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    Woord van de voorzitter 
 

 
Beste vrienden, leden van de Vriendenkring Oud Soldaten Peizegem, vandaag 24 januari 2014 heeft u de 
achtste editie van onze “in ’t Vizier” in de  handen. Het is andermaal de bedoeling om via tekst en vooral   
fotomateriaal even terug te blikken op het reilen en zeilen van onze vereniging in 2013.  
 
Dank voor de realisatie van dit mooie werk gaat niet alleen naar het redactieteam die deze “in ’t Vizier” heeft 
samengesteld, maar ook naar zij die actief meewerkten aan onze activiteiten in 2013. Dan denk ik toch eer-
stens aan de vrouwen die ons telkens bijstaan om wat minder "mannelijke " klussen aan te pakken, maar ook 
aan diegenen die meehielpen aan de realisatie van het monument op de Kouter op 1 september 2013, dat 
toch een altijd durende herinnering zal blijven. 
 
Zoals u verder in dit nummer zult zien en lezen, was 2013 alweer een rijk gevuld activiteitenjaar voor onze 
vriendenkring.  
Naast onze traditionele ingrediënten zoals de Petanque avond in " De Blockskes " - waarbij ook dank aan 
hun bestuur om de infrastructuur telkens ter beschikking te stellen – onze fietszoektocht met aansluitende 
BBQ , en de hopelijk gewaardeerde 11/11 viering (in al zijn facetten) waren er toch weer wat " spéciallekes ". 
 
Er waren de twee " militaire uitstappen", eerst in april naar de ontmijningsdienst "DOVO" met aansluitend een 
bezoek aan het museum in Passchendaele rond WO I én het militaire kerkhof van Houthulst. In september 
dan, bezochten we de Koninklijke Militaire School in Brussel en aansluitend het museum aan de " Cinquan-
tenaire ". Hier willen we nogmaals Brigadegeneraal André Van Baelen bedanken die trouwens nog een inte-
ressant " militair " bezoek voor ons geregeld heeft in mei 2014 aan het Opleidingscentrum in Leopoldsburg. 
 
Speciaal was natuurlijk de inhuldiging op de Kouter van het monument ter ere van brigadier Jules Alfred Sa-
voye van het 2de Jagers Te Paard. Een organisatie die als zeer geslaagd mag genoemd worden en georgani-
seerd werd in samenwerking met onze vrienden " de Patrouilleurs " en het Legermuseum. 
 
Zoals jullie allen weten is 2014 een speciaal jaar met de herdenking van 100 jaar 1ste Wereldoorlog. Onze 
traditionele activiteiten zullen dan ook aangevuld worden met een programma dat gedurende de komende 
vijf jaar hierbij nauw zal aansluiten. U hoort er nog van. 
 
Tot slot, een vereniging is meer dan de som van zijn leden – zelfs als dit ledental ondertussen de 140 over-
schreden heeft – en dat komt door de inzet en appreciatie van al die leden bij en voor al wat georganiseerd 
wordt.  
Daarom dank ik iedereen, die zich op zijn manier inzet en hierboven niet vermeld werd, maar evengoed zijn 
bijdrage heeft geleverd, alleen reeds door zijn aanwezigheid en actieve deelname aan de evenementen die 
georganiseerd werden.  
 
Nog vele jaren aan de vereniging en al zijn leden en sympathisanten,  
 
Jos  
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De traditionele nieuwjaarsreceptie van de onze Vriendenkring Oud-Soldaten Peizegem lokte ook dit jaar veel 

volk. Met de meer dan 150 leden heeft onze vereniging de wind in de zeilen. 

 
Voorzitter Jos Saerens pleitte in zijn nieuwjaarsboodschap voor een 'Culturele Intercommunale' naar het  

voorbeeld van de intercommunales voor elektriciteit, politie, afvalverwerking enz.  

Onze gemeenten zijn immers te klein om elk afzonderlijk een cultuurzaal te herbergen. Een zaal zoals 'De Pit' 

in Buggenhout, die we als kleine vereniging reeds een paar maal hebben afgehuurd,  is blijkbaar een té grote 

investering voor onze gemeente.  

Verder gaf hij nog een kort overzicht van al de VOSP  activiteiten van het voorbije jaar 2012. 
Het programma van 2012 was er weeral eentje geweest  om van te snoepen.. 

 

 Na de nieuwjaarsreceptie volgde “de petanque avond” en een “wandeling in Grimbergen” met de molens, een  

bezoek aan o.a. het museum voor oude ambachten 'Guldendal'  en aan de sterrenwacht Mira.  

Midden april ging het naar de “Zeemacht basis Zeebrugge” waar we een voorkeursbehandeling kregen met 

onder andere een geleid bezoek aan het fregatschip Louise-Marie dat op dat ogenblik klaar gestoomd werd 

voor een “anti piraterij operatie” voor de Somalische kust. 
Op 7 juli volgde een fietszoektocht langs Wolvertem en Steenhuffel gevolgd door een overvloedige BBQ in 

sportcentrum De Block.  

Oktober en November waren ook druk bezet met de “Herdenking in Veltem-Beisem” en een bezoek aan het 

opleidingscentrum “campus Saffraanberg” in Sint-Truiden.  

