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Joseph Raskin aan een schuilhok, tussen zijn verkennerswerk door.
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Tientallen potloodschetsen, uiterst minutieuze plattegronden, ingekleurde panorami-
sche zichten en nauwkeurige beschrijvingen van de vijandelijke stellingen onthullen 
een bijzonder spannend facet van de Eerste Wereldoorlog – zeker als blijkt dat een 
pater dat alles tekende en noteerde. De scheutist Joseph Raskin was aan het IJzerfront 
actief als brancardier, maar trok met zijn tekentalent de aandacht van de militaire in-
lichtingendienst. Gewapend met potlood, papier en een uitstekend visueel geheugen 
verschool hij zich in observatieposten en bracht hij de Duitse voorposten in kaart. Hon-
derd jaar later resten ons zijn tekeningen, vaak haast kunstwerkjes. Maar wat bleef 
er bewaard van de landschappen die Raskin observeerde? Fotograaf Patrick Lagrou 
trad in de sporen van de pater-spion. Ingewikkelde berekeningen met gps-coördinaten 
brachten hem naar de exacte plaatsen. Zijn foto’s tonen de ‘vijandige vergezichten’ van 
toen als vredige landschappen.

 
ONVERSCHROKKEN

Joseph Marie Raskin (Stevoort, 1892 - Dortmund, 1943) trad op zijn zeventiende in bij 
de missiecongregatie CICM of Scheut. Hij zag zich verplicht zijn theologiestudie en op-
leiding tot Chinapater te onderbreken toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Raskin was 
net tot subdiaken gewijd, de eerste van de drie grote stappen naar het priesterschap, 
maar moest zich nu melden als brancardier, de gebruikelijke functie van priesters en 
onderwijzers in oorlogstijd. Hij werd naar het kamp van Beverlo in Leopoldsburg ge-
stuurd.

Op een vrije dag fietste hij naar zijn grootmoeder in Stevoort, al in bezet gebied, 
en werd hij onderweg door een Duitse patrouille aangehouden. Eind september zat hij 
opgesloten in fort La Chartreuse in Luik, begin december kon hij ontsnappen en ging 
hij alsnog op bezoek in Stevoort.

Met valse papieren op zak raakte hij in onbezet Nederland en begin 1915 be-
reikte hij vrij België, het restant vaderland achter de IJzer. Daar werd hij als brancardier 
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ingedeeld bij de Derde Legerdivisie, geen ongevaarlijke bezigheid; hij en drie andere 
brancardiers kregen na de redding van een dodelijk gekwetste soldaat behalve een 
paar dagen verlof ook het ‘Oorlogskruis met palm’. Op 30 april 1915 noteerde hij in zijn 
dagboek:

De hele dag getekend, piano gespeeld en brieven geschreven. Om half twaalf trek-
ken we gezessen op. De volle maan dwarsboomt lichtelijk onze plannen. In gan-
zenpas gaat het tot aan de loopgracht van de spoorweg. Hier nemen we elk vijf 
minuten afstand van elkaar. Gelukkig komen enkele wolken de maan bedekken. 
Plotseling barst een buitengewoon hevig geweervuur los, dat wel tien minuten 
aanhoudt. ’t Is allemaal op Oud-Stuivekenskerke gericht. Mijn Rode Kruisband 
heb ik afgelegd, ik lig op mijn buik op de ‘passerelle’ in staat van zelfverdediging, 
met de hand aan het geweer. Elk van ons heeft het wachtwoord moeten fluisteren 
aan de laatste schildwacht. Hij kreeg opdracht vannacht niet te schieten. Op een 
tiental meter, het kan ook minder zijn, kronkelt ’n vijandige loopgracht. Ik kijk er 
mijn ogen op uit, zo handig is het beschot gemaakt.

Rond half drie krijgen we bevel terug achteruit te trekken, maar op onze ‘qui-
vive’ te blijven. We verschuilen ons in een obuskuil, waar ik mij met twee man op 
de uitkijk leg. Mijn twee mannen vangen een ‘uiltje’ en... van vogels gesproken, 
merels en leeuweriken zingen oorverdovend mooi. Rond de vieren lossen de twee 
anderen mij af en slaap ik door tot 9 uur. Ik maak dan drie tekenschetsen van de 
vijandelijke stelling. Daartoe moet ik tot in de vooruitgeschoven abri, als opeens 
een dertigtal ko gels rond mijn oren suisen. Mijn twee maten be antwoorden het 
vuur en ik verduidelijk mijn teke ning in volle gerustheid.

