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VVVOOOOOORRRWWWOOOOOORRRDDD   

Met het project “Van Schelde naar IJzer” neemt de Koninklijke Kring Mars 

& Mercurius Afdeling Brugge/West-Vlaanderen samen met de Afdeling 

Gent het initiatief tot een vijfdaags herdenkingsprogramma in het kader 

van de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Dit initiatief 

sluit aan op de maatschappelijke doelstelling van de Kring om bij te 

dragen tot de vorming van een maatschappelijk verantwoorde burgerzin. 

Het programma is opgebouwd rond de rol die de Brigade Franse 

Marinefuseliers speelde bij het beveiligen van de terugtrekking van het 

Belgisch Leger van Antwerpen naar de IJzervlakte in oktober 1914. 

Daarbij wordt een waaier aan activiteiten geënt op de campagne die deze 

Marinefuseliers, na zware gevechten tegen Duitse troepen te Melle, in 

vier dagen naar Diksmuide bracht, waar ze uiteindelijk samen met 

Belgische eenheden stand hielden tegen de Duitse overweldiger.  

De activiteiten worden historisch nauwlettend gefundeerd, willen een internationale dimensie hebben, 

trachten bijzonder de jongere generatie aan te spreken en willen, naast de traditionele herdenking en 

het huldebetoon, ook een reflectie rond het thema van oorlog en vrede bieden. Daarom wordt het 

project ontwikkeld rond de drie polen “herdenking”, “herinnering” en “huldebetoon”, die worden 

geconcretiseerd door respectievelijk een herdenkingsmars, educatieve activiteiten en plechtigheden. 

De activiteiten worden bovendien gericht op lokale oorlogsgebeurtenissen en ankerpunten, zodat het 

thema van oorlog en vrede tastbaar kan voorgesteld worden. 

De rode draad voor de activiteiten wordt gevormd door een vierdaagse herdenkingsmars langs de 

marsroute die de Marinefuseliers honderd jaar eerder volgden van Melle over Aalter, Tielt en Torhout 

naar Diksmuide. In samenwerking met de Wandelfederatie Aktivia wordt tegelijk op ditzelfde traject 

een vierdaagse wandeling voor het grote publiek georganiseerd en worden in elk van de voornoemde 

etappesteden lokale historische luswandelingen opgezet. De educatieve activiteiten bestaan uit een 

geheel van lokaal uitgewerkte onderwijspakketten, lokale wandel- en informatiebrochures en 

tentoonstellingen. Langsheen hetzelfde traject worden bovendien in samenwerking met de federale en 

lokale overheden huldeplechtigheden georganiseerd. Na de slotceremonie te Diksmuide wordt een 

hulde- en herdenkingsconcert aangeboden.  

Het project is erkend door het Federaal Commissariaat-generaal voor de honderdste verjaardag van 

de Eerste Wereldoorlog en wordt gesteund door het Ministerie van Defensie. Het is eveneens 

opgenomen in het programma van de Franse Mission du Centenaire. Verder wordt samengewerkt met 

de stedelijke en gemeentelijke overheden te Melle, Aalter, Tielt, Torhout en Diksmuide, alsook hun 

archiefdiensten en musea. Tot slot wordt ook beroep gedaan op de deskundigheid van lokale 

heemkundige kringen en wandelclubs van de wandelfederatie Aktivia.  

 

  

 Namens het organiserend comité 

  

 François Crepain 

 Voorzitter Mars & Mercurius Brugge/West-Vlaanderen 
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HHHIIISSSTTTOOORRRIIISSSCCCHHHEEE   CCCOOONNNTTTEEEXXXTTT   

Op 04 augustus 1914 valt het Duitse leger België binnen. Na hevige weerstand in de forten rond Luik, 

trekt het Belgische leger zich op 13 augustus onder de Duitse overmacht terug tot aan de Nete, 

waarna regering en leger zich vanaf 20 augustus verschansen in de vesting Antwerpen en er zich 

verdedigend opstellen in afwachting van bijstand door Frankrijk en Groot-Brittannië, die zich garant 

gesteld hadden voor de neutraliteit van België. De Britten sturen de 10.000 man sterke Naval Division 

naar Antwerpen, maar de Fransen kunnen pas na half september troepen sturen, als de Duitse 

opmars aan de Marne is gestuit.  

Vanaf 28 september belegeren de Duitsers de 

vesting Antwerpen met zware artillerie en 

schakelen de forten één voor één uit. De 

geallieerden zeggen daarom op 4 oktober toe 

om een 54.000 man sterke expeditiemacht te 

sturen om Antwerpen te ontzetten. Als op 6 

oktober de situatie onhoudbaar wordt, valt de 

beslissing om Antwerpen op te geven en het 

Belgisch Leger naar de linker Schelde-oever te 

brengen. Het leger trekt zich daarop midden 

een massale vluchtelingenstroom terug achter 

het kanaal Gent-Terneuzen, waar de eenheden 

opnieuw gegroepeerd worden en de aftocht 

naar de IJzervlakte wordt voorbereid. 

Ondertussen ontschepen de Britse 7
th 

Infantry Division en 3
rd

  Cavalry Division te Oostende en 

Zeebrugge en spoort de 6.500 man sterke Franse Brigade Marinefuseliers onder leiding van Admiraal 

Ronarc’h van Duinkerke naar Gent. De eerste elementen van deze expeditiemacht komen aan te Gent 

op 8 oktober, wanneer de Belgen Antwerpen al grotendeels hebben verlaten en bovendien de verdere 

doortocht naar Antwerpen door de Duitsers wordt bedreigd. 

