
 
 
 

AANBOD 
 

juli – december 2017 
 

 

 
 
 

lezingen – cursussen – uitstappen – reizen 
 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



Geachte 
 
War And Remembrance vzw staat sinds jaar en dag garant voor talrijke leerrijke 
activiteiten omtrent militaire geschiedenis. Naast een groot aanbod van lezingen en 
cursussen organiseren wij ook tal van bezoeken, uitstappen en zelfs jaarlijks enkele 
meerdaagse reizen. Ook voor het najaar van 2017 hebben wij weer tal van boeiende 
activiteiten voor u in petto. Neem alvast snel een kijkje in deze brochure en vergeet 
niet op tijd in te schrijven voor de uitstappen en reizen. Voor de lezingen en de 
cursussen hoeft u niet op voorhand in te schrijven.  
 
2017 wordt uiteraard het jaar van de herdenking van de 3de Slag bij Ieper. Deze 
centennial kunnen we bij War And Remembrance vzw uiteraard niet zomaar laten 
voorbijgaan. Er worden dan ook tal van activiteiten georganiseerd in het kader van deze 
herdenking. Meer informatie omtrent deze activiteiten – die vaak i.s.m. andere partners 
zullen worden georganiseerd – vindt u uiteraard op onze vertrouwde website en op onze 
Facebookpagina.  
 
Maar ook in 2017 willen we ons absoluut niet beperken tot het verhaal van de Eerste 
Wereldoorlog. Ook nu weer plannen we een heel breed gamma aan activiteiten omtrent 
een heel uitgebreide periode binnen de geschiedenis. We zijn er dan ook van overtuigd 
dat ons aanbod iets voor iedereen omvat. Onze activiteiten werd chronologisch opgelijst 
in deze brochure. 
 
Laat ons alvast u een leerrijk najaar toe te wensen! En graag tot binnenkort in het Menin 
Road Museum.  
 
 
Gregory Florissoone 
voorzitter 
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DE 3DE
 SLAG BIJ IEPER  

The Road to Passchendaele 

De 3de Slag bij Ieper is ongetwijfeld het meest gekende offensief uit de geschiedenis van 
de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen. De ‘Battle of Passchendaele’ zoals het offensief 
meestal door de inwoners van het Britse Gemenebest wordt genoemd, doet menig 
Canadezen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders maar ook Britten nog steeds rillen. Het 

offensief werd symbool voor de 
zinloze slachtingen die aan het 
Westfront werden uitgevoerd, 
waarbij de reputatie van Sir 
Douglas Haig als ‘butcher’ 
nogmaals werd bevestigd.  
 
Het offensief was natuurlijk veel 
meer dan enkel de strijd om het 
volledig tot ruïne geschoten 
dorpje Passendale. Huisdocent 
Wouter Feys brengt het verhaal 
van de 3de Slag bij Ieper in 2 
sessies. In een eerste lezing 
bespreekt hij de redenen voor 

het offensief en hoe het Britse 5de Leger aan de slag ging tijdens het offensief. In een 2de 
lezing belicht hij de kleinschalige successen van het Britse 2de Leger. Er wordt ruime 
aandacht besteed aan de protagonisten zoals generaals Gough en Plumer, maar ook het 
verhaal van de gewone soldaten komt uitgebreid aan bod. En we belichten uiteraard ook 
de Duitse kant van het verhaal. De uitleg gaat zoals gewoonlijk gepaard met tal van 
historische foto’s en interessant kaartmateriaal.  
 
Volgende thema’s komen aan bod in de cursus: 
 redenen voor het offensief 
 de praktische voorbereiding van het offensief 
 de weersomstandigheden voor het offensief 
 de Slag bij Pilckem Ridge 
 de Slag bij Langemark en de verovering van Westhoek 
 de Slag bij de Meense Weg 
 de Slag om Polygon Wood 
 de Slag bij Broodseinde 
 de Slag bij Passendale en Poelkapelle 
 
 

  



Praktisch 

Wanneer? 
> dinsdagen 1 augustus en 26 september 2017, telkens vanaf 19u30 
 
Waar? 
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper) 
 
Prijs? 
> leden WAR vzw: € 5 p.p. per lezing 
> niet-leden: € 10 p.p. per lezing 
 
Er wordt een uitgebreide syllabus voorzien aan € 10 per exemplaar.  
 
