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De online namenlijst van het museum In Flanders Fields biedt het eerste aanknopingspunt. Volgens 

deze website zag Valère Derveaux het levenslicht op 11 maart 1891 in Ingelmunster. Op 3 oktober 

1915 zou hij in Noordschote sneuvelen. Om te weten of hij effectief familie was van mijn 

overgrootvader Audomar Derveaux (1889-1963) moet ik eerst de Ingelmunsterse bevolkingsregisters 

en akten raadplegen. Dat levert meteen al verrassende sporen op.  

Twee jaar na Audomar slaakt Valère Victor Derveaux er om 10 uur ‘s morgens in de Bruggestraat 44 

inderdaad zijn eerste kreet. Hij is de derde en laatste zoon van de 32-jarige bakkershulp Petrus en de 

30-jarige huishoudster Sylvia Demuynck. De volgende dag al wordt hij gedoopt in de plaatselijke Sint-

Amanduskerk. Oom Cesar Derveaux en tante Victorina Demuynck krijgen de eer om het peter- en 

meterschap op zich te nemen. Na Valère zal het gezin nog uitgebreid worden met drie dochters, 

waarvan Marina Derveaux als laatste in 1897 wordt geboren. Op dat moment is vader Petrus 

suikerijwerker van beroep, terwijl moeder Sylvia haar kost verdient als herbergierster. De zes 

kinderen van Petrus en Sylvia zullen allen hun eerste levensjaar overleven, in die tijd eerder 

uitzondering dan regel.  

VAN WEESKIND TOT OORLOGSSLACHTOFFER 

DE ZOEKTOCHT NAAR HET VERHAAL VAN VALERE DERVEAUX 
                                                                                                                                       Yves Derveaux 

Toen ik terloops langs het 

oorlogsmonument van Arsène Matton 

aan de Harelbeekse Sint-Salvatorkerk  

passeerde, zag ik tot mijn verbazing 

dat een zekere Valère Derveaux op de 

lijst van de gesneuvelden stond. Mijn 

grootvader – die dezelfde naam droeg 

– kon het niet geweest zijn, want die 

kwam pas in 1919 ter wereld. Was dit 

een vreemde toevalligheid of was er 

meer aan de hand? Deze vraag werd 

het startschot van een langdurig 

onderzoek naar mijn familiale 

geschiedenis tijdens de Groote Oorlog. 

Het werd een verrassende en boeiende 

zoektocht doorheen talloze ruil-

beurzen,archieven,documentatiecentra 

en bibliotheken. 

Valère Derveaux in 1911 tijdens zijn opleiding 

in het kamp van Beverlo.(Familie Derveaux) 
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In 1899 slaat het noodlot echtertwee keer 

genadeloos toe. Op zondagnacht 5 februari 

overlijdt  Valères moeder, nauwelijks 38 jaar 

oud. In het Liber Memorialis van Ingelmunster 

schrijft de priester de week ervoor dat hij het 

Heilig Oliesel aan ‘d’huisvrouw van Petrus 

Derveaux’ heeft toegediend, wat dus betekent 

dat haar kinderen haar minstens een week 

hebben zien aftakelen. Alsof dit nog niet erg 

genoeg is, overlijdt kort daarna ook de 40-

jarige vader Petrus. Volgens de 

overlijdensakte is dit op 3 mei ten huize van 

de Hulstse handelaar Vital Masureel, die naast 

Alphonse Verhelst, de schoonbroer van de 

overledene, als tweede aangever wordt 

vermeld. Twee ouders die in drie maanden tijd 

overlijden? Hier wil ik het fijne van weten. Ik 

besef dat een stamboom nodig is om zo op 

zoek te gaan naar verre familieleden die meer 

zouden kunnen weten. Op ruilbeurzen spreek 

ik verzamelaars aan die mij allen bereidwillig 

helpen. De geboorte- en overlijdensplaatsen 

op de gekregen bidprentjes brengen me naar 

gemeentearchieven en heemkundige kringen 

in Izegem en Harelbeke. Ook de websites van 

het Rijksarchief en GenVer bieden een 

helpende hand. 

 

Een paar maanden en heel wat bezoeken later 

heb ik zowat alle verre familieleden zien 

passeren. Behalve enkele petites histoires – zo 

is er naast soldaat Valère en grootvader Valère 

nu ook een derde Valère opgedoken – ligt nu 

ook heel wat verloren gewaand familiaal 

erfgoed op mijn bureau. Het kroonstuk hierbij 

is een ontroerende brief van Valère zelf. De 

omstandigheden waarin de ouders zijn 

overleden blijven vaag, maar één anekdote 

keert telkens terug. Naar verluidt zou vader 

Petrus in opdracht van een brouwer – wat 

Masureel inderdaad was – met biervaten naar 

Ingelmunster gereden zijn en onderweg op 

zijn paardenkar gestorven zijn. De paarden 

zouden op automatische piloot hebben 

doorgereden tot ze werden tegengehouden in 

Ingelmunster. Hard bewijs vind ik hiervoor 

niet, maar het overlijden van beide ouders op 

zo’n korte tijd moet hoe dan ook als een bom 

ingeslagen zijn in de kleine gemeenschap van 

Ingelmunster. 