Daarom wordt dezelfde dag beslist de Brigade 

Marinefuseliers en delen van de Britse 7
th
 

Divison vanuit Gent in te zetten om de verdere 

aftocht van het Belgisch leger te beschermen. 

Samen met Belgische eenheden bezetten de 

Fransen en de Britten stellingen te Melle, 

Gontrode en Lemberge, waar ze 2 dagen stand 

houden en zo het Belgisch Leger een veilige 

aftocht bieden. 

In de nacht van 9 op 10 oktober trekken de 

Fransen, op twee uur gevolgd door de Britten, in 

een nachtelijke mars naar Aalter en verder naar 

Tielt. De volgende dag stelt Admiraal Ronarc’h 

zijn brigade op in de streek van Torhout, om vervolgens op 12 oktober onder de Duitse overmacht 

terug te plooien naar de stad Diksmuide. Samen met Belgische eenheden verdedigen de 

Marinefuseliers daarna hardnekkig Diksmuide, om ten slotte op 10 november de stad op te gegeven 

en zich op de linker oever van de IJzer te verschansen. Het front zal zich daar, mede dank zij de 

onderwaterzettingen in de IJzervlakte, gedurende 4 jaren stabiliseren. 

Het hardnekkig optreden van de Marinefuseliers tijdens de terugtocht en de verdediging van 

Diksmuide heeft echter een zware tol geëist: de helft van de manschappen en 80% van de officieren 

zijn gesneuveld, gekwetst of vermist. 
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OOOPPPVVVAAATTTTTTIIINNNGGG   VVVAAANNN   HHHEEETTT   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   

De geschiedenis van de Franse marinefuseliers vormt de rode draad doorheen het project, dat 

bestaat uit een geheel van activiteiten die geënt worden op de marsroutes van deze brigade. Op deze 

wijze worden historische gebeurtenissen in de huidige leefwereld geplaatst en zijn ze een vertrekpunt 

om diverse doelgroepen belevings- en reflectiemomenten rond het thema van oorlog en vrede aan te 

bieden. De terugtocht vanuit Antwerpen gebeurde bovendien, door de snelle evolutie van het 

oorlogsgeweld, gezamenlijk door Belgische, Franse en Britse strijdkrachten, zodat het programma ook 

een internationale dimensie krijgt en Franse en Britse partners zich achter het initiatief kunnen 

scharen. De activiteiten zijn opgebouwd rond de drie polen “herinnering”, “herdenking” en “huldiging”, 

die door respectievelijk een herdenkingsmars, educatieve activiteiten en plechtigheden 

geconcretiseerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel de drie luiken van het project elk hun eigen finaliteit hebben, zijn ze complementair, omdat ze 

hetzelfde historisch gegeven vanuit drie verschillende, elk op een bepaald doelpubliek toegesneden 

invalshoeken benaderen. De activiteiten worden met respect voor het historisch verloop en de 

geografische situering van de inzet van de brigade georganiseerd. Door bovendien het project te 

richten op lokale ankerpunten en het lot van de lokale burgerbevolking, wordt het naderen van het 

oorlogsgeweld in beeld gebracht en wordt het thema van oorlog en vrede tastbaar voorgesteld. 

De herdenkingsmars is opgedeeld in 4 dagmarsen of etappes en is voorbehouden aan groepen 

detachementen en begeleide groepen. 

De educatieve activiteiten omvatten educatieve pakketten voor lager en middelbaar onderwijs rond de 

lokale oorlogsgeschiedenis, lokale thematische luswandelingen, historische brochures en 

tentoonstellingen.  

Officiële huldeplechtigheden in Melle en Diksmuide worden georganiseerd in samenwerking met de 

lokale en federale overheden. De lokale overheden langs het traject van de herdenkingsmars 

organiseren eveneens plechtigheden. 

Als slot van het herdenkingsprogramma wordt een hulde- en herdenkingsconcert georganiseerd. 

HERINNERING HERDENKING 

HERDENKINGS- 
MARS 

HERINNERINGS- 
EDUCATIE 

HULDEBETOON 

PLECHTIGHEDEN 
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IIINNNIIITTTIIIAAATTTIIIEEEFFFNNNEEEMMMEEERRRSSS   EEENNN   PPPAAARRRTTTNNNEEERRRSSS   

IINNIITTIIAATTIIEEFFNNEEMMEERRSS  

-  Mars en Mercurius Afdeling Brugge/West-Vlaanderen vzw 

-  Mars en Mercurius Afdeling Gent 

-  de Vriendenkring Belgian Marine Infantry (ABMI) 

- de Nationale Vereniging van de Oudgedienden van de Zeemacht vzw (VOGZM) 

- de Koninklijke Vereniging van Militairen van het Reservekader van de Marine (KVMRM) 

-  Mars & Mercure France – Section Flandre Artois;  

-  le Souvenir Français  

-  la Fédération des Associations des Marins et Marins Anciens Combattants (FAMMAC)  

-  de Koninklijke Vereniging van Militairen van het Reservekader van de Marine  

-  l’ Association des Officiers de Réserve de la Marine Nationale (ACORAM)  

-  l’ Association Centrale des Officiers Mariniers de Réserve (ACOMAR)  

-  l’Union des Amicales de Marins, Marins Anciens Combattants du Nord Pas-de-Calais  

-  de Groepering Reservemilitairen van West-Vlaanderen (GRWV)  

-  le Groupement des Officiers de Réserve de Lille (GORL)  

-  l’ Association des Officiers Français de Belgique (AOFB)  