 

Omtrent de voordrachtgever 

Wouter Feys (°1975) studeerde in 1997 af als 
'geaggregeerde lager secundair onderwijs' (regent) 
Engels - Duits - geschiedenis. Daarna gaf hij enkele 
jaren les in het middelbaar onderwijs, maar koos in 
2003 voor een job bij VormingPlus Oostende-
Westhoek. Als educatief medewerker introduceerde 
hij er het thema militaire geschiedenis. Verder gaf hij 
lessen Engels en organiseerde hij er regelmatig 
uitstappen. In 2008 - na een interne reorganisatie - 
stapte Wouter over naar de privésector. Wouter 
volgde ook een opleiding tot reisleider en regiogids 
Westhoek. Als reisleider en gids is hij vaak op stap 
met groepen in binnen- en buitenland. Hij startte in 
2012 trouwens met een eigen bedrijf dat battlefield 
tours aanbiedt: Battlefield Exploration. Hij is 
momenteel dan ook als zelfstandige aan de slag en 
biedt naast de klassieke battlefield tours ook een pak 
interessante lezingen en voordrachten aan. Binnen 
War And Remembrance vzw heeft Wouter de functie 
van coördinator. Hij is de eindverantwoordelijke voor 
het educatieve aanbod en houdt zich bezig met alle 

communicatie (o.a. nieuwsbrief, website, WARtaal). Uiteraard is Wouter ook een van de 
huisdocenten. Wouter focust zich in zijn lezingen en cursussen vooral op het algemene 
beeld van de geschiedenis en het leggen van linken tussen verschillende onderdelen van 
historische en militaire gebeurtenissen.  

  



VERRASSINGSREIS 

Op stap naar… 

De zomerse uitstap was stilaan een klassieker geworden in het aanbod van War And 
Remembrance vzw, en toen vorig jaar geen verrassingsreis werd georganiseerd omwille 
van de reis die in augustus werd ingepland, vonden heel wat mensen dit een jammerlijke 
zaak. Op algemeen verzoek richtten wij dus in 2017 opnieuw een verrassingsreis in. Wat 
er op het programma staat, blijft een goed bewaard geheim, maar je mag er zeker van 
zijn dat er tal van interessante zaken de revue zullen passeren. En traditiegetrouw 
voorzien we ook heel wat lekkers om te smullen tijdens de uitstap. 
 
Wie er de voorbije jaren bij was, zal ook dit keer de uitstap niet willen missen, dus vlug 
inschrijven is de boodschap! 
 
 

Praktisch 

Wanneer? 
> zaterdag 5 augustus 2017 van 8u tot circa 19u 
 
Waar? 
> opstappen kan aan het Menin Road Museum om 9u of op de Grote Markt in Diksmuide 
om 9u30 
 
Wie? 
> Wouter Feys 
 
Prijs 
> leden WAR vzw: € 70 p.p. 
> niet-leden: € 80 p.p. 
 
 
  



IN HET SPOOR VAN MARTIN WOLFF 

Reis naar Duitsland en Polen 

In 2017 opteert War And Remembrance vzw voor een unieke zomerreis. Na Berlijn (2015) 
en Schotland (2016) gaan we in 2017 een unieke themareis maken: we treden in het 
spoor van Martin Wolff, een Jood die verscheidene werk- en vernietigingskampen van 
heel dichtbij heeft meegemaakt. We krijgen een film te zien waarin het verhaal van 
Martin Wolff wordt verteld. De familie van Martin maakte enkele jaren immers ook een 
reis om het verhaal van hun (over)(groot)vader te herbeleven. Philippe Demeyer, 
schoonzoon van Martin, en Hilde Wolff, dochter van Martin, begeleiden de reis.  
 
Op het programma staan enkele boeiende sites: Auschwitz, Dora-Mittelbau, Buchenwald 
en het Militair Historisch Museum in Dresden, maar ook enkele prachtige steden als 
Wroclaw, Weimar en Görlitz. En dan vergeten we natuurlijk de vele interessante sites 
die in het verhaal van Martin Wolff aan bod zullen komen.  
 
 

Praktisch 

U kunt niet meer inschrijven voor deze reis! 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
  



ZONNEBEKE DUGOUT 

Als mollen onder de grond 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden door beide strijdende partijen heel wat 
ondergrondse schuilplaatsen gebouwd. Zo bouwden de Britten onder de kerk van 
Zonnebeke een dugout, die tijdens de herdenking van 100 jaar 3de Slag bij Ieper wordt 
opengesteld voor het publiek.  
 
Johan Vandewalle, de enige echte expert inzake het ondergrondse oorlogsverhaal in 
Vlaanderen, brengt een korte inleiding omtrent het verhaal van de dugouts en daarna 
brengen we een bezoek aan de dugout zelf.  
 
Vlug inschrijven is de boodschap, want er zijn slechts een 10-tal plaatsen voorzien! 
 
 

Praktisch 

Wanneer? 
> zaterdag 26 augustus om 9u30 
 
Waar? 
> De Dreve, Lange Dreef 16 te Zonnebeke 
 
Prijs? 
> leden: € 15 p.p. 
> niet-leden: € 20 p.p. 
 
 

Omtrent de voordrachtgever 

Johan Vandewalle (°1961) groeide op temidden de 
verhalen van de Grote Oorlog. Hij speelde als kind op de 
voormalige slagvelden en botste meer dan eens op 
restanten van bunkers, ondergrondse schuilplaatsen en 
loopgraven. Johan ontwikkelde een ware passie voor de 
‘ondergrondse’ oorlog en leverde schitterend werk in 
verscheidene archeologische opgravingen van tunnels en 
dugouts. Hij werkte mee aan Tv-documentaires zoals The 
Underground War / Zero Hour, Lost In Flanders en 
verscheidene andere documentaires voor o.a. Telefacts. 
Samen met historici Peter Barton en Peter Doyle schreef 

hij ‘Beneath Flanders Fields’ en was betrokken in de opgraving te Fromelles (2008).   
 