Enkele dagen voor de traditionele druk bijgewoonde 11 novemberviering kregen de leerlingen van de laatste 

jaren van de basisschool Ten Bos een interactieve les: 'De kijkkast van Kobe', over de gebeurtenissen van de 

eerste wereldoorlog en het dagelijkse leven van de toenmalige soldaten in de Westhoek. 
  

Tot slot kreeg Jean-Paul Vanderelst, lid van VOSP, de mogelijkheid om er zijn boek voor te stellen over de 

aanwezigheid van Vlamingen, Walen en Rijnlanders in het toenmalige Transsylvanië, het Roemenie van nu.  

Een aanrader. 

 

Tot in de late uurtjes en allemaal “goe moe..” duurde dit gezellig samenzijn... 

 

 

 

De nieuwjaarsreceptie 
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DVD’s zijn nu op aanvraag nog steeds te verkrijgen bij Louis THOMAS : tel 052 37 06 69 

Herinner je nog 
donderdag 18 april 2013 

om 20u in de Tuinbouwschool  ? 

voorstelling van de film  

“PEIZEGEM VROEGER” 
met de unieke beelden uit de jaren 

1950 tot 1990. 
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26 April 2013 

Op  daguitstap naar “de Westhoek”  met een bezoek aan 

- de ontmijningsdienst DOVO in Poelkapelle 

- de Belgische begraafplaats van Houthulst 

- het “Memorial Museum Passchendaele 1917”. 

Er werd gespannen naar de uitleg geluisterd 

DOVO  

Poelkapelle 

Na de ophaling komt eerst de identificatie van het projectiel:

via RX doorlichting wordt  bepaald welk type munitie 

gevonden werd : toxische- of vaste munitie.
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En Frans zag dat het goed was….. 



In 't Sportcentrum De Block kregen de 54 ingeschreven deelnemers om 12.00u hun eerste routeblad. Ondanks 

het nogal gure weer vertrokken ze voor een fietstochtje langs de meestal verkeersvrije straten en paadjes, uit-

gezocht in de mooie Peizegemse en Opwijkse natuur... 

Onderweg was het echter opletten geblazen om de vele verschillende vragen correct te kunnen oplossen. Hier 

en daar zaten immers wel wat addertjes onder het gras...  

Na een tussenstop in café "De Werker" en nog eentje in "Het Bierhuis" ging het terug richting Peizegem. Voor 

de prijsuitreiking hadden onze sponsors voor leuke prijzen gezorgd zodat iedereen tevreden was.  

Rond 18.30u konden de ongeveer 110 ingeschrevenen aanschuiven aan de BBQ. Met kip, spiering, chipolata, 

spek en verse groenten en sauzen was er voldoende om al de hongerige deelnemers te spijzen....  

Traditiegetrouw werd de BBQ opgeluisterd door de uitbundige livemuziek van de " Vedett'n". Een aanrader 

voor een volgende fietszoektocht . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaterdag 29-06-2013   
2e  FIETSZOEKTOCHT en aansluitend de jaarlijkse BARBECUE.  
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Op zaterdag 25/05/2013 sporen een dertigtal VOSP-ers van Merchtem naar Brussel-Centraal. Vanuit de 

“Central” wandelen wij via de Kunstberg en de Regentschapstraat naar onze afspraakplaats: “De Kleine Za-

vel”. Hier worden de deelnemers  opgesplitst 

in twee groepen en de gidsen van “Vizit 

Brussel” nemen ons mee voor een geleide 

wandeling naar de Zavelwijk en de Marollen-

wijk. Langs antiekwinkels, historische gebou-

wen en moderne kunstgalerijen komen we 

aan het Justitiepaleis. Vanaf het Poelaertplein 

genieten wij van een prachtig panoramisch 

uitzicht op Brussel.  

Een opmerkelijke lift voert ons in 30 sec. 

naar het Breugelplein, Minimenstraat om van 

daaruit de drukke Hoogstraat te bereiken. In 

de populaire Hoogstraat en de Blaesstraat 

vinden we tal van winkels, de ene al opmer-

kelijker dan de andere. Aangekomen op het 

"Vossenplein" wordt afscheid genomen van 

onze gidsen. Al de lokale tradities bereiken 

een hoogtepunt op de vermaarde vlooienmark 

die er elke ochtend gehouden wordt. Na al dat snuffelen en rondneuzen wacht ons een ruim aanbod van gezel-

lige cafés en typische restaurants, waarvan wij gretig gebruik maken...  

In de volksmond  wordt weleens gezegd: "De Marollen in Brussel, dat moet je eens gezien hebben"; wel wij 

hebben het gezien en het werd een onvergetelijke toffe en gezellige dag! 

Zaterdag 25 mei 2013 -  naar de MAROLLEN in Brussel 
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De buitenlift aan het Justitiepaleis. 

Van het Poelaertplein 

naar het Breugelplein. 

Zicht van in de lift naar beneden : het Breugelplein 

De “Vlooienmarkt” in de Marollen. 
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HET BELGISCHE LEGER EN DE EERSTE WERELDOORLOG 

Op 4 augustus 1914 overschreden Duitse troepen de Belgische  grens voor een snelle doortocht naar Frankrijk. 

België kreeg bij zijn onafhankelijkheid een verplichte gewapende neutraliteit opgelegd en kon die doortocht 

niet aanvaarden. Als behoeders van onze neutraliteit snelden de Britten te hulp met een expeditieleger.  