Voor de zes kinderen brak nu een harde tijd 

aan. Ik lees dat mijn overgrootvader Audomar 

bij oom en voogd Alphonse Verhelst in de 

Boterpotstraat 10 in Harelbeke gaat wonen, 

wat meteen de aanwezigheid van heel wat 

latere Derveauxs in Harelbeke verklaart. Zus 

Maria-Clothilde wordt dan weer in café De 

Zwarte Leeuw in  Emelgem opgenomen. De 

andere vier kinderen worden bij diverse 

gezinnen in Ingelmunster ondergebracht. 

Daaronder bevindt zich ook Valère, die 

uiteindelijk bij oom Victor Demuynck en tante 

Leontine Degeldere in de Sint-Amandsstraat 

108 belandt. Een aangenaam verblijf zal het 

niet worden, want de dood lijkt er vaste klant 

aan huis te zijn. Nauwelijks drie jaar later – 

Valère is dan 11 – overlijden nichtje Margareta 

Demuynck (1 maand) en tante Leontine (31 

jaar) kort na elkaar. Ook nichtje Magdalena 

Demuynck (2,5 jaar) geeft een paar maanden 

later de geest. 

 

Kinderfoto van Valère. Op 8-jarige leeftijd 

werd hij wees.(Verzameling familie Derveaux) 
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Drie jaar later vindt weduwnaar Demuynck 

opnieuw geluk in de liefde en verhuist hij naar 

Izegem om er te trouwen met Margareta 

Lescauwier, die overigens 15 jaar jonger is. 

Opvallend hierbij is dat Victor slechts een van 

zijn twee dochters meeneemt naar zijn 

nieuwe woonplaats. Zijn 13-jarige dochter 

Julia Demuynck en zijn 15-jarige neefje Valère 

blijven achter bij de nieuwe bewoner van het 

huis in Ingelmunster.   

De militieregisters – eveneens online te 

raadplegen – onthullen dat Valère op 20-jarige 

leeftijd ondertussen een dienstknecht van 

1,65 meter groot is. Omdat voogd Verhelst 

een Harelbekenaar is, moeten de drie broers 

zich in Harelbeke aanmelden voor hun 

legerdienst. Arthur, de oudste, vervult zijn 

vaderlandse plicht in 1908. Audomar wordt 

het jaar erop omwille van spataders 

afgekeurd. Omdat er reeds een broer in het 

leger heeft gediend, wordt Valère op 17  

september 1910 hiervan vrijgesteld. Niettemin 

besluit hij om beroepsvrijwilliger te worden. 

Hij is hiermee de enige van de Harelbeekse 

lichting van 1911 die deze keuze maakt.   

Op 16 maart 1911 verlaat hij Ingelmunster en 

begeeft hij zich naar de regimentsschool van 

Kortrijk, waar hij officieel wordt ingeschreven 

op 14 april. Op datzelfde moment meldt zich 

daar overigens ook Urbain Martien aan, de 

latere held in Oorlog en Terpentijn. Na een 

korte opleiding is de Leopoldkazerne in Gent 

op 1 december de volgende stop van Valère. 

Nauwelijks een paar weken later – op 20 

januari 1912 – trekt hij naar Dendermonde, 

waar zich de depotkazerne van het 2de 

linieregiment bevindt. Daar zal Valère tot 12 

maart 1914 vooral het wapenarsenaal van dit 

regiment onderhouden. Vier dagen na het 

einde van zijn legerdienst wordt hij 

ingeschreven in Harelbeke. Zijn nieuwe adres 

is Boterpotstraat 10, waar ook zijn oom-voogd 

In het kamp van Beverlo. Valère staat helemaal rechts.(Verzameling familie Derveaux) 
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met zijn gezin woont. Een schot in Sarajevo zal 

er echter voor zorgen dat zijn verblijf in 

Harelbeke iets minder lang duurt dan 

verwacht. 

