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In het spoor van de familie Watson… (Pond Farm, Sint-Juliaan, Ypres Salient)
Onlangs botste ik op een fotoreeks uit 1938. Toen gingen Mr. en Mrs. Watson op pad rond Ieper
en ook aan het Franse front, met een duidelijke interesse voor de betonnen overblijfselen van
de Eerste Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog stond op dat moment vlak voor de deur!
In 2008 scande Bob Grundy de reeks dia’s (die gewoon in een envelop van de familie zaten) en
plaatste ze online, waarvoor dank.
Op een groot aantal foto’s staat Mrs. Watson bij de bunker, maar steeds met de rug naar haar
fotograferende echtgenoot. We vermoeden dat ze op deze manier een referentie was voor de
grootte van de bunker, maar het is natuurlijk een leuke extra.
Het grootste deel van de reeks bunkers is ondertussen verdwenen, maar de bunker met de
zijkant van de Pond Farm hadden we onmiddellijk herkend.
In 1960 werd deze bunker door Stijn’s grootvader Frans Butaye systematisch opgeblazen, met
de bedoeling hem helemaal weg te halen. Een ernstig ongeval zorgde ervoor dat de werken
werden stopgezet.… ook het feit dat de boerderijmuren stilaan met de bunker mee scheurden,
speelde een belangrijke rol. Nu blijft van de oorspronkelijke bunker (die maar liefst 25 m lang
was) nog één van de vijf kamers over.
Om de bekende redenen was het qua bezoekers (behalve Tom Waes dan) de voorbije maanden heel kalm op de Pond Farm, maar Stijn zat niet stil : de overblijvende bunkerkamer werd
mooi toegankelijk gemaakt… en Stijn vond zelfs een fascinerende Duitse foto, genomen in deze
bunker.
Na deze stille periode heeft de Pond Farm dus naast het museum en de tank natuurlijk, nog
een extra troef bij! Het wordt een echte must bij een bezoek aan de ‘Ypres Salient’.
Ontdek met ons ‘de groote oorlog’ : www.frontaaltours.com
Pond Farm : www.depondfarm.be

On the trail of the Watson family... (Pond Farm, Sint-Juliaan, Ypres Salient)
Recently I came across a series of photographs from 1938. Then Mr. and Mrs. Watson were on a
tour around Ypres and also on the French front, with a clear interest in the concrete fortifications of the First World War. World War II was just around the corner at this time!
In 2008, Bob Grundy scanned the series of slides (which were simply held in an envelope) and
posted them online, thanks for this.
Many photos show Mrs. Watson at the bunker, but always with her back to her photographing
husband. We suspect that in this way, she was a reference for the size of the bunker, but of
course it is a nice extra.

Most of the bunkers have since disappeared, but we immediately recognized the bunker with
the side wall of the Pond Farm.
In 1960 this bunker was systematically blown up by Stijn’s grandfather Frans Butaye, with the
intention of removing it completely. A serious accident resulted in the work being halted ... the
fact that the farm walls were gradually tearing along with the bunker also played an important
role.
Now only one of the five rooms of the original bunker
(which was no less than 25 m - 82 feet - ) remains.
For the well-known reasons, the number of visitors (except Belgian Television Tom Waes) has
been very low at the Pond Farm in recent months, but Stijn was busy : the remaining bunker
room has been made accessible ... and Stijn even found a fascinating German photo, taken in
this bunker.
After this quiet period, the Pond Farm will have an extra asset in addition to the museum and
the tank!
Discover “the great war” with us : www.frontaaltours.com
Pond Farm : www.depondfarm.be

