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re verkoudheid welke ik opgedaan had. Het is 
dank aan de goede zorgen welke ik hier ont-
vang, dat het zoo goed betert. 

Vandaag is het den laatsten dag van het onge-
lukkig jaar 1915. God zij dank dat ik het heb 
mogen overleven.

deze heldhaftige kloosterlingen door sommige 
snullen, zal ik zeggen, achter hunnen rug nog 
beklapt en beschimpt, ja, voor den aap zouden 
zij hen willen houden. 
's Morgens om 7 uren staan wij op (degenen 
die kunnen ten minste), we wasschen ons en 
maken ons bed. Om 7½ kofie, brood en boter. 
Dan word den zaal gekuischt. Tusschen 9 en 10 
uren bezoek der geneesheeren. Om 11½ uren 
middagmaal: soep, brood en vleesch. Dan ver-

trekt de zuster en komt terug om 3 uren. Om 
5½ avondmaal: aardappelen, vleesch, brood en 
bier. 
Een groep heeren en damen komt ons kerstge-
schenken brengen. Wij krijgen sigaretten, be-
schuiten, karamellen, chocolat, oranges enz. 
‘s  Avonds ga ik in de groote kerk van Bour-
bourg te biechten, waarvoor we mogen uit-
gaan. 

25 DECEMBER 1915 
Kerstmis. 's Morgens om 5 uren ga ik naar 
de kerstmis in de kerk van Bourbourg. In den 
voormiddag krijgen wij onze solde en elk daar-
bij voor onzen Kerstmis: 3 stukken zeep – ta-
bac – sigaretten. Om 10½ uren ga ik naar de 
hoogmis. In den namiddag hebben wij eenen 
tombola (niets gelot). Ik ontvang dan nog een 
paar zwarte kousen. 
Het is hier voor mij een troostend kerstfeest 
geweest. Bij het zien dat er toch goede zie-
len gevonden worden, die zich het lot van den 
gewonden en zieken soldaat aantrekken, die 
van zijne familie geenen troost kan ontvan-
gen. Ook heb ik een vurig gebed gestort omdat 
God mijne vrouw en mijne lieve kinderen zou 
bewaren en ik hen weldra in goede gezondheid 
zoude mogen wederzien. 
Mijne ziekte betert ook goed. Het is eene zwa-

62. “Kerstmis 1915. 
Mama! mama!... keren we terug 
naar de hemel, nu onmiddellijk!”
Tekening van Adolphe Leon  
Willette ( ° 1857 † 1926) in het Franse 
tijdschrift “Le Rire” van  
25 december 1915. 
Willette was een Franse schilder,  
illustrator, karikaturist, lithograaf en 
architect (onder meer van het bekende 
Parijse cabaret “Moulin Rouge”). 

60. Aankomst van kerst cadeaus voor 
de Belgische soldaten
Prentbriefkaart van 1915, uitgegeven 
in Parijs.

61. Grote Markt en  
Sint-Jan de Doperkerk in  
Bourbourg
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1 JANUARIE 1916 
Moge dit jaar het laatste zijn van dezen droe-
ven oorlog, dat is ons aller wensch. 
Ik ontvang eenen brief van mijne nicht Jean-
ne uit Londen. 

3 JANUARIE 1916 
Vertrek uit het hospitaal, wederom naar 
St Geor ges, waar nog altijd mijnen dépot is. 
Logeer op eenen schelft in het dorp, “Café de 
la Mayrie”. 

4 JANUARIE 1916 
Ik doe hier mijnen grooten wasch in eene chi-
corei fabriek, kook hem af in de ovens en droog 
hem, met ieder stuk voor den oven in mijne 
handen te laten droogen. Binnen de 2 uren is 
alles afgeloopen. 