En zo werd de brancardier een verkenner, een bezigheid waarbij zijn tekentalent, ob-
servatievermogen, koelbloedigheid en onverschrokkenheid hem zeer van pas kwamen. 
Hij werd naar het hoofdkwartier van de Derde Legerdivisie gesommeerd en werkte, aan 
‘een schoon bureau’ zoals hij zelf zei, aan het in kaart brengen van wat hij over de 
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Joseph Raskin (rechts) aan zijn bureau.
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vijandelijke voorposten te weten kwam door ze schetsend en noterend opnieuw en 
opnieuw te bespieden.

Die Duitse voorposten waren vaak verlaten boerderijen. Maar ook in het kasteel 
Vicogne en het dorp Stuyvekenskerke hield de vijand zich op. Al de locaties lagen op 
een relatief korte afstand van elkaar op de linkeroever van de IJzer. Nadat de Duitse 
troepen in oktober 1914 in Tervate de IJzer waren overgestoken, hadden ze geleidelijk 
de IJzerdijk in zuidelijke richting veroverd. Het Belgische leger had zich toen terugge-
trokken achter de spoorwegberm van de lijn Nieuwpoort-Diksmuide. Die berm vormde 
de noodzakelijke buffer bij de onderwaterzetting van het door de Duitsers veroverde 
gebied op de linkeroever. De ‘bewegingsoorlog’ was tot stilstand gekomen in de dras-
sige poldervlakte: de Duitse legerleiding beval de terugtocht naar de rechteroever en 
de hoger gelegen voorposten waren enkel via houten loopbruggen of passerellen be-
reikbaar. Dat ze ook vanuit de Belgische voorposten waarneembaar waren, laat het 
werk van Raskin goed zien.

GEWEREN EN KANDELAARS

Na de oorlog en zijn priesterwijding in 1920 vertrok Joseph Raskin naar China, waar de 
scheutisten aan missionering deden in Binnen-Mongolië. Kan shenfu of priester (Ras)
kin werd er leraar, schooldirecteur, dorpspastoor, en dat terwijl het land wemelde van 
roversbenden en legers van krijgsheren. ‘Inspectie van de geweren en patronen, repa-
ratie van de kandelaars en altaarkruisen’, noteerde hij dan ook op een dag in 1933. Dat 
jaar riepen zijn oversten hem terug naar België om er propagandist van de congregatie 
te worden. Raskin reisde voortaan door het eigen land, predikte, gaf lezingen, richtte 
tentoonstellingen over China in en gaf les aan toekomstige paters-scheutisten.

Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Achttiendaagse Veldtocht, 
was hij legeraalmoezenier en einde mei 1940 ook hofaalmoezenier in het kasteel van 
Wijnendale. Na de capitulatie van België hernam hij zijn propagandawerk voor Scheut 
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Soldaat met periscoop, uit het schetsboek van Joseph Raskin.
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Militairen, onder wie Joseph Raskin uiterst rechts, in Steenkerke in 1916.
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en werd hij vanaf 1941 actief in het verzet tegen de Duitse bezetter, onder andere door 
inlichtingen op microfilm per postduif naar Londen te sturen. Begin mei 1942 werd hij, 
in het moederhuis van Scheut in Anderlecht, door de Gestapo gearresteerd en ook zijn 
medestanders werden aangehouden. Ze werden als Nacht- und Nebelgefangenen naar 
Duitsland weggevoerd, verbleven in kampen en gevangenissen (Brauweiler, Bochum, 
Wuppertal, Esterwegen), werden door het ‘volksgerechtshof’ van de nazi’s ter dood 
veroordeeld en op 18 oktober 1943 in de gevangenis van Dortmund door onthoofding 
terechtgesteld. De urne van Joseph Raskin werd na de oorlog naar België gebracht en 
bijgezet in het graf van zijn ouders in Stevoort. In Aarschot staat aan de Hoogbrug over 
de Demer een standbeeld van de pater.

