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ORDE VAN HINGENE

De Eerste Wereldoorlog in een notendop
Het verloop van de Eerste Wereldoorlog in het kort
Het jaar 1914
Op 4 augustus 1914 trok het Duitse leger België binnen op weg naar Frankrijk, met de bedoeling
eerst dit land te verslaan en vervolgens Rusland aan te vallen. Ondanks hevig verzet en Britse
hulp werd België op het gebied in het zuidwesten na toch overweldigd, waarbij het Duitse leger
tal van wandaden pleegde tegenover de burgerbevolking. Ook het in brand steken van de
beroemde bibliotheek van Leuven werd wereldwijd scherp veroordeeld.
Het gevolg was dat, vooral nadat de vesting Antwerpen in oktober was gevallen, naar schatting
1,6 miljoen Belgen op de vlucht sloegen, van wie er bijna één miljoen onderdak zochten in
Nederland. Onder de vluchtelingen bevonden zich ook Belgische, Britse en Duitse militairen,
die in Nederland volgens het internationale recht ‘voor de duur van de vijandelijkheden’ werden
geïnterneerd.
De aanvankelijk succesvol verlopende opmars van het Duitse leger werd in Frankrijk bij de Marne
tot staan gebracht. Aan het einde van 1914 was vanaf het zuidwesten van België tot aan de
Frans-Zwitserse grens het Westelijk Front ontstaan, waar de legers zich diep hadden ingegraven.
Het was het begin van een gruwelijke loopgravenoorlog waarin men elkaar, achter prikkeldraadversperringen gelegen, met artillerie, mitrailleurs en gifgas bestookte en waarbij ook vliegtuigen en
later eveneens vlammenwerpers en tanks werden ingezet.
Het gebruik van vliegtuigen beperkte zich niet alleen tot acties aan het front. Voor het eerst in
de geschiedenis werd ook de burgerbevolking geconfronteerd met luchtaanvallen op steden en
fabrieken, waaraan af en toe ook zeppelins deelnamen.
Het jaar 1915
Het jaar 1915 kenmerkte zich door de vele pogingen die de Britten en de Fransen ondernamen
om een doorbraak in de Duitse stellingen te forceren. Onder meer bij Neuve-Chapelle, Loos
en Ieper vonden zware gevechten plaats, waarbij altijd de aanval centraal stond. Deze aanvallen
vormden het begin van een massaslachting op ongekende schaal, maar leidden bijna nooit tot
terreinwinst.

Bij Ieper werd voor het eerst gifgas gebruikt, eerst door de Duitsers, later ook door de geallieerden. De levensomstandigheden in de loopgraven, die zo beeldbepalend zouden worden voor
de Eerste Wereldoorlog, waren mensonterend. Ziekten, ongedierte als luizen en ratten, zware
beschietingen en gasaanvallen maakten het leven in de voorste linies tot een hel.
Het jaar 1916
In 1916 poogde het Duitse leger een grote doorbraak te forceren bij Verdun. Dit leidde tot een
tien maanden durende veldslag, waarbij Frankrijk op de rand van de afgrond kwam te staan. Om
een einde te maken aan de druk die de Duitsers op Verdun uitoefenden, werd in juni bij de rivier
de Somme een gemeenschappelijke Frans-Britse aanval opgezet, maar die liep uit op een fiasco.
De Britten verloren alleen al op de eerste dag van deze slag 60.000 man: gedood, gewond,
vermist of krijgsgevangen gemaakt. Aan het eind van het jaar werden de Duitse troepen ten slotte
weer teruggedreven tot aan hun oorspronkelijke stellingen. De verliezen aan beide kanten waren
enorm.
Het jaar 1917
Om de aanvoerlijnen naar Engeland af te snijden, kondigde Duitsland begin februari 1917 een
onbeperkte duikbotenoorlog af, die inhield dat ook neutrale handelsschepen zonder waarschuwing getorpedeerd konden worden. Dit leidde er uiteindelijk toe dat ook de Verenigde Staten in
april 1917 de oorlog aan Duitsland verklaarden. Het zou echter nog tot juni 1918 duren voordat
het Amerikaanse leger in staat was een beslissende bijdrage te leveren aan de geallieerde inspanningen aan het Westelijk Front.
In Europa gingen de massaslachtingen steeds maar door. In april 1917 begon in Frankrijk het
berucht geworden offensief aan de Chemin des Dames, dat opnieuw ontaardde in een zinloos
bloedbad. Als reactie daarop braken kort daarna op grote schaal muiterijen uit in het Franse
leger, waar de gezagsdragers hard tegen op traden. Soms werden er doodvonnissen voltrokken,
maar ook werd een aantal gerechtvaardigde soldateneisen werden ingewilligd en grote massale
aanvallen bleven voorlopig uit.
Ook de Britten waagden nog eens een poging een doorbraak te forceren in België. In juni boekten zij bij Mesen na een aantal mijnontploffingen enige terreinwinst. Daarna volgde opnieuw een
veldslag bij Ieper, die bij het dorp Passendale in de modder smoorde, wederom met enorme verliescijfers aan beide zijden. De slag bij Cambrai, met inzet van tanks en vliegtuigen, die plaatsvond