  



DE SLAG OP FLODDEN FIELD 

Engeland versus Schotland 

Dat de Engelsen en de Schotten niet meteen de beste vrienden zijn geweest doorheen 
de geschiedenis mag duidelijk zijn. Tot op vandaag blijft de rivaliteit tussen beide 
nationaliteiten verder duren, en heel wat Schotten ijveren voor een onafhankelijk 
Schotland. Als de Brexit er effectief komt, zou dat wel eens opnieuw in een 
stroomversnelling kunnen geraken.  
 
Huisdocent en gespecialiseerd reisleider op Schotland brengt het verhaal van de Slag op 
Flodden Field. Een Schots invasieleger o.l.v. de Schotse koning James IV trok ten strijde 
tegen het Engeland van Henry VIII. In termen van aantal troepen was de Slag op Flodden 
Field de grootste veldslag ooit tussen Engeland en Schotland. Waar en hoe de slag werd 
geleverd, wie de overwinning behaalde en wat de uiteindelijke gevolgen waren van deze 
grootschalige veldslag, krijgt u allemaal te horen in een boeiende lezing. 
 
 

Praktisch 

Wanneer? 
> dinsdag 5 september om 19u30 
 
Waar? 
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper) 
 
Prijs? 
> leden: € 5 p.p. 
> niet-leden: € 10 p.p. 
 
 

Omtrent de voordrachtgever 

Wouter Feys (°1975) studeerde in 1997 af als 'geaggregeerde lager secundair onderwijs' 
(regent) Engels - Duits - geschiedenis. Daarna gaf hij enkele jaren les in het middelbaar 
onderwijs, maar koos in 2003 voor een job bij VormingPlus Oostende-Westhoek. Als 
educatief medewerker introduceerde hij er het thema militaire geschiedenis. Verder gaf 
hij lessen Engels en organiseerde hij er regelmatig uitstappen. In 2008 - na een interne 
reorganisatie - stapte Wouter over naar de privésector. Wouter volgde ook een opleiding 
tot reisleider en regiogids Westhoek. Als reisleider en gids is hij vaak op stap met 
groepen in binnen- en buitenland. Hij startte in 2012 trouwens met een eigen bedrijf dat 
battlefield tours aanbiedt: Battlefield Exploration. Hij is momenteel dan ook als 
zelfstandige aan de slag en biedt naast de klassieke battlefield tours ook een pak 
interessante lezingen en voordrachten aan. Binnen War And Remembrance vzw heeft 
Wouter de functie van coördinator. Hij is de eindverantwoordelijke voor het educatieve 
aanbod en houdt zich bezig met alle communicatie (o.a. nieuwsbrief, website, 
WARtaal). Uiteraard is Wouter ook een van de huisdocenten. Wouter focust zich in zijn 
lezingen en cursussen vooral op het algemene beeld van de geschiedenis en het leggen 
van linken tussen verschillende onderdelen van historische en militaire gebeurtenissen.  
  



SINT-WINOKSBERGEN 

Bienvenue chez Ludovik… 

Winoksbergen is een zeer oude historische site en belangrijk voor het ontstaan van het 
graafschap Vlaanderen. Door zijn ligging heeft Sint Winoksbergen zeer vele 
schermutselingen en oorlogen meegemaakt. Maar dit maakt dat dit Frans-Vlaamse stadje 
nog de sfeer van toen nog uitademt.  
 
Het verhaal van de stad Winoksbergen (in het Frans Bergues) wordt door onze 
getalenteerde gids Ludovik Dornez volledig uit de doeken gedaan. Hij toont ons de 
bekende, minder bekende en zeker de onbekende plaatsjes van Bergues en zal  ons 
militair-historisch inzicht verschaffen over de bouw en evolutie van deze belangrijke 
grensstad. En dan vergeten we natuurlijk nog het verhaal van de film ‘Bienvenue chez 
les Ch’tis’. 
 
 

Praktisch 

Wanneer? 
> zondag 19 september om 14u 
 
Waar? 
> afspraak aan de Place du Marché au Fromage te Bergues 
 
Wie? 
> Ludovik Dornez (Manivelle) 
 
Prijs? 
> leden WAR vzw: € 10 p.p. (drankje inbegrepen) 
> niet-leden: € 15 p.p. (drankje inbegrepen) 
 
 

Opmerkingen 

 Wie dat wenst, kan ’s middags (en dus voor de geleide wandeling) een 
breughelmaaltijd nuttigen aan € 20 p.p. Afspraak om 12u ’s middags. Graag vooraf 
inschrijven (vermeld dit bij inschrijving via email naar 
inschrijvingen@warandremembrance.eu). 

 Er wordt geen vervoer voorzien naar Bergues, maar wij raden graag aan om te 
carpoolen. Afspreken hiervoor kan met Wim.  

