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1918 EN HET BELGISCH EINDOFFENSIEF
Het Belgisch leger voor 1918
In november 1914, na de Slag aan de IJzer, telde het 
veldleger nog minder dan 70.000 manschappen. 
De materiële situatie van het leger was rampzalig: 
ongeschikte uitrusting, onvoldoende wapens en 
munitie, slecht eten, weinig soldij en gebrekkige 
accommodatie. Koning Albert zag de toestand van 
zijn leger en besefte dat deelname aan geallieerde 
operaties moeilijk was. Daarbij kwam nog dat hij zo 
veel mogelijk vasthield aan zijn neutraliteit om in het 
geval van een Duitse overwinning toch nog een zo 
gunstig mogelijke oplossing voor België te kunnen 
bedingen.

In 1915 en 1916 hield het leger zich aan het IJzerfront 
vooral bezig met stellingbouw, waaronder het vullen 
van de iconische ‘vaderlandertjes’. Door een gebrek 
aan echte operaties sloeg de verveling echter toe, 
wat in combinatie met de slechte leefomstandighe-
den leidde tot een lage moraal en veel disciplinaire 
problemen. Tegen deze achtergrond kiemde ook de 
Vlaamse beweging.

Door hulp van de geallieerden, betere opleiding 
en beter materiaal ging de algemene toestand 
van het leger er in 1917 sterk op vooruit. Dit wierp 
zijn vruchten af. In april 1918 deden de Duitsers 
een laatste ultieme poging om het vastgelopen 
Westelijk front te doorbreken. Overal boekten 
ze grote terreinwinst met onder meer ten zuiden 
van Ieper de verovering van de Kemmelberg 
op de Fransen. Enkel tegenover de Belgen bij 
Merkem werd nauwelijks vooruitgang geboekt. 
Het Belgisch leger leek herrezen. Uiteindelijk 
mislukte het Duitse offensief en keerden de kri-
jgskansen. Koning Albert trok nu volop de kaart 

van de geallieerden en zijn leger werkte actief mee 
aan de voorbereidingen voor een alomvattend Eindof-
fensief.

Naar het Eindoffensief
De leiding over het groot offensief werd voor het eerst 
toevertrouwd aan één gemeenschappelijke opperbe-
velhebber: de Franse Maarschalk Ferdinand Foch. 
Koning Albert kreeg het bevel over de geallieerde ‘Le-
gergroep Vlaanderen’ met daarin het Belgisch leger, 
het even grote Britse Tweede leger (10 Britse + 2 US di-
visies) en 2 Franse korpsen (6 divisies) plus cavalerie.

Aan de vooravond van het Eindoffensief telde het 
Belgisch leger 170.000 manschappen, die ingedeeld 

waren in één cavalerie- en zes legerdivisies.

Deze laatste bestonden uit elk twee infanteriedi-
visies die verder opgesplitst waren in telkens 3 
regimenten van elk ca. 2.000 man. Elke legerdi-
visie beschikte ook over drie artillerieregimenten 
en één brigade zware artillerie, samen goed 
voor meer dan 1.000 geschutstukken. Het leger 
had tevens de beschikking over bijna 30.000 
paarden, 100 vliegtuigen en aanzienlijke hoe-
veelheden geniemateriaal. Het Belgisch leger 
van 1918 was dus een strijdmacht van betekenis 
geworden.

Aan de overkant hadden de Duitsers in het voor-
jaar van 1918 al hun tijdens de Slag van Passendale 
verloren gegane terrein teruggewonnen. Ze orga-
niseerden hun verdediging op de resten van de oude 
linies van 1917, gelegen op de midden-West- Vlaamse 
heuvelkam. Voor Roeselare lagen die op de hoogten 
rond Stadenberg, Westrozebeke, Passendale, Zonne-
beke en Moorslede. Pas nadat deze doorbroken 
waren, zou in een tweede fase afgedraaid worden in 
de richting van de kust.
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Fase I: 28 september - 4 oktober 1918
Op 28 september 1918 begon om 2.30 uur een nooit 
geziene artilleriebeschieting, drie uur later gevolgd 
door een algemene grondaanval. Op het Belgisch 
aanvalsfront tussen Diksmuide en de weg Ie-
per-Zonnebeke opereerden in totaal negen Belgische 
divisies met drie Franse in reserve, verdeeld over drie 
groeperingen (Noord, Centrum en Zuid). Zes Britse 
divisies verlengden de hoofdaanval naar het zuiden.

De eerste Duitse stelling, verdeeld over drie linies 
(Franken-, Preussen- en Bayernstellung) werd al 
tegen de middag ingenomen. De hevigste gevechten 
vonden plaats rond Houthulstbos en Passendale, die 
beide pas op 29 september volledig konden 
ingenomen worden. Hiervoor kregen de 
Karabiniers en Grenadiers de vermelding 
‘Passchendaele’ op hun vaandel.

