
Captain Macneill, Hospital Farm Cemetery, Elverdinge.

grafschrift : ‘Dulce et Decorum est Pro Patria Mori’

Letterlijk vertaald : ‘Het is Zacht en Eervol om voor het vaderland te sterven’. 

De zin komt uit een tekst van Horatius, een Romeinse dichter in de tijd van Keizer Augustus.
Het werkte ongetwijfeld motiverend voor de soldaten in de Romeinense legioenen…maar ook aan het begin van de 
Eerste Wereldoorlog werd de spreuk nog vaak gebruikt, als aansporing om dienst te nemen. 

In de Eerste Wereldoorlog werd vaak gevochten tegen een onzichtbare vijand. De vijandelijke – of ook je eigen – 
artillerie kon je in één seconde van de bodem vegen. De zogezegd ‘eervolle’ lijf-aan-lijf gevechten waren meer 
uitzondering dan regel… en ‘zacht’ kon je een dood door machinegeweerkogels, verminking of vergassing niet 
noemen. De spreuk van Horatius had veel van zijn glans verloren in deze industriële oorlog.

In het gedicht van Wilfred Owens, wordt gruwelijk realistisch beschreven hoe een gasslachtoffer stervend wordt 
weggevoerd… het ‘zachte en eervolle’ is hier inderdaad onbestaande. Er wordt dan ook naar de zin van Horatius 
verwezen als ‘de oude leugen…’

Een fragment uit het gedicht van Owens :

“Gas! Gas! werd er gebruld. 

Als de donder rukten we 
Die rotmaskers net op tijd over ons hoofd.
Een kreeg het niet voor elkaar, strompelde rond
En krijste vertwijfeld als iemand zich ten dode wetend. 

Vaag zag ik door mijn beslagen glazen, in een dichte waas 
Als onder water in een snotgroene zee, hoe hij verzoop.
Elke nacht droom ik van hem. Hij stort zich op mij, kokhalst, 
snakt naar adem en verzuipt opnieuw. Machteloos kijk ik toe.

Jij zou ook eens in zo’n afgrijselijke droom, 
Mee moeten lopen met de kar waarop hij toen werd afgevoerd. 
Zien hoe hij aldoor zijn ogen opensperde,
Zijn mond open en dicht ging als bij een stomme vis,
En bij iedere gierende ademstoot moeten horen
Hoe het bloed omhoog borrelde uit zijn verrotte longen,
Als gore etter uit een verkankerde wond in een onschuldig lijf. 

Mijn vriend, je zou het voorgoed uit je kop laten
Jonge jongens hunkerend naar heldenroem,
Zo stomweg die godvergeten leugen wijs te maken:
Dulce et decorum est pro patria mori.”

Wilfred Owen kwam als Second Lieutenant bij het Manchester Regiment om het leven op 4 november 1918 : één 
week voor de wapenstilstand. De kerkklokken in zijn dorp, luidden vreugdevol voor het einde van de oorlog, als 
zijn moeder het overlijdensbericht van haar zoon kreeg. Hij is begraven op ‘Ors Communal Cemetery’, te Ors 
(Frankrijk).

Het gedicht werd postuum gepubliceerd, en werd een van de bekendste oorlogsgedichten. De woorden ‘Dulce et 
Decorum est Pro Patria Mori’ werden nooit meer zonder kritische bijnoot bekeken.
Daarmee rijst de bedenking met welke bedoeling de nabestaanden van Captain Macneill deze tekst lieten plaat-
sen. Hadden ze een blijvend geloof in het eervolle van deze oorlog… of verwezen ze kritisch naar ‘de leugen’ ?

ontdek met ons ‘de groote oorlog’ : www.frontaaltours.com/research
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Captain Macneill, Hospital Farm Cemetery, Elverdinge.

epitaph : "Dulce et Decorum est Pro Patria Mori" 

Literally translated: "It is Gentle and Honorable to die for the fatherland." 

The phrase comes from a text by Horace, a Roman poet in the time of Emperor Augustus. It undoubtedly motivated 
the soldiers of the Roman legions ... but even at the beginning of the First World War, these words were still often 
used as an incentive to enlist. 

During the First World War, there were often fights against an invisible enemy. The enemy’s – or your own – ar-
tillery could sweep you from the earth in one second. The so-called "honorable" hand-to-hand combat was more 
the exception than the rule ... and a death from machine gun bullets, mutilation or gassing is not ‘gentle’. Horace's 
words had lost much of their shine in this industrial war. 

In the poem by Wilfred Owens, it is horribly realistically described how a gas victim is taken away dying… the 
"Gentle and Honorable" is indeed non-existent here. Hence, the phrase of Horace is referred to as "the old lie ..." 

A fragment of Owen’s poem :

Gas! Gas! Quick, boys!-- An ecstasy of fumbling,
Fitting the clumsy helmets just in time;
But someone still was yelling out and stumbling
And floundering like a man in fire or lime.--

Dim, through the misty panes and thick green light
As under a green sea, I saw him drowning.
In all my dreams, before my helpless sight,
He plunges at me, guttering, choking, drowning.
If in some smothering dreams you too could pace

Behind the wagon that we flung him in,
And watch the white eyes writhing in his face,
His hanging face, like a devil's sick of sin;
If you could hear, at every jolt, the blood
Come gargling from the froth-corrupted lungs,
Obscene as cancer, bitter as the cud
Of vile, incurable sores on innocent tongues,--
My friend, you would not tell with such high zest
To children ardent for some desperate glory,
The old Lie: Dulce et decorum est
Pro patria mori.

Wilfred Owen was killed as Second Lieutenant in the Manchester Regiment on November 4, 1918, one week before 
the armistice. The church bells in his village ringed joyfully for the end of the war when his mother received her 
son's death notice. 

He is buried in "Ors Communal Cemetery", in Ors (France). The poem was published posthumously, becoming 
one of the best-known war poems. The words "Dulce et Decorum est Pro Patria Mori" were never again viewed 
without a critical note. 
This raises the question with what intention the relatives of Captain Macneill requested for this text on his grave. 
Did they continue to believe in the honors of this war… or did they critically refer to "the old lie"?
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