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reproduceren of te citeren, uiteraard mits correcte bronvermelding.
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Inleiding taak herinneringseducatie
Voor deze taak werkten we twee interactieve werkvormen uit om toe te passen in de ‘Dodengang’ in
Diksmuide voor een 3de graad ASO. De werkvormen focussen op herinneringseducatie, en meer
bepaald op het thema van het dagelijkse leven van de soldaten in de Dodengang. Voor de
ontwikkeling van de werkvormen maakten wij gebruik van diverse soorten bronnen (historische
foto’s, kaarten, boeken en dagboekfragmenten).
De eerste werkvorm – de rondleiding in de Dodengang door de leerlingen zelf – heeft tot doel de
leerlingen enerzijds actief kennis te laten opdoen en te ‘onderzoeken’ (a.d.h.v. de fiches, het
bezoekerscentrum en de site) hoe het leven er voor de soldaten uitzag, en anderzijds een element
van beleving, empathie en betrokkenheid te introduceren door de leerlingen het gasmasker te laten
uitproberen, ze enkele dagboekfragmenten te laten lezen en natuurlijk het rondlopen op de site zelf.
Indien mogelijk, is er de optie om er een taalproject aan te koppelen en de leerkrachten Frans en
Engels bij de uitstap te betrekken en dus vakoverschrijdend te werken. Deze werkvorm geeft de
leerlingen zelf een verantwoordelijkheid en laat hen in dialoog met elkaar leren.
De tweede werkvorm focust op het aspect ‘reflectie’ van herinneringseducatie. De verwerking van
emoties en naverwerking bij herinneringseducatie zijn van groot belang. Daarom kozen wij ervoor
een uitgebreide reflectie te laten volgen op de eerste werkvorm. Hiervoor krijgen de leerlingen eerst
een individuele opdracht (het schrijven van een biografictie), zodat de leerlingen individueel kunnen
reflecteren op wat ze geleerd en meegemaakt hebben. Dit wordt gevolgd door een klasgesprek, waar
de leerlingen weer door dialoog kunnen leren van elkaar. Na dit gesprek gaan de leerlingen voor een
laatste keer reflecteren, maar nu worden zij uitgedaagd tot de hoogste denkniveaus van Bloom en
moeten creatief aan de slag met hun emoties, door bijvoorbeeld een toepasselijk gedicht te vinden
bij wat ze hebben geleerd. Wij vonden dit een mooie afsluiter van een lessenreeks over het leven van
de soldaten in de ‘Dodengang’ tijdens de eerste wereldoorlog.
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WERKVORM 1 – RONDLEIDING IN DE DODENGANG
I.

INLEIDING

De leerlingen worden ingeleid in de Dodengang en krijgen de informatie zoals soldaten die er de
wacht op gingen nodig hadden om hun opdracht uit te voeren. De briefing schetst snel waar ze
zich bevinden, waar de vijand en de bevriende Belgische troepen zich bevinden en wat de
voornaamste gevaren zijn. Alle informatie wordt gekoppeld aan markante punten zichtbaar in
het terrein (materialiseren) teneinde de beleving ruimtelijk concreter te maken. Hier na krijgen
de leerlingen hun opdracht (zoektocht) om de stelling zelf meer in detail te leren kennen.
BIJLAGE A – kaart met de gedoopte punten (nummers in tekst verwerkt)
-