 
 

  



FINLAND EN DE TWEEDE WERELDOORLOG 

De strijd om de Finse identiteit 

Het Molotov-Ribbentroppact in 1939 voorzag een opdeling van Europa in een Duitse en 
een Sovjetrussische invloedssfeer. Finland werd toegewezen aan de Sovjet-Unie, die na 
afgewezen territoriale eisen het land op 30 november 1939 binnenviel. De 
daaropvolgende Winteroorlog draaide uit op een ramp voor de Sovjet-Unie. De 
geallieerden talmden om de Finse democratie diplomatiek en militair te ondersteunen 
en Finland werd gedwongen in maart 1940 vrede te sluiten. 
 
Door de aarzeling van de geallieerden en de Duitse vrees voor een te grote 
communistische invloedssfeer verbond Finland zich als enige democratie met Nazi-
Duitsland. Van juni 1941 tot september 1944 streed Finland in de Vervolgoorlog aan de 
zijde van Duitsland tegen de Sovjet-Unie. Toch weigerde de Finse opperbevelhebber, 
maarschalk Mannerheim, om volledig mee te stappen in de Duitse oorlogsplannen. Na 
een grootschalig Russisch offensief in de zomer van 1944, werd Finland gedwongen om 
opnieuw een vredeakkoord te ondertekenen met de Sovjet-Unie, maar het land werd 
niet bezet. In ruil moest het tijdens de Laplandoorlog (september 1944 tot april 1945) 
tegen zijn voormalige bondgenoot strijden in het Hoge Noorden en bevrijdde Finland zo 
zichzelf van de Duitsers. 
 
 

Praktisch 

Wanneer? 
> dinsdag 19 september om 19u30 
 
Waar? 
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper) 
 
Prijs? 
> leden WAR vzw: € 10 p.p. 
> niet-leden: € 15 p.p. 
 
 

Omtrent de voordrachtgever 

Jan Vancoillie (°1976, Kortrijk) studeerde geschiedenis 
aan de KULAK en KUL met een licentiaatsverhandeling 
over Geluveld tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij is 
gespecialiseerd in het Duitse leger tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. In 2002 werd zijn uitgewerkte 
licentiaatsverhandeling uitgegeven onder de titel 
“Halfweg Menin Road en Ypernstrasse”. Hij werkte ook 
mee aan “Beecham Dugout” (1999), “Bayernwald” (2000) 

en “Ten oorlog met schop en houweel” (2009). In 2014 verscheen “Menen Wald”, een 
lijvige beschrijving van de geschiedenis van de Duitse militaire begraafplaats op de grens 
van Menen en Wevelgem. Jan Vancoillie is bestuurslid van de Western Front Association 
België vzw en actief bij de Wevelgemse heemkring Wibilinga. 
 



DE 3DE
 SLAG BIJ IEPER  

The Road to Passchendaele 

De 3de Slag bij Ieper is ongetwijfeld het meest gekende offensief uit de geschiedenis van 
de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen. De ‘Battle of Passchendaele’ zoals het offensief 
meestal door de inwoners van het Britse Gemenebest wordt genoemd, doet menig 
Canadezen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders maar ook Britten nog steeds rillen. Het 
offensief werd symbool voor de zinloze slachtingen die aan het Westfront werden 
uitgevoerd, waarbij de reputatie van Sir Douglas Haig als ‘butcher’ nogmaals werd 
bevestigd.  
 
In dit 2de deel omtrent de 3de Slag bij Ieper gaat huisdocent Wouter Feys dieper in op het 
2de luik van het offensief, dat grotendeels door het Britse 2de Leger o.l.v. generaal 
Herbert Plumer werd uitgevoerd. U krijgt het verhaal van de ANZACS en de Canadezen in 
de strijd om het dorpje Passendale en de daaraan voorafgaande slagen.   
 
 

Praktisch 

Wanneer? 
> dinsdag 26 september 2017 vanaf 19u30 
 
Waar? 
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper) 
 
Prijs? 
> leden WAR vzw: € 5 p.p.  
> niet-leden: € 10 p.p.  
 
Er wordt een uitgebreide syllabus voorzien aan € 10 per exemplaar.  
 
 

Omtrent de voordrachtgever 

Wouter Feys (°1975) studeerde in 1997 af als 'geaggregeerde lager secundair onderwijs' 
(regent) Engels - Duits - geschiedenis. Daarna gaf hij enkele jaren les in het middelbaar 
onderwijs, maar koos in 2003 voor een job bij VormingPlus Oostende-Westhoek. Als 
educatief medewerker introduceerde hij er het thema militaire geschiedenis. Verder gaf 
hij lessen Engels en organiseerde hij er regelmatig uitstappen. In 2008 - na een interne 
reorganisatie - stapte Wouter over naar de privésector. Wouter volgde ook een opleiding 
tot reisleider en regiogids Westhoek. Als reisleider en gids is hij vaak op stap met 
groepen in binnen- en buitenland. Hij startte in 2012 trouwens met een eigen bedrijf dat 
battlefield tours aanbiedt: Battlefield Exploration. Hij is momenteel dan ook als 
zelfstandige aan de slag en biedt naast de klassieke battlefield tours ook een pak 
interessante lezingen en voordrachten aan. Binnen War And Remembrance vzw heeft 
Wouter de functie van coördinator. Hij is de eindverantwoordelijke voor het educatieve 
aanbod en houdt zich bezig met alle communicatie (o.a. nieuwsbrief, website, 
WARtaal). Uiteraard is Wouter ook een van de huisdocenten. Wouter focust zich in zijn 
lezingen en cursussen vooral op het algemene beeld van de geschiedenis en het leggen 
van linken tussen verschillende onderdelen van historische en militaire gebeurtenissen.  



