
Hoe komt het dat 2nd Lt Walter Greensted als enige 
Britse soldaat hier begraven ligt in Hulste?
 
Daar Hulste door het Belgische 11de Linieregiment werd be-
vrijd stelt zich de vraag hoe deze enkeling te Hulste begraven 
werd. Tijdens de gevechten rond de Klijtberg te Vichte raakte 
Greensted zwaargewond. Hij werd in allerijl naar een achterlig-
gende verbandpost gebracht die nog aan de andere kant van de 
Leie lag. Alle hulp kwam echter te laat en de Lieutenant overleed 
hier in Hulste aan zijn verwondingen. Hij kreeg een graf aan de 
zuidkant van de kerk. In 1956 werden de stoffelijke resten naar 
de nieuwe begraafplaats aan de Tieltsestraat overgebracht.

Walter Greensted was 29 jaar en afkomstig uit het graafschap 
Kent in het zuid-oosten van Engeland. Hij was gehuwd met Mrs 
Dorothy Clara Odell Carter, een meisje dat in Calcutta (Indië) 
werd geboren. Zij overleed in 1972. Samen hadden ze twee 
kinderen: Barbara (1915-2002) en Lucas (1917-?). In 1926 her-
trouwde de oorlogsweduwe Dorothy Carter met Fred Haggard.

Hulsterse Leonie Claerbout legde, vermoedelijk al van in het 
jaar 1949 en dit tot zij stierf, bloemen neer op het graf. Lydie 
Vandenbroucke heeft dit van haar overgenomen en voortgezet 
tot ook zij gestorven is in 2009. Lydie deed dit in alle discretie uit 
‘bewondering en eerbied voor onze bevrijders, het vaderland 
en het koningshuis’.
 

De kleinkinderen van Walter Greensted komen zijn 
graf op het spoor

Sinds jaar en dag staat op deze site van www.hulste.info een 
artikel over Luitenant Walter Greensted. Een kleinzoon vond in 
september 2018 dit in het Nederlands geschreven artikel hier 
op onze site www.hulste.info. Via de vertaalapp van Google kon 
hij de inhoud verstaan en nam contact op met ons. De familie 
had in het geheel geen weet dat er al die tijd elk jaar op 11 
november bloemen op zijn graf werden gelegd. Hij schreef dat 
hij en de vijf andere kleinkinderen van Walter Greensted het 
graf zouden komen bezoeken op maandag 22 oktober 2018, 
exact 100 jaar na het overlijden van hun grootvader. Dit konden 
we in Hulste niet zomaar laten voorbijgaan. De kleinkinderen 
van Walter Greensted werden die dag hier in het dorpshuis De 
Rijstpekker verwelkomd en daarna had een korte plechtigheid 
plaats aan het graf. De familie was zo getroffen door het warme 
onthaal dat zij voorstelden om uit dankbaarheid iets terug te 
doen. Hun voorstel was om een teakhouten zitbank met ge-
denkplaatje te schenken om op de gemeentelijke begraafplaats 
te plaatsen. Deze bank kreeg op 21 juni 2019 zijn voorlopige 
plaats vlakbij het oorlogsmonument op Hulstedorp. Op 11 no-
vember 2019 wordt de Greenstedbank dan in het kader van 
de herdenking overgeplaatst naar zijn definitieve plaats op het 
grasperk aan het erepark van de oud-strijders. 

