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Indiërs, Hindoehelden
D

e Arham - vereniging voor historisch
en militair archeologisch onderzoek en de voorzitter van deze vereniging
Dominique Faivre weten alles over de Indiase
strijdkrachten uit de Eerste Wereldoorlog in
het noorden van Frankrijk. Een aanwezigheid
die duidelijke sporen naliet, tijdens de
gevechten en in de legerkampen.
‘Kaki huid’, tulband om het hoofd,
knotten en baarden, kukri’s. “Toen ik
klein was, luisterde ik naar de verhalen
van mijn grootmoeder uit Saint-Venan
over de Indiërs”. Dominique laat zijn
keuze vallen op het Indiase leger na talloze verhalen van de oudere generatie over
de Hindoes. Tijdens een lang ziekteverlof
in 2004 en 2005 verzamelt hij informatie
en documenten en bestudeert hij de logboeken van de regimenten in Engeland.
“Een hypercomplex onderwerp met
een beroepsleger dat functioneert als
het Britse leger, maar geconfronteerd
is met een grote verscheidenheid aan
culturen en religies”. De historicus moet
zich verdiepen in de culturen en gewoontes
van de Sikhs, Gurkha’s, Balochs, Dogra’s,
Garhwali’s, Pathans, Rajputs en Punjabi’s
voordat hij zich werkelijk kan interesseren
voor hun deelname aan de veldslagen. De
eerste Indiase troepen zetten eind september 1914 voet aan wal in Marseille. In
oktober trekken ze naar het noorden via
het kamp van Cercottes bij Orléans. “De
Indiërs arriveerden op de stations van
Arques en Blendecques in de nacht van
19 op 20 oktober. De 47e Sikhs verbleven in de abdij van Wisques” vertelt
Dominique. De Ferozepore Brigade vertrekt de 23e naar de loopgraven bij Mesen
en wordt enkele dagen later onthaald op een
eerste vuurdoop. Het Indiase legerkorps
slinkt aanzienlijk tijdens de slagen bij
Neuve-Chapelle (28 oktober en 2 november
1914 en van 10 tot en met 13 maart 1915),

Festubert (23 en 24 november 1914, 16
mei 1915), Givenchy (19 tot en met 22
december 1914), Aubers (9 mei 1915),
Moulin de Piètre (25 september 1915).
“Bloedbad, afslachting, moed, heldhaftigheid, verzucht Dominique Faivre.
Tussen Fauquissart en Givenchy-lèsLa-Bassée hebben ze het een jaar volgehouden in de modderige loopgraven.
Bevroren voeten en longontstekingen.
Darwan Singh Negi onderscheidt zich
in Festubert voor het Victoria Cross - de
hoogste Britse militaire onderscheiding
– dat hem hem op 9 december in SaintOmer door koning George V persoonlijk
overhandigd wordt.” Het dagelijks leven
neemt de overhand in de kampen en dorpen
rond Lillers, Auchel en Aire-sur-la-Lys: ‘Ik
weet dat er in Engeland ergens vijfhonderd ongepubliceerde foto’s liggen over
het dagelijks leven van de Indiërs in
Saint-Floris!’ schrijft een oorlogscorrespondent in 1915 in de revue Le Flambeau.
‘Ze installeren zich in onze boerderijen
alsof ze er geboren zijn. Onze brave
boeren zijn verbaasd dat ze zich zo
ontspannen gedragen op hun erven.
Niets verbaast de Indiërs. Zolang de
Britse intendance hen maar genoeg en
ghi (geklaarde boter), geitenvlees – in
Aire was een traditioneel slachthuis –,
of in het ergste geval schapenvlees, en
rode peper verstrekt, accepteren ze
alles met die uiterste onverschilligheid
die de Oosterling eigen is.’
Leeggebloede regimenten zonder versterking: het Indiase legerkorps verlaat de
Nord en de Pas-de-Calais en vertrekt eind
september 1915 naar Mesopotamië. Slechts
twee cavaleriedivisies blijven in Frankrijk.
In iets meer dan een jaar tijd verliest het
Indiase leger 34.000 man: gedood (7.000
man), gewond of krijgsgevangen genomen.
De kinderen van Saint-Floris, SaintHilaire-Cottes en Erny-Saint-Julien, die

De Arham heeft via internet prachtige lithografie−n van Paul Sarrut gekocht. Deze Franse communicatieofficier struinde regelmatig door de kampen van de Indi−rs in Warnes, Isbergues, Allouagne,
Erny-Saint-Julien− om deze fascinerende strijders en officieren in hun dagelijkse beslommeringen
te portretteren. Foto collectie Arham.
wat meegekregen hebben van het ‘verlof’
van deze verbazingwekkende strijders,
konden hen onmogelijk vergeten. En tussen
ashram en Arham constateert Dominique
Faivre dat “het onderzoek naar het
Indiase legerkorps een geweldige the-

rapie was” in een moeilijke periode van
zijn leven. Ooit komt hij terug op het verblijf van de Sikhs en Gurkha’s in NoordFrankrijk, bijvoorbeeld als hij vrije beschikking krijgt over “al die gecensureerde
en gearchiveerde brieven in Engeland”.

‘Arme Hindoes’»
In het boek ‘Mon devoir de Mémoire‘ (mijn herdenkingsplicht) dat in 1993 uitkwam, herinnert Paul
Raoult, zoon van de schoolmeester van Saint-Floris,
zich ook de ‘Arme Hindoes! Ze konden slecht
tegen ons klimaat. Ze liepen kou op in de barre
winter van 1914, zowel in de loopgraven als in de
schuren van de legerkampen. Eén van hen, die
mij wel aardig vond, tikte ’s avonds bij ons aan
het raam. We aarzelden om hem binnen te laten.
“Mama” zei hij tegen mijn grootmoe die toen bij
ons inwoonde. “Ik Mama, heel koud” en hij hoestte
om zijn woorden kracht bij te zetten. Mijn moeder
liet hem dan binnen. Hij ging naar de keuken,
stond stilletjes bij de kachel in zijn tuniek tot aan
de knie met knopen op de schouders. Als hij zijn
portie warmte binnenhad, bedankte hij al buigend
en vertrok na me een klein doosje Cheseborough
vaseline, waarvan ik de preventieve werking niet
kende, of een paar sigaretten, die mijn moeder
mij meteen afnam.’

Foto documentatiefonds Alain Jacques
La Bombe, tussen Neuve-Chapelle en Richebourg,
ooit een kruispunt, nu een rotonde. Hier trekt de
Meerut Divisie ten aanval in maart 1915. Twee
stenen tijgers bij de ingang van het Indiase herdenkingsmonument, ontworpen door Sir Herbert Baker
en onthuld op 7 oktober 1927 in bijzijn van de Franse
maarschalk Foch, de maharadja van Kapurthala, de
schrijver Rudyard Kipling. De maarschalk brengt
in herinnering dat ”de Indiase troepen van meer
dan een miljoen man op het Franse front en bij
de Dardanellen vochten”. Een herdenkingsmonument met 4.843 namen, ingedeeld op eenheid.
“Frankrijk zal nooit degenen vergeten die uit
alle hoeken van de wereld toestormden om de
overheersing en de tirannie terug te drijven”,
aldus de minister van Koloniën. In 1964 wordt een
bronzen plaat toegevoegd met de namen van de 206
Indiase soldaten die in Duitsland als krijgsgevangene overleden.