BROEDERZORG

Nadat Joseph Raskin in het missiehuis van Scheut was gearresteerd, droegen zijn over-
sten een broeder op om alles wat ze van Raskin in huis hadden te verbranden. De 
broeder gooide de inhoud van een hutkoffer boordevol correspondentie, schriften en 
notaboekjes in het vuur, spaarde tekeningen en aquarellen en nam die mee toen hij 
uittrad. Van dat werk van Raskin kwamen later alleen kopieën in zijn archief terecht, 
het einde van een niet zo fraai verhaal.

Toch is het archief van Joseph Raskin omvangrijk. Het bevat documenten, foto’s, 
brieven, tekeningen uit alle periodes van zijn leven. Daaronder bevinden zich twee be-
langrijke en interessante items. Ten eerste zijn er de plattegronden, tekeningen en rap-
porten uit de jaren dat Raskin verkenner was aan het IJzerfront. Kopieën ervan dien-
den in het leger, de originelen hield hij zelf en liet hij achter in Aarschot toen hij naar 
China vertrok. Ten tweede is er het Chinese dagboek dat Raskin bijhield van 1920 tot 
1933, honderden bladzijden minuscuul handschrift dat soms onderbroken wordt door 
fijne tekeningen en dat honderduit vertelt over het leven en werk van de scheutisten in 
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Voorpost nr. 2, uit het schetsboek van Joseph Raskin.
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China en over het reilen en zeilen in dat land. Hij stuurde het dagboek in afleveringen 
naar zijn thuisfront in Aarschot.

Dat beide items en andere stukken die niet in de hutkoffer lagen maar in Aar-
schot waren terechtgekomen, niet verloren gingen, was te danken aan dit keer twee 
broeders, echte in dit geval, Paul en Albert Raskin. De eerste bewaarde de nalaten-
schap van hun oudste broer decennialang als het kostbaarste familiebezit. De tweede, 
op zijn beurt scheutist, werd archivaris van de congregatie in Rome en bracht de nala-
tenschap onder in het generalaatsarchief van Scheut. Dat werd in 2003 overgedragen 
aan KADOC.

VAN TEKENING TOT FOTO

In het archief bevinden zich tussen de documenten inzake de Eerste Wereldoorlog 
zeventien originele detailstudies, naast enkele kopieën (zoals van het Blockhaus) en 
overzichtskaarten. Bij iedere tekening horen nauwkeurige rapporten over bijvoorbeeld 
de aanwezigheid van Duitse verkenners. Samen met de tekeningen worden citaten 
daaruit in vertaling uit het Frans gepresenteerd vanaf bladzijde 20. Op basis van de 
notities, de overzichtskaart (blz. 14-15) en militaire kaarten kon auteur en fotograaf 
Patrick Lagrou bijna tot op de meter nauwkeurig de plaats bepalen van waaruit Raskin 
de vijandelijke stellingen observeerde. De foto’s van die voormalige Duitse voorposten 
en schuiloorden vindt u telkens onder de tekening. De twee luchtfoto’s (blz. 16-17 en 
18-19) tonen vanwaar de brancardier-verkenner zijn tekeningen maakte.
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Oud-Stuyvekenskerke
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LA FERME AUX COCHONS

De Varkenshoeve is tijdens de dag bezet. Er bevindt zich permanent 
een wachtpost voor het kijkgat. Er is tot nu toe geen geweer op statief 
opgemerkt, maar de bezetters van de post hebben tijdens de dag 
dikwijls geweerschoten afgevuurd, vooral in de richting van de Bel-
gische voorpost.

De Poste Avancé (P.A.) van waaruit Joseph Raskin het merendeel van zijn tekeningen 
heeft gemaakt, was de meest vooruitgeschoven post van het Belgische leger op de weg 
van Pervijze naar Schoorbakke. Via ‘passerellen’ over een afstand van bijna een kilo-
meter kon die post vanuit de Grote Wacht nr. 3 bij de Schildersbrug bereikt worden. 
Die belangrijke Belgische wachtpost lag op zijn beurt op ongeveer 900 meter van het 
bolwerk rond het station van Pervijze en was ook enkel via loopbruggen bereikbaar. Op 
een halve kilometer van de P.A. lag links van de weg de Varkenshoeve. De hedendaagse 
hoeve bevindt zich op dezelfde plaats. Heel recent werd er naast het oude woonhuis 
van na de oorlog een nieuw gebouw opgetrokken.
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BLOCKHAUS DE LA B.3950

Het Blockhaus is tijdens de dag bezet. Er bevindt zich permanent 
een wachtpost voor de opening aan de rechterzijde. Onmiddellijk 
achter het verdedigingswerk is al herhaaldelijk luchtafweergeschut 
actief geweest. Tot nu toe geen gericht geweer of geweerschoten 
gesignaleerd.