-  l’ Union des Sociétés Militaires Françaises de Belgique  

-  la Fédération Maréchal Moncey  

 

PPAARRTTNNEERRSS    

-  de Franse Ambassade in België  

-  het Franse Consulaat- Generaal in België  

-  de steden en gemeenten Aalter, Diksmuide, Melle, Tielt en Torhout  

-  het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis  

-  Memorial Museum Passchendaele 1917  

-  de Franse en Belgische Marine  

-  het Militair Commando van de Provincie West- Vlaanderen  

-  het Militair Commando van de Provincie Oost-Vlaanderen  

-  l’ Ecole des Fusiliers Marins de Lorient  

-  de Koninklijke Kring van Reserve Officieren van Gent (KKRO Gent)  

-  de Koninklijke Nationale Unie van Reserve Onder Officieren (KNUROO)  

-  de Wandelfederatie Aktivia 

- de lokale wandelverenigingen en heemkundige kringen in de etappesteden- en gemeenten 

Voor specifieke onderdelen van het project wordt synergie gezocht met de projecten “Via Belgica” van 

de vzw “Stichting Stille Getuigen “ en “Le Jardin de Mémoire” van de Vlaamse Regering. 

 

OOFFFFIICCIIËËLLEE  EERRKKEENNNNIINNGG  

“Van Schelde naar IJzer” geniet de steun van het Wetenschappelijk Comité en het Federaal 

Organisatiecomité voor de Herdenking van de 100
ste

 verjaardag van de Eerste Wereldoorlog en is 

opgenomen in het Herdenkingsprogramma van Defensie 1914-1918 “Van Luik naar IJzer”. Het is 

verder ook erkend in de “Calendrier des commémorations 2014” van het Franse Consulaat-generaal 

te Brussel en kreeg het label “Centenaire” van de “Groupement d’ Intérêt Public - La Mission du 

Centenaire de la Première Guerre mondiale”. 

De steden en gemeenten Diksmuide, Tielt en Torhout, Melle en Aalter verlenen eveneens hun steun 

aan het programma. 
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HHHEEETTT   LLLUUUIIIKKK   HHHEEERRRDDDEEENNNKKKIIINNNGGG   

IINNVVAALLSSHHOOEEKKEENN  VVAANN  HHEETT  HHEERRDDEENNKKIINNGGSSPPRROOJJEECCTT  

De keuze voor de inzet van de Brigade Franse Marinefuseliers tijdens de terugtrekking van het 

Belgisch Leger van Antwerpen naar de IJzervlakte brengt mee dat het herdenkingsproject zowel in de 

tijd als geografisch beperkt is. Dit laat toe historische gebeurtenissen exact in het landschap en in de 

tijd te situeren en daardoor concreet en tastbaar voor te stellen. 

Bovendien biedt het traject van Melle naar Diksmuide een doorsnede van een aantal plaatsen waar 

het begin en het latere verloop van de oorlog telkens op een geheel verschillende manier werden 

ervaren. Hierdoor kan de oorlog in de loop van het project vanuit zeer diverse invalshoeken belicht 

worden: de militaire gebeurtenissen, de gruwel van de gevechten, de herdenking van de doden, de 

last van de bezetting, de vluchtelingen, de vernielingen, de vervreemding, de terugkeer, de 

heropbouw, enzovoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo was Melle meer dan anderhalve maand het toneel van verbeten gevechten en moedwillige 

vernielingen. Aalter werd minder getroffen door het oorlogsgeweld, maar aanschouwde wel van 

dichtbij de terugtrekking van het Belgisch Leger naar de IJzervlakte. Tielt zag niet alleen de massale 

terugtrekking van Belgische, Franse en Engelse 

troepen, maar had ook de gehele oorlog te 

lijden als bezette stad toen het hoofdkwartier 

van het 4
de

 Duitse Leger daar was gevestigd. 

Torhout lag dichter tegen het front, kende 

binnen het Etappengebied de last van de Duitse 

bezetting en werd continu geconfronteerd met 

de gevolgen van de oorlog, met onder andere 

de aanvoer van gewonden naar de Duitse 

veldhospitalen, maar ook de opvang van 

vluchtelingen vanuit de frontstreek. Diksmuide 

ten slotte lag in het centrum van de IJzerslag, 

was vier jaar deel van het front en werd totaal 

verwoest zodat de bevolking de stad moest ontvluchten en na de oorlog het leven moest 

heropbouwen. 

 

 

Ed. Fayard La Bataille de L’Yser  - Jean Mabire  
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AALLGGEEMMEENNEE  OOPPVVAATTTTIINNGG  VVAANN  EEEENN  EETTAAPPPPEE  VVAANN  DDEE  HHEERRDDEENNKKIINNGGSSMMAARRSS  

 

 

De blauwe lijn stelt marsroute van de detachementen voor. Deze route zal ook gevolgd worden door 

wandelaars van de wandelfederatie Aktivia, die individueel en op verschillende momenten vertrekken. 

Dit wordt voorgesteld door de (rode punt-streepjes lijn). Buiten dit laatste traject heeft Aktivia ook in 

iedere etappestad of –gemeente een luswandeling met drie verschillende afstanden voorzien. Dit 

wordt voorgesteld door de volle rode lus. 

Het rustpunt X bevindt zich in principe halverwege en zal rond de middag bereikt worden. 