De bewegingsoorlog 

Nu de familiale achtergrond wat op punt 

staat, is de tijd aangebroken om het militaire 

wel en wee van Valère onder de loep te 

nemen. Mijn pijlen richt ik aanvankelijk op 

algemene werken en dagboeken, maar na lang 

zoeken bots ik bij een verzamelaar op een 

regimentsgeschiedenis van het 2e en 22ste 

linieregiment, die nauwkeurig beschrijft wie er 

waar en wanneer vocht. Deze vondst is de 

doorbraak in de reconstructie van Valères 

oorlogsbelevenissen. In de inleiding van deze 

geschiedenis vertelt de anonieme auteur dat 

de groeiende diplomatieke onrust in de zomer 

van 1914 België ertoe aanzet om het leger op 

versterkte vredesvoet te brengen. Op 29 juli 

1914 worden eerst de militieklassen van 1910, 

1911 en 1912 opgeroepen. Twee dagen later 

wordt de algemene mobilisatie afgekondigd. 

De oudste klassen (1899-1905) moeten de 

vestigingen in Luik, Antwerpen en Namen 

bemannen, terwijl de lichtingen van 1906 tot 

1913 deel uitmaken van het veldleger. Omdat 

de hoeveelheid manschappen zo groot is, 

worden heel wat linieregimenten ontdubbeld. 

Dat is ook het geval voor de soldaten in de 

Leopoldkazerne. De lichtingen van 1906, 1909, 

1911 en 1913 vormen het 2de linieregiment, 

terwijl die van 1907, 1908, 1910 en 1912 het 

22ste linieregiment uitmaken. Als soldaat van 

de lichting van 1911 wordt Valère ingelijfd bij 

de 3de compagnie van het 1ste bataljon van het 

2de linieregiment, of de 3/I/2 in soldatentaal. 

Valère weet op dat moment nog niet dat deze 

indeling op basis van het geboortejaar twee 

weken later zijn overlevingskansen gevoelig 

zal doen stijgen.  

Een paar dagen later is het zover. Raoul 

Snoeck, eveneens soldaat bij het 2de 

linieregiment, schrijft in zijn dagboek dat de 

soldaten in de nacht van 3 op 4 augustus 

onder massale belangstelling de trein nemen 

in het Gentse Sint-Pietersstation. De sfeer is 

opperbest, de Brabançonne en de Vlaamse 

Leeuw weerklinken veelvuldig. Om half zes ‘s 

morgens stappen de troepen af in de 

kantonnementsplaatsen Tienen en Grimde. 

Een dikke twee uur later zullen de eerste 

Duitsers langs Gemmenich België 

binnentrekken. De forten van Luik zullen 

spoedig de eerste grote klap moeten 

opvangen. Voorlopig is dat nog niet het 

probleem van het 2de  linieregiment, dat op 6 

augustus naar Kumtich trekt en er zijn dagen 

vult met militaire oefeningen en de aanleg van 

verdedigingslinies. Op 8 augustus komt de 

koning langs om de mannen een hart onder de 

riem te steken. Voor Valère en zijn makkers 

betekent het dat ze om drie uur ’s morgens 

moeten opstaan en zich in de gietende regen 

moeten opstellen voor de troepenschouw. Af 

en toe merken ze ook Duitse 

verkenningsvliegtuigen op. Deze zogenaamde 

Tauben (duiven) hebben veel belangstelling 

voor de posities van het veldleger bij de Gete. 

De soldaten mogen deze vliegtuigen echter 

niet neerhalen, omdat ze anders te veel 

informatie zouden prijsgeven over hun 

stellingen en getalsterkte. 

Na de val van Luik rukken de Duitsers verder 

op richting Brussel. Het gevaar komt opeens 

akelig nabij. Op 10 augustus botsen de 

Duitsers op een wegblokkade bij Orsmaal-

Gussenhoven. De Belgen bijten in het zand, 

maar slaan twee dagen later terug tijdens de 

Slag van Halen. Hierna keert de kalmte 

grotendeels weer aan de Getelinie, maar het is 

de stilte voor de storm. Diverse dagboeken 

maken gewag van een verwachte aanval op 17 

augustus, maar de Duitsers komen niet. Een 
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aantal soldaten profiteert hiervan om ‘s 

avonds in de herbergen te gaan smullen. Ze 

blijven dus niet in hun stellingen. Dat zegt veel 

over de discipline van het leger op dat tijdstip, 

maar hieruit blijkt ook dat de logistiek niet in 

staat is om de troepen van het nodige te 

voorzien. Dergelijke geluiden zijn ook terug te 

vinden in de brief die Valère op 10 augustus 

vanuit Kumtich naar zijn zus Maria-Clothilde in 

Emelgem schrijft. In tegenstelling tot heel wat 

patriottische briefwisseling in die dagen windt 

Valère er geen doekjes om. Hij laat weten dat 

hij ‘nog in goede gezondheid’ is, ‘maar dat het 

hier zo een ongelukkig leven is.’ Blijkbaar 

hangen de vele (zinloze) marsen hem de keel 

uit, want ‘het is dag en nacht marcheren. 