-

STANDPLAATS – Bovenop de Ruiterstelling (1. goed panoramisch uitzicht) ter hoogte van
kilometerpaal 16 (op 16 Km van Nieuwpoort – 2. – en op 2 Km van Diksmuide – 4.)
ORIËNTATIE
o Richting Noorden – ongeveer verlengde van de Dodengang (1.)
o Richting Vijand – Noorden (petroleumtanks – 7.), overkant IJzer (8.)en Diksmuide (4.)
o Belangrijke plaatsen : (kloksgewijs) Nieuwpoort (2. – 16 Km – niet zichtbaar) – Keiem
(3. – 4 Km – kerktoren) – Diksmuide (4. – 2 Km) – Kaaskerke (5. – 2 Km - kerktoren)
o Hindernissen : de IJzer en de onder water zetting (6. – alles tussen IJzer en spoorweg)
SITUATIE
o VIJAND – de Duitse troepen bevonden zich in 3 posities ten opzichte van de
Dodengang en hebben steun van kanonnen in Keiem.
 Petroleumtanks en Sappenkop op deze oever van de IJzer (7.) De
Petroleumtanks waren een uitkijkpost voor de artillerie – nu niet meer
zichtbaar maar te materialiseren met bomenrij achter de Duitse bunker. De
nabijheid van de Duitse bunker wordt ook duidelijk gemaakt.
 Gevaar = vuren op alles wat zich boven de borstwering van
zandzakjes vertoont, gooien van granaten en invallen tegen de
uiterste stellingen. => Duidelijk maken dat de manier waarop we nu
staan toen onmogelijk zou geweest zijn.
 Overkant van de IJzer (8.) – loopgracht die net zoals de Dodengang is
ingegraven in de dijk van de IJzer.
 Gevaar = vuren op alles wat zich boven de borstwering van
zandzakjes vertoont
 Diksmuide – Bloemmolens (9. – zichtbaar)
 Gevaar = in de ruïnes van deze gebouwen hebben de Duitsers zware
mitrailleurs geplaatst die ook de Dodengang kunnen beschieten.
 Keiem – Duitse artilleriestellingen (3. – kerktoren zichtbaar)
 Gevaar = als de Duisters zagen dat er beweging was in de Dodengang
konden deze kanonnen de stelling bestoken. Reactie : dekking
zoeken in de kazematten of bunkers.
o VRIEND – de Belgische troepen bevonden zich verder weg van de IJzer achter de
onderwater zetting in stellingen achter de spoorweg Kaaskerke-Nieuwpoort (10.) en
bij Diksmuide (4.).
5
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II.

UITLEG RONDLEIDING

De klas is ingedeeld in stamgroepen. Zij verdelen de relevante punten van de Dodengang (op basis
van de kaart – sic). (= bevorderen Autonomie.) Eens ter plekke gaan de experten direct op zoek naar
hun onderdeel. Op de relevante plekken liggen fiches klaar met informatie die ze ter plaatse
verwerken. Na 10’ komt de klas terug samen en worden experten teruggeplaatst in hun
respectievelijke stamgroepen. Vervolgens doen de leerlingen binnen de stamgroep ieder punt aan en
geeft elke expert zijn bijdrage. (= Bevorderen gevoel van Competentie)
OPTIONEEL : projectwerk met meerdere leerkrachten (voor grotere groepen) – de fiches zijn
opgesteld in verschillende talen (Nederlands, Fans, Engels) en de experten briefen hun stamgroep in
de taal van hun fiche. Zodoende zijn er meerde leerkrachten beschikbaar om met iedere stamgroep
mee te volgen en dus afdoende Evaluatie te verzorgen.
EXTRA : Op het einde van de rondleidingen verzamelt de klas ter hoogte van de Muizenval voor een
groepsfoto gebaseerd op het voorbeeld van de historische bron (= bevorderen Betrokkenheid).
Fiche Nr
1.
2.
3.
4.
5.

Onderwerp
Uniformen
Ruiterstelling
Loopgraaf & terugkeerloopgraaf
Muizenval
Duitse bunker en bres in de Dodengang

Locatie
/
B.
I.
F.
H.