6 JANUARIE 1916 
Den dépot verhuist van St Georges naar 
St Omer Capelle. 

8 JANUARIE 1916 
Wij moeten hier nog bij den doktor gaan en 
deze heeft mij nog 14 dagen rust gegeven. 
Ik maak er dan gebruik van om nog eenen 
congé te vragen. Ik vraag hem wederom voor 
Schotland, ik weet anders niet waar gaan. 
Deze word mij aanstonds toegestaan en in den 
namiddag mag ik al vertrekken. 
Wij zijn met 4 mannen en stappen naar de sta-
tie van Pont d’oy, langs Vieille Eglise. In Pont 
d’Oy aangekomen, vernemen wij dat er geenen 
trein meer is voor 7.50 's avonds. Wij stappen 
dan te voet tot Yoy dorp, waar er altijd autos 
passeeren die naar Calais rijden. Na hier ge-

wacht te hebben tot 6 uren, vinden wij einde-
lijk eenen auto waarmede wij naar Kales [Ca-
lais] mogen mederijden. Nu moeten wij hier 
trachten logement te vinden en dat is nog niet 
heel gemakkelijk, want Calais ligt vol Engel-
sche troepen. Eindelijk vinden wij 2 kamers 
voor ons vieren en betalen er elk 2 franken. 

9 JANUARIE 1916 
Wij gaan naar de rue du Vic om onzen congé 
te laten afteekenen. Van ons 4 man mogen er 
maar 2 vertrekken omdat, zoo zegt men, on-
zen congé niet in orde is. Er moest met rooden 
inkt opgeschreven staan: “Départ par Calais”. 
Ik en mijnen kameraad Vanden Bempt van 
Lier, wij moeten terug. Langs Boulogne mogen 
wij gaan, doch dan moeten wij onze reis beta-
len. Wij besluiten dan naar den dépot terug te 
keeren om ee nen anderen congé te vragen. 

1916 
Nutteloze en bloedige verliezen bij Verdun en bij de Somme
einde februari Franse generaal Pétain stuit Duitse doorbraak voor Verdun. Slag woedt nog 

vele maanden verder.
Eerste jaarhelft Voortdurende Duitse artilleriebeschietingen veroorzaken gevoelige verliezen 

in Belgische rangen. Van het Belgische front verder geen nieuws.
1 juli Fransen en Britten starten een massale aanval bij de Somme. Britse troe pen 

lijden zware verliezen.
tweede jaarhelft Belgische artilleriebeschietingen als steun voor Frans-Britse aanval bij de 

Somme doen munitievoorraden snel slinken. Van het Belgische front ver-
der geen nieuws.

19 november Einde van Sommeslag met laatste kleine Britse terreinwinst tot op doelen 
die eigenlijk al op 1 juli moesten bereikt worden. 

19 december Duitse aanval op Verdun valt stil.

2. “Begin van het derde oorlogsjaar: 
1 augustus 1916” (linkerbladzijde)
Litho van de Nederlander Piet van 
der Hem (° Wirdum, 1885  
† Den Haag, 1961) voor het weekblad 
“De Nieuwe Amsterdammer” van  
29 juli 1916.