Zo waren de kaarten snel geschud: Frankrijk werd bondgenoot en het Duitse rijk de vijand. Het Belgische  

leger van 1914 was slecht georganiseerd met één cavaleriedivisie (naderhand twee) en zes legerdivisies naast 

een veel te groot aantal vestingstroepen in meestal 19de-eeuwse forten. Ook de bewapening en uitrusting wa-

ren sterk verouderd. Toch hielden de forten van Luik stand tot 16 augustus en die van Namen tot de 25ste. In-

tussen kon het veldleger zich terugtrekken naar het ‘Réduit national’ in Antwerpen. Hierbij werden in de om-

geving van Tienen en Halen verschillende ophoudingsgevechten geleverd. Na enkele uitvallen vanuit Antwer-

pen ging een Duitse legermacht ook hier tot de aanval over. Na de capitulatie van de stad op 10 oktober staken 

33.000 vestingsoldaten de grens over met Nederland, waar ze geïnterneerd werden. Onder dekking van de ei-

gen cavalerie en Franse en Britse marinetroepen bereikte het gros van het veldleger midden oktober 1914 de 

IJzervlakte. 

Bij de terugtrekking achter de IJzer als natuurlijke verdedigingslinie telde het Belgische leger nog slechts 

75.000 manschappen of veertig procent van de getalsterkte van bij de mobilisatie. 

De eigenlijke Slag aan de IJzer opende op 18 oktober en vanaf 25 oktober begonnen de Belgen de doorgangen 

te dichten onder de spoorweg Diksmuide-Nieuwpoort. Daarop werd het waterpeil via het hydrologisch com-

plex van Nieuwpoort in verschillende fases verhoogd met zeewater. 

Die kunstmatige overstroming verhinderde een 

verdere Duitse doorbraak en redde het uitgeputte 

Belgische leger van de totale vernietiging. Tot 10 

november 1914 werd nog verder gevochten. 

Nieuwpoort bleef met Franse steun in Belgische 

handen maar Diksmuide werd uiteindelijk door de 

Duitsers ingenomen. Tijdens de Slag aan de IJzer 

telde het Belgische leger 18.500 slachtoffers, 

waaronder 3.000 doden. De Duitse inval was tot 

staan gebracht en België had internationaal respect 

afgedwongen. 

Een Belgische genie-eenheid hield vier jaar lang 

de overstromingen in stand zodat de Duitsers aan 

het IJzer front niet verder vooruit kwamen. De 

streek tussen Nieuwpoort en de Blankaart bood 

dan ook de aanblik van een grote watermassa met 

daartussen honderden kleine eilandjes, vaak rond iets hoger gelegen hoeves, die nu eens door de  Belgen, dan 

weer door de Duitsers ingenomen waren. Die vooruitgeschoven posten 

(‘grande garde’) werden door het ondergelopen terrein verbonden met 

houten loopbruggen. De belangrijkste Belgische verdedigingslinie be-

vond zich achter de spoorwegberm Diksmuide-Nieuwpoort. Loopgra-

ven en verbindingsgangen (‘boyaux’) werden door de hoge grondwa-

tertafel heel vaak bovengronds opgebouwd met zandzakken. Aan die 

toestand zou weinig verandering komen, want ondanks het feit dat het 

Belgische leger zijn front bij herhaling uitbreidde, bleef het toch gro-

tendeels buiten de moordende offensieven van de geallieerden. In vier 

jaar tijd leverden die rond de stad Ieper vijf grote slagen met bijna 

1.000.000 doden, gewonden en vermisten tot gevolg. De helft ervan 

viel tijdens de derde slag bij Ieper van 1917, beter bekend als de Slag 

van Passchendale. 

Toch kreeg ook de Belgische soldaat aan het IJzerfront het hard te ver-

duren, want zijn uitrusting, voeding en voorzieningen waren veel 

slechter dan die van de geallieerden en ook zijn soldij was slechts een 

fractie van wat een Britse soldaat kreeg. Aan het IJzerfront vonden dan 

wel geen grote offensieven plaats, maar ook de Belgische soldaat was 

De Patrouilleurs aan de IJzer.. 



13 

er vier jaar lang onderhevig aan beschietingen en veel meer nog aan allerhande ziektes. Die vonden hun kie-

men in het vervuilde en stilstaande water. Tegen 1917 zat het moreel van de Belgische soldaat op een abso-

luut dieptepunt met heel wat disciplinaire problemen tot gevolg. Het ontbrak de Belgen immers zowel aan de 

nodige inspanning (zinvolle operaties i.p.v. het bijna clichématige vullen van ‘vaderlandertjes’) als aan 

‘ontspanning’. 

Daardoor heerste er een algemeen gevoel van ontevredenheid. Ook de kloof tussen de soldaten aan het front 

en de overwegend Franstalige legerleiding en onderofficieren was groot. In bepaalde kringen van het midden-

kader maakte de Vlaamse beweging dan ook sterk opgang, die probeerde de ontevreden ‘piot’ mee te krijgen. 

Het duurde tot 1917 vooraleer overheid en legerleiding inzagen dat er meer nodig was dan nieuwe wapens en 

uitrusting. Er moest ook geïnvesteerd worden in training en onderwijs en de leefomstandigheden aan en achter 

het front waren dringend aan verbetering toe. Maar eenmaal in gang gezet, was de transformatie opmerkelijk 

en wierp ze snel haar vruchten af. 