in november 1917, leverde de Britten en de Fransen weer geen definitieve doorbraak op.
In alle oorlogvoerende landen en ook in de neutrale staten kreeg men in de loop van dit jaar
te maken met een stagnerende aanvoer van grondstoffen, voedsel en brandstof. De algemene
schaarste leidde tot distributiemaatregelen, met lange rijen wachtenden bij de winkels als er eindelijk weer eens iets te koop was. Mede hierdoor groeide een wijdverbreide maatschappelijke
onvrede, die in de grote steden geregeld tot uiting kwam in demonstraties, relletjes en sociale
onrust.
Er was sprake van een toenemende oorlogsmoeheid, die versterkt werd door de pagina’s lange
dodenlijsten in de kranten. In de loop van 1918 kwam daar de zgn. Spaanse griep bij, die als
een ‘windvlaag des doods’ over grote delen van de wereld raasde en naar schatting meer dan
twintig miljoen slachtoffers maakte.
Rusland verdween van het geallieerde toneel, toen na de oktoberrevolutie in 1917 de aan de
macht gekomen bolsjewieken een wapenstilstand met de Duitsers sloten. Die werd in maart 1918
gevolgd door de vrede van Brest-Litovsk. Hierdoor was Duitsland in staat een groot deel van zijn
troepen over te brengen naar het Westelijk Front.
Het jaar 1918
In de lente van 1918 zette Duitsland een groot offensief in, dat was bedoeld om een beslissende
overwinning te behalen, voordat de Amerikaanse troepen op volle gevechtssterkte zouden zijn.
Pas in juli werden de Duitse aanvallen definitief tot staan gebracht bij de Marne. Dit bleek het

keerpunt in de oorlog te zijn.
In augustus werden de Duitsers bij Amiens voor het eerst ver teruggeslagen. In september volgde
een groot geallieerd offensief in de Meuse-Argonne-streek. Hierbij waren ook de Amerikanen
op volle sterkte ingeschakeld. In september vond bij St. Quentin uiteindelijk een grote geallieerde doorbraak plaats, waarbij de Duitsers definitief werden teruggedreven.
In Duitsland waren eind oktober onlusten uitgebroken als gevolg van voedseltekorten, oorlogsmoeheid en linkse politieke agitatie. In de Duitse marinestad Kiel brak een muiterij uit onder de
matrozen. De onlusten breidden zich snel over Duitsland uit en dreigden ook Berlijn in hun greep
te krijgen.
De regering trad af en een nieuwe regering zocht contact met de geallieerden om tot een vredesregeling te komen. Keizer Wilhelm II vluchtte op 10 november 1918 vanuit zijn militaire hoofdkwartier te Spa naar Nederland. Een dag later deed ook keizer Karl I van Oostenrijk afstand van
de troon en zocht hij zijn heil in Zwitserland.
Op 11 november 1918 sloten de Fransen, de Engelsen en de Duitsers in een treinwagon bij het
ten noordoosten van Parijs gelegen plaatsje Compiègne een wapenstilstand en was de Eerste
Wereldoorlog in feite voorbij. De vrede ging echter pas officieel in, toen op 28 juni 1919 het
Verdrag van Versailles werd getekend, waarbij de kaart van Europa en de machtsverhoudingen in
de wereld ingrijpend werden gewijzigd.