De Duitse tegenhanger van de Belgische P.A. was het Blockhaus op ongeveer 350 meter 
afstand daarvandaan. Om die barricade over de weg heen uit te bouwen, hadden de 
Duitsers massa’s zandzakjes en heel wat ander materiaal gebruikt. Op die manier ont-
stond een versterkte post met daarvoor diverse rijen Friese ruiters met prikkeldraad. 
Na de oorlog werden alle barricades langs deze belangrijke provincieweg helemaal 
opgeruimd. Vandaag is van al die posten geen enkel spoor meer te zien.
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AGGLOMMÉRATION DE SCHOORBAKKE

De agglomeratie van Schoorbakke is tijdens de dag bezet; er zijn 
zeer dikwijls en in alle weersomstandigheden vijandige arbeiders 
te zien. Duitsers met hun volledige uitrusting bij zich die blijkbaar 
elkaar aflossende schildwachten zijn, vertonen zich dikwijls terwijl 
ze op de rechteroever vanaf de brug in noordelijke richting lopen om 
achter het eerste en de volgende huizen te verdwijnen.

Een belangrijk bolwerk van de Duitsers aan de IJzer was het gehucht Schoorbakke. 
Direct vanuit de P.A. was het moeilijk te observeren omdat het Blockhaus in de weg 
stond. Joseph Raskin was daarom verplicht een eind naar links uit te wijken. De af-
stand van dat punt naar Schoorbakke bedroeg bijna anderhalve kilometer. Voor de 
oorlog stonden daar aan de linkeroever van de IJzer heel wat huizen, waaronder een 
aantal herbergen. Die werden niet allemaal heropgebouwd, zodat er nu aan die kant 
slechts enkele huizen meer overblijven. Let ook op de weg Pervijze-Schoorbakke, 
rechts op de tekening en de foto.
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FERMES E ET DE B.8

Alleen de beweging van de periscoop bewijst dat boerderij E tij-
dens de dag bezet is. Er is nooit enige andere beweging gezien. Geen 
gericht geweer of machinegeweren opgemerkt. Boerderij B.8 is blijk-
baar niet bezet tijdens de dag.

Rechts van de weg lag op ongeveer 650 meter van de P.A. de boerderij E. De gebouwen 
die na de oorlog werden opgericht, zijn ondertussen bijna helemaal verdwenen. De 
landbouwactiviteiten zijn gestaakt en op deze plaats bevindt zich nu een bedrijf waar 
vleeswaren worden geproduceerd.
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FERMES D ET C

Boerderij D is tijdens de dag bezet. Twee schildwachten zijn er per-
manent op post. Er is een artillerist gezien (verkenner?). Geen gericht 
geweer of machinegeweren opgemerkt.

De vierde plaats die vanuit de P.A. werd getekend, was de pal oostwaarts gelegen boer-
derij D. Die hoeve lag op een halve kilometer daarvandaan. Het uitzicht van dit bedrijf 
verschilt helemaal van de vooroorlogse situatie.
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FERME DU BEVERDIJK

Hoeve Beverdijk is tijdens de dag bezet. ’s Nachts vertrekken er 
patrouilles die tot zeer dicht bij onze poste provisoire (pp) in die  
sector komen en er granaten werpen. Twee schietgaten voor een 
machinegeweer bevinden zich aan de zuidoostelijke zijde van de 
stelling. Een gericht geweer op onze passerelle die toegang verschaft 
tot onze pp werd opgemerkt.

