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1915 - MONTE GRAPPA, BLOEDIG EN IJZIG KOUD 
 
Op 10 km van de top van Monte Grappa stappen we de Ponte San Lorenzo bin-
nen. Een bar-restaurant op 1050 meter hoogte. Het is al na 14 uur maar er staan 
nog enkele auto’s voor de deur. Allemaal met een Italiaanse nummerplaat. Het 
vormt helemaal geen probleem om nog een stevig middagmaal te krijgen. 
 
Amper twee tafels zijn bezet maar het is er een lawaai van jewelste. Nochtans draait 
er voor een keer geen televisie. Aan een lange tafel zijn een zestal arbeiders zonet aan 
hun dessert begonnen. En dat gaat met de nodige gebaren gepaard die elk woord 
accentueren dat als een compliment naar de keuken wordt toegeroepen. Zoals het 
hoort in Italië. Een van hen heeft blijkbaar niet zo veel tijd en na een vlugge groet 
verlaat hij de gelagzaal. Wellicht werkt hij voor een andere baas. De achterblijvers 
bestellen nog een koffie en twee van hen gaan aanschuiven aan het tweede tafeltje 
om er een kaartje te leggen met hen die daar reeds zaten te wachten. Geduldig. Blijk-
baar zoals elke middag. 
 
SI PARLA ITALIANO? 
 
De taal is nog Italiaans, maar het is dan wel een heel plaatselijk dialect. Voor ons 
bijna onverstaanbaar. Maar was de geschiedenis honderd jaar geleden anders verlo-
pen, dan was er van het Italiaans wellicht totaal geen sprake. We bevinden ons in-
derdaad in wat een eeuw geleden een heus oorlogsgebied was. Vlakbij staat op een 
kruispuntje een kolom als aandenken aan de 674 martelaars van het fascistisch be-
wind in september 1944. Er waren ook nog 4.000 gedeporteerden. Voor ons is het 
een beetje een verrassing. We dachten dat we alleen met de Eerste Wereldoorlog ge-
confronteerd zouden worden. 
 
De tocht naar de top van de Monte Grappa begint in Bassano del Grappa. Een berg 
die vandaag een mythische betekenis draagt omdat hij een cruciale rol speelde in de 
Eerste Wereldoorlog. Een goeie honderd jaar geleden. Het wordt een rit van 30 kilo-
meter om in totaal 1.644 meter te klimmen. Soms krijgen we een mooie brede weg 
voorgeschoteld, maar meestal moeten we het stellen met een veel smallere baan,  



 
enkele nijdige hellingen en heel veel haarspeldbochten. Een uitdaging voor elke wie-
lertoerist, maar dezen zijn vandaag in geen wegen te bekennen.  
 

 
Ponte San Lorenzo, oorlogsmonument (Foto Google Earth)* 
 

 
Restaurant Ponte San Lorenzo (Foto Wikipedia)* 

 
 
DE WESTHOEK IN HET NOORD-OOSTEN 
 
Het weer valt dan ook niet echt mee. Hoewel het augustus is, is het koud en mistig. 
Maar eigenlijk valt dit nog niet zo slecht.  Zo kunnen we ons een heel klein beetje 
voorstellen hoe ellendig de winterse omstandigheden waren tijdens de eerste wereld-
oorlog. We verheugen er ons reeds op om straks in de cafetaria van een goede Itali-
aanse koffie te kunnen genieten. Maar dat zal  een desillusie worden. 
 
In Vlaanderen hebben we onze Westhoek met zijn talrijke loopgraven en soldaten-
kerkhoven. Die liggen er altijd piekfijn bij. Daarenboven werd er in 2014 op geen 



enkele extra inspanning gekeken en alles heeft een super poetsbeurt gekregen. Klaar 
om de honderdduizenden bezoekers te ontvangen. De toeristische industrie heeft er 
zich jarenlang op voorbereid. Vier topjaren moeten het worden en de ganse streek 
hoopt om voor altijd opgenomen te worden in de toeristische brochures van vooral 
Britse touroperators.  
 
Niets van dit alles op de Monte Grappa. Bijna eenzaam rijden we omhoog om ten 
slotte de wagen te parkeren vlakbij de slagboom die de weg naar het Italiaanse mo-
nument afschermt. Toch zijn we niet helemaal alleen. Er staat ook een Deense auto 
en twee zware motoren met een Duitse nummerplaat. Iets verder nog een Italiaanse 
wagen. Dat is alles.  
 

 
 
CASERMA MILANO 

 
Links van ons komt een jonge soldaat uit een klein mistroostig gebouwtje dat aan-
leunt tegen de rotswand. Wellicht doet hij 
hier zijn legerdienst. Een meer mistroostige 
plaats kan je moeilijk bedenken om je bur-
gerplicht te vervullen. Wellicht had hij ook 
liever een post gekregen in een kazerne te 
Bologna, Bari of Perugia. In die zin is de 
naam van het kazerne “Caserma Milano” 
sarcastisch, zelfs sadistisch te noemen. Hij 
was nog beter af geweest in een gat als Ca-
tanzaro of Campobasso. Of ergens aan zee. 
Dan kon hij tijdens de zomermaanden nog 
naar de meisjes lonken. Hier is echter niets 
te beleven. En de ijzige winter moet nog ko-
men… 



 

 
Vlak voor ons opent zich een zware metalen deur. Het vormt de toegang tot een on-
dergronds labyrint. Vanaf de eerste stappen worden we overvallen door een klamme 
kilte. Als mollen gaan we de ingewanden van de berg binnen. Het is een beetje zoals  
 



 

 
 
de loopgraven. Maar dan overdekt en voorzien van een stevige, harde rotswand. Rat-
ten zullen er hier vorige eeuw hoogstwaarschijnlijk niet veel hebben rondgelopen. 
Zeker niet in de winter. Vanuit een centrale galerij voeren zijwegen naar de locaties 
waar de mortieren en kanonnen op de vijand gericht staan. In totaal beslaan de gan-
gen 5 kilometer, goed voor 40.000 m³ rots! 
 
Bovenop die stenen mollenrit ligt de Italiaanse militaire begraafplaats voor hen die 
hier in de 1ste wereldoorlog zijn omgekomen. Het is een imponerend zicht. 12.615 
graven. Trapsgewijs opgebouwd. Meer dan 80 procent van de gesneuvelden bleven 
onbekend. Iets verderop bevindt zich het Oostenrijks-Hongaars kerkhof. 10.590 do-
den. Amper 295 van hen kregen een naam… De Westhoek is plots heel dichtbij. 

 
Eindelijk is het tijd voor de koffie om ons op te warmen en onze gedachten wat te 
verzetten. Maar de cafetaria is aftands en stinkt naar schimmel en verrot beton. Hier 
geen prularia, noch souvenirs of pralines in de vorm van een Duitse pinhelm zoals op 
de markt van Ieper. De bediening is erg onvriendelijk en de koffie is niet te slurpen. 
Een regelrechte vloek in het koffieland bij uitstek. 
 
*Behalve anders aangeduid zijn alle foto’s eigen materiaal 
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