Belgische soldaten in hun loopgraven

Gesneuvelden uit Hingene
COOMANS PETRUS (28 jaar)
Wonende te Hingene
Geboren op 21-01-1882 te Arneuil (Fra)
Overlijden
Overleden op 30-05-1816 te Reninge
Begraafplaats Westvleteren, grafnummer 95/2
Militaire gegevens
Rang: Sergeant-Majoor
Eenheid: 7e Linie / 9e Linie, 3e Bataljon, 1e Cie
Extra info
Petrus Coomans, de zoon van Louis en Virginia Rosalia Baekeland, werd geboren te Arneuil op 21 januari 1882.
Hij huwde op 3 augustus 1910 met Delphina Maria Landuyt. Alfons en Magdalena werden uit dit huwelijk geboren. Na de dood van Petrus hertrouwde Delphina met Joannes Franciscus Bessems.
Petrus was gelegerd bij de 7de linie/9de linie, 3de bataljon, 1ste compagnie waar hij de rang had van sergeantmajoor. Op 30 mei 1916 sneuvelde hij in Reninge (Poeningen-Molenhoek) en ligt begraven op de militaire
begraafplaats van Westvleteren met grafnummer 96/2.

De Baerdemaecker Carolus Ludovicus (26 jaar)
Wonende te Hingene, Grote Eeckstraat 58a
Geboren op 7-11-1893 te Buggenhout
Overlijden
Overleden op 16/08/1919 om 18u00 te Hingene
Militaire gegevens
Rang: Soldaat 2de klas
Eenheid: 6e Reg bereden Artillerie,103e Batterie
Extra info
Karel Lodewijk is de oudste zoon van een gezin met drie zonen. Zijn ouders Josephus De Baerdemaecker en
Maria Elisabeth Albrecht komen uit Buggenhout. Rond de eeuwwisseling huwt de moeder van Karel Lodewijk met
Hingenaar Frans Xaveer Segers en zo komt het dat het hele gezin naar de gemeente Hingene verhuist. Hij werd al
snel na het uitbreken van de eerste oorlogsdagen krijgsgevangen gemaakt door de Duitsers en naar het krijgsgevangenenkamp in Soltau te Duitsland gevoerd, waar hij tot 6 januari 1919 zal verblijven. Soltau is een gemeente in de
Duitse deelstaat Nedersaksen, gelegen in het Landkreis Heidekreis. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden meer
dan tienduizend Belgische soldaten als krijgsgevangenen vastgehouden in een kamp in Soltau. Na de oorlog werd
het kamp afgebroken. Karel Lodewijk kwam uit het kamp met een ziekte en zou aan diezelfde ziekte in zijn woning
in de Groote Eekstraat bezwijken op 16 augustus 1919. Op zijn graf staat: “Stierf voor België”. Hij werd begraven
op het kerkhof van Hingene.

Gesneuvelden uit Hingene
De Wit Victor Frans (24 jaar)
Wonende te Hingene, Wielstraat 60
Geboren op 5-01-1894 te Hingene
Overlijden
Overleden op 18-10-1918 te Oostrozebeke
Begraafplaats B.M.B. Houthulst, grafnummer J1-1854
Militaire gegevens
Rang: Soldaat 2e klas
Eenheid: 5e Linie, 2e Batt, 6e Cie
Extra info
Franciscus Victor De Wit werd geboren aan de Grote Wiel van Hingene. Zijn vader, Petrus Josephus De Wit
verdiende zijn boord als mandenmaker, net zoals velen in de streek. Petrus en zijn vrouw Joanna Maria Spiessens
kregen samen 15 kinderen, waarvan er 6 zouden sterven als ze enkele maanden oud zijn. Victor werd geboren op
5 januari 1894 en ondanks de erbarmelijke levensomstandigheden genoot hij toch een goede opleiding. Victor kon
namelijk lezen en schrijven, wat voor andere leeftijdsgenoten niet zo vanzelfsprekend was.
Als 20-jarige mandenmakersgast had hij allicht zijn toekomst anders willen invullen, maar samen met andere jongens
uit Hingene werd hij, na de militaire keuring in Mechelen, als soldaat op 21 september 1914 onder de wapens
geroepen. Hij kreeg die dag een stamboeknummer toegewezen (60654) en naar het opleidingscentrum te Honfleur (Frankrijk) gestuurd. Op 15 februari 1915 werd hij ingelijfd bij het 5de linieregiment II/2 en naar het front
gestuurd.
Bij het bevrijdingsoffensief of het Vlaanderenoffensief, eind september 1918, verbleef Franciscus-Victor met zijn
legereenheid aan het front Pervijze-Diksmuide, waar ze de Duitse stellingen constant bestookten.
Tijdens de gevechten voor het bezit van de “Flandern Stellung” ten zuiden van Roeselare werd hij hoogstwaarschijnlijk al op 14 oktober 1918 getroffen door vijandelijk vuur en als vermist opgegeven. Op 18 oktober 1918 werd
zijn lichaam gevonden en geborgen. Op zijn graf staat de vermelding: “Stierf voor het Vaderland op het veld van
eer”. Hij was amper 24 jaar oud.
Bron: Heemkundige Kring Klein-Brabant