Naam op kaart
Interpretatiecentrum
Mitrailleurstelling
Terugkeerloopgraaf
Muizenval
Duitse bunker

BIJLAGEN : B. Fiches 1-5 + C. luchtfoto Dodengang + D. voorbeeld foto
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WERKVORM 2 – REFLECTIE ACHTERAF
1. Inleiding
Belangrijk bij herinneringseducatie is dat de leerlingen kunnen reflecteren over wat honderd jaar
geleden is gebeurd en dit ook kunnen betrekken op zichzelf en hun eigen leven. Daarom zullen ze na
de rondleiding in de Dodengang de opdracht krijgen om hierover te reflecteren in 3 stappen. Na het
bezoek aan de Dodengang schrijven ze eerst een autobiografictie (halve pagina). Op basis hiervan
zullen we met de hele klas een klasgesprek houden. Als laatste stap van de verwerking zullen de
leerlingen hun autobiografictie en hun ervaringen verder verwerken door deze te linken aan 1 van de
volgende 4 keuzemogelijkheden. Ze kunnen hun ervaringen en emoties linken aan (1) een bestaande
tekst of lied. Ze kunnen hun emoties beschrijven en verwerken in (2) een kruiswoordraadsel, (3) of in
een tekening, foto of strip. Of als laatste mogelijkheid kunnen zij hun ervaringen en emoties
verbinden aan (4) de natuur. Deze gehele reflectie moet minimaal één bladzijde lang zijn.

2. Autobiografictie
Tijdens de rondleiding zouden voldoende indrukken over het leven als Belgische soldaat in de
Dodengang gegeven moeten zijn. De leerlingen krijgen de opdracht een autobiografictief
dagboekfragment (van minimaal een halve bladzijde) te schrijven waarin ze hun eigen indrukken en
gevoelens over het leven in de Dodengang verwerken, gebaseerd op de informatie die ze tijdens de
gidsbeurt van hun klasgenoten hebben gekregen. Het dagboekfragment schrijven de leerlingen zoals
de soldaten hun dagboek schreven tijdens de oorlog (voorbeelden werden gegeven tijdens de
rondleiding). In dit dagboekfragment schrijven de leerlingen de gevoelens en gedachten die los
komen tijdens het bezoek aan de Dodengang. Dit dagboekfragment moeten de leerlingen al in de
eerste les na de rondleiding indienen, zodat de rondleiding nog fris in het geheugen zit.

3. Klasgesprek
De leerkracht haalt de kernzaken uit de autobiograficties van de leerlingen en gebruikt deze als basis
voor het klasgesprek. In dit klasgesprek zullen de leerlingen in een cirkel praten over hun ervaringen
tijdens de rondleiding in de Dodengang. De leerkracht zal enkele stellingen poneren, gebaseerd op
zaken die voorkomen in de reflecties van de leerlingen. Dit is geen stellingenspel, maar dient om de
leerlingen te activeren. Om ook de wat stillere leerlingen aan het woord te laten komen maken we