3. Station van Pont d’Oye 
Prentbriefkaart.

1. Generaal Pétain
Chromo Card Will ’s Cigarettes.
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in den namiddag. 
Na wat geëten te hebben doe ik eene wande-
ling in de stad. Ik heb hier veel beziens en de 
menschen schijnen niet te weten van welk land 
ik ben, menigmaal hoor ik zeggen: “French 
soldier”, “Het is een Fransche soldaat.” Dat 
komt hierbij, dat ik nog in onze oude kleeder-
dracht ben, terwijl de Belgische soldaten van 
het veldleger nu al sedert langen tijd in kaki 
zijn. ‘t Is daarom dat men ons, travailleurs, den 
naam gegeven heeft van “Vieux manteaux”. 
Het is nog veel te vroeg als ik reeds in de 
statie terug ben. Daar ik in de statie eenige 
inlichtingen tracht te vragen aangaande mijne 
reis en ik mij niet kan doen verstaan, helpt 
eene juffer mij uit den slag, dewelke zeer goed 
Fransch  spreekt, hetgene eene aardigheid is 
hier in Engeland. 
Om 1.30 uren vertrekt den trein, doch nu pas-
seer ik niet in Glasgow en om 9.45 uren kom 
ik in Carstairs aan. Hier passeeren wij in de 
streek der hoogovens en ijzerfabrieken. 't Is 
hier eene hel van vuur en vlam. Gensters en 
licht wordt uitgespuwd als kraters van in wer-
king zijnde vuurbergen. Welke nijverheid! En 
waarvoor moet het dienen? Om dood en ver-
nieling te zaaien onder het volk. 't Is al voor 
den oorlog dat deze fabrieken werken. “Ka-
nonnen!”, “Munitiën!” is den kreet, deze moe-
ten ons de overwinning geven. In vredestijd 
werken deze fabrieken ook, maar dan is het 
voor nuttige doeleinden voor ieders welzijn. 
Nu is het om dit alles te verbrijzelen. Vrede! – 
Oorlog! Welken afgrond tusschen deze twee 
toestanden. Allenskens word het donker en nu 
wordt den vuurgloed nog vreeselijker, aange-
zien hij zich tegen de wolken weerspiegelt als 
wilde hij ook den hemel uitdagen en tergen. 
Zoo doorkruis ik deze nijverheidsstreek met 
sombere gedachten bezield. 
Ik passeer dan nog in Motterwell [Motherwell] 
en om 5.10 u. kom ik in Larbert aan. Hier 
moet ik wederom een half uur wachten voor-
alleer den trein voor Denny te kunnen nemen. 
Na mij ondervraagd te hebben, leid een statie-
bediende mij in eene plaats, bij een goed vuur, 
alwaar men mij ondervraagt over den oorlog 
enz. Hier zijn er ook vrouwelijke bedienden 
onder het personeel, dat is tegenwoordig im-
mers overal. Eene van deze komt hier ook bij 
mij en is zeer vriendelijk. Zij vraagt mij on-
der meer of ik mijnen congé in Larbert niet 
zou willen doorbrengen. Op mijn ontkennend 

Daar het juist Zondag is, gaan wij in Calais 
naar de hoogmis om 10½ uren. Den bisschop 
is in die mis. Daarna gaan we wat eten en om 
1.33 uren nemen wij den trein en rijden terug 
tot Gravelinnes. Tegen den avond komen wij 
terug in ons cantonnement aan. 

10 JANUARIE 1916 
Aanstonds word er ons eenen anderen congé 
gereed gemaakt, doch wij wachten nu lie ver tot 
's anderdags 's morgens om te vertrekken. 

11 JANUARIE 1916 
Om 8½ uren vertrekken wij in Gravelinnes. Nu 
zijn wij met 5 mannen van onzen dépot. Ik en 
Van den Bempt mogen nu vertrekken omdat 
wij voor de 2de maal komen, de anderen moe-
ten nu ook terug. 
Men zegt ons dat den boot vertrekt om 11 
uren. Wij moeten ons dan spoeden als we in 
de zeestatie aangekomen zijn. Wij moeten 
nog 3 uren wachten vooralleer den boot in zee 
steekt. Nu is het eenen veel kleineren als ver-
leden keer, een “cargo boot” noemt men dat. 
Wederom zie ik van in zee in de verte die 
kusten waar ik over meer dan 1 jaar zoo-
lang vertoefd heb in miserie en ellende, waar 
ik zonder kleedsel of schoeisel eenen heelen 
winter doorgebracht heb zonder de kens in  het 
strooi. Met mijne voeten kroop ik in eenen 

