
weet van de zaak en probeerden de geallieerden te counteren met tegenmijnen.
Tussen Tunnellers en Mineure ontwikkelde zich een bizar kat- en muisspel van mijnen en tegenmijnen, een eigen oorlog onder de Salient als het ware. Uiteindelijk werden in de vroege ochtend van 7
juni 1917 negentien dieptemijnen simultaan tot ontploffing gebracht. Het werd de grootste kunstmatige explosie tot dusver, die het effect had van een krachtige aardbeving. De ontreddering bij de
Duitsers was compleet. De Nieuw-Zeelanders en de Ieren boekten grote terreinwinsten. De uiteindelijke doelstelling om het front recht te trekken, werd een succes. Haig, die aangesteld was als
opperbevelhebber, kon zich nu volop concentreren op zijn ‘Flanders Offensive’, met als doel het veroveren van de Duitse duikboothavens van Oostende en Zeebrugge.
*“Passchendaele” wordt door de Britten uitgesproken als “Passion Dale” of dal van de lijdensweg.
Bedankt Miel voor de boeiende uiteenzetting.
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De SOLDAAT en de VERPLEEGSTER in 1917
Optreden op 26-10-2017 voor de leerlingen van het 5e en het 6e studiejaar van TEN BOS
Sinds verschillende jaren werkt de VOSP samen met Ten Bos en dat niet alleen bij de herdenking op
de Stille Weide. Om de jonge mensen bewust te maken van wat oorlog en leger inhoudt, kwamen op
26 oktober 2017 Filip Berquet en echtgenote Riet Sinnaeve uit De Panne naar school Ten Bos. Zij namen de leerlingen mee in een levendige geschiedenisles over WO I 1914-1918: “het leven van een
verpleegster in een veldhospitaal aan de frontlijn”.
Soldaat Felix ligt uitgeput en uitgehongerd achter de frontlijn van de IJzer in een veilige bunker. Verpleegster Riet legt uit hoe ze uit Brussel hier is beland. Beiden vertellen afwisselend hun verhaal en
geven een inkijk in de verhouding tussen soldaat en verpleegster tijdens de oorlog.
De kinderen van Ten Bos luisterden geboeid naar de beide verhalen en kregen zo een geschiedenisles op een heel speciale en persoonlijke manier. Daarna was er gelegenheid tot vragen stellen en kregen de leerlingen de gelegenheid om het meegebrachte materiaal van dichterbij te bekijken.

Na afloop waren zowel leerkrachten als leerlingen het erover eens: “Dit is wel een heel directe manier om een deel van het leven achter het front voor te stellen.
Dit zullen we ons nog lang herinneren...”.
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Op 25 oktober 2018 in school Ten Bos:
De figuur van Hendrik Geeraert met Luc Leye
Voor het vijfde jaar op rij organiseerde de VOSP in samenspraak met de directie van school TEN
BOS een geschiedenisdag over de WO1 voor het vijfde en zesde studiejaar. Ditmaal werd de figuur
van Hendrik Geeraert en de onderwaterzetting van de ijzervlakte nog eens extra belicht door Nieuwpoortenaar Luc Leye. Daarvoor had hij zich in de kledij van een binnenschipper gestoken.
En of het interactief was. Veel kinderen antwoordden op zijn vragen en stelden ook de meest
vreemde vragen.

Eens te meer kregen de leerlingen aan de hand
van videobeelden en het aangrijpend en boeiend
verhaal van Luc Leye een uniek en levendig
zicht op het verloop van die eerste wereldoorlog.
Speciale aandacht was er voor de onderwaterzetting waarin Peizegemnaar Benoit Ballon een
belangrijke rol vervulde. Voor de kinderen een
boeiende geschiedenisles die zij thuis gingen
navertellen...
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De nieuwjaarsreceptie vrijdag 26/01/2018
Na zijn afwezigheid vorig jaar was voorzitter Jos opnieuw paraat om iedereen te verwelkomen op deze receptie en op het nieuwe jaar. Hij beloofde alvast dat 2018 een gedenkwaardig jaar zou worden gezien de
grootse evenementen die op stapel stonden. Ook schepen Mario deed zijn woordje. Daarna was het de
beurt aan de cava en de broodjes om de tongen nog verder los te maken voor een gezellige babbel.
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VRIJDAG 9 maart 2018
Onze 4e VOSP QUIZ AVOND
Top drie: 1. Beatnik
2. Overstekend wild
3. Den Boskant