Zuidoostelijk van de Poste Avancé kon de tekenaar het dichtst bij de hoeve Beverdijk 
komen om die te observeren. De afstand bedroeg ongeveer 750 meter. De gebouwen 
van na de oorlog lijken op dezelfde funderingen te zijn opgetrokken. Het vroegere land-
bouwbedrijf is een dierenhotel geworden.
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FERME DUIVENSKOT

Tot nu toe is op deze stelling geen enkele beweging waargenomen. 
Een brug geeft toegang tot de boerderij, waarvan een van de gebou-
wen ongetwijfeld het hoogste van de streek is. Achter het woonhuis 
is een schuilplaats te zien die tegen de muur aanleunt. Bovenaan in 
de afgebroken puntgevel, een gat van vijf bakstenen voor de obser-
vatie. In het dak (dat aan die kant weinig beschadigd is) drie andere, 
kleinere gaten. Tussen de boerderij en de IJzer, op een tiental meter 
afstand van de boerderij, is er een stevige vierkanten schuilplaats te 
zien die gelijkt op een klein Blockhaus dat is opgetrokken uit balken 
en zakken.

De laatste tekening die vanuit de P.A. werd gemaakt, was deze van de boerderij Dui-
venskot. Deze hoeve ligt op ongeveer 1150 meter, bijna in het verlengde van de boerde-
rij D. De hoeve, die nu nog altijd dezelfde naam draagt, lag diep in vijandelijk gebied 
aan de Bocht van Tervate. De hedendaagse hoeve heeft ongeveer dezelfde structuur 
behouden.
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STUYVEKENSKERKE

Het dorp is dag en nacht bezet. Telkens wanneer zich een actie van 
de artillerie voordoet, komt uit het huis van de molenaar een tele- 
scopische periscoop tevoorschijn, een tien centimeter hoog. Een 
gewone periscoop in hout is tijdens de dag actief aan het rechtereind 
van de borstwering. Tot nu toe geen enkel gericht geweer gesigna-
leerd.

Vier jaar lang bleef het dorpje Stuyvekenskerke een belangrijke voorpost van de Duit-
sers. De voorpost poste provisoire a (ppa) was voor Raskin het dichtste punt om het te 
kunnen tekenen. Toch bedroeg de afstand nog altijd bijna 700 meter. Niettemin zijn 
de meeste gebouwen heel herkenbaar. De ruïne van de kerk met daar recht tegenover 
een hoog huis en links daarvan de zwaar gehavende pastorij. Na de oorlog werden de 
meeste gebouwen bovenop de funderingen van de oude in bijna dezelfde stijl herop-
gebouwd.
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VICOGNE

Het kasteel is dag en nacht bezet. De Duitsers zijn er werkelijk con-
tinu aan het werk. Geweerschoten worden er vrij zelden afgevuurd. 
Tot nu toe geen enkel gericht geweer gesignaleerd.

Vanuit diezelfde ppa werd vanop een afstand van ongeveer 450 meter ook de tekening 
van het kasteel Vicogne gemaakt. De meeste gebouwen van het kasteel (het kasteel 
zelf, de kapel en het tuinhuis) waren al zwaar gehavend. Helemaal links stond de toe-
gangspoort. Na de oorlog zou de nieuwe poort op dezelfde plaats worden heropge-
bouwd. Vandaag is de Viconiahoeve nog altijd door bomen omringd. De nieuwe hoeve, 
die ondertussen een hotel geworden is, werd opgetrokken in de voormalige kasteel-
tuin. Waar vroeger het kasteel en de kapel stonden, is nu een klein bos. 
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KLOOSTERHOEK

Kloosterhoek is dag en nacht bezet; men hoort er zeer dikwijls wer-
ken. Nagenoeg iedere nacht zijn er bijzonder onverschrokken ver-
kenningspatrouilles te zien tussen Kloosterhoek en onze voorposten. 
Bovendien wordt er dikwijls geschoten vanuit deze stelling, die blijk-
baar zeer actief bewaakt is. Een gewone periscoop is er voortdurend 
in actie. Tot nu toe geen enkel gericht geweer gesignaleerd. De ver-
kenners die tot vandaag betrapt werden, hadden allemaal granaten 
bij zich.

De hoeve Kloosterhoek werd vanuit een andere voorpost getekend. Poste provisoire 2 
(pp2) lag ongeveer een halve kilometer van de hoeve vandaan. Na de oorlog was de 
Kloosterhoek een van de weinige hoeven die niet werd heropgebouwd. Het puin werd 
verwijderd en de hele omgeving werd landbouwgrond. Toch zijn vandaag nog altijd 
sporen van die hoeve terug te vinden: allerlei kleine brokstukken, vooral stukjes bak-
steen en dakpannen, in de klei. Vanuit de lucht zijn de vage contouren van de broederij 
nog altijd zichtbaar.
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FERMES N° 3 ET DE B.13

Er is nooit ook maar het minste spoor van bezetting van deze hoeves 
opgemerkt.