Het “junction point” JP is de plaats waar de verschillende trajecten elkaar ontmoeten. Op dit punt 

worden alle wandelaars en de detachementen gegroepeerd om in stoet verder te gaan. Op het 

rendez-vous punt RV, op een tweetal km van het eindpunt, vervoegen de vaderlandslievende 

verenigingen en de lokale harmonie en eventuele scholen en jeugdverenigingen de stoet. 

 

GGEEDDEETTAAIILLLLEEEERRDDEE  OORRGGAANNIISSAATTIIEE  VVAANN  DDEE  EETTAAPPPPEESS  

Herdenkingsmars Gent – Aalter (woensdag 08 oktober 2014) 

Om redenen van organisatie en veiligheid zal deze mars niet van de historische plaats te Melle 

vertrekken, maar wel vanaf de Groendreef te Gent. 

Vertrekplaats: Kazerne Federale Politie in Groendreef te Gent 

Vertrekuur: omstreeks 09.30 u. 

Rustpunt: OC Merendree 

Junction Point: gemeentezaal Bellem 

RV punt: Openbaar Centrum(OCMW) Kerkem (Aalter): 15.45u 

Plechtige intrede in Aalter omstreeks 16.15 u 

Afstand: 22,5 km 
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Herdenkingsmars Aalter – Tielt (donderdag 09 oktober 2014) 

Vertrekplaats: Sportcentrum 

Vertrekuur: 09.30 u 

Plechtigheid te Ruiselede: omstreeks 11.05 -11.20 u 

Middag rustpunt: Zaal ‘Polenplein’ in Ruiselede 

Junction Point: ‘De ouden koestal’ (omgeving Poelberg) te Tielt 

RV punt: Hulsteplein in Tielt: om 16.00 u 

Plechtige intrede in Tielt: omstreeks 16.30 u 

Afstand: 20 km. 

 

Herdenkingsmars Tielt – Torhout (vrijdag 10 oktober 2014) 

Vertrek: Europahall in Tielt 

Vertrekuur: 07.30 u 

Middag rustpunt: zaal ‘Ten Boomgaerde’ in Lichtervelde 

Junction point: Diocesaan Centrum te Groenhove (Torhout): omstreeks 15.00 u 

RV punt: parking achter station (Ganzevijverstraat): omstreeks 16.15 u 

Plechtige intrede in Torhout om 17.00 u 

Afstand: 27,5 km. 

 

Er wordt geen detachementsmars georganiseerd op zaterdag 11 oktober 

omwille van de herdenkingsplechtigheid in Melle. 

 

Herdenkingsmars Torhout – Diksmuide (zondag 12 oktober 2014) 

Sportzaal ‘De Mast’ omstreeks 07.15 u 

Passage aan het Cultureel Centrum ‘Debrouckere’ (Club de B) omstreeks 07.20 u 

Kleine pauze:  te Handzame OC Handsam: 09.45 u 

Middag rustpunt in JP: OC Ingelram Roeselarestr. Esen 12.45 u 

RV punt: Parking ALDI te Diksmuide:14.00 u 

Plechtige intrede in Diksmuide:14.30 u 

Afstand: 23,6 km.  
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HHHEEETTT   LLLUUUIIIKKK   HHHEEERRRIIINNNNNNEEERRRIIINNNGGG   

HHEETT  BBEEGGRRIIPP  HHEERRIINNNNEERRIINNGGSSEEDDUUCCAATTIIEE  

Er wordt in het project een educatief luik ingebouwd, teneinde met de activiteiten aan te sluiten op de 

initiatieven die, onder andere in het onderwijs, gevoerd worden om kwaliteitsvolle reflectie rond het 

thema van oorlog en vrede aan te bieden. Daartoe wordt het concept van herinneringseducatie 

gehanteerd: 

Herinneringseducatie is werken aan een houding van actief respect in de huidige maatschappij 

vanuit de collectieve herinnering aan menselijk leed dat veroorzaakt is door menselijke 

gedragingen als oorlog, intolerantie of uitbuiting en dat niet vergeten mag worden.” 

 

OOVVEERRZZIICCHHTT  VVAANN  DDEE  AACCTTIIVVIITTEEIITTEENN  IINN  HHEETT  DDOOMMEEIINN  VVAANN  DDEE  HHEERRIINNNNEERRIINNGGSSEEDDUUCCAATTIIEE  

Om een voldoende divers publiek aan te spreken worden verschillende activiteiten georganiseerd in 

één of meerdere van de etappesteden die worden aangedaan: 

- een historische tentoonstelling te Melle 

- een historische tentoonstelling te Diksmuide 

- een gelegenheidstentoonstelling te Diksmuide 

- een thematische luswandeling te Melle 

- een thematische luswandeling te Aalter 

- een thematische luswandeling te Tielt 

- een thematische luswandeling te Torhout 

- een thematische luswandeling te Diksmuide 

- een educatieve activiteit voor leerlingen van het derdegraads onderwijs van de lagere school 

- een educatieve activiteit voor leerlingen van de hogere cyclus van het secundair onderwijs 

- een herdenkingsconcert te Diksmuide 

- de mobiele tentoonstelling “Via Belgica” 

- het initiatief “Jardin de Mémoire” 

 

OOPPVVAATTTTIINNGG  VVAANN  DDEE  AACCTTIIVVIITTEEIITTEENN  

De historische tentoonstelling te Melle 

Een tentoonstelling in het Gemeentehuis te Melle, die gewijd is enerzijds aan de slag die werd 

geleverd te Melle op 09-10 oktober 1914 en anderzijds aan de geschiedenis van het lokale monument 

voor de Marinefuseliers. Deze tentoonstelling wordt gerealiseerd door het Gemeentebestuur van 

Melle, heeft een looptijd van 3 weken en wordt op zaterdag 11 oktober officieel geopend. 