Soms rusten we een uur of drie in open veld of 

schuuren. Als wij 3 of 4 uren gegaan hebben, 

moeten we weeder keren, daar het gevaar te 

nabij is.’ Ook de honger begint te knagen: ‘we 

hebben nog in twee of drie dagen geen eten 

gehad. Ware het niet dat er hier nog wat 

goede menschen woont [sic] wij zouden er bij 

vallen.’ Toch probeert Valère er de moed in te 

houden: ‘als de oorlog voorbij is en God mij 

het leven laat, zal ik u eens vertellen wat het is 

om in de oorlog te zitten. […] Dus het hand van 

verre en met Gods hulpe van nabij groet ik u 

allen.’

 

 

Op 18 augustus zien de soldaten rondom 

Tienen talloze vluchtelingen voorbijtrekken. Ze 

krijgen te horen dat een ontzaglijk leger van 

wel 20 000 Duitsers op hen afkomt. Het 22ste 

linieregiment neemt zijn posities in en maakt 

zich klaar voor zijn vuurdoop, die de 

geschiedenis zal ingaan als de Slag bij Sint-

Margriete-Houtem. Al snel wordt de artillerie 

monddood gemaakt, waardoor de 

overrompeling compleet is. Het 2de 

linieregiment, dat de taak had gekregen om 

zijn broederregiment te steunen langs de 

frontlinie tussen grenspaal 42 op de weg 

Tienen-Leuven en grenspaal 2 op de weg 

Tienen-Diest, kan weinig doen om de aanval te 

stoppen. Valère heeft geluk die dag. Hij en zijn 

makkers van het eerste bataljon bevinden zich 

aan de zuidrand van Bunsbeek en worden 

tijdens die bloederige namiddag nauwelijks 

onder vuur genomen. Om 19 uur krijgen ze 

het bevel om zich terug te trekken en de 

aftocht te dekken van wat overblijft van het 

22ste linieregiment. In de opkomende 

duisternis zien de soldaten dat Sint-Margriete-  

De brief van Valère aan zijn zus Clothilde bij het begin van de oorlog.(Verzameling familie Derveaux) 
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Houtem in brand staat. Sommigen tellen wel 

achttien vuurhaarden. De troepen doorkruisen 

Leuven en gaan in een ruk door naar Muizen, 

waar ze uitgeput neervallen. Tijdens het appel 

de volgende dag worden de verliezen pijnlijk 

duidelijk. Van de 2182 manschappen van het 

22ste linieregiment blijven er nog 824 over. Het 

2de linieregiment heeft ‘slechts’ 182 verliezen 

te betreuren. Dit moet op Valère en alle 

anderen een overweldigende indruk hebben 

gemaakt.  

 

 

 

Na de fikse militaire oorveeg aan de Gete 

komt het Belgisch leger bij zijn positieven in de 

fortengordel rond Antwerpen. Voor het 2de 

linieregiment is dat van 20 tot 24 augustus in 

Duffel. Om zoveel mogelijk Duitse troepen van 

het Franse front weg te houden tijdens de 

Eerste Slag aan de Marne, besluit het 

opperbevel echter om over te gaan tot een 

reeks uitvallen uit Antwerpen. De eerste vindt 

plaats op 25 en 26 augustus. Het 2de 

linieregiment krijgt het bevel om via Zemst en 

Weerde naar Elewijt te trekken. Het eerste 

bataljon krijgt hierbij de opdracht om 

bruggenhoofden te installeren aan de brug 

van Weerde. Omstreeks 16 uur dringen de 

eerste soldaten Weerde binnen, waar ze op 

Duits mitrailleurvuur onthaald worden dat 

komt vanuit de bossen iets verderop. Om 

16.15 uur slaagt de compagnie van Valère er 

niettemin als enige in om de brug over te 

steken en positie in te nemen. Wat volgt is 

een kat-en-muisspel tussen de overstekende 

Belgen en de terugslaande Duitsers. Ook de 

volgende dag brengt geen soelaas, want de 

Duitsers voeren hun beschietingen verder op. 

Onder een regen van kogels en 

brisantgranaten moeten de Belgen zich 

halsoverkop terugtrekken. In deze chaos 

verdrinken talloze manschappen in de Zenne. 

De teller tikt verder aan; ditmaal zijn er 832 

doden en vermisten. 