De twee linies van de tweede Duitse stelling 
(Flandern II) vielen op 29 en 30 september. 
Tot 4 oktober werd nog tevergeefs gepoogd 
om ook de derde Duitse stelling (Flandern I) 
voor Roeselare te doorbreken.

De balans van de eerste fase was vrij posi-
tief met 12 tot 15 km vooruitgang, ca. 6.000 
krijgsgevangenen en grote hoeveelheden 
buitgemaakt materieel.

Fase II: 14 - 20 oktober 1918

Op 14 oktober werd de tweede fase van het offensief 
ingezet, zonder voorbereidende artilleriebeschietin-
gen. Na het doorbreken van de Flandern I Stellung 
moest heel het front vooruitschuiven met de lijn Roe-
selare-Tielt-Gent als centrale as. De verovering van 
Roeselare kwam toe aan het nieuw gevormde ‘Armée 
française en Flandres’, dat ongeveer even sterk was 
als het Belgisch leger en het Britse Tweede leger. Het 
waren deze Fransen die na hevige gevechten Roese-

lare konden innemen.

Ten zuiden van Roeselare sloten Belgische 
troepen aan tot Ledegem, waar de Britten het 
overnamen met daartussen ook steeds meer 
Amerikanen. Na de overschrijding van het 
kanaal Roeselare-Leie werd overal snel voo-
ruitgang geboekt. Op 19 oktober voerden de 
1ste Gidsen bij Burkel (Maldegem) de laatste 
cavaleriecharge van de oorlog uit. De volgende 
dag kon geconsolideerd worden bij het Aflei-
dingskanaal van de Leie en meer naar het zui-
den zelfs een heel stuk ten oosten van de Leie.

In deze tweede fase verlieten de Belgen ook 
definitief hun stellingen achter de IJzer om 
eerst langs de kust en daarna vanuit het 

noordwesten landinwaarts te trekken. De tweede fase 
van de strijd werd symbolisch afgesloten met twee 
koninklijke bezoeken aan het bevrijde Brugge op 21 
en 25 oktober 1918.
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FASE III: 31 oktober - 11 november 1918
Op 31 oktober 1918 probeerden Belgische en Franse 
troepen tevergeefs om het Afleidingskanaal van de 
Leie over te steken.

Meer naar het zuiden slaagden Frans-Amerikaanse en 
Britse troepen er wel in om de Schelde te bereiken, 
na oponthoud rond Waregem. Uiteindelijk zouden 
Amerikaanse troepen de Schelde oversteken bij Eine 
(Oudenaarde), waar later de Ohiobrug gebouwd 
werd. Hierdoor moesten de Duitsers in het noorden 
op 2 november massaal terugtrekken achter het 
kanaal Gent-Terneuzen. De Belgen, 
die in deze laatste fase maar een 
beperkte rol toebedeeld kregen, 
volgden de aftocht op de voet. 
Zo bereikten ze op 3 november 
eveneens het kanaal Gent-Ter-
neuzen.

Een volgende fase in het offen-
sief kwam er niet meer. Brussel 
en het thuisfront waren in de 
greep van marxistische en anar-
chistische revoltes, waardoor de 
Duitse divisies onmogelijk nog 
verder weerstand konden bie-
den. Op 11 november trad om 11 
uur een wapenstilstand in. Twee 
minuten daarvoor sneuvelde bij 
Mons nog de Canadees George 
Price, niet ver van de plaats waar 
in 1914 ook het eerste Britse 

militair slachtoffer van de oorlog op Belgische bodem 
gevallen was.

Balans
Tijdens het Eindoffensief telde het 
Belgisch leger ongeveer 30.000 
slachtoffers, waaronder bijna 3.400 
gesneuvelden en ook veel vermisten. 
Als oorlogsbuit werden 30.000 krijgs-
gevangenen, 1.200 mitrailleurs en 510 
geschutsstukken binnengebracht. Het 
Belgisch aandeel in het Eindoffensief 
dwong internationaal respect af en Ko-
ning Albert kreeg een mythische status. 
De Belgische geschiedschrijving van de 
oorlog zou snel gefocust worden op de 
gebeurtenissen aan het begin en aan 
het einde van de oorlog.

Op 11 november trok in Mons een grote 
overwinningsparade door de stad. Op 

22 november volgde een triomfantelijke in-
tocht van de koninklijke familie in Brussel. De meeste 
Belgische militairen werden in het voorjaar van 1919 
al gedemobiliseerd, maar voor sommigen volgden 
nog enkele lange bezettingsmaanden in Duitsland. 
Met inbegrip van hun diensttijd waren zij tot zeven 
jaar onder de wapens geweest. Daarna begon een 
lange en vaak moeilijke terugkeer naar de burger-
maatschappij.