Gesneuvelden uit Hingene
d’Ursel Wolfgang (32 jaar)
Wonende te Hingene
Geboren op 8-09-1882 te Hingene
Overlijden
Overleden op 18-08-1914 te Budingen
Begraafplaats Hingene, familiekelder d’Ursel
Militaire gegevens
Rang: Luitenant
Eenheid: 2e reg Gidsen
Extra info
d’Ursel Wolfgang werd geboren te Hingene op 7 september 1882 als zoon van Maria Carolus Josephus en
Antonin De Mun.
Wolfgang was gelegerd bij het 2de regiment van de Gidsen als cavalerieluitenant.
Sneuvelde te Budingen, een dorp bij Zoutleeuw, op 18 augustus 1914. ‘Er bestaan verschillende verhalen over zijn
dood. Het meest geloofwaardige schreef Aynard de Liedekerke-Beaufort op 30 januari 1915 naar Jacqueline de
Néverlée. We bevonden ons in een greppel aan de zijde van luitenant d’Ursel. Hij had een karabijn genomen om
samen met ons te schieten. Bij het begin van de strijd krijgt hij een kogel in het hoofd. ’
Na zijn dood werd hij begraven op het gemeentelijk kerkhof van Budingen met als grafnummer 4840. Op 15 januari
1915 werd hij bijgezet in de familiekelder te Hingene.
Bron: Kasteel d’Ursel Magazine 10de jaargang, nummer 37

Houdenaert Hippoliet (20 jaar)
Wonende te Mechelen
Geboren op 3-04-1894 te Hingene
Overlijden
Overleden op 22-10-1916 ‘aan den IJzer’
Begraafplaats Reninge
Militaire gegevens
Rang: Soldaat 2e klas
Eenheid: 5e Linie 4/1
Extra info
Houdenaert Hippoliet werd geboren te Hingene op 3 april 1894 als zoon van Stephan en Maria Christina
Vermeulen. Sneuvelde aan ‘den Ijzer’ op 22 oktober 1916 en werd begraven te Reninge. Op zijn doodsprentje
staat Houdenaert te lezen, maar in het dodenregister vinden we hem terug onder de naam Audenaert. In het
verleden werden namen vaak neergeschreven zoals men hem uitsprak. Dit maakt het voor onderzoekers extra
moeilijk. Van hippoliet is weinig geweten. Hij staat wel met op het herdenkingsmonument Mechelen, stedelijke
begraafplaats, vermeld.

Gesneuvelden uit Hingene
Scheppers Alexander (19 jaar)
Wonende te Hingene
Geboren op 21-02-1899 te Roux
Overlijden
Overleden op 8-10-1918 te Beveren-IJzer
Begraafplaats De Panne, grafnummer K0165
Militaire gegevens
Rang: Soldaat 2e klas
Eenheid: 18e Linie 2/5
Extra info
Scheppers Alexander Leopold werd geboren te Roux (*) op 21 februari 1899. Hij was gelegerd bij de 18e Linie
als soldaat 2e klasse. Alexander sneuvelde tijdens één van de laatste offensieven op 8 oktober 1918 te BeverenIJzer. Hij kreeg een definitieve begraafplaats op het B.M.B. in de Panne.

(*) Roux is een dorp in de Belgische provincie Henegouwen, en een deelgemeente van de Waalse stad Charleroi.