Al voor 20 uur was de zaal vol gelopen met enthousiaste quizzers want ook deze
vierde uitgave van de VOSP quiz kon op ruime belangstelling rekenen. Er waren in
totaal 41 deelnemende ploegen afkomstig uit Peizegem of de wijde omgeving.
En ook nu waren er alleen maar tevreden gezichten na afloop.. Want ook deze uitgave had alles wat er nodig is: vragen met soms verrassende en ludieke antwoordcombinaties; doordenkers; “ja, ik ken dat, maar ik kan er niet opkomen”, enz…
Foto’s herkennen, muiziekfragmenten, videoscènes, rekenraadsels, het kwam er
allemaal in voor. Rudy Van Gucht had weer voor een razend spannende en gevarieerde quiz gezorgd. Dit werd allemaal in goede banen geleid door quizmaster
Hubert samen met de jury en de helpers in de zaal. Ondertussen werden de hongerigen gespijsd en de dorstigen gelaafd door een stel nijvere medewerkers achter de
toog en in de zaal. Het was al na middernacht toen de laatste “plekplosters” de zaal
verlieten. En dan moest er
nog worden opgeruimd !
Op nu naar onze volgende
VOSP QUIZ die doorgaat
in zaal Libanon op vrijdag
15 maart 2019.
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Zaterdag 20 april 2018
Inhuldiging Benoit Ballonstraat
en François Beuckelaersstraat

Naast burgemeester Eddie De Block, werden de gelegenheidsspeeches gegeven door twee VOSP-leden, Willy Albrecht en
Hubert De Ridder. Heel wat van de aanwezige familieleden
waren geëmotioneerd door het feit dat de gemeente nu officieel een straat naar deze twee helden had genoemd.
Na de serene inhuldiging volgde een prima receptie. Iedere
aanwezige kreeg ook nog een herinneringsbrochure waarin de
Dirk Legroux speelt “The Last Post”.
levensloop van beiden wat uitvoeriger werd beschreven.

Hierboven: burgemeester Eddie De Block en
schepen Mario Vandevelde knippen het openingslint door.
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De officiële opening van de
verkaveling Benoit Ballon en
François Beuckelaers was
voor de VOSP de bekroning
van een jarenlange ijver om
twee Peizegemse oorlogshelden een waardige plaats te
geven in het geheugen van
onze gemeente.
De verkaveling zelf opent natuurlijk ook mogelijkheden
om nieuwe bewoners aan te
trekken en zo ons dorp te verjongen.

Hieronder: de familie Beuckelaers voor het plaatje met de straatnaam.
Helemaal onderaan op de foto: Jeanne Heyvaert, weduwe van François
Beuckelaers, samen kinderen en kleinkinderen.

Hieronder: een deel van de familie van Benoit Ballon
met vooraan rechts dochter Maria en midden zoon Jan.
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Fietszoektocht en BBQ op 23 juni 2018
Op zaterdag 30 juni 2018 stonden 49 sportievelingen klaar voor de jaarlijkse fietszoektocht in een zalig weertje. Rudy Sergoynne had weeral voor een pittige route gezorgd. Het parcours was behoorlijk lang maar wel
volledig vlak. Vanuit Den Boskant fietsten we richting Malderen en Opdorp om even verder te genieten van