INTERNATIONALE TAPTOE 

Let it swing… 

Het is intussen een jaarlijkse traditie geworden: de Internationale Taptoe België. Naast 
voorstellingen in Lommel worden in 2017 ook voorstellingen voorzien in Oostende en 
daar willen we met War And Remembrance vzw uiteraard graag bij zijn.  
 
 

Praktisch 

Wanneer? 
> zaterdag 7 oktober 2017 om 20u 
 
Waar? 
> afspraak ter plaatse in Oostende 
 
Wie? 
> alle informatie omtrent de deelnemende groepen vindt u op www.i-t-b.be.  
 
Prijs 
> leden WAR vzw: € 50 p.p. 
> niet-leden: € 60 p.p. 
 
Vlug inschrijven want de plaatsen zijn beperkt tot 20 deelnemers! 
 
 

 
 

 

  



DIEST & HALEN 

Een stukje vaderlandse geschiedenis 

Ga mee op zoek naar sporen uit de Belgische geschiedenis. We trekken eerst naar 
Oranjestad Diest. De geschiedenis van Diest is immers al sinds 1500 AD verweven met de 
geschiedenis van de Orangisten. Drie eeuwen lang was het een stad van het huis Oranje-
Nassau. Nu nog vormt Diest met Dillenburg, Breda en Orange de unie van Oranjesteden 
(gevormd in 1963). De blijvende getuigen van deze "Nederlandse" periode zijn 
ondermeer het Hof van Nassau, het stadspark "De Warande", het vroegere jachtdomein 
van de prinsen van Oranje-Nassau en de 16de-eeuwse watermolen van de prinsen van 
Oranje-Nassau. Ook het hoogkoor met de grafzerk van Filips Willem kan bezocht worden 
in de Sint-Sulpitiuskerk. Verder is in het Stadsmuseum 'De Hofstadt' een afdeling gewijd 
aan Oranje-Nassau. Wij bezoeken ook de ongekende citadel van Diest. Kort na de 
Belgische onafhankelijkheid werd Diest uitgebouwd als vestingstad met wallen, 
stadspoorten, verdedigingsgrachten, een strategisch gelegen fort én een citadel. De 
citadel van Diest is de enige overgebleven bakstenen citadel van Vlaanderen die 
beantwoordt aan alle kenmerken van een militaire citadel en is nagenoeg de enige 
getuige en leerschool van fortenbouw ten tijde van het gladde kanon. Bij de rondleiding 
breng je een bezoek aan de imposante citadel met kazematten (kamer des doods), kom 
je alles te weten over het militaire verleden en krijg je uitleg over het Chasseloup-Labat 
verdedigingssysteem, dat alleen al om bouwtechnische redenen een uitdaging was. Deze 
techniek kan je in Diest nog onaangeroerd bewonderen. Een unicum in Europa!  
 
Bij onze tweede halte belanden wij bij een heroïsch stukje vaderlandse geschiedenis 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Slag van de Zilveren Helmen op 12 augustus 1914 
betekent voor de provincie Limburg evenveel als de Guldensporenslag voor de provincie 
West-Vlaanderen. Wij kennen het wel, maar wat is er daar juist gebeurd? Hoe is deze 
veldslag ontstaan, hoe komt het dat er een dergelijke heroïek aan verbonden is en wat 
was het gevolg tijdens de daaropvolgende militaire gebeurtenissen? Op dit alles krijg je 
een antwoord tijdens deze uitstap. 
 
 

Praktisch 

Wanneer? 
> zaterdag 14 oktober 2017 van 7u tot circa 20u 
 
Waar? 
> opstappen kan aan het Menin Road Museum om 7u, aan Syntra West Kortrijk om 7u30 
of op de carpoolparking onder de E17 te Gentbrugge om 8u 
 
Wie? 
> plaatselijke gidsen 
> reisbegeleiding door Wim Decuyper 
 
Prijs 
> leden WAR vzw: € 70 p.p. 
> niet-leden: € 80 p.p. 
 



DE CHAOS VAN HET SLAGVELD 

Het Belgische Leger in de loopgraven 

In augustus 1914 was het Belgisch leger onvoorbereid 
op de overrompelende Duitse invasie. Pas enkele 
maanden later keerde het tij, toen de Duitsers een 
halt werd toegeroepen dankzij de onderwaterzetting 
van de IJzer. Het lijkt alsof voor de Belgische 
soldaten vier lange jaren van wacht lopen aan de 
IJzer volgden, waaraan pas een einde kwam met het 
succesvolle bevrijdingsoffensief in september 1918. 
Maar klopt dit clichébeeld over de Eerste 
Wereldoorlog in ons land wel? 
 