Segers Ludovicus (25 jaar)
Wonende te Hingene, Bornemweg 20
Geboren op 13-07-1893 te Hingene
Overlijden
Overleden op 17-12-1918 te Langenmoor (DUI)
Begraafplaats Altenoythe (DUI), gemeentelijke begraafplaats
Militaire gegevens
Rang: Soldaat 2e klas
Eenheid: Artillerie Versterkte Plaats Antwerpen / 18 Bij
Extra info
Segers Ludovicus werd geboren te Hingene op 13 juli 1893 als zoon van Hendrik Edward en van Catharina Cuyt.
Werd krijgsgevangene genomen op 10 oktober 1914, waar hij te Langenmoor (D) op 17 december 1918 om
16.00 uur overleed aan de gevolgen van griep. Ludovicus ligt begraven op de gemeentelijke begraafplaats van
Altenoythe (D).

Gesneuvelden uit Hingene
Van Haelen Joannes Frans (26 jaar)
Wonende te Hingene, Kleine Kouterweg 24
Geboren op 2-03-1888 te Londerzeel
Overlijden
Overleden op 11-09-1914 te Wakkerzeel-Wijgmaal
Begraafplaats Veltem-Beisem
Militaire gegevens
Rang: Soldaat 2e klas
Eenheid: 5e Linie
Extra Info
Van Haelen Joannes Frans werd geboren te Londerzeel op 2 maart 1888, als zoon van Pierre Jean Van Haelen en
Marie Josephe Spiessens. Frans was gehuwd met Maria Paulina Paridaens. Uit dit huwelijk werden Maria Hendrik
en Maria Leopoldina geboren. Maria is na de dood van Jan hertrouwd met Ludovicus Nijs.
Hij sneuvelde op 11 september 1914 te Wakkerzeel-Wijgmaal. Zijn definitieve rustplaats kreeg hij te VeltemBeisem.

Verhelst Louis (21 jaar)
Wonende te Antwerpen, Bredastraat 85
Geboren op 21-12-1896 te Hingene
Overlijden
Overleden op 4-01-1917 te Hoogstade
Begraafplaats gemeentelijke begraafplaats van Merksem
Militaire gegevens
Rang: Soldaat 2e klas
Eenheid: 8e Artillerie / 3e Groep / 2e Bij M.V.D.
Extra Info
Philippe Verelst is de ongehuwde zoon van Pierre Alphonse en Maria Leonia Van Eeckhout. Op 27 januari 1916
wordt hij in het Britse Folkestone ingelijfd als milicien. Na zijn opleiding wordt hij op 8 juni 1916 toegevoegd aan
het 2° Linieregiment. Op 1 januari 1917 verhuist hij naar het 8° Artillerieregiment.
Twee dagen later, op 3 januari 1917, is hij het slachtoffer van een tragisch ongeval in de loopgraven. Een Duits
oorlogsprojectiel ontploft op het moment dat hij de ontstekingsbuis aan het demonteren is. Hij wordt geëvacueerd
naar het Belgisch militair hospitaal van Hoogstade, dat gevestigd is in het Gasthuis Clep. Hij overlijdt ‘s anderendaags
aan de opgelopen verwondingen. Het slachtoffer wordt begraven op de militaire begraafplaats van Reninge,
grafnummer 281, en op 23 september 1921 herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats van Merksem.

Gesneuvelden uit Hingene
Vleminckx Petrus Edmond (27 jaar)
Wonende te Hingene, Pastorijstraat 19
Geboren op 27-06-1887 te Hingene
Overlijden
Overleden op 12-09-1914 te Haacht
Begraafplaats Zemst-Laar
Militaire gegevens
Rang: Soldaat 2e klas
Eenheid: 4e Linie Jagers te voet
Extra Info
Vleminckx Petrus Edmond werd geboren te Hingene op 27 juni 1887 als zoon van Carolus Ludovicus en van
Francisca Van Herstraeten. Was gelegerd bij de 4de regiment Jagers te voet als soldaat 2de klasse. Sneuvelde op
12 september 1914 te Haacht.

Wolfgang d’Ursel met zijn regiment op de vooravond van de Groote Oorlog. Op 4 augustus
1914 viel Duitsland België binnen zonder formele oorlogsverklaring. De aanval werd geleid door
het 1e Duitse leger onder generaal Alexander von Kluck en het 2e leger van generaal Karl von
Bülow. Veertien dagen later zou Luitenant d’Ursel sneuvelen bij een aanval van de Duitsers.