De historische tentoonstelling te Diksmuide -  “De Slag om Diksmuide” 

Een tentoonstelling te Diksmuide die is opgevat als een bewegwijzerde wandeling langsheen een 

selectie van 10 historische sites waar zich aan Belgische, Franse of Duitse zijde tussen 15 oktober en 

10 november 1914 markante oorlogsgebeurtenissen afspeelden. Op deze 10 sites worden 

informatiepanelen geplaatst, waarop schetsen van de Franse officiële marineschilder Charles 

Fouqueray centraal staan en aangevuld worden met historische teksten, kaarten en fotomateriaal. De 

wandelroute start op de Grote Markt en is samen met de panelen beschreven in een wandelbrochure 

die te verkrijgen is op de Dienst Toerisme van de stad Diksmuide.   

De tentoonstelling wordt opgesteld tegen uiterlijk 4 oktober 2014 en de officiële opening ervan vindt 

plaats op zondag 12 oktober 2014. De tentoonstelling blijft opgesteld tot einde 2018. 



 

10 

 

De tentoonstelling  “Diksmuide van Fouqueray tot Détrée” te Diksmuide 

Een tentoonstelling waarin afbeeldingen van de werken van officiële Franse marineschilders Charles 

Fouqueray en Marie Détrée aan bod komen.  

Charles Foucqueray (° 1869 - + 1956), is in 1914 de officiële schilder van de Franse marine en volgt 

de Franse Marinefuseliers van admiraal Ronarc’h naar België. Tijdens zijn verblijf bij de brigade maakt 

hij schetsen en tekeningen, voornamelijk over de verdediging van de stad Diksmuide. Deze 

tekeningen worden bewaard in het Koninklijk museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis en 

vormen het eerste luik van deze tentoonstelling. 

Marie Détréé (° 1973) wordt in april 2010 benoemd tot officiële schilder van de Franse Marine en 

brengt op de STX scheepswerven in Saint-Nazaire de verschillende etappes van de bouw van een 

derde BPC (Bâtiment de Projection et de Commandement) voor de Franse Marine Nationale in beeld. 

De Franse regering beslist om dit commandoschip “DIXMUDE” te dopen, ter nagedachtenis van de 

Franse marinefuseliers die in oktober 1914 de stad Diksmuide tot het uiterste hebben verdedigd. Haar 

tekeningen over de constructie van de “Dixmude” vormen het tweede luik van deze tentoonstelling. 

Deze tentoonstelling wordt opgenomen in de bewegwijzerde wandelroute “De Slag om Diksmuide” 

De thematische luswandeling te Aalter (08 oktober 2014) 

Deze activiteit bestaat uit een wandeling die historische sites aandoet waar zich markante 

oorlogsgebeurtenissen aan Belgische, Franse, Engelse en Duitse zijde afspeelden in oktober 1914. 

Op deze sites worden informatiepanelen geplaatst en een wandelbrochure met historische toelichting 

wordt gratis aan de wandelaars bedeeld bij inschrijving in de startplaats ‘Sportcentrum Aalter’, 

Lindelaan 17. 

De thematische luswandeling van 6 km wordt georganiseerd door de lokale wandelclub ‘De Lachende 

Wandelaars’ in samenwerking met de Wandelfederatie Aktivia.  

Info: Wandelfederatie aktivia – http://www.marching.be/ 

Omwille van het feit dat de historisch relevante sites op vrij grote afstand van elkaar liggen, wordt 

naast deze luswandeling ook een fietsroute uitgestippeld. Deze fietsroute wordt lokaal georganiseerd 

en heeft een duurzaam karakter. 

Om bij deze gelegenheid de Eerste Wereldoorlog in een ruimere context te kunnen voorstellen en 

daarbij ook de terugtocht van het Belgisch Leger naar de IJzer te kunnen weergeven, zal de mobiele 

tentoonstelling “Via Belgica” van de “Stichting Stille Getuigen” aanwezig zijn op de vertrek- en 

aankomstplaats van de luswandeling. 

De thematische luswandeling te Tielt (09 oktober 2014) 

Deze activiteit bestaat eveneens uit een wandeling die historische oorlogssites aandoet. Voor het 

parcours van deze wandeling wordt deels aangesloten op de bestaande historische wandeling “Toen 

Tielt een hoofdstad was”. Een wandelbrochure met historische toelichting wordt gratis aan de 

wandelaars bedeeld bij inschrijving in de startplaats ‘Europahal’, Generaal Maczekplein 7 te Tielt. 

Info: Dienst voor Toerisme Stad Tielt 

Huis Mulle de Terscheuren, Ieperstraat 42-46 8700 Tielt 

Tel. +32 51 42 82 55 – toerisme@tielt.be 

De thematische luswandeling van 7,4 km wordt georganiseerd door de lokale wandelclub ‘De 

Watewystappers’ in samenwerking met de Wandelfederatie Aktivia. 

De tentoonstelling “Via Belgica” van de “Stichting Stille Getuigen” zal eveneens aanwezig zijn. 

De thematische luswandeling te Torhout (10 oktober 2014) 

Ook deze activiteit bestaat uit een wandeling die historische oorlogssites aandoet. Op deze sites zijn 

informatiepanelen geplaatst en een wandelbrochure met historische toelichting wordt gratis aan de 

wandelaars bedeeld bij inschrijving in de startplaats ‘Club de B’, ’s Gravenwinkelstraat 5 te Torhout. 