zak, welke ik dan trok tot onder mijne armen 
om mij tegen den koude te beschutten. Zoo 
mijmer ik terwijl we op de zee dobberen. 
Wij varen nu langs de Fransche kusten tot om-
trent recht over den vuurtoren van Tardingen 
(Cap du gris nez) en varen hier recht het Ka-
naal over. Weldra verdwenen de witte steenen 
bergen voor onze oogen en bevonden wij ons 
in volle zee. Onze boot word nu door de ba-
ren weg en weer geschud en velen worden ziek. 
Ik heb er ook wederom mijn deel van en het 
schijnt mij zoo lang dat de overvaart duurt. 
Om 5.25 uren komen wij in Folkestone aan, 
waar onzen trein voor Londen te wachten 
staat. Hier zend ik eenen telegram naar mijnen 
onkel dat ik [morgen] om 11.20 uren aankom. 
Om 8.15 uren vertrok den trein en om 10.20 
kwamen wij in Londen in de Victoria station 
aan. Hier hebben wij wederom dezelfde for-
maliteiten te vervullen als de eerste maal. Met 
“Underground” naar “Euston station”, waar den 
trein vertrekt om 11.45 uren. 

12 JANUARIE 1916 
‘s Morgens om 9.10 uren kom ik in Carlisle 
aan. Hier moet ik veranderen. Er staat eenen 
trein gereed voor Glasgow, doch ik mag er niet 
mede vertrekken, omdat het van eene andere 
maatschappij is als deze die mijnen koepon af-
geleverd heeft. Ik moet wachten tot 1.30 uren 

5. Tardinghen (Cap Gris-Nez) (recente foto)
Louis Nijs: “Wij varen nu langs de Fransche kusten tot omtrent recht over den vuurtoren van Tar-
dingen (Cap du gris nez) en varen hier recht het Kanaal over.” Op de krijtrotsen in de verte de vuur-
toren van Tardinghen.

6. Station van Carlisle 
Prentbriefkaart.

7. “British Indus tries 
Steel”
Louis Nijs: 
“Allenskens word het 
donker en nu wordt den 
vuurgloed nog vreeselij-
ker, aangezien hij zich 
tegen de wolken weer-
spiegelt als wilde hij ook 
den hemel uitdagen en 
tergen. Zoo doorkruis 
ik deze  
nijverheidsstreek met 
sombere gedachten  
bezield.”

4. “Calais - Vue Générale.” 
Prentbriefkaart.
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antwoord vraagt zij of ik getrouwd ben. Ik laat 
haar het portret van mijne vrouw met hare kin-
deren zien. Zoohaast zij dat gezien heeft, is ze 
weg en ik heb haar niet meer gezien. 
Weldra is het tijd voor den trein en een goed 
kwart uurs later kom ik in Denny aan. Het 
verwonderd mij wel eenigzins niemand aan 
de statie te zien, daar ik een telegram gestuurd 
heb, doch wie weet hoe dikwijls zijn zij al aan 
de statie geweest sinds 11.20 u. Het is nu meer 
dan 6 uren. Het is pikdonker. Daar ik nu goed 
den weg ken, stap ik met rassen schred de stad 
in. Opeens meen ik de stem van mijnen onkel 
te hooren in den donker. Twee personen ko-
men aan. Ja, het is hij met Mr Loney. Zij wil-
den juist naar de statie mij gaan afhalen. Zij 
keeren dan met mij terug en vertellen dat ze 
voor alle treinen aan de statie geweest waren 
en niet konden verklaren hoe ik niet aankwam. 
Ik vertelde hun dan hoe ik gevaren was in Car-
lisle. 
Zooals de eerste maal werd ik wederom met veel 
vriendschap ontvangen door deze goede lieden 
en ontving er een gunstig onthaal. Wij deden 
vele wandelingen in de omstreken en 's a vonds 
gingen wij op den thee bij de familie. 
Ras waren dan ook de dagen vervlogen en het 
was juist op eenen Zondag dat ik moest terug 
keeren. Daar ik nu geenen trein had in Denny 
om te vertrekken, moest ik te voet naar Lar-
bert gaan. Ik was vergezeld door eenen hee-
len groep van de familie Loney. Allen wilden 
mij tot daar vergezellen. Larbert is omtrent 
5 kwart uurs gaan van Denny. Onkel kon zoo 