Gesneuvelden uit Wintam
De Block Eduardus (23 jaar)
Wonende te Wintam, Kerkstraat 8
Geboren op 3-04-1895 te Wintam
Overlijden
Overleden op 5-11-1918 te Brugge / Sint-Michiels
Begraafplaats B.M.B. Brugge, grafnummer 223
Militaire gegevens
Rang: Sergeant
Eenheid: 22e Linie
Extra info
De Block Eduardus werd geboren te Wintam op 3 april 1895 als zoon van Josephus Edmondus en Sophie
Verbruggen. Hij was gelegerd bij de 22ste linie, 3de batterij, 4de compagnie als sergeant bij het snelvuurgeschut.
Werd gehospitaliseerd op 1 november 1918 als gevolg van een grieperige bronchopneumonie (longontsteking),
waar hij er tenslotte op 5 november 1918 om 17.00 uur aan overleed.
Eduardus werd voorlopig begraven te Brugge op 7 november 1918 met grafnummer 324 en later bijgezet op de
Belgisch militaire begraafplaats van Brugge met grafnummer 223.

De Block Guilielmus (23 jaar)
Wonende te Wintam, Kerkstraat 12
Geboren op 31-01-1891 te Ruisbroek
Overlijden
Overleden op 10-09-1914 te Holsbeek
Begraafplaats Holsbeek, grafnummer 6
Militaire gegevens
Rang: Soldaat 2e klas
Eenheid: 6e Linie
Extra info
De Block Guilielmus, ofwel Willem, werd geboren te Ruisbroek op 30 januari 1891 als zoon van Eduardus en
Maria Ludovica Apers. Was gelegerd bij de 6de linie, 4de batterij, 3de compagnie als soldaat 2de klasse.
Sneuvelde te Holsbeek op 10 september 1914, waar hij begraven ligt met grafnummer 6.

Gesneuvelden uit Wintam
De Jonghe Egidius (29jaar)
Wonende te Wintam, Eikerveldbaan 12
Geboren op 25-01-1888 te Ruisbroek
Overlijden
Overleden op 20-04-1917 te Hoogstade
Begraafplaats B.M.B. Westvleteren, grafnummer 487
Militaire gegevens
Rang: Soldaat 2e klas
Eenheid: 1e carabiniers 10e Cie
Extra info
De Jonghe Egidius werd geboren te Ruisbroek op 25 januari 1888 als zoon van Franciscus Carolus en Jacoba
Thijs.
Was gehuwd met Theresia Ludovica Vergauwen. Uit dit huwelijk werd Louis Karel De Jonghe geboren. Na de
dood van Egidius hertrouwde Theresia met Frans Josephus De Block.
Hij sneuvelde te Hoogstade (Belgian Field Hospital) op 20 april 1917. Hij werd op 23 april begraven te
Westvleteren met grafnummer 429. Later werd hij bijgezet op de militaire begraafplaats van Westvleteren met
grafnummer 487.

De Laet FranCISCUS (26 jaar)
Wonende te Wintam
Geboren op 29-07-1889 te Puurs
Overlijden
Overleden op 9-02-1915 te Nieuwpoort
Militaire gegevens
Rang: Soldaat 2e klas
Eenheid: 10e Linie
Extra info
De Laet Frans werd geboren te Puurs op 29 juli 1889 als zoon van Joannes Baptist en Maria Ludovica Van
Cauteren. Was gehuwd met Juliana Aerts. Met de dood van Franciscus is Juliana hertrouwd met Victor Emmanuel
Flies.
Sneuvelde te Nieuwpoort op 9 februari 1915.

Gesneuvelden uit Wintam
Kegels Victor (29 jaar)
Wonende te Wintam, Bovenstraat 35
Geboren op 24-09-1887 te Wintam
Overlijden
Overleden op 6-04-1919 te Wintam
Begraafplaats Gemeentelijke begraafplaats Wintam
Militaire gegevens
Rang: Soldaat 2e klas
Eenheid:
Extra info
Kegels Victor werd geboren te Wintam op 24 september 1887, als zoon van Emmanuel Disederius en Angelique
Van Straeten. Hij overleed na de oorlog in zijn huis op 6 april 1919.