de natuur langs de Schelde in Sint-Amands.
De machtige stroom de Schelde is in Klein-Brabant op
zijn mooist. Hier zijn immers heel wat dichtbundels
geschreven en heel wat landschappen geschilderd. Ook
het televisiedrama "Stille Waters" werd hier gefilmd.
Eindelijk was het tijd voor een eerste stop.
Op het terras van café Koningsrek of bijgenaamd bij
“Zates” aan de Scheldedijk was het even gezellig toeven met enkele lekkere drankjes om onze eerste grote
dorst te lessen.
Gezien dit abnormaal warme weer hadden we
een extra bevoorrading voorzien. Jos en Roger
zorgden voor extra drankjes (water)... wat de
deelnemers zéér apprecieerden en goed konden
gebruiken.
Genietend van onze nodige extra drankjes reden
we vervolgens richting Branst.
Bij de "Lourdesgrot", ook genaamd de grot van
Branst, moest weeral een moeilijke vraag opgelost worden. Hier en daar had Rudy er ook deze
keer enkele hardnekkige zoekertjes ingevoegd…
Op een rustig tempo fietsten we dan verder richting Malderen.
Met 28 km in de benen (voor sommigen was de afstand zeker 33 km. Tja de hitte zal hier ook zijn slachtoffers
gemaakt hebben zeker ?) konden we in café Taxi nog wat napraten over de geslaagde fietszoektocht.
Daarna ging het naar sportcentrum De Block voor de prijsuitreiking.
Aansluitend zorgden Ilse en Fabian voor een overheerlijke barbecue die duurde tot in de vroege uurtjes….
Met speciale dank aan Rudy Sergoynne voor deze uitgekiende ontdekkingstocht.
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BEZOEK AAN IEPER EN DE WESTHOEK OP 9 JUNI 2018
100 jaar na het einde van de eerste wereldoorlog kon een bezoek aan Ieper en zijn omgeving
niet ontbreken. Meer dan 60 deelnemers hadden zich ingeschreven voor deze uitstap en zouden het zich niet beklagen. De Grote Markt van Ieper, de loopgraven, de kerkhoven, het terrein
met de 600000 beelden als herinnering aan de even veel gesneuvelden…

De indrukwekkende land art installatie herinnert aan de zinloosheid van oorlog: gisteren, vandaag en morgen.
De installatie strekt zich uit over het
niemandsland en The Bluff, een van de
zwaarst bevochten plekken tijdens WO1.
De 600.000 kleien beeldjes, één beeldje
voor elk slachtoffer van WOI in België,
staan tussen twee grote kunstwerken van
kunstenaar Koen Vanmechelen.
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Na een vlotte terugreis waren we rond 21.30u. terug in Peizegem. Na nog een paar slaapmutsjes bij Den
Bels en in café Taxi ging het tevreden huiswaarts aan het einde van een bewogen lange dag.
De afwezigen hadden weeral ongelijk…
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11/11/2018:
Herdenking op de Stille Weide:
ingetogen plechtigheid
met bloemenneerlegging
Het traditionele ontbijt met saucissen voor de
oud-soldaten werd deze keer aangevuld met
koffiekoeken voor leden van Cum Decore en
Music Time Peizegem.
Deze verenigingen waren immers onze medewerkers voor het hoogtepunt van vandaag: het
naspelen van de ondertekening van het einde
van WO1 in Compiègne.
In stoet, met vlaggendrager Piet Mertens op
kop, en onder strikte begeleiding van onze politiemensen, ging het naar de Stille Weide via de
Nieuwbaan en de Sint-Huybrechtstraat,

MTP speelde “Il Silencio” als intro en intussen plantten de kinderen van Ten Bos de symbolische poppies
die zij speciaal voor deze gelegenheid zelf hadden gemaakt.
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De toespraak van Hubert De Ridder verwees naar de waanzin
van de eerste wereldoorlog en de duizenden gesneuvelden :
“altijd iemands vader, altijd iemands kind”.
Met de naamafroeping door Rudy Van Gucht kregen de Peizegemse gesneuvelde soldaten en overleden oud-soldaten een
duidelijke identitieit.

De toespraak van kinderschepen Arthur Hermus was
een ontroerend moment door een zelfgeschreven aanpassing.
Daarna volgde de bloemenneerlegging door de kinderen van de school Ten Bos, gevolgd door schepen Mario Vandevelde samen met voorzitter Jos Saerens.

De inbreng van Music Time Peizegem met het spelen van Il
Silencio , The Last Post en Ten Velde en vooral de toespraak
van kinder-schepen Hermus maakten voor de vele aanwezigen
van deze herdenking weer een gedenkwaardig moment van
deze speciale herdenking. van 11-11-2018.

23

Re-enactment:

ondertekening wapenstilstand
Compiègne 11/11/1918:
100 jaar later

Het werd een gedenkwaardige
dag ! Na de ingetogen herdenking
eerder op de Stille Weide waren
meer dan 350 toeschouwers afgezakt naar het vroegere statieplein voor een schouwspel dat
ogen en oren verbaasde en tevens uniek was in ons land.

Cum Decore opende met het speelse “Madelon”, een Frans liedje geschreven in 1914, net voor die
eerste verschrikkelijke oorlog uitbrak. Na vier jaar en miljoenen slachtoffers eindigde WO1 met de
ondertekening van de wapenstilstand in een treinwagon in het bos van Compiègne.