gebruik van een andere werkvorm: Al de leerlingen krijgen elke x-aantal propjes papier. In het
midden staat een ton/emmer. Wanneer de leerlingen iets willen zeggen over een onderwerp dat de
leerkracht aanhaalt, dan gooien ze hun prop in de emmer en mogen ze hun zegje doen. Het doel
hiervan is dat al de proppen (of toch bijna allemaal) op het einde van het klasgesprek in de
ton/emmer liggen. Zo zorg je ervoor dat de stillere leerlingen worden aangepord om te praten en dat
niet altijd dezelfde leerlingen aan het woord zijn. Uiteraard moet je als leerkracht het gesprek goed
begeleiden en leerlingen stimuleren om te praten en wat tegenhouden als ze uitweiden.
Een aandachtspunt is dat je het klasgesprek zo snel mogelijk doet na het bezoek aan de Dodengang,
zodat de leerlingen nog veel over de Dodengang en hun gevoelens bij dit bezoek weten.
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4. Linken leggen
Na het klasgesprek krijgen de leerlingen nog een laatste reflectieopdracht die ze enkele weken later
moeten indienen. Voor dit laatste onderdeel moeten de leerlingen hun ervaringen linken met iets
(halve bladzijde), hiervoor krijgen ze enkele mogelijkheden aangeboden waaruit zij mogen kiezen.
De eerste mogelijkheid is om het dagboekfragment te linken met een bestaande tekst of lied. Zo
kunnen de leerlingen die graag met muziek bezig zijn, een link maken met een bepaalde liedje of een
songtekst. In minimaal een halve bladzijde linken ze hun gekozen lied met hun dagboekfragment.
Ook een stuk tekst van bijvoorbeeld een stand-up comedian of filosoof mag gekozen worden.
De tweede mogelijkheid – voor leerlingen die wat meer structuur nodig hebben – is om de gevoelens
en emoties uit hun dagboek in een kruiswoordraadsel te verwerken waarvan het kernwoord één van
de hoofdonderdelen van de Dodengang is. Voor deze opdracht moeten de leerlingen onderbouwen
waarom ze juist voor deze emoties hebben gekozen en ze omschrijven.
De derde mogelijkheid is dat de leerlingen zelf een tekening, strip of foto maken/kiezen die ze linken
aan hun eigen dagboekfragment. Opnieuw moeten ze de link duidelijk omschrijven. Zo kunnen de
leerlingen bijvoorbeeld een klasfoto getrokken in de Dodengang vergelijken met een authentieke
foto uit de Dodengang. Uiteraard zijn de leerlingen hier vrij in om te kiezen.
Als laatste optie kunnen de leerlingen kiezen om iets uit de natuur te linken met hun
dagboekfragment. Zo kunnen ze zaken uit de natuur linken aan hun emoties. Leerlingen kunnen
bijvoorbeeld bepaalde dieren of gebeurtenissen/processen in de natuur linken aan hun ervaringen in
de Dodengang.
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BRONNEN :
-