2nd Lt Walter Greensted
°1889 - † Hulste 22 oktober 1918

In het boek’ Harelbeke, Bavikhove, Hulste in den anderen 
oorlog’ beschrijft Fhilip Vannieuwenhuyze de laatste veldslag 
van 2nd Lt Walter Greensted, de enige Commonwealth sol-
daat uit de eerste wereldoorlog die in Hulste begraven ligt. 
Als officier bij de “A” Bty van de 50th Brigade Royal Field Artil-
lery maakte Greensted deel uit van de 9th Scottish Division, 
de divisie-eenheid  die  onder meer Harelbeke, Deerlijk , 
Vichte en Ingooigem  bevrijdde. 
In de ochtend van 22 oktober 1918 liep de frontlijn door 
Vichte. Het dorpscentrum en de hoogten ten oosten van 
de dorpskom (de Klijtberg en de Pareelberg) waren nog in 
Duitse handen. De Klijtberg lag in de Ierse (36th Ulster Divi-
sion) aanvalssector terwijl de verovering van de Pareelberg 
(Hill 50) voor de Schotten (9th Scottish Division) bestemd 
was. Er was enige verwarring ontstaan omtrent de verove-
ring van de Klijtberg. Captain Andrews dacht dat de heuvel 
al in Ierse handen was en bracht zijn artillerie batterij (50th 
Brigade R.F.A.) in stelling aan de voet van de Klijtberg. Een 
Duits mitrailleursnest, boven op de heuveltop verwelkomde 
de Britse artilleristen met onophoudend mitrailleurgeschut. 
Andrews, die de situatie verkeerd had ingeschat en hierdoor 
zijn manschappen in gevaar had gebracht, ging zelf op ver-
kenning en kon de hoeve lokaliseren van waaruit de Duitsers 
vuurden. Enkele pogingen om met zijn mannen de goed ver-
scholen machinegeweerpost te benaderen mislukten. Ver-
dere inspanningen om de Duitse mitrailleur het zwijgen op te 
leggen werden gestaakt en Andrews ging hulp zoeken bij de 
Borderes. Rond 15.00 uur kon het  6th Bn King’s Own Scot-
tish Borderers de aanleunende hoogte  (de Pareelberg, ten 
zuidoosten van winkelcentrum Molecule)  innemen, terwijl 
de Klijtberg verder in Duitse handen bleef. Na een nachtelijke 
aanval door de Noord Ierse 36th Ulster Division en de Duitse 
hergroepering achter de spoorlijn Waregem-Anzegem-Ou-
denaarde kwam de Klijtberg in Ierse handen. Tot zover het 
relaas van de gevechten van 22 oktober 1918 waaraan 2nd 
Lieutenant Walter Greensted deelnam.



Walter Greensted werd in oktober 1918 door zijn kame-
raden op het kerkhof rond de Sint-Pieterskerk begraven. 
Een wit kruis van hout identificeerde het graf.

Er werden aanvankelijk geen zerken maar houten kruisen geplaatst op de 
graven.
Na 1920 verdwenen de houten kruisen op de graven van de gesneuvelde 
Commonwealth soldaten. Ze werden vervangen door uniforme private 
memorials in witte kalksteen. In 1956 werd het graf van 2nd Lt Greensted 
overgebracht naar de gemeentelijke begraafplaats in de Tieltsestraat.

22 oktober 2018 
Bezoek van de kleinkinderen van Walter Greensted 
aan het graf van hun grootvader
 
Dag op dag 100 jaar na het overlijden van hun grootvader be-
zoeken de kleinkinderen van Walter Greensted zijn graf hier 
in Hulste. Om deze gelegenheid wat luister bij te zetten wordt 
door het comité Hulste bevrijd, Hulste vergast een korte plech-
tigheid georganiseerd aan het graf. 



22 oktober 2019 - De familie Greensted met links Fhilip Vannieuwenhuyze van het ontvangstcomité.

Een roosje voor grootvader, dag op dag100 jaar nadat hij sneuvelde.



De Greenstedbank

De familie was zo getroffen door het warme onthaal dat zij voorstelden om uit dankbaarheid iets terug te doen. Hun voorstel was 
om een teakhouten zitbank met gedenkplaatje te schenken om op de gemeentelijke begraafplaats te plaatsen. Deze bank kreeg 
op 21 juni 2019 zijn voorlopige plaats vlakbij het oorlogsmonument op Hulstedorp. Op 11 november wordt deze Greenstedbank 
dan in het kader van de herdenking overgeplaatst naar zijn definitieve plaats op het grasperk aan het erepark van de oud-strijders.  

De Greenstedbank kreeg eerst een plaats aan het oorlogsmonument op Hulstedorp.

In juli 2019 bracht Charles Greensted, een van de kleinkinderen van 2nd 
Lt. Walter Greensted een bezoek aan Hulste. Even genieten van de dorps-
rust  op de Greenstedbank die hij en zijn familie schonken aan Hulste