De luswandeling biedt een keuze uit wandelafstanden van 6, 12, en 18 km en wordt georganiseerd 

door de lokale wandelclub ‘Wsjv Nacht van Vlaanderen Torhout vzw’ in samenwerking met de 

Wandelfederatie Aktivia.  

Info: Wandelfederatie aktivia – http://www.marching.be/ 

mailto:toerisme@tielt.be
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De tentoonstelling “Via Belgica” in de tentoonstellingsbus van de “Stichting Stille Getuigen” zal 

aanwezig zijn op de vertrek- en aankomstplaats van de luswandeling. 

De thematische luswandeling te Melle (11 oktober 2014) 

Deze activiteit bestaat uit een wandeling die historische sites aandoet waar zich te Melle markante 

oorlogsgebeurtenissen afspeelden in de maanden september en oktober 1914. Een wandelbrochure 

met historische toelichting wordt gratis aan de wandelaars bedeeld bij inschrijving in de startplaats 

Cafetaria Kouterslag, Ovenveldstraat z/n Melle.    

De luswandeling biedt een keuze uit wandelafstanden van 9 en 18 km en wordt georganiseerd door 

de Club van de International Police Agency (IPA) in samenwerking met Wandelfederatie Aktivia. 

De tentoonstelling “Via Belgica” in de tentoonstellingsbus van de “Stichting Stille Getuigen” zal 

aanwezig zijn op het parcours ter hoogte van het Gemeenteplein aan het station Melle.  

De thematische luswandeling te Diksmuide (12 oktober 2014) 

Deze activiteit bestaat eveneens uit een wandeling die historische sites aandoet waar zich markante 

oorlogsgebeurtenissen aan Belgische, Franse, Engelse en Duitse zijde afspeelden in de loop van de 

oorlog. Een wandelbrochure met historische toelichting wordt gratis aan de wandelaars bedeeld bij 

inschrijving in de startplaats Boterhalle, Grote Markt, Diksmuide.   

Een eerste luswandeling van 4 Km is deels aangesloten op het parcours van de historische 

wandeltentoonstelling “De slag om Diksmuide” waar piramidevormige informatiepanelen zijn geplaatst. 

Deze kan uitgebreid worden naar een supplementair parcours van 4 km, wat de totale afstand van 

beide luswandelingen op 8 km brengt.  

Verder zijn er nog twee luswandelingen, van respectievelijk 12 en 18 km voorzien, 

De wandelingen worden georganiseerd door de  wandelclub van Keiem ‘De Tervaetestappers’ in 

samenwerking met de Wandelfederatie Aktivia. 

Info: Wandelfederatie aktivia – http://www.marching.be/ 

De tentoonstelling “Via Belgica” in de tentoonstellingsbus van de “Stichting Stille Getuigen” zal 

eveneens aanwezig zijn op de vertrek- en aankomstplaats van de luswandeling. 

Het educatief pakket voor leerlingen derdegraads onderwijs van de lagere school 

Het educatieve pakket voor lagere scholen wordt 

gespreid en uitgewerkt over meerdere momenten,  

waarbij de thematiek van het project telkens vanuit 

een andere invalshoek belicht wordt. Na het 

volbrengen van daarbij uit te werken opdrachten, 

kunnen de leerlingen elementen verzamelen, 

waarmee op een afsluitend vredesmoment met de 

school een vredesmonument opgebouwd wordt, 

dat een vaste plaats kan krijgen in de school.  

Het pakket wordt opgesteld vanuit het leerplan 

wereldoriëntatie en is in de eerste plaats een kader 

voor een project rond de “Eerste Wereldoorlog”. 

Het geeft daarom suggesties voor leerkrachten, die kunnen ingepast worden in de schooleigen 

projectuitwerking. Doorheen het pakket lopen drie lijnen: ten eerste “een gezicht en een gevoel geven 

aan de Groote Oorlog"; vervolgens “zoeken naar ankerpunten van de oorlog in de eigen omgeving” en 

tot slot “nadenken over oorlog en vrede”.  

Deze lijnen kunnen met kant en klaar materiaal ingevuld worden naar keuze uit volgende thema’s: 

vluchten – loopgraven – kinderen tijdens de oorlog – ten aanval – wapens – gas – geld – uniformen – 

kerstmis – vuil en hygiëne – ziekenboeg – dieren – verdriet – eten en drinken – vrouwen – muziek en 

kunst – vreemde bazen – heimwee – vrede – herdenken.  

Info pakket te verkrijgen: Secretariaat “Van Schelde naar IJzer” 

Lane 41 B-8000 Brugge – tel +32 477 25 55 99  - COMIFUSMAR@gmail.com   

mailto:COMIFUSMAR@gmail.com
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Het educatief pakket voor leerlingen hogere cyclus van het secundair onderwijs 

Het pakket voor middelbare scholen wil vakoverschrijdend werken (geschiedenis, aardrijkskunde, 

media, talen…) binnen een grensoverschrijdend samenwerkingsverband met scholen in het 

buitenland en in de andere landsdelen. 

Scholieren van lokale middelbare scholen kiezen enkele gesneuvelde Franse, Engelse, Duitse of 

Waalse soldaten, waarvoor ze het lokale militaire wedervaren gedetailleerd samenstellen. Deze lokale 

scholen kunnen een partnerschap aangaan met een school in het buitenland of in een andere 

landsdeel, op de plaats van herkomst van de soldaten. De scholieren van deze partnerscholen stellen 

op hun beurt het persoonlijke levensverhaal van diezelfde soldaten samen. De resultaten kunnen 

virtueel via digitale media, of tastbaar via een bezoek door de partnerscholen, voorgesteld en 

uitgewisseld worden.  