André GYSEL, Inde modderbrij van de IJzervallei – oorlogsdagboek 14-18 van Onderluitenant
Raoul SNOECK, (1998). Gent, SNOECK-DUCAJU & ZOON.
Siegfried DEBAEKE – Het drama van de Dodengang, (1998). Koksijde, De Klaproos.
Commandant Robert THYS, Nieuwpoort 1914-1918, (2014). Unkn, De Schorre.
Jan VAN DER FRAENEN, Dodengang Diksmuide – bezoekersgids, (Unkn). Brussel, Koninklijk
Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.

BIJLAGEN
E.
F.
G.
H.

Kaart Oriëntatie
Fiches zoektocht 1 – 5
Luchtfoto Dodengang met de punten voor de zoektocht
Voorbeeld inlevingsfoto
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A. kaart oriëntatie
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B. Fiches I – V
FICHE 1 : UNIFORMEN
Vergelijk de twee vitrines met uniformen. In de rechtse zie je de
donkerblauwe uniformen die nog dateren uit de 19e eeuw. Bijna alle Europese
legers, op het Franse en Belgische na waren al overgeschakeld op kaki of
feldgrau (veldgrijze) uniformen die de soldaat betere camouflage boden.
In de linkse vitrine staat een Duits uniform en de opvolger van het Belgische.
Vanaf de zomer van 1915 krijgen de Belgische soldaten ook dit kaki “Engelse
uniform”. De helm werd bij de Belgen pas ingevoerd vanaf 1916. Het waren
aangepaste Franse helmen met een Belgische leeuw er op. Voordien hadden
de soldaten enkel petten of kepies die geen bescherming boden tegen kogels
of granaatscherven.
Kijk ook goed naar het gebruikte materiaal. De dikke wol en het katoen
slorpten water op en droogden maar erg traag. En de lederen laarzen waren
maar van een enkele laag. Vandaag kennen we allemaal waterafstotende en
goed isolerende kledij. Beeld je in wat het moest geweest zijn om dagen aan
één in weer en wind van wacht te moeten zijn met zulke uitrusting.
Kledij was in oktober 1914 echter niet zo prioritair. Lees het dagboekfragment om te begrijpen
waarom het Belgisch leger toen een leger van landlopers werd genoemd.
16 oktober 1914 – “Met grote haast brengen we versterkingen aan langs de IJzer, die wellicht Belgen
zal zien sneuvelen. Sommigen hebben geen schoeisel meer en dragen klompen, pantoffels of plankjes
die met koorden aan de voeten gebonden zijn. Velen moeten het stellen zonder jas, de kleren zijn
versleten en gescheurd. We hebben geen vers ondergoed en niets om ons ’s nachts te bedekken. De
kleding bestaat uit een kakelbonte mengeling van zowel burgerlijke als militaire hoofddeksels,
broeken en jassen. Maar het kostuum heeft niet zoveel belang, het moreel is goed en dat is het meest
essentiële.” – Onderluitenant Raoul SNOECK
Naast de linkse vitrine vind je ook allerlei voorwerpen die de soldaten mee droegen in de
Dodengang. Welke indrukken krijg je hierdoor over hun dagelijkse leven?
GAS! GAS! GAS!
Vanaf 1915 gebruiken alle partijen uit WOI gifgas in de strijd.
Ook de Belgische soldaten moeten zich aanpassen en krijgen
vanaf april 1915 gasmaskers. Voortaan zullen ze zich ook moeten
scheren want een gasmasker sluit niet genoeg aan als je baard te
dik is. Alle soldaten krijgen een scheerset van Gillette waardoor
dit bedrijf zo bekend wordt. Vandaag de dag stellen militaire
reglementen over het voorkomen van soldaten nog steeds dat
“de dracht van de baard en de snit van het haar mogen de goede
werking van het gasmasker niet belemmeren.”
Wanneer het alarm af ging moesten de soldaten binnen de 10
seconden hun gasmasker aan hebben. Probeer zelf maar eens.
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FICHE 2 : DE RUITERSTELLING
In september 1915 keurt de top van het Belgische leger de plannen goed voor de bouw van de
Ruiter. Na de twee zware Duitse aanvallen begin oktober 1915 blijkt dit hard nodig. Wanneer de
bouw ervan min of meer klaar is, beschikken de Belgen over een loopgraaf van twee verdiepingen die
loodrecht op de Dodengang staat. Het wordt een onneembaar bolwerk met schuilplaatsen,
mitrailleursposten, schootsstellingen voor loopgravenartillerie en observatieposten die de hele
stelling van de Dodengang domineert. Van hieruit zouden de Belgen voortaan de Duitse aanvallen
kunnen afslaan ook al mochten ze in de Dodengang binnen raken.
De naam 'Ruiter' zou een letterlijke vertaling zijn van de Franse benaming Cavalier, omdat de
Ruiterstelling bestaat uil twee verdiepingen, als een ruiter te paard. De correcte vertaling van
Cavalier is echter ‘loopgraafkat’.
Bovenop de Ruiter was een seinpost (herkenbaar aan de ronde ingang) die desnoods met
lichtsignalen in morse de verder gelegen Belgische stellingen konden verwittigen van een Duitse
aanval. Na een zwaar Duits artilleriebombardement op 20 oktober 1917 is er heel wat schade. De
seinpost in de Ruiter deelt zwaar in de brokken. Communicatiemateriaal is beschadigd en een
postduif is om het leven gekomen. Deze moet zo snel mogelijk worden vervangen.
Her en der zie je metalen ringen tussen de cementen
zandzakken uitsteken. Dit zijn geen opstapjes, maar dienen om
houten ‘horden’ aan vast te maken. Deze met takken
gevlochten schermen verstevigen de muren van aarde en
zandzakken. Deze ringen dateren wellicht van de jaren twintig.