ver niet geraken en moest omtrent halverwege 
terug keeren. Om 4½ uren komen wij in Lar-
bert aan. Het is eene nogal groote stad en heeft 
geene enkele Katholieke kerk. 
In de statie word ik aangesproken door een 
Engelsch sergent in het Fransch. Hij is eeni-
gen tijd in Frankrijk geweest en is er daarom 
fier op te kunnen Fransch spreken in het bij-
zijn van zijne familie. Hij gaat met mij op den 
trein voor London, die weldra vertrekt. Het is 
een geroep van “Good bey”, “Goede reis”. Nu 
beginnen allen in ‘t Engelsch te zingen, ter-
wijl onzen trein wegrijdt. Zoo ver we de vrien-
den kunnen zien, wordt er met zakdoeken ge-
zwaaid en ons groeten toegeworpen. Weldra 
zijn onze vrienden uit het zicht. 
Het wordt avond, we rusten zooveel we kun-
nen en 's morgens komen we in Londen Eu-
ston station aan. Vandaar naar King-Kros sta-
tion. Hier moeten wij wachten tot 9.10 u. om 
den trein voor Folkestone te nemen. 
In Folkestone moeten wij wederom 1 dag 
wach ten voor den boot naar Calais. Weder-
om logeer ik in den Rinking. Deze maal zie ik 
hier vele jongens die uit Holland gekomen zijn 
om in het Belgisch leger dienst te nemen. Vol-
gens eene wet van Den Haver [Le Havre]1 zijn 
deze jongens verplicht. Onder hen zie ik vele 
in priester gekleede semenaristen. Ook zie ik 
er 2 Aerschottenaren, H. Verh. en L. G. ‘s Na-
middags wandeling in Folkestone en cinema. 
's Anderendags om 11 uren nemen wij den 
boot voor Boulogne, waar wij na eene goede 
overvaart aankomen. Hier is nog al eene groo-
te zeehaven en men ziet hier veel bedrijven, 
doch het is uitsluitelijk voor het leger. Van hier 
nemen wij den trein voor Calais. Veranderen 
voor Duynkerke, en in Duynkerke nog eens 
veranderen voor Gravelines. 
Om 7 uren ‘s avonds kom ik in mijn kanton-
nement terug. 

29 JANUARIE 1916 
Vandaag moet ik vertrekken van den dépot 
naar mijne compagnie. Wij hebben met een 
20tal mannen eenen voerman gekregen om 
onze zakken naar de statie van Bourbourg te 
laten vervoeren. Van hier nemen wij den trein 
tot Klein Leysele en het is pikdonker als wij 
hier toekomen. Van hier rollen wij met den 
tram tot Oostvleteren, waar ik rond 8 uren van 
den avond aankom. In plaats van naar mijn 
oud kantonnement terug te keeren, ga ik dicht 

bij het dorp van Oost-Vleteren, waar vele mij-
ner beste vrienden gekantonneerd zijn. 

30 JANUARIE 1916 
Zondag. Ik ga naar den bureau mijne papieren 
binnendragen en den commandant zegt mij 
dat ik eenige dagen in den depot van materi-
alen kan gaan werken. Hij denkt dat het daar 
maar licht werk is. Doch inteegendeel. 

31 JANUARIE 1916 
Wij moeten hier wagens laden, waggons los-
sen, boomen, poutrelles enz., van 's morgens 
vroeg tot soms laat in den avond, en alle dagen, 
zoowel zon- als werkendag. 
Ik kan dat niet blijven doen en zie mij verplicht 
terug naar den doctor te gaan en vraag hem of 
hij niet kan zorgen dat ik lichter werk heb, aan-
gezien ik niet bekwaam ben nu al zulken zwa-
ren arbeid te verrichten. 