Van Franse en Waalse zijde wordt hiervoor concrete belangstelling betoond. Het pakket zal vooral een 

methode voor het opzoekingswerk aanbieden.  

Het herdenkingsconcert te Diksmuide 

Als slot van de activiteiten “Van Schelde naar IJzer” wordt op 12 oktober 2014 in de Stadsschouwburg 

te Diksmuide een herdenkingsconcert met titel “De Slag om Diksmuide” aangeboden. Tijdens dit 

concert wordt met muziek, woord en beeld een evocatie gebracht van de Slag om Diksmuide en wordt 

hulde gebracht aan de Brigade Ronarc’h. 

De mobiele tentoonstelling “Via Belgica” 

De “Stichting Stille Getuigen” verleent medewerking aan het project “Van Schelde naar IJzer” door de 

aanwezigheid van haar mobiele tentoonstelling “Via Belgica” in elk van de etappesteden. Een gelede 

tentoonstellingsbus wordt opgesteld op een plaats die toelaat dat een maximum aan deelnemende 

wandelaars, maar ook de lokale bevolking, de kans krijgt deze te bezoeken. 

 

De “Stichting Stille getuigen” met zetel te Rumbeke heeft tot doel het historische besef te verbeteren 

en wil dit doen met onder meer tentoonstellingen, evenementen en publicaties. Een eerste focus ligt 

op de Eerste Wereldoorlog. De stichting organiseert in dit kader een tentoonstelling die gewijd is aan 

Koning Albert I als opperbevelhebber van het Belgisch Leger tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarbij 

tevens de route wordt beschreven die het Belgische leger na de Duitse invasie volgde bij het 

terugtrekken tot aan de IJzer.   

Het initiatief “Jardin de Mémoire” 

De mogelijkheid bestaat dat naar analogie met de “Garden of Memory” in Londen een initiatief 

genomen wordt om in de Franse stad Duinkerken een “Jardin du Souvenir” aan te leggen die gewijd 

wordt aan de campagne van de Franse Marinefuseliers. 

Binnen het kader van de educatieve activiteiten die gepland zijn in het herinneringsluik van het project 

“Van Schelde naar IJzer” kan een samenwerking met de initiatiefnemers van de “Jardin de Mémoire” 

overwogen worden. 
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HHHEEETTT   LLLUUUIIIKKK   HHHUUULLLDDDEEEBBBEEETTTOOOOOONNN   

HHUULLDDEEPPLLEECCHHTTIIGGHHEEIIDD  TTEE  MMEELLLLEE  

De huldeplechtigheid vindt plaats op zaterdag 11 oktober 2014 en omvat twee delen. Een plechtigheid 

met toespraken en bloemlegging aan het monument van de Franse Marinefuseliers op het 

Gemeenteplein en een bloemlegging en Last Post op het ereperk van de gemeentelijke begraafplaats 

aan de graven van de negen Franse Marinefuseliers. We herdenken er eveneens de twee 

Marinefuseliers die gekwetst werden te Melle maar overleden in Gent waar ze ook zijn begraven op de 

Westerbegraafplaats. 

De afvaardigingen komen samen vanaf 12.00 uur in het College te Melle, waar om 14.30 uur 

vertrokken wordt om via de Brusselse Steenweg naar het monument op het Gemeenteplein te 

stappen. 

De autoriteiten worden vanaf 14.45 uur in protocollaire volgorde ontvangen aan het monument. De  

plechtigheid aan het monument vangt aan om 15.05 uur en omvat officiële toespraken en een 

bloemenhulde, gevolgd door de nationale hymnes.  Aansluitend worden troepen en genodigden 

opgesteld voor de verplaatsing naar de begraafplaats, waar om 16.30 uur een plechtigheid met 

bloemenhulde en Last Post aan de graven van de Franse Marinefuseliers doorgaat.  

Na deze plechtigheid verplaatsen troepen en genodigden zich naar het Gemeenteplein, waar afscheid 

wordt genomen van de troepen en de genodigden zich naar het Gemeentehuis begeven voor een 

receptie. Tijdens deze receptie wordt ook de lokale tentoonstelling geopend. 

 

Begraafplaats 

Monument 

 

 

HHUULLDDEEPPLLEECCHHTTIIGGHHEEIIDD  TTEE  DDIIKKSSMMUUIIDDEE  

De huldeplechtigheid vindt plaats op zondag 12 oktober 2014 en start bij het rendez-vous punt aan de 

Esenweg, waar de detachementen van de herdenkingsmars (met o.a. het detachement van de school 

der Fusiliers Marins uit Lorient) en de wandelaars van de luswandeling elkaar treffen. 

De detachementen van de Herdenkingsmars en de wandelaars van de Aktiviawandeling worden er 

opgewacht door de Muziekkapel van de Marine, waarna de stoet vertrekt naar de Grote Markt. Om 

14.15u doet deze stoet zijn plechtige intrede op de Grote Markt. 
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Nadat de detachementen zich hebben kunnen verfrissen in de Boterhalle, worden ze om 14.45 

opnieuw opgesteld op de Grote Markt aan het monument van Generaal Jacques de Dixmude. De 

personaliteiten vervoegen de plechtigheid en nemen plaats voor een korte hulde aan alle Belgische 

eenheden die hebben meegestreden voor de verdediging van Diksmuide.  

