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De beschr ijv ing van he t Kä t he Kol lwitz
wandel - en fietspad (10 km in de omgeving
van Vladslo) is verkrijgbaar op de Diks
muidse Dienst voo r Toerisme.

INFO :

Het Duits Militair Kerkhof te Vladslo
Diksmuide is vrij toegankelijk .
Ind ie n het kerkhofportaal gesloten i s,
kunt u vlakbi j, bi j de fami I ie Museeuw,
Hout lands traa t 3, te recht voor de sleute l.

De "Volksbund Deutsc he Kriegsgräberfürsor
ge" met als adres Postfach 103840 te 3500
KasseI - Duitsland, beheert het kerkhof.

Toeristische rondle idingen kunnen aange
vraagd wo rden op de Diksmuidse Dienst voor
Toeri sme, Grote Mark t 28 te 8600 Di ksmui
de. Telefoon : 051/510088 of 051/503814.
He t kerkhof i s een ideal e haltep laats
t i jdens een begele ide rondrit met als
t hema 14-18 of een daguitstap in Di ksmu i
de.

Deze monumentale treurnis behoort in zi j n
eenvoud van vorm en l i j n en de omgev ing
tot de ont roerendste beeldhouwwerken die
kunnen aangetro f fen worden.

In 1956 we rden de beelden eveneens van
Es en naar Vladslo gebracht. Ze beho ren
nog steeds aan de famili e Kollwitz toe.

De VADER, Peters eigen vader, wordt er
voorgesteld . Het hoofd uit de opgetrokken
schouders, neerblikkend op de du izenden
graven, waaronder dat van zi j n Zoon i n het
onmiddel l i jk berei k van zij n ogen.
Zi jn gelaa tstrekken verraden zij n machte
loosheid t egenover de oorlog , ingevallen
wangen, en een verbeten trek aan de mond,
houdt de armen krampachtig om het lichaam.

De MOEDER toont het I eed van Käthe ze1f.
KnieI end voorovergebogen, de ogen neerge
s lagen. De rechte rhand drukt haar wi j de
manteI di cht tegen haar wang aan. Haar
treurkleed heeft s lec hts 2 t ot 3 plooien
nodig om het verdr i et van haar Ienden te
laten gl ijden. Ze krui st haar armen over
de borst , aI s het ware om het snikken te
bedwingen.



HET DUITS MILITAIR KERKHOF TE VLADSLO

Aan de rand van het Praetbos, bevindt zich
het prachtig onde rhouden Duits Militair
kerkhof van Vladslo, waar 25.638 Duitse
soldaten rusten die tijdens de Eerste We
reldoorlog vielen.
Het kerkhof is 1,2 hectare groot. Als je
de ingangspoort passeert, ontkom je niet
aan het gevoel een indringer te zijn, die
de stille wijding breekt die over het
kerkhof hangt.
Sommige bezoekers dragen een vredesbood
schap mee, die in het herinneringsboek
wordt geschreven.

To t in 1956 lagen er op dit kerkhof 3.233
Duitse soldaten begraven. Het was een in
drukwekkend kerkhof vol eikenhouten kruis
jes. In de jaren 1955 tot '57 werden de
Duitse kerkhoven, waarmee West-Vlaanderen
doorzaaid was, sterk in aantal verminderd.
Er blijven thans nog alleen die van Hoog
Iede (8 247), Langemark (44· 294), Menen
(47 864) , Vladslo (25 638) en Zeebrugge
over.

Alle Duitse gesneuvelden uit de IJzer
streek werden toen naar het gemeenschappe
lijke kerkhof van Vladslo gebracht.

Om ruimte te winnen, werden alle vroegere
krui sen verwijderd en aanvankel ij k vervan
gen door kle ine houten blokjes bedekt met

een bronzen plaatje, die nauwel ijks boven
de grond reikten, 2 aan 2 lagen er toen
25 638 gesneuvelden , 12 819 houten blok
jes. Ook kwamen hier en daar paarsgewijze
naamloze granieten kruisen.

Alleen één oorspronkelijk kruisje bleef
enige tijd behouden, dat waaronder Peter
Kollwitz rustte. In 1959, zoals Käthe
Kollwitz het zelf zou gewild hebben, werd
dit laatste houten kruisje van het kerkhof
weggehaald. Het bevindt zich in het Ieper
se Herinneringsmuseum {"Sal ient Mu
seum")1914-1918.

In 1971 en '72 werden de houten blokjes op
hun beurt vervangen door huidige arduinen
platen waarin tel kens 20 namen gegrift
staan. EnkeIe van de grani eten krui sen
werden behouden.

KATHE KOLLWITZ

Ze werd als Kät he Schmidt op 8 ju li 1867
te Königsberg geboren, de hoofdplaats van
Oost-Pruisen.
Ze huwde in 1891 met Dokter Kar l Koll wi t z
en verhuisde naar Be r lijn. Haar zoon Hans
zag het levenslicht op 14 me i 1892 en
Peter werd geboren op 6 februari 1896.

Zij werd vooral bekend om haar sociale
bewogenheid en als uitbeeldster van de
mi stoes tanden aIs gevo Ig van oorlogen en
sociaal onrecht.
Ze was één van de belangrijkste expressio
nistische kunstenaars van Duitsland.

Niet alleen het "T reurend Ouderpaar ", maar
ook teken i ngen en houtsneden onderstrepen
het waanzinnige van de oorlog.

Toen HitIer in 1933 "Reichskanzler " werd,
was zij gedwongen de Akademie en haar
leerstoel te verlaten. Haar werken werden
niet meer tentoongesteld. Haar stelling:
' Die eigentlichen Verlierer der Kriege
sind immer die Eltern, die Frauen, die
Mütter ' ("De eigenl ijke verl iezers van de
oorlog zijn alt ijd de ouders , de vrouwen,
de moeders ") was daar niet vreemd aan.
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Haar man Karl sterft op 19 jul i 1940. In
1944 verhuist zij van Berlijn naar Moritz
burg bij Dresden waar zij op 22 april 1945
overlijdt, enkele dagen voor het einde van
de Tweede Wereldoorlog.

HET TREUREND OUDERPAAR

Hoewe I ze kort na de dood van haar zoon
Peter aan het 'Treurend Ouderpaar' begon,
was het pas 18 jaar later dat haar ' ouder
verdriet ' voltooid was. Zij liet de beel
den in 1932 plaatsen op het landelijk
kerkhofje van Esen Roggeveld, waar Peter
sneuvelde en begraven werd.

Uit 2 harde granietblokken, beitelden 2
zachte moederhanden, 2 door eeuwige smart
en afschuw bi j ouders waarvan een Zoon
nooit is weergekeerd.

Een jarenlang rijpingsproces heeft het
moge I ijk gemaakt aan deze moeder, om wat
eerst bedoeld was als een rouwmonument
voor haar eigen gesneuvelde zoon, te doen
uitgroeien tot een aangrijpende elegie
voor alle doden, van alle nationaliteiten,
die als slachtoffer vielen en vallen van
de monsterachtige mensenslachtingen die de
oorloge n zijn.