4 FEBRUARIE 1916 
Ik ga vandaag bij den doktor, die mij eenige 
dagen vrij van allen dienst stelt. Daarna moet 
ik in het kantonnement werken. 

28 FEBRUARIE 1916 
Nu moet ik wederom met de compagnie gaan 
werken, doch den doktor heeft in den cahier 
geschreven dat ik geen te vermoeiend werk 
mag doen. 
Sinds ik weg ben zijn er 2 mannen gekwetst 
geworden als ze aan het front gingen werken. 
Nu is dat gedaan en mogen wij meer achter-
uit tranchées maken, rond het dorp van Oost-
vleteren. 

29 FEBRUARIE 1916 
Voor den tweeden dag dat we hier werken, krij-
gen we al eene onaangename verrassing. Eene 
Duitschen vlieger had een tijd boven onze hoof-
den hangen zweven in den voormiddag. Rond 
11 u. hooren wij eensklaps het gefluit van eene 
obus, welke een 200tal meters achter ons ne-
derploft, deze is aanstonds gevolgd door 2 an-
deren die daar in den omtrek vallen en eene 
groote hoeveelheid aarde de lucht inwerpen. 
Dan volgen er nog 6, die allen in den omtrek 
nederploffen, zelfs eene dicht bij de hoeve van 
het kantonnement. 
Zullen er nu nog komen? Dat vragen wij ons 
af. Misschien valt er weldra eene in ons mid-
den. Eenigen onzer mannen zijn reeds op de 

vlucht en zien niet om, alhoewel de onderofi-
cieren hen terugroepen. Ik heb mij gebukt in 
den tranchée dien we aan ‘t maken zijn. Ne-
vens mij zit eenen jongen die zoo benauwd is, 
dat ik meen dat hij iets gaat krijgen. 
Toen wij uit den tranchée kwamen, zien wij 
eenen onzer makkers wegdragen. Het is ee nen 
genaamden Six, onzen barbier, die door een 
stuk obus in de borst getroffen is. Nadat zij-
ne wonde voorloopig vermaakt is, word hij met 
eenen auto naar het gasthuis gevoerd. 

2 MAART 1916 
Eene kaart ontvangen van mijne vrouw langs 
Mr Noppen, den 3de Febr. uit Antwerpen ver-
zonden. 

5 MAART 1916 
Onzen kameraad Six is vandaag overleden in 
het gasthuis van Adinkerke. De compagnie 
heeft hem 2 kronen gekocht en hij is 2 maal 
gedecoreerd nadat hij dood is. R.I.P. 

13 MAA RT 1916 
Het bombardement herbegint in onze nabij-
heid. 

14 MAART 1916 
Vandaag 3 maal bombardement, sommige 
obussen vallen zoo dicht dat de aarde, om-
hooggeworpen zijnde, in het nedervallen op 
mijnen rug terecht komt. 

18 MAART 1916 
Wederom bombardement, deze maal zoo dicht 

+
Henri SIX

Soldaat Tweede Klasse
 

Eenheid: Geniehulptroepen/56 Cie.
° 28 december 1882 in Klerken.
† 5 maart 1916 in Adinkerke in het veld

hospitaal Cabour door ver wondingen 
(obusscherf in lin ker long). 

Begraven in Adinkerke op de mili taire 
begraafplaats Heldenweg, graf, nr. 356.
Woonplaats: Steenweg op Jette in Koe
kelberg. 
Getrouwd met Eugenie Philomene 
Frai  pont.2

8. “The Station, Larbert” 
Prentbriefkaart.
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bij ons kantonnement dat wij moeten vluchten, 
om 8½ 's avonds. 

20 MAART 1916 
Vliegers komen bommen werpen op een 100tal 
meters van ons kantonnement. Het zijn de eer-
ste bommen van vliegers, die ik zie vallen. 
Ik word aangesteld als afgevaardigde om op 
den bureau der kantonnementen de orders te 
gaan afschrijven. Tweemaal per week moet ik 
er naartoe gaan, den Maandag en Donderdag. 

