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 EERHERSTEL VOOR VICTOR REMY ? 

Herman Declerck 

Tijdens Wereldoorlog I werden elf Belgische soldaten gefusilleerd door hun eigen oversten. Nu vragen familiele-

den en historici voor negen van hen excuses aan de Belgische Staat. Waarvoor eigenlijk? Wat halen veront-

schuldigingen honderd jaar later nog uit? Heel veel, vindt hun familie: ‘Deze jongens worden nu bestempeld als 

criminelen en deserteurs. En gewoon vergeten door het land’. 

Die negen werden veroordeeld ofwel voor postverlating ofwel voor insubordinatie. De overige twee werden te-

rechtgesteld voor moord. 

Postverlating of desertie werd omschreven als ’de militair die zijn post verlaten zal zonder zijn wachtorder te 

hebben uitgevoerd’ (artikel 23 van het militair strafwetboek). 

Insubordinatie omschrijft men als ‘de militair die zal weigeren aan de bevelen van zijn overste te gehoorzamen 

of zich opzettelijk zal onthouden deze uit te voeren, wanneer hij met een dienst belast is’ (artikel 28 van het 

militair strafwetboek). 

Recent verscheen ook nog het boek ‘De dood met de kogel’ van Siegfried Debaeke waarin deze elf gefusilleer-

den worden besproken.  

Onder deze negen is ook Victor Remy, een jongen van Farciennes en aan hem beste-

den we hier speciale aandacht omdat hij tijdens de IJzerslag, op 23 oktober, werd 

terechtgesteld op het grondgebied van Pervijze, meer bepaald bij de hoeve ‘Het 

Klein Vogelsteen’(B), op dat ogenblik nog bewoond door landbouwer Pieter Theophiel 

De-     wicke die pas in maart 1915 gedwongen zijn hoeve zou verlaten en vluchten 

naar Frankrijk. Victor Remy werd begraven bij de plaats waar hij werd terechtgesteld 

(A) en op ongeveer 200 meter van de vlakbij gelegen hoeve ‘Het Vogelsteen’ (C). 

 

 

 

 

 

Locatie van de plaats waar Victor Remy begraven werd (A), het Klein 

Vogelsteen (B) en het Vogelsteen (C). 



 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij behoorde tot het derde Linieregiment en was de zoon van mijnwerker Victor Remy en Marie Laviolette.  Op 

22 oktober veroordeelde de Krijgsraad, die te Pervijze zetelde, de 23-jarige soldaat tot de doodstraf wegens 

postverlating ‘pour pouvoir à sa propre sécurité’. 

Krijgsauditeur Gilson had zich eens temeer voor zijn vordering gesteund op het niet meer bestaande Voorlopig 

Reglement van 1799 (!). Het was in deze zaak dat, wegens de afwezigheid van een advocaat, het burgerlijk lid 

van de Krijgsraad, rechter Nols, zijn plaats verwisselde met een officier om de verdediging van de beschuldigde 

op zich te nemen. Verder bestond de Krijgsraad uit een majoor als voorzitter van de rechtbank, twee kapitei-

nen, twee luitenanten, een krijgsauditeur en een griffier. 

Over de zaak bestaat wel een vonnis maar het dossier zelf is zoek. In het vonnis wordt de toegepaste wet be-

schreven als ‘article 12 du règlement provisoire hollandais du 26 juillet 1799, chapitre III’. 

Het vonnis werd ‘s anderendaags voltrokken. 

Hij moest dienen als voorbeeld voor anderen. Hij werd bestraft met de dood omdat hij de gruwel van de oorlog 

psychisch niet meer aan kon. Reeds vanaf half augustus nam hij deel aan zware gevechten tegen de Duitse 

overmacht, onder andere te  Tienen en te Sint-Katelijne-Waver en aan de IJzer waar ze sedert 18 oktober had-

den postgevat.  

De angst werd hem teveel en hij vluchtte weg van de gevechten. Het begrip ‘shellshock’ was nog niet gekend 

en wie angst had - wat gezien de omstandigheden niet meer dan normaal was - werd door de legerleiding aan-

zien als een lafaard. Hij werd gevat door de rijkswachters die achter de linies patrouilleerden en overgedragen 

aan de legerleiding met het gekende gevolg. 

Zo schrijft Raoul Snoeck in zijn dagboek het volgende: ‘… maar de moed heeft zijne grenzen, er zijn er bij ons 

die beginnen te verzwakken, verscheidene vluchten, terwijl zij den ring gendarmen achter de linies doorbreken: 

het zou onmenschelijk zijn de vluchtelingen te veroordelen, want men moet eene buitengewone kracht en 

moed bezitten om toch te blijven en den dood kalm af te wachten’. Dit is geschreven op 25 oktober 1914. 

Twee dagen eerder was Victor Remy terechtgesteld. 

Plan Verschave : de hoek  Booitshoekestraat-Nieuwpoortstraat ten noorden van de Veurne-

straat waar op nr. 183, aan het einde van de dreef het Klein Vogelsteen ligt. 
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Toen Thomas Allewijn in oktober 1919 met zijn gezin van Wulveringem naar Pervijze kwam om het Klein Vogel-

steen her op te bouwen, kwam hij al vlug te weten waar het bewuste graf van Victor Remy lag. Verschillende 

malen kwamen familieleden van hem het graf bezoeken en plaatsten ze er een eenvoudig kruisje. Ze deden dit 

meermaals en telkens werd het kruisje weggehaald, door de militaire overheid zo vertelde Georges Allewijn, 

zoon van Thomas, op zijn beurt aan zijn zoon Erik Allewijn die het verhaal aan ons uit de doeken deed en de 

plaats van het graf heeft aangewezen. 

Nog volgens Erik Allewijn zou het stoffelijk overschot later zijn opgegraven, zo vertelde hem zijn vader, maar 

wanneer en door wie? Als het al werd opgegraven dan moet dit zeker gebeurd zijn met toestemming van offici-

ële instanties en zal er naderhand, mogelijk in Farciennes, de geboorte- en woonplaats van Victor Remy, een 

nadienst gebeurd zijn en een herbegrafenis. 

Of er al dan niet op het gemeentelijk kerkhof van Farciennes een graf bestaat van hem, is ons onbekend. Na-

vraag bij de gemeente leverde geen antwoord op. 

 

 

 

 

  

Links van deze betonnen oprit naar de magazij-

nen van het Klein Vogelsteen—ongeveer ter hoog-

te van de hoek—was het oorlogsgraf van Victor 

Remy. 

De hoeve het Klein Vogelsteen. 450 meter naar 

het noorden ligt de Booitshoeke- straat. 

De hoeve ‘Het Vogelsteen’ die ongeveer 400 

meter ten zuidoosten van het Klein Vogelsteen 


