
   

 

Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of  per post, gelieve uw adres door te geven via 

desender.decramer@scarlet.be of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkundetorhout.be 
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Van Marinekorps Flandern tot 
Lange Max en vliegveld Torhout  
 

De Eerste Wereldoorlog betekende veel meer op militair gebied dan enkel de stellingenoorlog in de 
Westhoek. Over het gebied van het IJzerfront tot de Nederlandse grens regeerde het illustere 
Marinekorps Flandern. 
 
De opdracht van het Marinekorps was dan ook cruciaal: van hieruit werd de strijd op én in de 
Noordzee uitgevochten, en werden de bevoorradingsroutes naar en van Groot-Brittannië onder vuur 
genomen. De havens Zeebrugge en Oostende werden de uitvalsbasis voor de Duitse onderzee- en 
torpedoboten. Gezien het uitermate strategische belang ervan, bouwde het korps een 
onwaarschijnlijk netwerk uit van gigantische kustbatterijen, bunkers, loopgraven, en vliegvelden. In 
het oosten werd de Hollandstellung aangelegd. De Brugse binnenstad was het zenuwcentrum van 
wat haast een aparte militaire staat leek. De Marine-infanterie-eenheden namen deel aan de Slagen 
bij Ieper en groeven zich eveneens in aan de oevers van de IJzer. 
Redenen voldoende om stil te staan bij het Marinekorps Flandern. Er zal tijdens de voordracht ook 
bijzondere aandacht geschonken worden aan de 38 cm batterij Lange Max of Pommern te Koekelare 
en het vliegveld van Torhout. 
 

 
 

Johan Ryheul (° 1964) wordt internationaal 
aanzien als dé autoriteit over het Marinekorps. 
De eerste versie van zijn boek Marinekorps 
Flandern werd in het Duits uitgegeven en er 
staat ook een Engelstalige versie op stapel. 
Daarnaast schreef hij diverse boeken over de 
Eerste Wereldoorlog die zowel in Vlaanderen 
als Engeland gepubliceerd werden. Hij 
verleende tevens zijn medewerking aan 
documentaires van BBC en History Channel.  
 
Waar: Cultureel Centrum de Brouckere zaal 
Club de B 
Wanneer: woensdag 4 maart 2015 om 20 uur 
Prijs: Leden gratis; Niet-leden betalen € 2,00 
(Ieder lid van het gezin, wordt beschouwd als 
lid.)

Tot dan! 
 
Volgende activiteiten: 
18 april: Heemdag West-Vlaanderen: Schilderskolonie & de Kust (Heist) 
10 mei: Geo Verbanckwandeling (leermeester van André Taeckens) in Gent 
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