Ook boerderij nr. 3 werd na de oorlog niet heropgebouwd. De kleine hoeve lag op onge-
veer 700 meter van pp2 verwijderd. Ook hiervan zijn nog overal sporen terug te vinden. 
Vooral de verdwenen toegangswegen zijn nog gemakkelijk vanuit de lucht te herken-
nen.
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OUVRAGE 40

Het Verdedigingswerk 40 is hoogstwaarschijnlijk niet bezet tijdens 
de dag. Er is geen enkel teken van bezetting opgemerkt. Geen gericht 
geweer of machinegeweer gesignaleerd.

De derde plaats die vanuit de voorpost pp2 werd getekend, was het Verdedigingswerk 
40, dat daar ook 700 meter vandaan lag. Daarvan zijn nu zo goed als geen sporen over-
gebleven.



43



44

FERMES VANDEWOUDE ET DE B.13.500

Hoeve Vandewoude is bezet tijdens de dag. De Duitsers maken dik-
wijls vuur in de loopgraven van de boomgaard en werken vrij dikwijls 
aan het herstellen van hun verschansingen in de gebouwen. Boven-
dien ziet men, doorgaans meer dan één keer per dag, Duitsers, voor-
al officieren, van de achtergelegen hoeve B.13.500 komen en altijd 
volgens dezelfde weg binnengaan in de stelling. Gedurende de dag 
oefenen de bezetters een vrij actieve bewaking uit die ’s avonds en ’s 
nachts wordt opgevoerd. Er worden dikwijls kogels afgevuurd en ook 
lichtkogels. Eerder zeldzame patrouilles circuleren in de richting van 
Oud-Stuyvekenskerke. Geen gericht geweer gesignaleerd. In B.13.500 
ziet men vrij dikwijls Duitsers op doortocht.

De dichtstbij gelegen voorpost om de Hoeve Vandewoude te observeren, was de poste 
provisoire 1 (pp1). De afstand tot die hoeve bedroeg ongeveer een kilometer. De struc-
tuur van de hoeve is tamelijk goed bewaard gebleven. Ook lijken de gebouwen na de 
oorlog op dezelfde plaats en in dezelfde stijl heropgebouwd te zijn. Iets wat duidelijk 
niet overal het geval was.
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FERME N° 2 OU GAPAERT

Waarschijnlijk zijn noch de wacht-, noch de luisterpost tijdens de 
dag bemand. Het verdedigingswerk en de boerderij zijn bezet door 
een veertigtal mannen van de vierde Ersatz-divisie.

Tijdens de oorlog was Oud-Stuyvekenskerke een van de belangrijkste voorposten 
van het Belgische leger. De plaats is later bekend geworden door het boek van pater  
Martial Lekeux (Mes cloîtres dans la tempête). De stomp van de kerktoren bood een 
goed uitzicht over de vijandelijke linies. Op ongeveer een kilometer daarvandaan ligt 
nog steeds op dezelfde plaats de vroegere boerderij nr. 2 of Gapaert. Die hoeve lijkt nog 
het best zijn oorspronkelijke uitzicht bewaard te hebben.
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FERME DEN TOREN

Hoeve Den Toren is dag en macht bezet. Er wordt een vrij actieve 
bewaking uitgeoefend ofwel door uitkijkposten (twee) ofwel door 
een officier met een verrekijker. Er worden geen lichtkogels afge-
vuurd maar dikwijls verkenningstochten ondernomen aan de west-
kant van de stelling. Gewoonlijk ziet men de hele dag werken uitge-
voerd worden in de loopgraaf van de boerderij. Men schiet er maar 
zelden en tot nu toe is er geen enkel gericht geweer gesignaleerd.