Toen de Duitsers in het voorjaar van 1918 hun Lente-offensief lanceerden en overal aan het front grote ter-

reinwinst boekten, kwamen ze enkel bij Merkem in de Belgische sector niet vooruit. Dat gaf een nieuw elan. 

In de zomer van 1918 keerden de oorlogskansen definitief in het voordeel van de geallieerden. 

Koning Albert I kreeg het bevel over de ‘Legergroep Vlaanderen’ met daarin het Belgische leger, het even 

grote Britse Tweede leger en twee Franse korpsen. Het Belgische front werd uitgebreid tot aan de weg Ieper-

Zonnebeke en had daarmee een breedte van 38 km. Aan de vooravond van het eindoffensief telde het Belgi-

sche leger 170.000 manschappen, waarvan de gevechtseenheden ingedeeld waren in één cavalerie- en zes le-

gerdivisies. Er waren 30.000 paarden, 1.000 geschutstukken, 100 vliegtuigen en aanzienlijke hoeveelheden 

geniemateriaal. Daarmee was het Belgische leger een strijdmacht van betekenis geworden. 

De eerste fase van het eindoffensief was de moeilijkste en behelsde het doorbreken van de heuvelrug in het 

midden van West-Vlaanderen en de inname van Passendale. Dat was in 1917 door de Britten veroverd, maar 

in het voorjaar van 1918 door de Duitsers heringenomen. De aanval opende in de morgen van 28 september 

en tegen de middag was de eerste Duitse stelling al ingenomen. De tweede Duitse stelling viel op 29 en 30 

september. Tot 4 oktober werd nog tevergeefs gepoogd om ook de derde Duitse stelling (‘Flandern I’) voor 

Roeselare te doorbreken. Dat gebeurde pas bij de opening van de tweede fase (14 oktober), waarbij heel het 

front vooruitschoof met de lijn Roeselare-Tielt-Gent als centrale as. Na de overschrijding van het kanaal  

Roeselare-Leie werd snel vooruitgang geboekt. In die tweede fase verlieten de Belgen ook definitief hun stel-

lingen achter de IJzer om eerst langs de kust en daarna vanuit het noordwesten landinwaarts te trekken.  

Eind oktober 1918 viel de hele Duitse verdediging als een kaartenhuisje in elkaar en in de derde fase van het 

eindoffensief volgden de Belgische troepen de aftocht van de Duitsers op de voet tot aan het kanaal Gent-

Terneuzen, waar het op 11 november om 11 uur tot een wapenstilstand kwam. 

Op 22 november 1918 volgde de triomfantelijke intocht van de koninklijke familie in Brussel. De meeste sol-

daten werden in de zomer van 1919 gedemobiliseerd, maar voor een deel volgden nog enkele lange bezet-

tingsmaanden in Duitsland en naderhand van het Rijnland. Tijdens het eindoffensief telde het Belgische leger 

ongeveer 30.000 slachtoffers, waarvan bijna 3.400 gesneuvelden. 

Hoewel het Belgische leger grotendeels buiten de bloedige operaties aan het Ieperfront bleef, kwamen in de 

Eerste Wereldoorlog toch 41.000 Belgische militairen om het leven, naast een groot aantal burgers. De ravage 

van 1914 in enkele steden en dorpen en vooral de totale vernietiging van een groot deel van de Westhoek, 

zorgden ervoor dat de prijs die België voor de oorlog betaalde toch bijzonder hoog was. Het land had ook 

zwaar geleden onder de bezetting, want een groot deel van de industrie was ontmanteld en duizenden burgers 

waren gedeporteerd voor verplichte tewerkstelling. 

Aan het front zelf had het Belgische leger een merkwaardige transformatie ondergaan van een 19de-eeuws 

verouderd geheel naar de actieve operationele strijdmacht van 1918. 

Daarmee was de basis gelegd voor de moderne Belgische strijdkrachten. 

 

Bron: HET NATIONALE HERDENKINGSPROJECT VAN DEFENSIE 1914-2014 

Van de invasie tot de terugtrekking in de loopgraven 
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WATER als wapen in de Eerste Wereldoorlog. 
 

DE WESTHOEK, HET LAATSTE STUKJE VRIJE GROND... 

Na de gevaarvolle aftocht uit Antwerpen bleef alleen een hoekje van het vrije België over. Het Belgisch leger, 

geholpen door de Franse-Marine-fusilliers van Ronarch moesten de verdere opmars van de vijand stuiten en 

hem verhinderen de IJzer over te trekken. Dit in afwachting van de geallieerden. De toegemeten tijd was 48 

uur stand te houden. Deze groeide uit tot acht dagen en nachten. 

De IJzer werd als natuurlijke hindernis in de verdedigingslinie afgebakend, alsook de verhoogde spoorweg-

berm Nieuwpoort - Diksmuide. 

Nieuwpoort en Diksmuide werden als twee bruggenhoofden aangelegd om te dienen als steunpunten voor on-

ze verdediging. De vijf toegangswegen op die lijn: Nieuwpoort, Diksmuide, St. Joris, Schoorbakke, Stuive-

kenskerke moesten beschermd worden. Tot het behoud of heroveren van deze vijf punten werd harde strijd 

gevoerd, waar duizenden doden vielen. 