Militair historicus Tom Simoens onderzocht de 
evolutie van 1ste Legerdivisie en stelde vast dat de 
Belgische troepen tijdens de jarenlange 
loopgravenoorlog belangrijke tactische en 
technologische vernieuwingen doorvoerden. In 1918 
waren de manschappen beter opgeleid, meer 
gespecialiseerd en beschikten ze over nieuwe wapens 
en tactieken. De Eerste Wereldoorlog is de wieg van 

de moderne oorlogvoering, ook voor het Belgisch leger. 
 
 

Praktisch 

Wanneer? 
> dinsdagen 17 en 24 oktober 2017 
 
Waar? 
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper) 
 
Prijs 
> leden WAR vzw: € 20 p.p. 
> niet-leden: € 30 p.p. 
 
 

Omtrent de voordrachtgever 

Majoor doctor Tom Simoens (1978) is als militair repetitor verbonden aan de leerstoel 
Geschiedenis van de Koninklijke Militaire School. Hij publiceerde Het gezag onder vuur: 
over de conflicten tussen soldaten en hun oversten aan het IJzerfront (2011) en is co-
auteur van De kortste twintigste eeuw 1914 -1991 (2014) en de bestseller 14-18: België 
in oorlog (2014). In 2016 doctoreerde hij met een proefschrift over de transformatie van 
de 1ste Legerdivisie tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarvan het boek De Chaos van het 
Slagveld de publiekseditie is. 
 
 
  



WO I - ARCHEOLOGIE 

Onder Vlaamse Velden 

Archeoloog Maarten Bracke wroet intussen toch al enkele jaren in de Vlaamse klei op 
zoek naar sporen van de Eerste Wereldoorlog. Na twee boeiende lezingen in de voorbije 
jaren is Maarten opnieuw van de partij om één en ander te vertellen over wat er zich 
100 jaar na datum van de Eerste Wereldoorlog nog in de bodem van de Ieperboog 
bevindt.  
 
 

Praktisch 

Wanneer? 
> vrijdag 20 oktober om 19u30 
 
Waar? 
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke 
(Ieper) 
 
Prijs? 
> leden WAR vzw: € 10 p.p. 
> niet-leden: € 15 p.p. 

 
 

Omtrent de voordrachtgever 

Maarten Bracke is archeoloog bij Monument Vandekerckhove en mocht reeds tal van 
interessante sites uit WO I opgraven. Hij werkte o.a. mee aan de reeks van Ten Oorlog 
en Onder Vlaamse Velden.  
 
 

  



HÜRTGENWALD 

Op weg naar Berlijn 

De slag bij het Hürtgenwald is één van de geallieerde operaties die niet vaak bij het 
grote publiek een belletje doet rinkelen. De slag vond plaats in het najaar van 1944, 
volgend op het wereldberoemde Market Garden en voorafgaand aan het mythische 
Ardennenoffensief. Dat is dan ook meteen de reden voor de relatieve onbekendheid van 
de slag. 
 
Toch was de strijd om het Hürtgenwald een belangrijk onderdeel in de race naar Berlijn. 
Meer dan 200.000 soldaten aan beide zijden namen deel aan de strijd. Ruim 35.000 
Amerikanen en zo'n 30.000 Duitsers werden slachtoffer van de harde strijd om het 
Hürtgenwald. Het feit dat de geallieerden de Duitsers op eigen bodem bevochten, waar 
zij hun beroemde Siegfriedlinie hadden geïnstalleerd, maakte deze slag tot een bittere 
pil voor de Amerikaanse hoogofficieren. De beruchte drakentanden die de Amerikaanse 
tanks tegenhielden, de goed gecamoufleerde bunkers in het woud zelf die de 
Amerikaanse soldaten bij bosjes neermaaiden, ... .  
 
Met deze themareis stellen wij de slag in een groter daglicht. We bezoeken de bunkers 
en weerstandnesten in het woud zelf, brengen hulde aan de overleden Amerikaanse 
soldaten op Margraten, we bezoeken verschillende musea die ons de geschiedenis beter 
doen begrijpen. Uiteraard bezoeken we de bekendste strategisch gelegen dorpen en 
steden in het Roergebied. En onze gids van dienst is niemand minder dan Bart Posman, 
die reeds enkele keren te gast was bij War And Remembrance vzw als docent.  
 
 

Praktisch 

Wanneer? 
> van 3 t.e.m. 5 november 2017 
 
Waar? 
> opstappen kan aan het Menin Road Museum om 6u, aan Syntra West Kortrijk om 6u30 
of op de carpoolparking onder de E17 te Gentbrugge om 7u 
 
Wie? 
> Bart Posman 
 
Prijs 
> leden WAR vzw: € 485 p.p. 
> niet-leden: € 500 p.p. 
 
Dit is een richtprijs, gezien de exacte prijs voor de trip op het moment van uitgave nog 
niet gekend was.  
 
