Hooge Crater
Geschiedenis:

Het Hooge werd reeds zwaar belaagd tijdens de Eerste Slag bij Ieper in het najaar van 1914. In de
periode tussen de lente en de herfst van 1915 verdwijnt de naam Hooge zelden uit de dagbladen en
het is voor lange tijd een van de meest gevreesde plaatsen voor de Britse soldaat. Het is op deze
hoogte dat soldaten aan het westelijk front voor het eerst de gruwelen van mijnen, gas en
vlammenwerpers trotseren.
In de zomer van 1915 is de Britse positie rond Hooge wankel geworden. De Duitsers hebben van
hieruit een onbelemmerd uitzicht over de Britse frontlijn.
Met een beperkte, maar doelgerichte aanval proberen de Britten deze versterkte Duitse stelling uit
te schakelen. Dit resulteert op 19 juli 1915 in een mijnontploffing die door de gespecialiseerde
Tunnelling Companies van de Royal Engineers werd voorbereid. Het resultaat is een diepe krater die
bekend wordt als ‘Hooge Crater’, gelegen op enkele meters van het huidige museum. Deze krater
bestaat helaas niet meer, maar is symbolisch nagebouwd op de militaire begraafplaats Hooge Crater
Cemetery, die zich recht tegenover het museum bevindt

Na een Lockdown, het verplicht thuis zitten, na sluiting van ons centrum, en na allerlei aanpassingen
in het centrum om het voor iedereen veiliger te maken, zagen velen van ons zich terug na 16
maanden.
Op 26 augustus 2021 brachten de vrijwilligers met hun partner van FV-Oostende een bezoek aan de
Hooge Crater te Zillebeke, Ieper.

Dit werd gerealiseerd door onze voorzitter Bernard Legrand en om 09:30hr vertrokken we richting
Zillebeke

Na aankomst werden we getrakteerd op een lekkere koffie.

Na de korte uiteenzetting van Niek brachten we een bezoek aan het museum onder begeleiding van
een uitstekende gids, die ons kon boeien met zijn uiteenzetting over de personen en het materiaal
welke door beide vechtende troepen hebben gebruikt, alsook de problemen welke rezen om de
gewonden van het slagveld af te voeren naar een veilig gebied, waar de verzorging en revalidatie kon
gebeuren.

De wijk ’t Hooge is ontstaan doordat de vele personeelsleden die actief waren op het kasteel (op 50
meter van het huidige museum) in de onmiddellijke nabijheid van hun werk wilden wonen. Er
kwamen winkels, herbergen en een school.
Het kasteel van het Hooge werd voor het eerst vermeld in de geschiedenisboeken in het jaar 1317.
Vanaf 1851 kwam het kasteel en de omliggende landerijen door een huwelijk in handen van de
familie De Vinck, afkomstig uit Antwerpen. Het is Baron Gaston de Vinck die de kapel (nu het huidige
museum) liet opbouwen in 1927, ter vervanging van een barakkapel. Boven het grote ronde raam
aan de voorkant van de kapel zie je nog het wapenschild van de familie De Vinck, bestaande uit 5
vogels (vinken). De kapel en sacristie werden aangebouwd aan de bestaande school. Het
bijgebouwtje met 5 toiletten naast het terras zijn nog een overblijfsel van ver vervlogen tijden op de
speelplaats. Nu is het Instappunt Oost er gevestigd, een bezoekerscentrum om de Ieperboog te
ontdekken.
Eind jaren '70 werd gestopt met lesgeven wegens een tekort aan leerlingen, en in 1989 kwam er ook
een einde aan de kerkdiensten. In 1992 kocht de familie De Smul de gebouwen. Ze openden er trots
het museum Hooge Crater, in samenwerking met Philippe Oosterlinck, op Pasen 1994.
Vanaf januari 2008 zijn Niek en Ilse Benoot-Watteyne de trotse eigenaars. Door de uitbreiding van
het museum en de aankoop van nieuwe collecties laten ze de geschiedenis van het Hooge verder
leven voor de toekomstige generaties.
Het museum

Na het bezoek aan het museum werden we getrakteerd op een lekkere maaltijd waarna we een
bezoek aan de militaire begraafplaats aan de overzijde van het museum.

Nadien hebben we nog een wandeling gemaakt naar de barak.

Geschiedenis:

Het is december 1918 en Daisy is met haar vader en broer Pierre vanuit Versailles naar ’t Hooge
teruggekeerd om een mogelijke terugkeer na de verwoestende oorlog voor te bereiden. Baron de
Vinck vindt bijna niet meer terug waar zijn kasteel vier jaar geleden nog stond, maar zal desondanks
als één van de eersten naar de Westhoek terugkeren en vol goede moed aan de heropbouw
beginnen.
Hij bouwt een betonnen noodwoning van het type ‘Jouret & Speltinckx’ en is als eerste inwoner van
Zillebeke een pionier ‘pur sang’. Door zijn aanwezigheid komen de dorpelingen terug, en herbouwen
ze het Hooge en Zillebeke met volle moed.
Koningin Elisabeth vindt het pionierswerk van Baron de Vinck zo lovenswaardig, dat ze hem een
bezoek brengt in zijn barak.

Barak de Vinck is een alternatieve vakantiewoning, waar alle luxe ontbreekt, geen elektriciteit, geen
stromend water, men leeft er zoals meer dan 100 jaar geleden. Wel heeft men een luxe gedeelte
waar men wel elektriciteit heeft en stromend water en als men het werkelijk niet kan uithouden in
de barak kan men naar een modern gedeelte, wel kost het je dan 100 euro meer.

Helaas voor ons konden we binnen geen bezoek brengen daar deze verhuurd was, maar bij deze toch
enkel foto’s.

Dan ging de wandeling verder naar het monument opgericht op de plaats waar tot op heden de
lichamen begraven liggen van de Officier en zijn drie NCO’s (Non-commissioned officer) en 8 soldaten
van de 177th Tunneling Compagny Royal Engeneers.

Bij deze zou ik graag een dankwoordje richten aan onze voorzitter Bernard Legrand voor deze mooie
en leerrijke dag en ik hoop dat ik mag spreken in naam van alle vrijwilligers.

Bernard bedankt voor deze mooie en leerrijke uitstap.

Dirk de Prince
ICT-coördinator