Vanuit de observatiepost van Oud-Stuyvekenskerke werd ook deze tekening gemaakt. 
Hoeve Den Toren lag op minder dan een kilometer afstand. De hedendaagse hoeve, 
die nu de naam Blauwe Toren draagt, vertoont geen enkele gelijkenis met de vroegere 
boerderij.
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FERME N°1 

Hoeve nr. 1 is dag en nacht bezet. Een uitkijkpost houdt zich per-
manent op bij de boom in koepelvorm en schiet ’s nachts dikwijls 
lichtkogels de lucht in; hij vuurt ook regelmatig geweerschoten af, 
in die mate dat de soldaten die boom ‘de boom van Polyte’* heb-
ben gedoopt. Men ziet ook vrij dikwijls Duitsers aan het werk in het 
centrale gedeelte en in de toegangsgangen. Ten slotte worden er  
’s nachts veel schoten gelost vanuit de stellingen van de hoeve nr. 1, 
in alle richtingen, maar toch vooral in zuidwestelijke richting.

* Polyte is in de Franse volkstaal een ‘voyou’, een schelm.

Hoeve nr. 1 lag op slechts 250 meter van de voorpost R4. De hedendaagse hoeve heeft 
voor een groot deel het vroegere uitzicht bewaard. De meeste van de gebouwen werden 
wellicht op dezelfde plaats opgetrokken. 
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TANKS ET ENVIRONS

De loopgraven naast de Tanks zijn dag en nacht bezet. Er worden 
dikwijls schoten afgevuurd en die zijn vooral gericht naar de loop-
graven aan hoeve B.16. Als al hoger gezegd, werken de Duitsers dik-
wijls achter de beschutting van rasterwerk in die loopgraven. Geen 
gericht geweer of machinegeweer gesignaleerd, tenzij in het midden 
tussen de tanks en de monding van de Reigersvliet waar zich een ste-
vige schuilplaats bevindt waarin zonder twijfel een machinegeweer 
staat. Drie punten moeten dus extra in de gaten gehouden worden: 
de monding van de Reigersvliet, het Blockhaus op de dijk ter hoogte 
van de Tanks, en het midden tussen die beide punten (schuilplaats 
met machinegeweren).

De tekening van de petroleumtanks en de omgeving werd vanuit een loopgraaf ge-
maakt (tranchée VI). Die lag daar ongeveer 600 meter vandaan. De oorspronkelijke 
tanks stonden parallel aan de IJzer. Wat er na de oorlog van overbleef, is allang ver-
dwenen. In 2014 werd op een kleinere schaal een kopie van de tanks gebouwd. Helaas 
werd daarbij geen rekening gehouden met de oorspronkelijke opstelling. De nieuwe 
tanks staan dwars op de IJzer.
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TRANCHÉES DE LA DIGUE

Al deze loopgraven zijn dag en nacht bezet. Er geldt een zeer strikte 
bewaking die extreem is in de loopgraven 1 en 2. Er wordt dag en 
nacht heen en weer geschoten tot een hoeveelheid van 13.000 kogels 
in 24 uur. De vijandelijke kogels zijn vooral op onze schietgaten 
gericht, en ook op de plaatsen waar een of andere beweging wordt 
opgemerkt. Er moet in dat verband opgemerkt worden dat het hoofd-
einde van onze loopgraven bijzonder kwetsbaar is langs de kant van 
Diksmuide; er worden van daaruit heel dikwijls schoten afgevuurd 
die vrij regelmatig doel treffen; een ander zeer kwetsbaar punt is de 
kromming in onze loopgraaf net in het midden van de lengte ervan; 
schoten die van de oostkant van de Tanks komen brengen onophou-
delijk de mensen die zich daar bevinden in gevaar. Behalve de hoger-
vermelde vijandelijke periscopen aan het hoofdeinde van de Duitse 
loopgraven, vertoont er zich ook dikwijls een periscoop in het mid-
den van de loopgraaf 2 - 3. De Duitsers houden zich dikwijls bezig 
met het wegwerken van het water dat in die loopgraven stagneert; ze 
gooien het in de IJzer met schoppen.

Deze tekening ontstond vanuit de vooruitgeschoven post R1, op slechts 250 meter van 
de IJzer. Tijdens de oorlog werd tussen de twee vijandige linies in de IJzerdijk een bres 
geslagen. Op die manier kwam er een verbinding tussen de IJzer en het ondergelopen 
landschap. Na de oorlog werd de bres weer gedicht. De voorpost van het Belgische 
leger, de Rattenval (rechts op de foto), werd met de rest van de Dodengang een druk 
bezochte oorlogssite. De Duitse bunker (links) verkommerde. In 2014 werd uiteindelijk 
ook de bunker opgenomen in de site van de Dodengang.
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