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Tot op heden hebben wij nog geen oorlogsdagboek gepubliceerd. Thans kwamen we in het 
bezit van het oorlogsdagboek van Henri EVERAERT, die op 3 september 1980 overleed. 
Het is een zeer bondig dagboek, zodat men meer kan spreken van "oorlogsherinneringen", 
waar alle overbodige details werden weggelaten. Wat tevens ook de publicering in ons 
tijdschrift verantwoordt is het feit dat het hier om de oorlogsfeiten van een Oostends 
regiment gaat. 
Henri EVERAERT werd te Middelkerke geboren in 1892. Aldus " t:aat bet hien?fflm-berin-' 
neringen van iemand die de frontstreek zeer goed kende. Vandaar ook zijn talrijke 
persoonlijke gedachten, zoals "Nieuwjaar in de loopgrachten doorgebracht. 
Mijn blikken richten zich naar Middelkerke, welke ik zeer goed zag staan". De tekst 
is heel eenvoudig. We hebben er kwasi niets aan veranderd, tenzij de spellinge, en 
de schrijfwijze van de gemeenten. We meenden dat we het recht niet hadden de persoon- 
lijke herinneringen van iemand die zonder haat of nijd zijn vreselijk oorlogsrelaas 
neerschreef op onze manier te herschrijven. Het moest blijven zoals het te lezen is in 
een oud zwart "calepingsje". 

0.V. 

• HERINNERINGEN UIT DE WERELDOORLOG 1914-1918 

door  H. EVERAERT, Sergeant. 23ste Linierednent 2de 	 Compunie Belsisch Veldleser ---------- 	 ---------- 

1914 

29 juli 	Binnengeroepen bij het 23ste Linieregiment 2/11 en gekantonneerd in het 
Koninklijk Atheneum van Oostende. 's Avonds ben ik nog thuis geweest. 

30 juli( Nog in het Atheneum en beide dagen nog naar Middelkerke geweest. 
31 juli) 

1 aug. 	Altijd hetzelfde kwartier maar niemand mocht er nog uitg . n. 

2 aug. 	's Morgens revue en een uitgang van Oostende naar Raversijde, Leffinge, Hoge 
Barriere en terug naar het kantonnement. 's .'amiddags had ik het bezoek van 
mijn lieve vader en broeder en van Joseph Rogier en zijn Louize. 's Nachts 
om 1 uur vertrek naar het station en van daar op den trein naar Tienen. 
Oh met wat een droefheid vertrok ik dan en niet wetende voor hoe lang. 

I' 3 aug. 	Aankomst rond de middag. Goede ontvangst in Tienen, van daar te voet naar 
Bost, waar ik voor de eerste maal in lange in_.plvg:- etfign.olar::. 

4 aug. 	De wacht langs de spoorweg. Aankomst van de andere klassen. Ik ben ordon- 
nance van onze Commandant Neurey. 

5 aug. 	Vertrek van Bost naar Oirbeek. Vandaar hebben wij in Gorsoncourt, Overlaar 
en omliggende gemeenten ; wacht gedaan en gekantonneerd geweest. In Over-

tot 	laar bij een molen heeft de Comp. een krijgsgevange genomen, een dragonder 
van de klas van 12. Vele Belgische soldaten komen aan bij ons die in Luik 

16 aug. 

	

	verslagen zijn. In Oirbeek heb ik een spion zien door de kop schieten op 
het kerkhof. 

17 aug. Aankomst der Duitsers, gevechten met onze voorwachten, achteruitgang tot 
in Grimde : alles staat "in vuur en vlam, al ons eten hebben wij moeten 
nalaten, reeds vele gekwetsten en doden van 't regiment en krijgsgevangenen 
ook. 
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