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Over het boek
Het boek telt 348 bladzijden en ongeveer 380 illustraties. Het is
een  uitgave van Jan Vancoillie in samenwerking met de heemkring

Wibilinga van Wevelgem.

Begraafplaats Menen Wald
Op de grens van Menen en Wevelgem liggen ongeveer 48.000

Duitse militairen van de Eerste Wereldoorlog begraven. In de

zomer van 1917 legden de Duitsers in een uitgedund bos een be-

graafplaats aan, die de naam “Menen Wald” kreeg. Hier werden

in een jaar tijd (juni 1917 tot juni 1918) officieel 2.664 Duitsers en

30 Britten begraven. Eind jaren '20 en begin jaren '30 werden bijna

4.000 Duitsers van begraafplaatsen uit de omgeving naar Menen

overgebracht. In 1955–1956 werd de begraafplaats opnieuw aan-

gelegd en werden nog eens meer dan 40.000 Duitse doden 

uit Zuid- en Midden-West-Vlaanderen naar Menen gebracht. De

 geschiedenis van deze begraafplaats en van de Duitse dodenzorg

van 1914 tot nu wordt voor het eerst te boek gesteld.

Het eerste deel beschrijft de Duitse gravenzorg van 1914 tot van-

daag. Aanvankelijk kregen heel wat doden een anoniem veldgraf,

maar gaandeweg werd alles beter georganiseerd. Nog tijdens de

oorlog werden verzamelbegraafplaatsen aangelegd en kregen alle

doden een uniform grafkruis. Volgens het Verdrag van Versailles

nam de Belgische overheid de zorg over de Duitse graven over. In

1926 werd een akkoord gesloten met Duitsland waarbij de Duitse

begraafplaatsen opnieuw in hun handen kwamen. Duitsland liet

daarop de begraafplaatsen opnieuw aanleggen. Na de Tweede

 Wereldoorlog was het opnieuw de Belgische overheid die moest

instaan voor het onderhoud van de Duitse graven. Sinds  de jaren

'50 is er een nieuw akkoord met Duitsland omtrent de Duitse

 oorlogsgraven, waarvoor sindsdien de Volksbund Deutsche Kriegs-

gräberfürsorge zorg draagt.

De begraafplaats Menen Wald zelf komt aan bod in het tweede

deel. Ondersteund door een aantal persoonlijke verhalen wordt

een beeld geschetst van de evolutie van Menen Wald. Ook de

 begraafplaatsen die omstreeks 1930 naar Menen werden over -

gebracht, worden belicht. Daarnaast is er heel wat aandacht voor

de evolutie van de begraafplaats sinds 1917. Voor het eerst ook

worden alle religieuze mozaïeken in de kapel uitgelegd.

In het derde deel wordt een overzicht gegeven van alle begraaf-

plaatsen die naar Menen zijn overgebracht in 1955–1956. Hierbij

worden ook vroegere concentraties besproken en er wordt een

korte geschiedenis en beschrijving gegeven. Al deze begraafplaat-

sen worden eveneens aan de hand van historisch fotomateriaal en

tientallen persoonlijke verhalen uitgebreid toegelicht.
Afsluitend zijn er een aantal relevante regelgevende teksten opge-

nomen die een beeld schetsen van de evolutie van 1914 tot vandaag.
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