
Privat Leo Ralph Barlett 

26 Nov 1888 - 02 Nov 1918 

 

Op een stralende laat-herfstdag, meer bepaald op 03 Nov begaven een aantal bestuursleden van 

KGRWV zich naar de gemeente Waregem om daar om 11 uur aanwezig te kunnen zijn .  

Om een wellicht veel koudere en onvoorspelbaardere 2 Nov 1918 waren infanteristen van het 361 st 

Infantry Regiment van de 91 Divisie ook op weg naar de gemeente Waregem.   

Iets meer dan 100 jaar zit tussen beide data. In Waregem,  op de bewuste dag  anno 2018 stonden 

enkele bestuursleden mij al minzaam op te wachten op de kleine parkeerhoek voor de vredige 

Amerikaanse begraafplaats. 

In Waregem november anno 1918 was het voor de eenheid van Ralph Barlett een totaal ander 

ontvangstscenario.   In de koude  tweede novembermorgen maakten granaatscherven een abrupte 

ommekeer teweeg in het leven van Ralph.   Hij zou dezelfde dag nog bezwijken aan de opgelopen 

verwondingen. Een medewerker van deze site kon ons hierover enkele details meegeven. 

Voor ons, 101 jaar later, was het gelukkig niet direct het einde.  Het was veeleer een begin van een 

soort inleefmoment naar hetgeen voorafgegaan was aan het tragische einde van Ralph. 

Wij, hier en nu voelen een zekere vorm van erkentelijkheid voor hetgeen Ralph en zijn makkers voor 

ons hielpen bewerkstelligen, namelijk de bevrijding van onze contreien.  

Het graf van Ralph bevindt zich op een vredige plek met zicht op de centrale herdenkingskapel. 

Ofschoon een mens zich na zijn leven, van aardse beslommeringen niets meer hoeft aan te trekken, 

was dit voor zijn ouders niet het geval.  Alleen zijn ma, en niet zijn pa,  kon zijn graf komen bezoeken. 

Het is dan ook mede door  deze wetenschap dat ik als huidige bezoeker een vaag gevoel krijg  van 

een “member of the family” te zijn.  Zouden (de) andere bezoekers dat ook ervaren? 

In alle geval zou het leuk zijn alsnog meer te weten te komen over wat “onze” Private dreef. 

Wellicht moeten wij, zoals sommige van de derde november 2018 bezoekers opmerkten, de 

bezoeken aan Ralph wat uitgebreider, talrijker en wellicht aangenamer maken. 

P.S. Er zou aan gewerkt worden…. 

R.F. 

 