De Ruiter beschikt ook over vier mitrailleurstellingen. De
schootsstellingen worden in de loop van 1916 uit beton
opgetrokken en gecamoufleerd met beschilderde
staalplaten. Dagelijks vuren de Belgische mitrailleurs
honderden kogels af vanuit de Ruiter richting de Duitse
stellingen. Mochten de Duitsers in de Dodengang binnen
raken, kunnen de Belgische mitrailleur ook hun eigen
loopgraaf bestoken. Deze belangrijke stellingen worden dan
ook regelmatig door de Duitsers onder vuur genomen en
meer dan eens moet een betonnen schuilplaats terug
worden opgebouwd of geraken de wapens beschadigd.
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FICHE 3 : DE LOOPGRAAF EN TERUGKEERLOOPGRAAF
De Dodengang bestaat uit twee loopgraven. Tegen de IJzer
slingert een gekartelde gevechtsloopgraaf met tal van
onderkomens. Die dienden om de soldaten te laten schuilen
bij artilleriebeschietingen. De slingerende muren dienen om
de scherven van die barrages minder ver te laten rondvliegen
en zo minder slachtoffers te laten maken.
Parallel daaraan loopt de rechte terugkeerloopgraaf.
Daardoor liep vanaf 1916 een houten smalspoorweg (waarvan
ter hoogte van de Ruiter nog een wagonnetje te zien is). Deze
diende om nieuwe zandzakken (die tot 20 kg wogen) en
munitie en eten te transporteren naar de verst gelegen
stellingen.
Vergelijk deze twee dagboekfragmenten om te leren hoe het
leven er hier aan toe ging in het begin en later tijdens de oorlog. Tot ongeveer 1916 was de
Dodengang maar 70 cm diep en bood dus niet de bescherming die je vandaag zou hebben.
8 maart 1918 – “Mijn mannen en ik kiezen voor de bezetting van de Dodengang. We hebben die van
in het begin zo genoemd omdat hij het dichtst bij de vijand ligt en er bijna altijd doden of gewonden
vallen. (…) Daar beleven we nog wat actie en voelen we ons vrijer en onafhankelijker. Geloof maar
niet dat we stil praten in dat bolwerk, zelfs al waakt de vijand recht tegenover ons. Waarom zouden
we? De Moffen weten dat die loopgraaf nooit leeg is. Doorheen de gangen weerklinkt soms luid
gelach en gezang, onze enige toegeving aan het noodlot.” – Onderluitenant Raoul SNOECK

2 juni 1915 – “‘s Avonds moeten we verder de boyeau in. Het
duurt wel een eeuwigheid. Dante overdreef niet toen hij zijn
hellevisioenen uitbeeldde! Om in de boyeau te geraken moet je
iets van een slang hebben, en een pad en een mol. De soldaten
die we aflossen moeten plat op hun buik liggen zodat wij erover
kunnen kruipen. Niemand zegt een woord. Schrapnels spatten in
het rond en voortdurend horen we kogels fluiten en dof tegen de
aardezakken slaan. We moeten tegelijk springen en kruipen.
Vreselijk! Ik val met mijn handen op het koude galaat van een
dode. De Duitse artillerie begint weer te bulderen. Fluitend
komen de obussen af. Ze spatten open met een vreselijk lawaai.
Ze woelen de dijk om en sproeien duizend brokken puin over ons.
We stoten alweer op menselijke lichamen. Dit keer leven ze. We
hebben eindelijk onze post bereikt. Wat een opluchting! De
aflossing zit erop. Niemand is gewond.” – Korporaal LIBOIS
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FICHE : 4 : DE MUIZENVAL
De Muizenval is het meest vooruitgeschoven stuk van de Dodengang. Vanuit twee betonnen
observatiebunkers kunnen de Belgische schildwachten de Duitsers - in hun loopgraven recht
tegenover de Dodengang en aan de overkant van de IJzer - in de gaten houden. Deze plek is goed
beschermd met prikkeldraadversperringen en zandzakken. Bij een Duitse aanval moesten de
schildwachten zich terugtrekken in de grote betonnen bunker en de stalen deur dichttrekken.