Voor sommigen hoeft het dan al lang niet 

meer. Louis Comhaire, een korporaal in het 

12de linieregiment, schrijft begin september in 

zijn dagboek dat ze bij Duffel te horen krijgen 

dat er ergens een lijk in de buurt ligt. Na een 

korte zoektocht vinden ze het stoffelijk 

overschot van Jan Baptist Demeur, die net als 

Valère tot de 3/I/2 behoort. Op 28 augustus 

heeft de man nabij de lokale papierfabriek zijn 

schoen uitgetrokken en met de teen de haan 

overgehaald terwijl de loop van zijn geweer op 

zijn borst gericht is. Deze toevallige 

ontdekking doet me beseffen dat de zenuwen 

bij velen toen al hun houdbaarheidsdatum 

hadden overschreden. Diezelfde zenuwen 

worden overigens nog maar eens danig op de 

proef gesteld tijdens de tweede uitval uit 

Antwerpen. Op 12 en 13 september moet het 

2de linieregiment de Duitsers immers 

aanvallen vanuit het bos van Schiplaken. De 

vijandelijke overmacht is eens te meer te 

groot, en de Belgen moeten zich 

noodgedwongen terugtrekken. Dit bevel 

bereikt echter niet het bataljon van Valère, 
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waardoor het de hele nacht alleen vastzit in 

het bos en nu en dan een felle beschieting te 

verduren krijgt. Pas de volgende ochtend zal 

het haastig de aftocht kunnen blazen. Het 

bataljon zal hiervoor  overigens een eervolle 

vermelding krijgen op het dagorder van 16 

september.  

De IJzerslag en de loopgravenoorlog 

Begin oktober wordt duidelijk dat Antwerpen 

de Duitse aanvallen niet langer kan afslaan. 

Koning Albert I overweegt een overgave, maar 

besluit uiteindelijk om met zijn leger naar de 

laatste Belgische verdedigingslijn aan de IJzer 

te trekken. Van de meer dan 200 000 soldaten 

bij het begin van de oorlog zullen er maar 75 

000 in de Westhoek aankomen. De anderen 

zijn gedood, gewond, vermist, gevangen of 

naar Nederland gevlucht. Onder die 

overgebleven soldaten bevindt zich nog altijd 

Valère, die samen met het 2de linieregiment de 

grillige S-bocht tussen Schoorbakke en 

Tervaete moet verdedigen. De Duitsers willen 

absoluut doorstoten naar de Franse havens en 

halen daarom nog eens alles uit de 

munitiekast. Vanaf 18 oktober beginnen de ze 

de Belgische linies te bestoken. Dag na dag 

wordt de strijd intenser. Snoeck schrijft op 21 

oktober dat de situatie stilaan onhoudbaar 

wordt: ‘We zijn hopeloos ontredderd en 

hebben drie dagen niets meer gegeten of 

gedronken. […] We zijn geen mensen meer, 

maar duivels in lompen, zwart van modder, 

zweet en regen. […] Makkers worden in de 

lucht geslingerd als waren het strohalmpjes. Ik 

zie hun afgerukte ledematen en bloed, veel 

bloed over het slagveld vergoten. Overal 

liggen schedels verspreid, het is afschuwelijk.’1 

Hoe vaak ik deze woorden ook herlees, ik kan 

me gewoonweg niet voorstellen wat voor een 

hel dit voor Valère moet geweest zijn.  

                                                           
1 Gysel (André), In de modderbrij van de IJzervallei, 
oorlogsdagboek 14-18 van onderluitenant Raoul 
Snoeck, , pagina 48, Snoeck-Ducaju, Gent, 1998. 

Terwijl de Belgen tot aan de spoorwegberm 

tussen Nieuwpoort en Diksmuide gedreven 

worden, beslist het opperbevel op 25 oktober 

om de IJzervlakte te inunderen. Het zal de 

redding van het laatste stukje vaderland 

betekenen, en de soldaten de mogelijkheid 

geven om toch enigszins tot rust te komen. 

Tijdelijk zit ik vast, want de 

regimentsgeschiedenis, tot nu toe mijn 

hoofdbron, eindigt hier. Na veel speurwerk in 

de bibliotheek bots ik echter op het dagboek 

van René Deckers, een nieuwe getuige die 

vanaf 11 december als vrijwilliger in de 

compagnie van Valère en zijn makkers 

terechtkomt. Een gelukstreffer van formaat, 

en bovendien blijkt Deckers nog eens een 

goede schrijver te zijn die bijna dagelijks 

noteert wat zijn compagnie, en dus Valère, 

beleeft. Zo moeten de mannen op 21 

december dwars door het inundatiegebied 

naar de voorposten in Sint-Joris trekken. Het 

terrein is allerminst aantrekkelijk: ‘Hier en 

daar liggen lijken te rotten en in poelen 

worden andere gaar in eigen vocht, onder 

andere het opgezwollen lijk van een jager te 

voet.’2 Uiteindelijk bereiken ze hun voorpost, 

een kapotgeschoten hoeve. De volgende dag 

krijgen ze een beschieting te verwerken, want 

de vijand heeft beweging opgemerkt. De 

mannen moeten zich daarom de hele dag plat 

in de modder houden. Een varken dat daar ligt 

te vergaan, wordt op zeker ogenblik drie 

meter verder gegooid door een ontploffing. 