Emiel De Cock schetste uitvoerig de omstandigheden waarin de wapenstilstand tot stand kwam en wat er onmiddellijk aan voorafging:
de uitgeputte legers, de chaotische situatie in Duitsland, de aanvoer
van verse Amerikaanse troepen.

Het naderen van het Compiègne treintje kan al meteen
de aandacht trekken van het
verbaasde publiek. Het treintje wordt bestuurd door Dominique en Stijn
Compiègne is de plaats waar
de Brits-Franse delegatie en
de Duitse delegatie elkaar
zullen treffen vanaf 8 december 1918, om na 3 dagen tot
een akkoord te komen.
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Beide delegaties worden
voorafgegaan door telkens
twee imposante huzaren te
paard met de nationale
vlaggen uit die tijd.

Onder het blazen van de
Britse en Franse nationale hymnes nadert vanuit het Westen de delegatie van de geallieerden onder leiding van
opperbevelhebber
Generaal Foch.
Maken deel uit van deze
delegatie: (vlnr)
Generaal Foch
(Willy Albrecht)
vice-admiraal Hope
(Gunther Wijns)
admiraal Wemyss
(Daniël Janssens),
generaal Weygand
(Karel Rottiers),

De Duitse delegatie wordt
ook voorafgegaan door 2
huzaren te paard. Die
komt aangetreden vanuit
het Oosten met Matthias
Erzberger aan het hoofd.
Ondertussen speelt MTP
het Duitse volkslied.
Naast Matthias Erzberger
(Wouter Meert)
bestaat de Duitse
delegatie uit : (vlnr)
Kapitein Vanselow
(Victor Meersman),
Graf Von Oberndorf
(Marc Saeys),
Generaal Von Winterfelt
(Luc Vogeler).
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Nadat beide delegaties zich
aan elkaar hebben voorgesteld stappen ze in de treinwagon om de voorwaarden
voor een wapenstilstand te
bespreken.
Maar opperbevelhebber Foch
laat er geen twijfel over bestaan:
Duitsland moet de
zware en vernederende voorwaarden accepteren zonder
discussie.

Daarop worden de 25 voorwaarden voorgelezen door Nadine Cooremans en Hubert De Ridder. Ze
zijn er allemaal op gericht om
Duitsland voor lange tijd vleugellam te maken. De geschiedenis
heeft ons ondertussen geleerd dat
dit slechts enkele jaren het geval
was.

Die voorwaarden worden op 11 november 1918 om 5 uur door de twee delegaties
ondertekend. De wapenstilstand zal om 11 uur ingaan.
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Terwijl de vredesklokken in heel West-Europa luiden gaan de twee delegaties uiteen.
Na het slotwoord van schepen Mario en
het dankwoord van voorzitter Jos wordt
het schouwspel afgesloten met het spelen van de Brabançonne.

Bart kan nu de vredesduiven los
laten.

Ghislain Cooremans zwaait met de Belgische vlag. Hij was de
initiatiefnemer en de grote bezieler van dit prachtig spektakel.

Het eindscenario en de regie
waren in handen van Frans
Broothaerts.

