
OPMERKELIJK - VERGEET HET WK IN BRAZILIË: DE WESTHOEK IS DE PLACE 
TO BE VOOR VOETBALFANS IN 2014 

Voetbalmatch uit 1914 wekt beroering 

09/05/2014 (DS Avond) 

Van Prins William en Eden Hazard tot Uefa-voorzitter Michel Platini en de Premier 
League: veel schoon volk is geïnteresseerd in het voetbal in de Westhoek. Daar 
trapten Engelse en Duitse soldaten een balletje tijdens de Eerste Wereldoorlog in 
1914. Zowel Ieper als Mesen plant herdenkingen. En beide gemeenten vinden hun 
herdenking de beste. 

 

De Britse Prins William heeft zich, samen met onder meer Rode Duivel Eden Hazard en 

Arsenal-spits Theo Walcott, achter de herdenking van de ‘Christmas Truce’ geschaard. 

Dat lezen we vandaag in de Britse pers. William wil jonge schoolgangers bijleren over een 

opmerkelijk historisch feit. 

In 1914 werd de Eerste Wereldoorlog in enkele steden in België en Frankrijk onderbroken 

voor een potje voetbal en enkele pinten om kerstmis te vieren. Het verhaal wil dat rond 

kerstdag 1914 een bal het niemandsland oprolde tussen de frontlinies van de Duitsers en 

de Engelsen. Het was het begin van een partijtje voetbal, al waren er geen doelen en al 

werd er geen score bijgehouden, volgens ooggetuigeverslagen. 

Slagveld 



Dat gebeurde in de streek rond Ploegsteert en Mesen. Nu, 100 jaar later, moet die 

befaamde voetbalmatch gevierd worden, zo vinden ze niet alleen over het Kanaal maar 

ook bij ons, zowel op het lokale, het Vlaamse als het federale niveau. 

In Mesen zal men het voormalige gemeentelijk voetbalveld renoveren en klaarstomen 

tegen dit najaar. Matti Vandemaele is directeur van Peace Village Mesen en trekt het 

gebeuren: ‘Dat veld ligt op enkele honderden meters van het slagveld, van de plek waar 

gevoetbald werd door Duitsers en Engelsen. Bedoeling is om een tastbare plek te creëren 

die refereert aan de kerstbestanden van 1914. Voetbal is bovendien een ideale manier om 

jongeren het verhaal van de oorlog te vertellen – wat niet vanzelfsprekend is.’ 

Premier League 

Tot zover Mesen. In december 2013 kondigde de Premier League aan een voetbalveld aan 

te leggen in West-Vlaanderen. Dat initiatief blijkt echter los te staan van het veld in 

Mesen. Vandemaele: ‘Wij willen een duurzaam project en zijn niet geïnteresseerd in 

bekende koppen die willen scoren.’ 

Hallo, Luc Dehaene, verbonden aan KVK Westhoek en voormalig burgemeester van 

Ieper? ‘Wat er in Mesen gepland staat, weet ik niet, maar wij hebben een exclusieve 

overeenkomst met de Premier League, de Britse eerste klasse. Er wordt eerst een 

selectietornooi gespeeld met twintig ploegen en daarna het ‘Christmas Truce 

Tournament’. Daar nemen zes topploegen uit heel Europa aan deel – denk aan het niveau 

van Manchester United. Al gaat het wel om jongeren jonger dan elf jaar.’ De Premier 

League laat speciaal daarvoor een kunstgrasveld aanleggen bij KVK Westhoek. Dehaene: 

‘Een mooi financieel geschenk van 430 000 euro plus btw.’ 

John Cale 

Ook in Mesen plannen ze nochtans tien tot vijftien voetbaltornooien. Vandemaele: ‘In de 

laatste week van augustus nemen soldaten van twee regimenten die er in 1914 bij waren, 

het tegen elkaar op: een Duits en een Brits regiment. Een erg symbolische wedstrijd die 

de kleine vrede toont in een grote oorlog. In december hebben we ook een optreden van 

John Cale(ex-lid van The Velvet Underground, red.)’. 

Twee verschillende terreinen met twee verschillende invullingen, dus. En dan is er nog 

Uefa-voorzitter Michel Platini. Die liet al weten regeringsleiders van België, Frankrijk, 

Duitsland, Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk te zullen uitnodigen om ‘the 

Christmas Truce’ te vieren. Zowel bij KVK Westhoek als in Mesen weten ze niet hoe dat 

precies zit. Zeker is dat Platini in de Ieperse Sint-Maartenskathedraal een toespraak zal 

houden en een filmpje zal tonen. ‘Wij zullen de soldaten die een eeuw geleden hun 

menslievendheid toonden door een potje voetbal te spelen, eren’, zo zei Platini. 



Iedereen wil dus een graantje meepikken van een potje voetbal dat in 1914 werd gespeeld. 
 