Daarna trekt de stoet onder begeleiding van de muziekkapel van de Belgische Marine en het muzikaal 

ensemble Le Bagad de Lann Bihoué van de Franse Marine naar het monument voor de Franse 

Marinefuseliers in het stadspark. 

 

 

LLOOKKAALLEE  HHUULLDDEEPPLLEECCHHTTIIGGHHEEDDEENN  

In de andere etappesteden en -gemeenten zullen eveneens plechtigheden georganiseerd worden 

door de lokale autoriteiten. 

 

OOFFFFIICCIIËËLLEE  FFRRAANNSSEE  DDEELLEEGGAATTIIEESS    

Het commandoschip DIXMUDE van Marine nationale (Bateau de 

Projection et de Commandement) zal ter gelegenheid van het 

herdenkingsprogramma aanleggen in de haven van Zeebrugge van 10 

tot 15 oktober 2014 en met een delegatie deelnemen aan de 

plechtigheden te Melle en Diksmuide. Het schip kreeg de naam 

DIXMUDE als eerbetoon aan de Franse Brigade marinefuseliers en de 

rol die zij speelden in de verdediging van de stad Diksmuide. 

Een eredetachement van de École de Fusiliers Marins in Lorient zal aanwezig zijn op de 

plechtigheden te Melle en Diksmuide en deelnemen aan de laatste etappe van herdenkingsmars op 

12 oktober 2014. 

De muziekkapel “Bagad de Lann Bihoué” van de Marine nationale zal de 

plechtigheden te Melle en Diksmuide opluisteren en deelnemen aan het 

herdenkingsconcert te Diksmuide op 12 oktober 2014. Dit muziekkorps is 

naar Bretoens-Keltische traditie geheel samengesteld uit Bretoense 

schalmei- en doedelzakspelers, aangevuld met een slagwerk- en 

percussieafdeling. 
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CCHHRROONNOOLLOOGGIISSCCHHEE  SSAAMMEENNVVAATTTTIINNGG  VVAANN  DDEE  HHEERRDDEENNKKIINNGGSSMMAARRSS  EENN  HHEETT  HHUULLDDEEBBEETTOOOONN  

 

Woensdag 08 oktober 2014: Herdenkingsmars voor detachementen 1
ste

 etappe van Gent naar Aalter  

09.00 – 09.30 u  Verzameling & start detachementenmars - Kazerne Federale Politie, Groendreef Gent. 

12.00 – 12:45 u Rust te Merendree  

16.15 u Officiële aankomst te Aalter 

16.30 u  Huldeplechtigheid te Aalter 

18.00 u  Einde 

Donderdag 09 oktober 2014: Herdenkingsmars voor detachementen 2
de

 etappe van Aalter naar Tielt  

09.15 – 09.30 u  Verzameling en start van de detachementenmars aan het sportcentrum  

11.30 u   Rust te Ruiselede (Polenplein) tot 12.15u 

16.00 u   Officiële aankomst te Tielt 

17.00 u   Huldeplechtigheid te Tielt 

18.00 u   Einde 

Vrijdag 10 oktober 2014: Herdenkingsmars voor detachementen 3
de

 etappe van Tielt naar Torhout 

07.30 u  Verzameling en start van de detachementenmars aan de Europahall  

12.45 – 13.30 u Rust te Lichtervelde  

16.45 u  Officiële aankomst te Torhout 

17.00 u  Huldeplechtigheid te Torhout 

18.00 u  Einde 

Zaterdag 11 oktober 2014: Huldeplechtigheid te Melle 

12.00 u  Samenkomst afvaardigingen in College te Melle 

14.30 – 14.45 u  Vertrek naar het monument 

14.45 – 14.55 u  Aankomst autoriteiten aan het monument 

15.05 u  Begin van de huldeplechtigheid 

15.30 u  Bloemenhulde 

16.15 u  Vertrek naar de gemeentelijke begraafplaats 

16.30 u  Plechtigheid aan de graven van de Franse Marinefuseliers – Last Post 

17.00 u  Aankomst aan het Gemeentehuis - Receptie voor de genodigden en opening van de 

tentoonstelling in het Gemeentehuis 

Zondag 12 oktober 2014: Herdenkingsmars 4
de

 etappe van Torhout naar Diksmuide 

07.15 u  Vertrek van de detachementenmars aan sportzaal ‘De Mast’ 

09.45 u Kleine pauze te Handzame ‘OC Handsam’ tot 1015 

12.45 u Middagmaal te Esen tot omstreeks 1330 

14.15 u Plechtige intrede van de detachementen op de Grote Markt te Diksmuide 

14.45 u Opstelling op de Grote Markt - Samenkomst met autoriteiten. 

15.00 u Huldeplechtigheid aan het monument van Baron Jacques de Dixmude 

15.15 u Vertrek naar het monument. 

15.25 u Aankomst aan het monument. 

15.30 u Begin plechtigheid aan het monument. Toespraken 

16.00 u Bloemenhulde en Last Post 

16.00 u Hulde door de schoolkinderen 

16.15 u Einde van de plechtigheid 

17.30 u Receptie voor de genodigden en officiële opening van de tentoonstelling 

20.00 u Concert door Muziekkapel Marine & le Bagad de Lann-Bihoué - Stadsschouwburg. 

 



 

 

Het initiatief “Van Schelde naar IJzer” 

is tot stand gekomen dank zij de medewerking van 
 

 

PPPrrrooojjjeeeccctttssseeecccrrreeetttaaarrriiiaaaaaattt   

Lane 41 B 8000 Brugge   -   e-mail: comifusmar@gmail.com 

http://14-18-schelde-ijzer.be 
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