Aan alle medewerkers, voor en achter de schermen, van dit uniek evenement in ons land,
beste dank vanwege het VOSP bestuur.
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JAARLIJKS TEERFEEST op zaterdag 1 DECEMBER 2018
Gezien we op 11 november met zoveel verschillende “organisaties” werden geconfronteerd waren we in de
onmogelijkheid om ook nog ons jaarlijks 11 november teerfeest dezelfde dag te laten doorgaan.
Wij begonnen ‘s morgens om 08.00u met de traditionele “saucissen”. Daarna volgde de hulde op de Stille
Weide, met onmiddellijk aansluitend “het re-enactment op het statieplein”. Nadien volgde de receptie in de
zaal Libanon en de tentoonstelling in de Brouwerij De Block.
———
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WO I duurde een dag langer in Asse...
Op 11 november 1918 werd in Compiègne een wapenstilstand gesloten tussen Frankrijk, Groot-Brittannië en
Duitsland. Daarmee kwam officieel een einde aan de eerste wereldoorlog. De wapenstilstand ging in om 11
uur op 11 – 11 – 1918. Om twee minuten vóór elf sneuvelde de Canadese soldaat Price in het Belgische Mons.
Hij is officieel het laatste militaire slachtoffer van deze vreselijke oorlog.
Maar in Asse stierven een dag later, op 12 november dus, nog negen burgers als direct gevolg van de oorlog.
Om 20.30 uur vond daar de eerste van een reeks ontploffingen in het
station van Asse plaats. Duitse soldaten (kanonniers) hadden een munitietrein in brand gestoken. De ene ontploffing volgde de andere op.
En eerder die dag waren in Mollem zeven jongen mensen gedood bij
de ontploffing van een kist munitie.
In een verslag van de Gazet van Assche (van 17 november 1918) lezen we: “Dinsdag avond, om 8 1/2 ure, toen menigeen reeds te bed
was, weerklonk plots een slag, zoo ijselijk-geweldig, alsof eene aardbeving het geheele dorp dreigde te verzwelgen. De huizen sidderden
op hunne grondvesten, stofwolken drongen overal binnen, glasruiten
vlogen rinkelend de straat op, deuren vlogen open en werden uit de voegen gerukt, daken werden opgelicht en
de muren rilden als door eene geheimzinnige macht bewogen. Terzelfdertijd verhief zich, in de richting der
statie, een akelige, schrikwekkende vuurgloed ten hemel, net alsof plotseling een reusachtige brand was uitgebroken”.
De wagons van een munitietrein werden in brand gestoken door soldaten die in opstand waren gekomen tegen
hun officieren. Ze maakten deel uit van de Spartacus opstand en droegen rode lintjes. Een ooggetuige vertelt:
“Bij de Vis, waar dat nu het park van de gemeente (Waalborre nvdr) komt, daar zaten officieren op, generaals
denk ik. Het was in die tijd nog met de koets en de paarden, hè. En daar hebben Duitse soldaten officieren uit
hun koets gesleurd, als ze aan De Kantien kwamen, hun dekoraties afgetrokken en gezeid : "Loos, 't is hier
gedaan met aail'n!".
Maar terug naar de ontploffing in het station. Bij de acht wagons die geladen waren met munitie waren er ook
een paar met gasbommen. Duitse soldaten hadden die wagons echter afgekoppeld en weg geduwd vooraleer
de rest in brand te steken. De ontploffingen deden de hele stationsbuurt
daveren. “Heel de gemeente heeft door de ontploffing geleden. 't Zijn
evenwel de Statiestraat en de Molenstraat (waar nu het eerste deel van de
ringweg ligt, nvdr), die omtrent geheel de draagkracht der ramp te verduren hebben gehad. O! die aanblik, die bedroevende aanblik! Talrijke huizen zijn zoo deerlijk gehavend, dat ze invallens gereed staan. Daken en
balken liggen ingedrukt, muren verwrongen, ramen en deuren uitgeslingerd, huisraad verbrijzeld en alles 't onderste boven gekeerd. Oordeelt
over de toestand der bewoners aldaar, toen die ontzettende slag de huizen
boven hun hoofd deed wankelen of gedeeltelijk instorten, en velen onder
glas, meubelen en neerploffende balken, muren en daken werden bedolven. En onder wat angst- en noodgeschrei velen in nachtgewaad, er ijlings
op de vlucht werd geslagen. Talrijke personen werden ernstig gekwetst, veelal door weggeslingerde glasscherven. Doch wat erger is, twee
vrouwen hebben er het leven bij ingeschoten, gedood, verzekert men ons, door glasscherven,” schrijft de Gazet van Assche.
Die twee vrouwen hebben ook een naam. De eerste was Antonia Van Houtven, 44 jaar oud, moeder van zeven
kinderen. Haar echtgenoot was Pieter Schaukens. Ze werd “door glasscherven in de borst gedood en is zo
doodgebloed”. Het kind dat op haar schoot zat, bleef ongedeerd. De tweede was Rosalia Willems, herbergierster, geboren in Mazenzele in 1861. Ze was op dat moment een weduwe van 57 jaar en ook moeder van
zeven kinderen. De verwoesting was groot. Bij de ontploffing vlogen obussen door de lucht. In een wijde omgeving sneuvelden alle ramen door de kracht van de ontploffing en daken werden afgerukt. “Mijn peter, Zjang
van Ransbeeck, die was in de Statiestraat toen de ontploffing bezig was. Hij was uit beschutting tegen de huizen gaan liggen en hij zag hoe een gloeiend wiel van een spoorwagen door de lucht vloog”. Van schrik om de
ontploffing en de gasobussen waren de buurtbewoners gevlucht tot in Walfergem en Krokegem.