Om de vijand zover mogelijk van deze verdedigingslinie weg te houden werden als vooruitgeschoven stellin-

gen opgenomen: Lombardsijde, de hoeve  De Grote Bamburg te Westende, Mannekensvere, Schore, Keiem, 

Beerst, Vladslo en Esen. 
 

HET MIRAKEL VAN DE SLUIZEN. 

Het openzetten van de sluizen is een van de meest ophefmakende wapenfeiten geweest in ons verweer tegen 

de Duitse overmacht. De sassen werden door militairen bezet op 19 oktober 1914 te 15.30 uur en de sluisbe-

dienden van hun post verwijderd, waaronder sasmeester Dingens, die toen al 40 jaar dienst telde. 

Het sluizencomplex in de achterhaven gelegen is een bolwerk van zes sluizen "ganzenpoot" of  "delta van de 

IJzer" genoemd. 
 

OVERSTROMINGEN 

De eerste overstromingen gebeurden langs de Kreek van Nieuwendamme. 

Op 21 oktober 1914 te 23 uur openden schipper Geeraert, Luitenant François, Korporaal Ballon,(afkomstig 

uit Peizegem) soldaten Cop, Van Belle, Annemans, Boute, Donlois, Deschryver, Jeuniaux, Mahieu, Martin, 

Mortier, Pacquet, Tas, Van Assche, Vanderveeken en Van Lierde de sluizen van de Oude 

IJzer. 

Deze overstroming, op aanraden van Geeraert, betekende een eerste overwinning in de 

IJzerslag. Tot op drie kilometer van de IJzer was de overstroming volledig tot St. Joris. 
 

De tweede overstroming, op aanraden van Karel Cogge, mislukte langs het Kattesas een 

eerste maal op de avond van 26 oktober 1914, bij gemis aan bevestigingskabels voor de 

sluisdeuren. In de nacht van 27 op 28 oktober lukte de tweede poging wel. Het zeewater 

vloeide binnen langs de 5.60m doorvloei breedte van het Kattesas. Dit sasje kon echter 

de toegewezen rol niet vervullen, daar het geen water genoeg kon verwerken. 
 

De derde overstroming, op aanraden van Geeraert, gebeurde langs de overlaat van de 

Noordvaart, die met zijn waternet heel het IJzergebied bestreek.  Kapitein Umé, 

Korporaal Ballon en de soldaten Cop en Van Belle begaven zich op de avond van 29 

oktober 1914 naar de verlatens van Veurne-Ambacht langs de "Passerelle" van een sluisdeur, daar de brug 

over de Veurnevaart door de Franse D.I. opgeblazen was. 

Na twintig minuten waren de acht schuifdeuren met elk een doorgang van 2 m breedte op 3,50 m diepte open-

gedraaid. Zes uren lang hebben de vijf mannen na hun terugtrekking in de verlaten herberg van Lobbestal ge-

wacht tot het donderend gedruis van het zeewater door de sluis drong. De volgende nacht werd hetzelfde 

manoeuvre herhaald. 

Op 2 november stond al het land tot Pervijze onder water. De Duitsers werden verjaagd door een onweerstaan-

bare vijand: Het water had de slag van de IJzer gewonnen. 

Een speciale eenheid van de Genie, de compagnie Sapeurs-Pontonniers hebben gezorgd voor het in standhou-

den van de sluizen, voor hun onderhoud, voor het op peil houden van de overstroming, het stoppen van de af-

dammingen enz. Denken we Hendrik Geeraert weg uit deze militaire operatie, dan stelt zich de vraag wie of 

wat zou de aanvaller afgeweerd hebben ? 
 

BRON:  Uit de brochure “Nieuwpoort - DEN GROOTEN OORLOG 14-18” . 
 

Meer hierover op een tentoonstelling die in Peizegem zal georganiseerd worden door de Vriendenkring Oud Soldaten Peizegem en 
de Patrouilleurs, met medewerking van het gemeentebestuur van Merchtem en het stadsbestuur van Nieuwpoort. Deze tentoon-
stelling zal plaats vinden rond 11 november 2014. (Plaats en datum nog te bepalen). 



15 

Uit het oorlogsdagboek 1914-1918 van Louis Lindemans  

 
Zondag 27 september 1914….  
 
Angstige Nacht! Onophoudelijk geweergeknetter. 'S Morgens, rond 5 Uren, 
worden op wij wakker geschokt deur eene hevige kanonnade, dicht bij 
ons. Duitsche batterijen, op de hoogte dezen kant Hollestraat, en verder 
op de Cleye, de Galgenstraat etc. beschieten Buggenhout Bosch, den  
Boschkant, Kranenbek en richten verder hun Vuur op Lebbeke.  

Menschen gedood op Merchtem Dries rond 5 ½. Bommen ontploffen boven 
de kerk van Peiseghem, rond de kerk en langsheen den ijzeren weg en 
slaan de arduinen baliën van het kerkhof aan stukken.  
Schier geene Belgische soldaten in de Ravenstraat, wel in Buggenhout 
Bosch: Eene Belgische  batterie langsheen het Bosch, tusschen Raven-
straat en Kalkestraat. Voorbij de kerk, te Opwijck, trekken versche Duit-
sche troepen richting Assche rond 6 ½ . Niemand waagt zich naar de 
kerk. Gansch het Eeksken en Neerveldestraat op de vlucht. Die ongelukki-

gen vluchten tusschen de Belgische en Duitsche linies. Geweer gevecht 
tusschen Duitschers en Belgen van 7 tot 10 u. 'S morgens. De Duitschers 
vallen aan van de Opwyckse grens (Neerveld). Rond 8 uren eerst komen 
zij in de Ravenstraat.  
Belgische kanonnen aan 't Buggenhout Bosch beantwoorden het geschut. 
 
