
Kapitein Malcolmson Gardiner Donahoo, Lijssenthoek Military Cemetery.
Met de sneeuw op komst… wist ik dat ik ‘ooit ergens’ had genoteerd om een grafsteen te gaan 
fotograferen in de sneeuw.

Na een aantal boeken te hebben doorbladerd, vond ik gelukkig mijn krabbel terug in ‘365 sol-
daten uit de Groote Oorlog’ (meerdere auteurs, uitgeverij Lannoo, ISBN 90 209 4529 7) en kon-
den we naar Lijssenthoek…

Op 23 januari 1917 probeerde het 8e bataljon van de King’s Own Yorkshire Light Infantry een 
nachtelijke aanval op de Duitse loopgraven bij de Gasthuisbossen. 

Gekleed in witte overalls (want de grond was bedekt met een dikke laag sneeuw) stootten ze 
op een verlaten loopgraaf : de vijand had zich teruggetrokken.

Er volgde een hevige Duitse beschieting op deze loopgraaf, en de aanvallers moesten zich 
halsoverkop terugtrekken. Er viel één dode, veertig gewonden en vier vermisten…

De volgende avond bood kapitein Donahoo zich aan, om in het niemandsland de vermisten te 
gaan zoeken. In de witte achtergrond viel hij snel op… en werd neergeschoten. 

Enkele medesoldaten konden hem nog terughalen en hij werd afgevoerd naar het veldhospi-
taal van Lijssenthoek. Daar stierf hij een week later aan zijn verwondingen…
In de annalen van de divisie staat vermeld :
‘Kapitein Donahoo zijn nooit aflatende enthousiasme en opgewektheid waren een voorbeeld 
voor al degenen met wie hij in contact kwam.’

Het grafschrift “Virtutis Gloria Merces” betekent “Heerlijkheid is de beloning voor Moed”.
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With the snowy weather in Flanders coming… I knew I had “once somewhere” noted to photo-
graph a headstone in the snow.

After going through a few books, I fortunately found my doodle in “At the Going Down of the 
Sun, 365 soldiers from the Great War” 
(multiple authors, publisher Lannoo, ISBN 90 209 4528 9) and off we went to Lijssenthoek…

On January 23, 1917, the 8th Battalion King’s Own Yorkshire Light Infantry attempted a night 
attack on the German trenches at the Gasthuisbossen (Zillebeke, Ypres).

Dressed in white overalls (because the ground was covered with a thick layer of snow) they 
stumbled upon an abandoned trench: the enemy had withdrawn. 

A short moment later, a fierce German bombardment came down on this trench, and the attac-
kers had to withdraw. One was killed, 40 injured and four missing ... 



The following evening, Captain Donahoo volunteered to go and search for the missing in no 
man’s land. In the white background he was quickly noticed… and shot down. Some fellow 
soldiers were able to retrieve him, and he was taken to the field hospital at Lijssenthoek (near 
Poperinge). There he died from his wounds a week later... 

The division records state : “Captain Donahoo’s never-failing enthusiasm and cheerfulness, set 
an example to all with whom he had come into contact.”

The epitaph “Virtutis Gloria Merces” means “Glory is the Reward of Valour”.
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