Pas ’s avonds kunnen ze weer weg, en dan 

moeten ze nog eens kilometers te voet naar 

Adinkerke voor ze mogen rusten. 

Deckers is een universiteitsstudent uit een 

gegoed milieu, en beseft algauw dat 

beschaving een oppervlakkig laagje vernis is 

dat snel verdwijnt tijdens de oorlog. Op 6 

februari 1915 schrijft hij dat zijn compagnie 

                                                           
2 Gysel (André), Deckers’ Dagboek, notities van een 
oorlogsvrijwilliger, pagina 34, Snoeck-Ducaju, Gent, 
1999. 
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bestaat uit ‘mensen zonder opvoeding, 

simpelen en brute smeerlappen die bij wijze 

van grap scheten in je gezicht laten.’3 Die 

opmerking lijkt denigrerend, maar Deckers 

voegt eraan toe dat enkel de kameraden van 

je compagnie het mogelijk maken om deze 

ellende te overleven. Ook hij beseft dat dit de 

enige omgeving is waar je als soldaat de 

warmte van kameraadschap zal vinden. Op 1 

maart moeten Valère en de zijnen naar het 

strand van Sint-Idesbald voor een koninklijke 

inspectie. In tegenstelling tot augustus van het 

jaar ervoor zijn nu ook prins Leopold en 

koningin Elisabeth aanwezig bij de 

plechtigheid. Hoewel Deckers meer en meer 

een antimilitarist aan het worden is, moet ook 

hij toegeven dat hij ontroerd raakt door de 

edelmoedigheid en het respect waarmee de 

koning over het regiment praat. Helaas is de 

vreugde van korte duur. In de namiddag moet 

de 3/I/2 alweer grondwerken aan het front 

uitvoeren. Pas vier weken later zullen ze 

kunnen genieten van anderhalve maand rust 

in De Panne.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
1 Gysel (André), In de modderbrij van de IJzervallei, 
oorlogsdagboek 14-18 van onderluitenant Raoul 
Snoeck, , pagina 48, Snoeck-Ducaju, Gent, 1998. 
2 Gysel (André), Deckers’ Dagboek, notities van een 
oorlogsvrijwilliger, pagina 34, Snoeck-Ducaju, Gent, 
1999. 
3 Gysel (André), Deckers’ Dagboek, notities van een 
oorlogsvrijwilliger, pagina 47, Snoeck-Ducaju, Gent, 
1999. 
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Door de gasaanvallen in april 1915 komt de 

sector Steenstrate onder druk te staan. Het 2de 

linieregiment wordt op 28 juni om die reden 

naar de regio rond Reninge en Noordschote 

gestuurd om de troepen te versterken. Vooral 

Drie Grachten, waar de Belgen bijna op de lip 

van de Duitsers zitten, is een plek in de 

frontlijn die een kwalijke reputatie geniet. In 

de maanden die volgen valt te lezen dat heel 

wat mannen van Valères compagnie gewond 

raken of gedood worden in een modderpoel 

die maar niet verdwijnt. Ook de angst voor 

gasaanvallen zit er diep in. De mannen krijgen 

hiervoor primitieve gasmaskers die ze vaak 

moeten opzetten als oefening. Op 8 

september gaat Valère met zijn compagnie 

naar de begrafenis van een gesneuvelde 

makker. Ondanks de alomtegenwoordige 

dood gaat het leven aan het front gewoon 

door. Op 14 september bouwt Valères 

compagnie zelfs een feestje in een weide in 

Gijverinkhove. ‘Iedereen is opgewekt en 

vanavond blijft niemand in het kantonnement, 

de soldaten amuseren zich in de omliggende 

dorpen,’4 zo schrijft Deckers. Wellicht is dit de 

laatste keer dat Valère even kon ontsnappen 

aan het infernale leven in de loopgraven.  