Bron: Letterlijk overgenomen uit het oorlogsdagboek 1914-1918 van Louis Lindemans. 
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Pastoor Fr. Schueremans van Peisegem schreef het volgende aan de kerkelijke overheid: 
   Inlichtingen over “den grooten oorlog”: 

Parochie Peiseghem, arrondissement Brussel, kanton Assche,  

gemeente Merchtem, dekenij Assche. 
-  Op zondag 27 september 1914, tijdens de vroegmis, begon een gevecht. 

Bij de beschieting door de vijand werd de torenspil op drie plaatsen getrof-

fen. Vooral de schaliën van de toren werden beschadigd, en grote schade 

werd aangericht aan het metselwerk van de toren. Het schaliewerk van het 

dak van de kerk nabij de toren werd beschadigd door het neerploffen van de 

zware dekstenen van de toren. Ook op het dak van de kerk waren vele schali-

ën beschadigd. Drie Belgische soldaten, die sneuvelden, liggen op het kerk-

hof  begraven. Eén huis werd in brand geschoten; drie koeien in stallen wer-

den gedood; enkele huizen in de buurt werden zwaar beschadigd. Op het ge-

hucht Dries werden 4 burgers gedood bij de beschieting door de vijand. 

-  De schade aan de kerk wordt door de provinciale bouwmeester geschat om 

de 20.000 fr. 

- Vier jongelingen werden in 1916 opgeëist om in Frankrijk aan het Duitse 

front te werken. Opeisingen van paarden, graan en aardappelen, zoals op  

zoveel andere plaatsen. 

-  De plechtige Communie wordt bijgewoond zoals vroeger. 

- Het dak van de kerk is hersteld. De herstelling van de toren moet nog gedaan worden. 
 

Gesneuvelden uit Peizegem. 
 

Thomas Henri, soldaat, gesneuveld te Werchter 12 Sept. 1914 De Maeyer J.B., soldaat, gesneuveld aan de  

IJzer, Oct. 1914. Van den Broeck Jan, soldaat, gesneuveld aan den IJzer 27 Oct. 1914. Vrijders Benoit, sol-

daat, gesneuveld te Handzaeme 14 Oct. 1918. Boeykens Jan, soldaat, gesneuveld te Boschmolen (Isegem) 15 

oct. 1918. Cornelis Petrus, soldaat, overleden in Engeland 31 Aug. 1915. 

Lombaert Pierre François gesneuveld te Lendelede 15/10/1918 hij wordt niet vermeld in deze lijst. 

Waarschijnlijk werd deze lijst opgesteld vóór 15/10/1918. De oorlog liep toen al naar zijn einde toe. 
 

Deze namen duiden blijkbaar de Oud Strijders 1914-18 in Peizegem aan. 
 

Ballon Jean, De Hertogh Camiel, De Maeyer Louis, Van Stichel Frans, Wijns Peer, Van de Perre Bonaventu-

ra, De Baerdemaker Frans, De Block Jean, De Block Joseph, Van Extergem Louis, Verelst Petrus, Van Lier 

Joseph, Maes Florent, Maes Romanus, Van Assche Frans, Vrijdag Louis,Vastenavond Frans, Van Assche Jo-

seph, Bessems Camiel, Vrijders Louis, Willocx Judocus, Luypaert Petrus ,Van Gucht Frans, Van de Voorde 

Joseph,  Van de Stappen Joseph, Hermans J.B., De Block Frans, De Baerdemaeker J.B., Heyvaert Joseph,  

Stevens Petrus, Cassimons Joseph, Van de Straeten Joseph, De Ridder Louis, De Pauw August, Van Mol Her-

man, De Maeyer Camiel, Van de Voorde Jean, Vrijdag Frans, De Visscher August, Van Buggenhout Petrus, 

De Smedt Petrus, De Baerdemaeker Domien, Van Gucht Joseph, Segers Edmond, De Nil Frans, Beeckman 

J.B.,Van de Straeten Honoré, Van Gucht Joseph, Verbeyst J.B. 
 

Slachtoffers 1914-18 Peizegem. 
 

Vier burgers werden gedood op 27 Sept. 1914, tijdens de beschieting van de kerk, door de Duitsers. Een huis 

werd in brand geschoten. Vader Benoit Van de Straeten, geboren 21 Mei 1845, en zijn zoon Joseph Van de 

Straeten, geboren 23 April 1888, werden na de brand, bijna verkoold, gevonden. De zoon Frans Van de Strae-

ten, geb. 4 Nov. 1893, woonde aldaar. Gulielmus Tassenoy, geb. 10 Nov. 1852, werd door een kogel gedood. 

