Arabische bunker Grote Beverdijk , Oudekapelle ( N51°00'58.91" O2°47'43.68" )
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In het betonnen constructiegedeelte staat de
naam van de Belgische eenheid die dit deel in
1918 oprichtte. De inscriptie ‘7/A-3eOB-1918’ op
de betonnen bunker verwijst naar de bouwers, de
3de Batterij Houwitsers, die behoorde tot het 7de
Artillerieregiment van de 1te Belgische Divisie.
Deze eerste legerdivisie was in de sector
Oudekapelle aanwezig tussen 21 december 1917
en 28 juni 1918.
De bunker, bestaat uit een bakstenen gedeelte
aan de zuid-west kant en een betonnen gedeelte
aan de noord-oost kant. Het geheel is ongeveer
7,70 m lang , 6,90 m breed en 2,20 m hoog.Het
lichtjes aflopende betondak is 90 cm dik en is
5,10 m lang en 4,20 m breed. Men vindt er
witgekalkte binnenmuren en bewaarde houten
balken. Vermoedelijk was dit ook een
commandopost. Het bakstenen gedeelte heeft
een muurdikte van 26 cm en een boogvormige
dakconstructie met een grote golfplaten of
‘olifantenplaten’.

Dit deel was vermoedelijk in 3 ruimtes
onderverdeeld, waarvan nu slechts de meest
westelijke ruimte nog afgesloten is met een
tussenmuur met deuropening. Het bakstenen
gedeelte kon fungeren als een vrij comfortable schuilplaats , tegelijk camoufleerde het bakstenen
gedeelte de betonnen constructie.Het was een comfortabele schuilplaats en slaapgelegenheid met
elektriciteitsvoorziening, een luxe waar de modale soldaat dichter bij het front geen aanspraak op kon
maken.
Arabische tekens in de bunker
Deze Groignebunker werd niet alleen door
de Belgische troepen ingericht en gebruikt.
Een vensteropening herbergt een
merkwaardige, spitse hoefijzerboog met
Arabische inscripties, wat wijst op een
tijdelijke aanwezigheid van Arabische
manschappen. Ze maakten deel uit van het
Franse leger, als koloniale onderdanen
weliswaar. Dit is een unieke getuigenis van
het bijzonder internationale karakter van de
‘Groote Oorlog’ in de Westhoek. De
Arabische tekens op de Groignebunker zijn
door de universiteit van Dubai ontcijferd: “
Er is geen grotere God dan Allah. Als je in Allah gelooft, zal je zegevieren zoals de zege over Tadmoor
en Namar”. De bunker en het komgrondenlandschap zijn als monument beschermd, sinds 2001 en in
2008 werd de bunker gerestaureerd.