Op 26 september worden Audomar en zijn 

echtgenote Rachel Bert in bezet Harelbeke 

ondertussen de trotse ouders van een zoon, 

die ze naar hun (schoon)broer aan het front 

noemen. Oom Cesar Derveaux wordt opnieuw 

aangezocht om peter te worden. Soldaat 

Valère zal zijn naamgenoot-neefje echter 

nooit zien, want nauwelijks een week later zal 

hij sneuvelen. Op 5 oktober beschrijft Deckers 

de omstandigheden waarin dat gebeurt: ‘De 

2de ’s avonds komen we in de 

gevechtsloopgraven aan, mijn sectie krijgt de 

7de toebedeeld. […] Gedurende meer dan een 

uur bevonden we ons ’s nachts nog vóór de 

                                                           
4 Gysel (André), Deckers’ Dagboek, notities van een 
oorlogsvrijwilliger, pagina 135, Snoeck-Ducaju, 
Gent, 1999.  

voorposten om zonder enige dekking 

prikkeldraad te plaatsen. Er werd voortdurend 

geschoten en de kogels sisten om ons heen 

zodat twee man van de sectie werden 

getroffen. In de gevechtsloopgraaf viel een 

dode: Devaux en een gewonde: Opsomer.’5 

Het militair dossier van Valère, dat ik via het 

Kwartier Koningin Elisabeth in Evere bekom, is 

iets rauwer in zijn formulering: 

‘Doodsoorzaak: geweerkogel in het hoofd.’ 

Nog dezelfde dag wordt Valère begraven in 

graf 168 op het militair kerkhof van Reninge. 

Voor zijn offer zullen de vijf broers en zussen 

overigens na de oorlog nog 1125 frank krijgen, 

of 75 frank per gevochten maand. Een magere 

troost.  

Toch is hiermee de kous nog niet af. Zo vraag 

ik me af wanneer het slechte nieuws is 

doorgesijpeld bij vrienden en familie. Onder 

de Harelbekenaren aan het front ging dat 

blijkbaar vrij snel. Zo schrijft de Harelbeekse 

brancardier De Bus op 10 oktober 1915 in zijn 

dagboek dat hij gehoord heeft dat ‘Derveaux is 

doodgeschoten door een bal tegen 

Noordschote.’ In het bezette België ging dat 

begrijpelijkerwijs iets moeizamer. De 

dodenlijsten van het Rode Kruis, de archieven 

van Ingelmunster en Harelbeke, én het 

Koninklijk Legermuseum in Brussel bieden 

geen soelaas. Blijft enkel het vermoeden dat 

het ‘in 1916’ moet geweest zijn. Voor mij ligt 

immers een vergrote foto van Valère in 

uniform, waarop duidelijk te zien is dat een 

laurierblad en de jaartallen 1914, 1915 en 

1916 er achteraf op geschilderd zijn. Ik kan me 

moeilijk inbeelden dat de familie die fout 

opzettelijk heeft gemaakt, dus wellicht heeft 

mijn overgrootvader nog tijdens de oorlog die 

jaartallen er laten opzetten.  

                                                           
5 Gysel (André), Deckers’ Dagboek, notities van een 
oorlogsvrijwilliger, pagina 148, Snoeck-Ducaju, 
Gent, 1999. Navraag bij André Gysel leerde dat 
Deckers inderdaad Devaux en niet Derveaux 
schrijft. Opzoekingswerk in diverse archieven 
toonde aan het effectief gaat om Valère Derveaux.     
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Audomar zal in die periode overigens niet 

alleen rouwen om zijn broer. Ook zijn 3-jarige 

zoon Valère zal kort na de Wapenstilstand op 

12 januari 1919 overlijden. Volgens de 

familiale overlevering was dit te wijten aan 

een ‘vuile ziekte die de Engelsen hadden 

meegebracht.’ Ik vermoed sterk dat dit de 

Spaanse griep was. Voor Audomar moet het 

verlies van zowel broer als zoon Valère een 

harde noot geweest zijn. Op 5 oktober van 

datzelfde jaar wordt mijn grootvader Maurice 

geboren die Valère als tweede naam krijgt. 

Deze naam zal heel zijn leven ook zijn 

roepnaam zijn. Deze derde Valère zal in 2007 

op 88-jarige leeftijd overlijden. 

De laatste rit  

De archieven zijn doorploegd, de 

oorlogsliteratuur is gelezen. Toch ontbreekt 

nog de kers op de taart. Ik stap in mijn auto en 

rij richting Hoogstade. Ik passeer wegwijzers 

waarop Ieper en Passendale aangeduid zijn, 

plaatsen die voor eeuwig in het 

oorlogsgeheugen van de mensheid staan 

gegrift. Iets verder stop ik eerst in 

Noordschote aan de brug ‘Drie Grachten’. Het 

is in dit onooglijke gehucht dat Valère op het 

veld van eer is gevallen, zoals dat zo mooi 

heet.  