Vanuit deze bunker kunnen ze zonder zelf gevaar te lopen handgranaten gooien en de Duitsers onder
vuur nemen via schietgaten. Intussen komen andere Belgische soldaten ter versterking om de aanval
af te slaan. Het was enkel via deze bunker dat de Duitsers de rest van de Dodengang konden binnen
dringen. Maar telkens als men in de muizenval binnen drong zat men dus letterlijk als muizen in de
val omdat men geen kant meer uit kon en bestookt werd door de Belgische soldaten die veilig in de
bunker zaten. De Duitsers die het overleefden gaven
zich over en werden krijgsgevangenen.

Op 29 september 1917 voeren de Duitsers een raid
uit op de Dodengang waarbij ze de muizenval
binnendringen. De twee schildwachten trekken zich
terug, maar vergeten de deur te sluiten en rennen
richting de Dodengang. Door deze blunder slagen
de Duitsers erin om de loopgraaf binnen te dringen.
Even later zal een tegenaanval hen verdrijven uit de
Dodengang.
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FICHE 5 : DE DUITSE BUNKER EN DE BRES IN DE DODENGANG

De Duitse bunker
Van oktober 1914 tot oktober 1918 blijven de Duitse posities ten noorden van Diksmuide
ongewijzigd. Ze bezetten de oostelijke IJzeroever, maar op een aantal plaatsen zijn ze ook aan de
overkant van de rivier geraakt zoals aan de Petroleumtanks (foto rechts). In mei 1915 graven de
Duitsers van daaruit richting de Belgische posities en slagen ze erin om een deel van de Belgische
loopgraaf in te nemen. Deze stelling zullen zij de Tank-Sappenkopf noemen. De Belgen noemen het
de Tranchee des Tanks, verwijzend naar de Petroleumtanks die verderop het landschap domineren.
Hier bouwen de Duitsers tal van betonnen schuilplaatsen en observatiebunkers. De Belgische
artillerie probeert ze te vernielen maar de Duitsers bouwen ze telkens weer op. Deze laatste
bewaarde bunker heeft schietgaten richting de Dodengang en richting de Belgische stellingen in het
zuidwesten. De meeste bunkers worden onmiddellijk na de oorlog afgebroken.
1000 maal bedankt en veel geluk!
Regelmatig ontstaan er op verschillende plekken aan
het front korte wapenstilstanden. Op 1 oktober 1917,
enkele dagen na een Duitse aanval op de Dodengang,
wordt een vlag van het Rode Kruis gehesen net boven
de Duitse stellingen aan de overkant van de lJzer, ter
hoogte van het uiteinde van de Dodengang. Enkele
minuten later vraagt een Duitse officier een onderhoud
met een Belgische officier. De Duitser vraagt in het
Frans om het lichaam van een gesneuvelde kameraad
dat tegen de borstwering van de Dodengang ligt, te
mogen terughalen. De Belg antwoordt dat het Duitse
lichaam het dichtst bij de Belgische linies ligt en dus
door hen zal worden begraven. Drie Belgische soldaten
klimmen op de borstwering en halen het dode lichaam
weg. De Duitse officier bedankt hen en wenst hen nog
veel geluk.
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De bres in de Dodengang
Begin oktober 1915 vallen Duitse troepen twee keer de Dodengang aan. De aanval kan telkens
worden afgeslagen, maar het kost de Belgen heel wat doden, krijgsgevangenen en gewonden. Om de
verdere dreiging van de Duitsers uit te schakelen, trekken de Belgen zich enkele tientallen meters
terug en blazen ze een deel van de eigen loopgraaf op. Zo ontstaat er een bres in de IJzerdijk en vindt
de rivier aansluiting met een deel van het onderwatergezette gebied. Om de bres tussen Belg en
Duitser te maken, gebruikt de Belgische genie 450 kilogram springstof en laat deze ontploffen met
behulp van een ontploffer. Nu wordt het aan de Dodengang een pak rustiger.
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C. Luchtfoto Dodengang met punten zoektocht
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D. INLEVINGSFOTO
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