1 APRIL 1916 
Van vandaag trek ik 0.10 frs daags, van mijnen 
chevron van 4 jaren dienst. Dit komt mij al toe 
van voor Nieuwjaar.3

3 APRIL 1916 
Een Duitsche vlieger laat 2 bommen vallen in 
den omtrek. Eenieder is ook verwittigd gewor-
den voor de stikgassen. Wij hebben een mas-
ker gehad en er wordt theorie gegeven hoe wij 
het moeten gebruiken. Wij hebben tegenwoor-
dig goed weder. 

10 APRIL 1916 
Vandaag moeten wij naar Polinkhoven een 

schip lossen met bussels hout en piketten. Dat 
moet gebruikt worden om vlechtwerk te ma-
ken voor de wanden der loopgraven recht te 
houden. 

8 [18? 28?] APRIL 1916 
Een meldensweerdig voorval heeft zich van-
daag in onze compagnie voorgedaan. Den lui-
tenant, met eenen sergent en 2 mannen, gaan 
naar Adinkerke om het kruis en de kronen te 
gaan leggen op het graf van onzen gesneuvelden 
makker Six. (Hij heeft het graf no 1000.) Dat is 
een prijzenswaardig feit, de dooden te herden-
ken. Doch volgens mij zou dat in ingetogenheid 
moeten gebeuren. "s Avonds nu, om 7 uren, van 
den tram komt onzen luitenant en den sergent 
afgewaggeld, zoo zat als verkens. Den luitenant 
roept en zingt dat zij de verdedigers van het va-
derland zijn. (“Nous sommes les défenseurs de 
la Patrie.”) Opeens tuimelt hij hals over kop de 
gracht in, met zijne beenen in de lucht. 's An-
derdags 's morgens was zijnen ordonans zijnen 
tenue aan ‘t uitwasschen en weldra hing hij aan 
den ijzerdraad te droogen. En dat zijn de man-
nen die het voorbeeld moeten geven en de jon-
gens straffen voor eene nietigheid. Zij noemen 
zich dan nog de vaders van de compagnie. 

30 APRIL 1916 
Den almoezenier komt biecht hooren op het 
hof, in eenen stal. Het is voor den paaschplicht. 

31 APRIL 1916 
In de schuur op ons hof, zoo noemen wij ons 
kantonnement, is er alle Zondagen om 9 uren 
eene soldatenmis. Op den dorschvloer is eene 
tafel, met wit laken overdekt, een kruisbeeld 
erop en twee kandelaars van den boer. Den al-
moezenier komt dan per velo met zijnen mis-
dienaar (een soldaat) en in eene kleine va-
lies heeft hij al het noodige om mis te lezen. 
Hij doet dan ook een kort sermoon. Nu, voor 
den paaschtijd, deelt hij ook de H. Comunie 
uit voor de jongens die hunnen Paschen wil-
len houden. Deze jongens worden dan door de 
oversten fanatieke mannen genoemd, en zijne 
christene plichten doen en wel gezien zijn van 
die oversten is onmogelijk. Deze jongens mo-
gen dan ook geen stap miszetten. 

5 MEI 1916 
Wij moeten gazons [graszoden?] voeren met 
den kruiwagen, ik krijg 4 dagen arrest om eens 
te rusten op de berrie van den kruiwagen, 0.60 
frs afgehouden van mijne solde. 

25 MEI 1916 - CONGÉ CAHORS 
Van de Plas Severin had mij ook eene certifi-
caat gestuurd om bij hen in congé te komen. 
Hij is in Cahors, departement de Lot, Frank-
rijk. 
Vertrek uit Oostvleteren met den tram, 6 u ren. 
Kom in Calais om 1.24 u. Wachten voor Parijs 
tot 7 u. Etaples 10.45 u. Amiens 2.10 u. Cler-
mont 4.30 u. Creil 5.00 u. Chantilly 5.05 u. 
Parijs 6.00 uren. 