 

 

 Loopgravenkaart van regio Noordschote. Loopgraaf 7 bevindt zich links onderaan (net boven de N 

van centre). (Archief R. Lampaert).  
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In de verte denderen bussen vol toeristen 

naar een volgende lieu de mémoire, maar hier 

is het ijzig stil. Ik neem er Deckers’ dagboek op 

pagina 138 bij. Volgens de schets bevond 

loopgraaf 7 zich op ongeveer 50 meter van de 

Ieperlee, inderdaad niet ver van hot point Drie 

Grachten. Ik neem er ook de loopgravenkaart 

bij die de heer Lampaert mij digitaal heeft 

bezorgd. Dankzij beide plattegronden heb ik 

een sterk vermoeden waar Valère ongeveer is 

gesneuveld, maar dichter dan een straal van 

100 meter geraak ik niet. Geeft niet. De open 

vlakte vertelt me meer dan genoeg.  

Van daaruit rij ik naar Reninge op een oude 

weg die honderd jaar geleden ook het laatste 

traject van Valère moet geweest zijn. Het kost 

me wat tijd, maar ik vind uiteindelijk het 

voormalige kerkhof dat in 1968 werd 

opgedoekt. Het is hier dat Duitse granaten 

volgens Richard Clarysse op 25 juni 1916 de 

eeuwige rust van de doden verstoorden: ‘In de 

namiddag ging ik […] naar een kerkhof zien 

van soldaten. Daar lagen er nog twee 

begraven van Harelbeke, met name Desnyder 

Jean van het 4e linie en Derveaux Valère van 

het 2e linie, [...]. Wanneer ik op het kerkhof 

stond schoot er juist een batterij die erachter 

staat. Het groot kruisbeeld welke op het 

kerkhof stond vloog gans in stukken, verwoest 

door een Duits projectiel.’6 Ik loop het centrale 

pad tot achteraan af. Hier zijn een paar 

decennia geleden voorouders van mij op exact 

dezelfde plaats hun broer, neef of oom komen 

bezoeken. Dat weet ik, omdat er nog een foto 

bewaard is gebleven waarop het 

oorspronkelijke graf staat afgebeeld. Pas in 

1921 werden alle graven voorzien van een 

uniforme arduinen grafzerk, en dus heeft de 

familie die foto net na de oorlog genomen. In 

het opgeknapte onthaalhuisje is er enkel een 

                                                           
6 Onuitgegeven dagboek van Richard Clarysse, 
geciteerd op pagina 220 in Op weg naar de 
zevende divisie (Roger Lampaert, De Krijger, Erpe, 
2007).  

herdenkingsbord dat de bezoeker eraan 

herinnert dat dit ooit een begraafplaats was. 

En ja, daarop staat ook de naam van Valère 

vermeld.  

 

 

 

 

 

Het einde van de queeste is nabij. Een half uur 

later rij ik Hoogstade binnen en verwacht 

spoedig mijn eindpunt bereikt te hebben. Iets 

verder zie ik links een klein zijwegje met een 

nog kleinere wegwijzer. Ik sla af en kom in de 

Brouwerijstraat terecht, waar zich het militair 

kerkhof bevindt. Nee, hier zal je niet de 

toeristenmassa met fototoestel in de aanslag 

zien, zoals op Tyne Cot Cemetery wel het 

geval is. Ik zou zelfs niet weten hoe een bus 

hier kan draaien of keren. De paar honderd 

gesneuvelden hebben een typisch Belgische 

Het eerste graf van Valère Derveaux in 

Reninge. Zijn allerlaatste rustplaats kwam in 

er in 1968 toen hij naar het Belgisch militair 

kerkhof in Hoogstade werd overgebracht. 

(Archief familie Derveaux) 
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eindbestemming gekregen: mooi weggestopt 

achter de lintbebouwing. Ik stap uit, betreed 

de begraafplaats en zie wel wanneer Valère 

mijn pad kruist. Ik besluit eerst de rechterkant 

af te wandelen. Een voor een bekijk ik de 

namen op de bronzen platen. Allemaal jonge 

twintigers waaraan zonder twijfel telkens een 

groot(s) verhaal vasthangt. Op het einde van 

de rij sla ik rechtsaf en loop nu in het uiterst 

rechtse wandelpad. Halverwege rem ik af, ik 

was er bijna gepasseerd zonder er acht op te 

slaan. Daar ligt hij, met uitkijk op het 

platteland en mooi in de schaduw van de 

bomen. 

Hij is een van de weinigen op het kerkhof die 

ook een Y op zijn graf heeft staan. Dat 

betekent dat hij postuum een medaille kreeg 

voor zijn bijdrage tijdens de IJzerslag, en dat 

hij er dus van in het begin al bij was. Dit 

eindstation is beklemmender dan eerst 

gedacht. Wat immers begon als een 

eenvoudige nieuwsgierigheid is geëindigd in 

een intense zoektocht naar het leven van een 

weeskind dat op zijn eigen manier een weg in 

harde tijden probeerde te vinden. Wie dus 

ooit eens een naam op een monument leest is 

hierbij gewaarschuwd. 
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