29

Een ander incident, op dezelfde 12 november 1918, zou in Mollem het leven kosten aan zeven (acht?) kinderen en jonge mensen tussen zeven en drieëntwintig jaar. Op een weide in Beneden-Vrijlegem waren Duitse
soldaten bezig met het uitpakken van munitie. Ook toen volgde, waarschijnlijk onvrijwillig, een ontploffing
die – naast zeven of acht jonge nieuwsgierigen die toekeken – ook vijf Duitse soldaten het leven kostte.

Een verslag van de Gazet van Assche van 17 november 1918:
“Dinsdag namiddag heeft eene vreeselijke ramp het naburige Molhem in opschudding gebracht. Op eenen
boomgaard te Vrijlegem waren Duitsche soldaten bezig met eene kist bevattende munitie, open te maken.
Een aantal kinderen stonden op het gevaarlijke werk te zien. Eensklaps ontplofte het poeier met verveerlijke kracht, eenieder neerslaande die er bij en omtrent was. De uitwerking was dan ook afgrijselijk:
vijf soldaten en vijf kinderen werden op den slag gedood. En verscheidene andere werden zwaar gekwetst.

Sindsdien zijn reeds twee kinderen aan de gevolgen hunner wonden overleden, wat het getal kinderlijken
op zeven brengt .”
Een ander artikel door Mollemnaar Frans Van den Broeck, maar waarvan de bron niet bekend is, spreekt over
acht dode kinderen en twaalf Duitsers.
Op het monument (ter hoogte van Beneden Vrijlegem 22) dat aan deze droeve gebeurtenis herinnert, staan zeven namen. Jaarlijks brengen de plaatselijke Oud-soldaten nog hulde aan dit monument.
Zo duurde de eerste wereldoorlog in Asse dus nog één dag langer dan de officiële geschiedenisboeken schrijven. En het was een dag met nog een 10-tal burger slachtoffers.
Jean-Paul Van der Elst
Bron: Luc Ebrard in het heemkundige tijdschrift Ascania, jg 1968, nr. 4
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2018 DE VOSP MAN IN ‘T VIZIER: Ghislain Cooremans
Was de stunt van VOSP de evocatie van 11 november 1918 in Compiègne, dan is het
méér dan logisch dat de "stuntman" van VOSP de man In 'T VIZIER wordt, namelijk
Ghislain Cooremans. Vijf jaar heeft hij opzoekingen gedaan; WO1 was zijn oorlog.
De resultaten waren bewonderenswaardig. De bezoekers op de tentoonstelling van
11-11-2014 in de oude jongensschool waren zeer talrijk en het hoogtepunt, de evocatie
op 11-11-2018 op het statieplein in
Peizegem was een groot succes en
tevens uniek in ons land .
De bezoekers waanden zich echt in
Compiègne.
Ghislain was de grote bezieler en hij heeft er dan ook alles aan gedaan om van deze viering een succes te maken
zoals opzoekingen, contacten met de gemeente voor de
wegomleidingen, de kiosk en tribunes, een firma gezocht
die kostuums verhuurt en de treinwagon aangepast.
Hij heeft zelfs de bierbuiken van de figuranten gemeten
en niet één zijn broek is afgezakt. Hieronder een foto van Ghislain tussen zijn gekostumeerde acteurs...

Als blijk van waardering voor zijn inzet voor deze unieke organisatie kunnen we
Ghislain maar één dekoratie toekennen:

A LIFETIME “In ‘T VIZIER” AWARD.
Hij zal in 't vizier blijven zolang de VOSP bestaat.
Proficiat Ghislain en bedankt voor alles.
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Oud-soldaten groeten, jonge mensen hebben de wapens omgesmeed tot muziekinstrumenten.
Het is een variant op de uitdrukking “smeed uw kanonnen om tot ploegen”

Waar wapens worden gekruist is oorlog nooit veraf.
Waar mensen elkaar kruisen ontstaat vaak een dialoog.
Vriendenkring Oud-Soldaten Peizegem wil een kruispunt zijn
voor ouderen en jongeren om oorlog nooit een kans te geven.
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