  



DUITSE VERGELDINGSACTIES TIJDENS WO II 

Terreur versus verzet 

De Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft zowel in België als Nederland 
diepe wonden geslagen. Niet alleen was er de honger en de ellende van de oorlog, er 
werd door de nazi’s ook een heus terreurbewind geïnstalleerd, waarbij regelmatig 
vergeldingsacties werden uitgevoerd als er weer eens verzetslieden aan het werk waren 
geweest.  
 
Kurt Ravyts brengt ons het verhaal van enkele opmerkelijke vergeldingsacties uit de 
Tweede Wereldoorlog, waaronder het verhaal van Meensel-Kiezegem.  
 
 

Praktisch 

Wanneer? 
> dinsdag 14 november 2017 
 
Waar? 
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper) 
 
Prijs 
> leden WAR vzw: € 10 p.p. 
> niet-leden: € 15 p.p. 
 
 

Omtrent de voordrachtgever 

Kurt Ravyts (°1968) studeerde godsdienst-
wetenschappen en filosofie aan de Katholieke 
Universiteit van Leuven. Hij was van 1992 tot 1999 
actief als leerkracht godsdienst en ethiek in het 
hoger secundair onderwijs en het hoger niet-
universitair onderwijs, maar besloot in 1999 de 
overstap te maken naar het Vlaamse Parlement, 
waar hij als wetenschappelijk medewerker aan de 
slag ging. Kurt is echter gebeten door militaire 
geschiedenis en vooral de Tweede Wereldoorlog is 
een ware passie. Hij publiceerde hieromtrent als 

“Het Tieltse 1940-1945” (1995) en “Het Brugse 1940-1945” (2000; heruitgegeven 2004).  
 
Kurt volgde ook de opleiding tot reisleider bij Syntra West en specialiseerde zich op 
Berlijn.  
 
 

  



VESTINGSTAD HULST 

In het spoor van Reynaert de Vos 

Hulst is volgens eigen zeggen de meest Vlaamse stad van Nederland, een stad met een 
Bougondische insteek, een stad waar het goed leven is, met tal van gezellige cafés en 
restaurantjes. Hulst is echter ook één van de best bewaarde vestingsteden van 
Nederland. Je krijgt er dan ook een heel mooi overzicht van hoe zo’n vestingstad er 
circa 300 jaar geleden uitzag. In 2014 werd de stad trouwens door Nederlandse kiezers 
verkozen tot mooiste vestingstad van Nederland.   
 
Coördinator Wouter Feys neemt je mee op stap langsheen de vesting van Hulst en geeft 
uiteraard een woordje uitleg bij alles wat je er kunt zien. Na deze wandeling zullen 
termen als bastion, ravelijn, demi-lune, tenaille, … et cetera geen geheimen meer voor 
je hebben.  
 
 

Praktisch 

Wanneer? 
> zondag 19 november 2017 om 14u 
 
Waar? 
> afspraak aan parking Havenfort om 14u 
 
Wie?  
> Wouter Feys 
 
Prijs 
> leden WAR vzw: € 5 p.p. 
> niet-leden: € 10 p.p. 
 

 



 
 

Dé referentie voor de organisatie van: 
 uw fietsreizen ~ uw incentive-reizen 

 uw groepsreizen op maat ~ uw evenementen 
 uw groepspersonenvervoer ~ uw private travel 

 

www.debuckagency.com 
 

Tel. 09/385 44 44 – Fax. 09/385 44 47 – 
Mail : grouptravel@debuckagency.com 

 
De Buck Travel N.V. – 

Steenweg 233 A 
9810 - EKE (NAZARETH) - België 

Licentie A 1053 



DE SLAGEN BIJ CAMBRAI 

In het spoor van Debora 

Reisprogramma 

Zaterdag 3 december 2017 

We vertrekken om 8u aan het Menin Road Museum en rijden via de autosnelwegen 
richting Cambrai. Onze eerste halte wordt het Cambrai Memorial to the Missing op de 
site van het voormalige Louverval Chateau. Vervolgens gaat het richting Havrincourt 
om er het slagveld te overschouwen bij het imposante plaatselijke kasteel. We vinden er 
ook het monument voor de 62ste Divisie en enkele interessante militaire begraafplaatsen. 
Via Trescaut – waar we het memoriaal voor de 42ste (East Lancashire) Divisie vinden – 
rijden we naar Flesquières om er Deborah te bezichtigen. Een neen, Deborah is geen 
beeldschone juffrouw uit de tijd van toen, maar wel een tank die door Philippe 
Gorczynsky werd opgegraven in 1998. Intussen werd ook een mooi tankmemoriaal 
opgericht in het dorp en maakt men momenteel werk van een museum omtrent de 
tankslag. Vervolgens krijgen we het verhaal van het Canal du Nord in Marcoing te horen. 
Daarna gaan we lunchen in de schaduw van de abdij van Vaucelles.  
 
Na de middag gaan we in Masnières op zoek naar het indrukwekkende verhaal van 
kapitein Strachan en de Fort Garry Horse en brengen we een bezoek aan het 
Newfoundland Memorial. Masnières was één van die dorpen waar hevig strijd werd 
geleverd, zowel tijdens de Britse aanval als tijdens de Duitse tegenaanval. Daarna rijden 
we naar het Chateau de la Motte Fenelon voor avondmaal en logies.  
 
