
In het Nederlands:
Wij staan hier op het erepark aan de graven van de oud-strijders die de gruwel van de Eerste Wereldoorlog 
overleefden. De stoffelijke resten van de tien Hulstenaren die sneuvelden liggen niet hier, maar verspreid op
diverse militaire begraafplaatsen in Vlaanderen, van Adinkerke tot Eppegem. Maar één van de tien, Benoni 
Demol ligt begraven in het Franse Le Havre en van Camille Deylgat is de begraafplaats onbekend gebleven. 

Wij hebben ze daarnet aan de gedenkzuil op de dorpplaats samen met de oud-strijders die de horror 
overleefden herdacht en hen eer betoond.

Hier in Hulste ligt slechts één gesneuvelde soldaat uit 14-18 begraven, en dit is de Engelse officier Walter 
Greensted. 

104 jaar geleden, op 22 oktober 1918, twintig dagen vóór de wapenstilstand, komt hier in Hulste een 
ziekentransport voorbij. Aan boord de zwaargewonde luitenant Walter Greensted. Tijdens de gevechten 
rond de Klijtberg, tussen Vichte en Ingooigem, raakt hij zwaargewond en wordt in allerijl overgebracht naar 
een achterliggende verbandpost.

Maar onderweg, hier in Hulste, bezwijkt hij aan zijn verwondingen en wordt hier begraven. Hij werd 29 jaar, 
was gehuwd en had twee kinderen. Net zoals de tien jonge Hulstenaren heeft Walter Greensted het leven 
gelaten voor onze vrijheid. We beseffen het niet genoeg hoe dierbaar die is.

 Vandaag staat Belinda Greensted samen met haar man Andrew voor het graf van haar grootvader. Haar 
broer Charles en zijn echtgenote zouden haar vergezellen maar Charles raakte begin deze week besmet met
het Coronavirus en moest verstek geven. 

Als slot van deze ceremonie zal Belinda een bloemstuk op het graf van haar grootvader neerleggen op de 
tonen van de ‘doedelzak retreat’ The Bloody Fields of Flanders. 

In English:
We are standing here in the honorary park at the graves of the ex-combatants who survived the horror of 
the First World War. The remains of the ten soldiers of Hulste who fell are not located here. Eight of them 
are scattered at various military cemeteries in Flanders, from Adinkerke to Eppegem. Benoni Demol is 
buried in Le Havre, France, and Camille Deylgat's burial ground has remained unknown.

We have just commemorated them on the memorial column on the village site together with the former 
combatants who survived the horror and we paid them tribute.

Only one fallen soldier from 14-18 is buried here in Hulste, and this is the English officer Walter Greensted.

104 years ago, on October 22, 1918, twenty days before the armistice, a patient transport passed here in 
Hulste. On board the badly wounded Lieutenant Walter Greensted. During the fighting around the Klijtberg,
between Vichte and Ingooigem, he was seriously injured and was rushed to a dressing station behind.

But en route, here in Hulste, he succumbs to his injuries and is buried here. He was 29 years old, was 
married and had two children. Just like the ten young people of Hulste, Walter Greensted gave his life for 
our freedom. We don't realize how precious it is.

 Today Belinda Greensted stands with her husband Andrew in front of her grandfather's grave. Her brother 
Charles and his wife were supposed to accompany her, but Charles became infected with the Coronavirus at
the beginning of this week and had to give up.

At the end of this ceremony, Belinda will lay a flower arrangement on her grandfather's grave to the sounds 
of the 'bagpipe retreat' The Bloody Fields of Flanders.