Woonden bij hem de zoon Judocus, geb. 14 Juli 1884, en de zoon Louis, geb. 2 Januari 1899. Louis Luypaert, 

geb. 6 Mei 1875, werd dodelijk getroffen door de beschieting, en, gedragen naar het gasthuis te Merchtem, hij 

overleed nog dezelfden dag. Bleven over de kinderen Jules, geboren 5 Aug. 1906; Paulus, geb. 26 Nov. 1912; 

Amandus, geb. 8 Jan. 1914. 

 

Te Londerzeel moesten al de burgers onder de 50 jaar, uit heel het omliggende, op dezelfden dag verschijnen. 

Vier jongelingen uit Peisegem, die later terugkwamen, werden uitgekozen, aangehouden, en naar het Duitse 

front in Frankrijk gezonden. Hetzelfde gebeurde met jongelingen uit Merchtem, Steenhuffel, Malderen, enz. 
 

Fr. Schueremans, pastoor, Peisegem. 
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zondag 1 september 2013  

“De dag van de Cavalerie” 

aan de koutermolen in Peizegem. 
De Patrouilleurs, Vriendenkring Oud Soldaten Peizegem, ‘t Mienenhof en gemeente Merchtem organiseerden 

samen een onvergetelijke dag onder de noemer : “Dag van de cavalerie”. Dit alles in het teken van de oprich-

ting van een nieuw monument aan de Koutermolen voor een 17 jarige, daar gesneuveld: Alfred Savoye. 

Het verhaal in een notedop: 

Eind augustus 1914 viel het peloton Jagers van wachtmeester Gautier van het 2de Regiment Jagers te Paard 

onder hevig vuur van de Duitsers op hoogte 31 (Kouter). Onder druk van de vijand moest de infanterie, die de 

Jagers langs beide zijden flankeerde, zich terugtrekken en bleef het peloton alleen achter. Jules Alfred Savoye, 

bijna 17 jaar en vrijwilliger, sneuvelde in de onmiddellijke omgeving van de Koutermolen.  

Ter nagedachtenis aan deze jonge vrijwilliger, die stierf omdat hij het nodig achtte het land te verdedigen te-

gen de Duitse agressor, werd een monument opgericht op de plaats waar hij werd neergeschoten op 1/9/1914. 

Heel wat prominenten, vooral uit de militaire wereld, waren aanwezig op deze ceremonie: ADC Janssens, 

Korps Adjt BnIstar;  LCL Abts, Comd BnIstar;  LCL bd Rogiest van de Verbroedering 2de Jagers te Paard;  

Cdt Matthieu, vertegenwoordiger KLM;  Kol SBH Derwael, Kol bd Tasmyn;  LCL Van Genechten, vertegen-

woordiger van Ministerie van Defensie,  het schepencollege en de burgemeester van Merchtem, een vertegen-

woordiging van de stad Charleroi, enz... 

Onthulling van het monument: 
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De traditionele 11 november herdenking begon zoals gewoonlijk met een stevig ontbijt van spek met eieren in de zaal Libanon. 

Naast burgemeester Eddie De Block kwam ook de nieuwe kinderburgemeester Senne aan het woord. In zijn eerste speech van zijn 

mandaat, dankte hij de Peizegemse oud-soldaten voor hun inzet. 

Met de vlag van de VOSP en de 'Patrouilleurs' op kop volgde dan de al even traditionele optocht. Langs ’t Leireken, de Middelstraat, 

de Processiebaan ging het  naar de “Stille Weide”.  

De kinderen van Ten Bos waren goed vertegenwoordigd; Jate Troch las het gedicht voor van “The Last Post” in het Nederlands. 

De 11 november viering 2013 
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Dit gedicht en de muziek kwamen tot stand tijdens de Amerikaanse burgeroorlog waarbij de Noordelijken te-

gen de Zuidelijken vochten. De vader vocht bij de Noordelijken en vond zijn gesneuvelde zoon, die met de 

Zuidelijken vocht. Hij wou hem een waardige begrafenis geven met een groep muzikanten erbij maar dat werd 

niet toegestaan door de oversten van de vader. Uiteindelijk werd een compromis bereikt en mocht de begrafe-

nis doorgaan met een instrument en een kort stukje muziek. Dat werd  "The Last Post"... 

  

Met de naamafroeping van de Peizegemse gesneuvelden in de twee wereldoorlogen en van de in 2013 gestor-

ven leden van de VOSP kreeg deze herdenking extra betekenis.   

Een korte toespraak van voorzitter Jos Saerens en van schepen voor 

Peizegem David De Valck over de betekenis van 11 november,vooral 

voor de jonge mensen, vervolledigde deze viering.  

Met de “Stille Weide" heeft het Peizegem, dank zij de graven van de 

gesneuvelde soldaten en het beeld van het neerwaarts gerichte geweer 

met helm, een mooie herdenkingsplaats.  

Met de neerlegging van de bloemen, de naamafroeping, de actieve aan-

wezigheid van de schoolkinderen, van de Patrouilleurs en de talrijke 

aanwezigen heeft deze herdenking ook een uniek karakter.  

De Vriendenkring Oud Soldaten Peizegem dankt de school Ten Bos, de muzikant(en), de Patrouilleurs met 

hun optreden en het gemeentebestuur Merchtem voor hun steun en medewerking.  

De talrijke aanwezigen konden dat alleen maar beamen. 