 

Zondag 4 december 2017 

Na het heerlijke Franse ontbijt trekken we naar het centrum van Cambrai voor een 
uitgebreide verkenning van het historische hart van de stad. We vinden er tal van 
memorialen die de strijd om Cambrai in 1917 en 1918 herdenken. Vervolgens bezoeken 
we het Cambrai East Military Cemetery, een begraafplaats waar zowel Duitse als Britse 
graven te vinden zijn. Voor de lunch keren we terug naar het centrum van de stad.  
 
Na de middag brengen we een bezoek aan Bourlon Wood, waar we naast een Britse 
militaire begraafplaats ook één van de nationale Canadese memorialen terugvinden. 
Verscholen in de bossen vinden we trouwens ook nog restanten van Duitse bunkers terug. 
Vervolgens rijden we naar Moeuvres voor een bezoek aan Moeuvres Communal Cemetery 
Extension. Daarna gaan we op zoek naar de heldendaden van luitenant George Burdon 
McKean in Cagnicourt en houden we nog eventjes halt bij het Canadese memoriaal van 
Dury. Daarna rijden we via de autosnelwegen terug naar Ieper. Einde voorzien 
omstreeks 19u te Ieper.  
 
 

  



Praktische informatie 

Prijs 
Voor deze unieke themareis betaalt u € 265 p.p. 
 
In deze prijs is inbegrepen: 
 vervoer met luxeautocar en ervaren chauffeurs 
 overnachting in Hostellerie de la Motte Fénelon*** in half pension 
 Nederlandstalige reisleiding door Wouter Feys 
 plaatselijke gidsen waar nodig 
 alle vermelde inkomgelden 
 
In de prijs is niet inbegrepen: 
 toeslag single: € 40 p.p. 
 annuleringsverzekering 
 dranken aan tafel 
 persoonlijke uitgaven 
 
Inschrijven doet u via onze website www.warandremembrance.eu (doorklikken naar 
inschrijven). Graag inschrijven voor 1 september 2017. 
 
Uw inschrijving is echter pas definitief na overschrijving van het voorschot van € 100 per 
persoon op het rekeningnummer BE26 7380 3817 0229 (BIC  KREDBEBB) van War And 
Remembrance vzw. Gelieve te vermelden “Reis Polen 2017” en de namen van de 
deelnemers.  
 
Het volledige bedrag dient te worden betaald voor afreis en ten laatste op 21 november  
2017.  
 
 

Ook een introductielezing voorzien 

Op dinsdag 28 november 2017 brengt huisdocent Wouter Feys een lezing over het 
verhaal van Cambrai tijdens de Eerste Wereldoorlog, met ruime aandacht voor het 
verhaal dat zich in het najaar van 1917 en het najaar van 1918 afspeelde.  
 
 

Praktisch 

Wanneer? 
> dinsdag 28 november 2017 
 
Waar? 
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper) 
 
Prijs 
> leden WAR vzw: € 5 p.p. 
> niet-leden: € 10 p.p. 
 
Wie meegaat op de trip, hoeft voor de lezing niet te betalen! 
 



HET SLIMSTE WARHOOFD TER WERELD 

Test je kennis… 

Naar jaarlijkse traditie sluiten we het jaar ook in 2017 af met de quiz, waarin we op 
zoek gaan naar het Slimste WARhoofd ter Wereld. Wie er in de voorbije edities bij was, 
weet dat het niet alleen heel leerrijk is, maar ook altijd heel plezant. Niet twijfelen dus 
en meedoen. Deelname is gratis voor onze leden! 
 
 

Praktisch 

Wanneer? 
> dinsdag 12 december 2017 
 
Waar? 
> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper) 
 
Prijs 
> leden WAR vzw: gratis 
> niet-leden: € 5 p.p. 
 
 
 

 
  



LID WORDEN VAN WAR AND REMEMBRANCE VZW? 

Iedereen kan lid worden van War And Remembrance vzw, maar u hoeft geen lid te zijn 
om deel te nemen aan onze activiteiten. Het lidmaatschap levert natuurlijk wel tal van 
voordelen op. 
 
 

Lidgelden 

De tarieven voor het lidmaatschap werden door het bestuur vastgelegd op: 
 

 € 35 per persoon voor een standaard lidmaatschap 
 € 50 voor een familiaal lidmaatschap (2 volwassenen en alle thuiswonende 

kinderen) 
 € 75 voor een steunend lidmaatschap 

 
Ook bedrijven kunnen als lid worden opgenomen bij een minimale bijdrage van € 100.  
 
Overschrijven kan op ons rekeningnummer BE26 7380 3817 0229 (BIC  KREDBEBB). 
 
 

War And Remembrance vzw 
 
p.a. Menin Road Museum 
Meenseweg 470 
8902 Zillebeke 
 
T 057 201 136 
inschrijvingen@warandremembrance.eu  
 
www.warandremembrance.eu 
 
 
 