26 MEI 1916 
Van de Noordstatie met den Metro – Onder-
grond naar de Austerlits statie. Hier wachten 
tot 10.39 uren. 
Ik wil van dien vrijen tijd gebruik maken om 
de stad af te zien, alhoewel vermoeid en in den 
vroegen morgen. Ik vraag inlichtingen aan ee-
nen burger hoe ik in het gedeelte der stad kan 
komen waar iets merkwaardig te zien is. Hij 
zegt: “Neem den metro tot aan de Place de 
la Republique. Stap daar af. Ga dan langs de 
Place Vendome naar de Champs-Elisées” enz. 
Ik volgde zijnen raad. Op de Place Vendome 
zag ik de groote bronzen kolonne die gegoten is 

uit kanonnen, door Napoleon buitgemaakt, en 
waarop boven zijn standbeeld prijkt. Zij is 40 m. 
hoog. De Champs Elisées zijn groote, schoone 
wandelingen. Aan de Place de la Concorde, 
waar er eenen schoone aubilisque staat, stap ik 
over de prachtige brug der Seine. Van hier zie ik 
goed den heerlijken triompfboog en den Eifel-
toren. Nu stap ik naar het Palais des Invalides, 
een groot museum, doch het is nog gesloten. 
Op den koer echter ziet men oorlogstrophe-
en: Duitsche vliegtuigen, verhakkeld, die af-
gehaald zijn, stukken van eenen Zepelin, eene 
onontplofte obus van 0.42 m., 1.55 m. hoog en 
weegt 960 kilogr. Na hier alles bekeurd te heb-
ben, keer ik terug tot aan de Seine en neem den 
boot, waarmede ik terug aan de Austerlits sta-
tie kom, nadat deze verscheidenen malen aan-
gelegd had. 
Onzen trein vertrekt om 10.39 uren. Het is 
eenen direct. Wij komen in Orleans om 12.15 
u. Vierzon 1.30 u. Toen we hier gepasseerd 
waren, ben ik van vermoeinis in slaap geval-
len. Om 6.30 u. word ik gewekt door mijnen 
vriend C.V., die ik in Calais toevallig gezien 
heb en die met mij de reis doet naar Carcason, 
waar zijne ouders zijn. 
Wij zijn dan in Cahors aangekomen 6.30 uren. 
Vriend Severin wacht mij af in de statie en leid 

10. “Masker tegen stikstofgas”
Gasmasker met doek en bril (micalen-
zen).  
Het zicht door de meest al bedampte 
glazen is wazig.
Tekening uit het schetsboek van  
Jozef Raskin (° Stevoort, 1892  
† Dortmund, 1943).

11. Twee Duitse soldaten en een ezel 
met een gasmasker  
(foto van 1917)

12. “De stoottroep stormt onder een gasaanval vooruit” 
Ets van Otto Dix, Duits expressionistisch kunstenaar (° Untermhaus, het huidige Gera in Duitsland, 2 december 
1891 † Singen, 25 juli 1969).

9. Primitief gasmasker
Het gasmasker bestaat alleen maar uit 
een soort flanellen doek. 
De ogen zijn niet beschermd.

13b. Buitgemaakte wapens op het binnenplein van het Hôtel des Invalides in Parijs
Een massa volk, onder wie vele soldaten, komt kijken naar de Duitse kanonnen, vliegtuigen...

13a. Buitgemaakte wapens op het 
binnenplein van het Hôtel des Inva-
lides in Parijs
Op het binnenplein staan Duitse wa-
pens tentoongesteld. Louis Nijs was 
hier bijna een jaar later nadat 
deze foto genomen werd op 14 okto-
ber 1915. 
Een bewaker staat naast een  
Duitse obus van 42 cm.