Na deze plechtigheid was het tijd voor een rondgang langs enkele cafés. Om 14 uur werden de leden van de 

VOSP met hun partners verwacht in Ons Parochiehuis voor het aperitief. De meer dan 140  aanwezigen konden 

er genieten van een uitstekende maaltijd. De DJ zorgde nog voor een aangename avond zodat er nog een dansje 

kon geplaceerd worden….. 
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“Tips over de inentingen”. 
 

Twee of drie dagen na uw intrede in de 

kazerne zal uw compagnie, naar de infir-

merie geleid worden voor de eerste inen-

ting. 

Maak u daarover niet ongerust. Laat u 

zeker niet opmaken door de zotte praat als 

bv.”de producten die daarvoor gebruikt 

worden, zijn van minder gehalte enz.”) Wees gerust, zulke inentingen, 

die voor velen misschien de eerste is en de laatste zal zijn, kan u niet 

anders dan goed doen. 

Na de inenting zult ge heel de dag vrij zijn. Een goede raad: doe niet 

zoals de meesten die zich bij de minste ongemakkelijkheid dadelijk te 

bed leggen. Blijf integendeel, zoveel mogelijk in beweging en wanneer 

uw arm of schouder wat stijf is, och kom, je bent toch geen eerstenbroekventje meer. 

 

De ziekten waartegen de rekruten speciaal worden ingespoten zouden immers zonder die inenting meer slacht-

offers maken dan kogels of granaten. Die producten veroorzaken bij de patiënt een “ziekte in het klein”, die 

hem in staat stelt weerstand te bieden tegen een eventuele aanval van de ziekte zelf. Die inentingen kunnen 

herhaald worden zelfs bij de personen die reeds ingeënt werden of reeds serums ontvingen. Het feit reeds 

vroeger ingespoten te zijn vermeerdert de reactie die sommige personen ondervinden niet. 

De reactie (koorts- stramheid- steeds onbeduidend en voorbijgaand) kan volgens het temperament van de ont-

vanger tussen 24 tot 48 uren duren. 

In het Belgisch leger wordt standaard ingespoten tegen: 

 De Pokken: men maakt kleine schrammen op de arm, zoals bij zuigelingen.  

 (koortsreactie mogelijk vijf tot zes dagen na de inenting) 

 De Tyfus en de Paratyfus: (T.A.B. entstof) gebeurt door twee inspuitingen in de rug, met een tussenpoos 

van veertien dagen. Het is de meest pijnlijke inspuiting,  alhoewel sommigen er soms niet op reageren. 

De reactie begint 6 tot 18 uren na de inspuiting die op zichzelf weinig pijnlijk is. Daar de reactie acht tot 

veertig uren kan duren, wordt over het algemeen 8 tot 40 uren vrijstelling van dienst voorzien. (De beste 

manier om de reactie tegen te werken is het nemen van een aspirine). 

 De Tetanos: twee inspuitingen in de arm of in de rug, niet pijnlijk en gewoonlijk zonder reactie. 

 De Vlek Tyfus: Tenslotte, in sommige gevallen, wordt ook ingeënt tegen deze zware kwaal, die vooral 

heerst in Oostelijke landen tot in Polen, en die voortgezet wordt door luizen (twee inspuitingen zonder 

reactie maar pijnlijk gedurende twee of drie minuten). 

Uit het handboek van de soldaat 

Welke vaccinaties worden nu bij de Krijgsmacht gegeven ? 

 Standaardvaccinatie: 
 - DTP-cocktail (difterie, tetanus, polio), en blijft 10 jaar geldig; 

 - Tyfus; 

 - Mantoux (een test om op TBC te controleren). 

 - Bij buitenlandse missies wordt naargelang de zending de nodige aanvullende vaccinaties gegeven. 

  

  Op je militair paspoort worden de vaccinaties vermeld die je gekregen hebt. 
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Oefening paracommando’s in Peizegem. 
 

Op  30-04-2013 oefenden de paracommando’s in Peizegem. In het kader van deze oefening was Peizegem een 

“bezet gebied” ….Café Taxi, ons allen welbekend, was onder andere een ontmoetingsplaats voor mensen uit 

het verzet. De  

oefening bestond 

erin dat zij in café 

Taxi toenadering 

zochten naar de 

mensen uit het 

verzet (Willy). 

Om veiligheidsre-

den gebeurde dit 

contact met on-

schuldige maar 

wel gecodeerde 

vragen en ant-

woorden.  Na de 

veilige contact- 

name kregen de 

para’s hun instruc-

ties. Via een stafkaart kregen zij het eerste doelwit van de oefening waar zij dan moesten zoeken naar hun ver-

dere instructies. De plaats waar ze die konden vinden was hun mondeling meegedeeld door het verzet.  

Vier maal kregen de para’s op die manier nieuwe doelwitten.   

Dit alles leidde tot een “ oefening kaartlezen”  om “U”  

tegen te zeggen. 

 De eindbestemming was hetzelfde als het vertrekpunt.  

Na de vele kilometers stappen stond Lt. Robert Lambrecht 

zijn mannen toe om op het terras van café Taxi  samen een 

pintje te pakken na deze geslaagde oefening.   

 

Hebben jullie trouwens Robert Lambrecht gezien in het  

TV programma “ Kristien gaat vreemd” ?  Hij heeft in dat 

programma het doel van hun missie en hun acties in  

Libanon op een schitterende wijze uitgelegd.  
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