Muyshondt Henri (23 jaar)
Wonende te Wintam, Winthamstraat 116
Geboren op 24-12-1895 te Merksem
Overlijden
Overleden op 28-09-1918 te Langemark / Sint-Juliaan
Begraafplaats B.M.B. Houthulst, grafnummer C1-1141
Militaire gegevens
Rang: Soldaat 2e klas
Eenheid: 7e Linie
Extra info
Muyshondt Henri werd geboren te Merksem op 24 december 1895.
Hij was gelegerd bij de 7de linie, 1ste batterij en 1ste compagnie. Sneuvelde te Langemark (St.-Juliaan) op 28
september 1918. Werd begraven te Langemark met grafnummer R.4966. Later bijgezet op de militaire begraafplaats
van Houthulst met grafnummer C1-1141.

Gesneuvelden uit Wintam
Rousseau Joannes Franciscus (37 jaar)
Wonende te Niel, Boomsestraat
Geboren op 7-04-1881 te Wintam
Overlijden
Overleden op 15-08-1918 te Antwerpen
Militaire gegevens
Rang: Soldaat 2e klas
Eenheid: 10e Linie
Extra info
Rousseau Joannes Franciscus werd geboren te Wintam op 7 april 1881 als zoon van Joannes Baptist en Maria
Melanie De Saeger. Hij was gehuwd met Maria Josepha Suykens.
In 1905 liet hij Wintam achter zich en verhuisde naar Niel. Daarvoor was hij woonachtig in de Grote Inkstraat 13.
Overleed, aan de gevolgen van de oorlog, in het Sint-Camillus hospitaal van Antwerpen op 15 augustus 1918.

Rottiers Joannes Franciscus (31 jaar)
Wonende te Wintam
Geboren op 7-04-1881 te Hingene
Overlijden
Overleden op 08-1914 te Namen
Militaire gegevens
Rang: Soldaat 2e klas
Eenheid: 10e Linie, 1e Cie
Extra info

Rottiers Joannes Franciscus werd geboren te Hingene op 3 december 1883, als zoon van Joannes
Baptist en Rosalie Peeters. Hij was gehuwd met Maria Valentina Seghers.
Sneuvelde in de omgeving van Namen in augustus 1914.

Gesneuvelden uit Wintam
Spiessens Petrus Jozef (27 jaar)
Wonende te Wintam
Geboren op 8-11-1887 te Hingene
Overlijden
Overleden op 24-08-1914 te Haacht
Militaire gegevens
Rang: Soldaat
Eenheid: 5e Linie
Extra info
Spiessens Petrus Jozef werd geboren te Hingene 8 november 1887 als zoon van Joannes en Josepha Vleminckx.
Hij was gehuwd met Maria Carolina Segers waaruit Jan Louis geboren werd. Sneuvelde te Haacht op 24 augustus
1914.

Van Bruyssel Frans (21 jaar)
Wonende te Wintam, Kerkstraat 35
Geboren op 8-12-1894 te Hingene
Overlijden
Overleden op 17-06-1915 te Hoogstade
Begraafplaats Hoogstade, grafnummer 180
Militaire gegevens
Rang: Soldaat 2e klas
Eenheid: 5e Linie, 6e Cie
Extra info
Frans Van Bruyssel, de ongehuwde zoon van Petrus en Maria Van den Broeck, verdient de kost als grondwerker en
groentenverkoper. Hij is 1,61 meter groot en heeft kastanjebruin haar. Op 22 september 1914 neemt hij als milicien
dienst in het Belgisch leger. Hij krijgt zijn opleiding in de Normandische havengemeente Honfleur (Fr).

Frans wordt op 17 juni 1915 in Sint-Jacobskapelle getroffen door een schrapnel-kogel en met een doorboorde long
geëvacueerd naar het Belgian Field Hospital, dat gevestigd is in het Gasthuis Clep in Hoogstade. Hij overlijdt daar
nog dezelfde om 12 uur ‘s middags. Op 18 juni 1915 wordt hij begraven op de Belgische militaire begraafplaats
van Hoogstade, oorspronkelijk onder het grafnummer 144.

Gesneuvelden uit Wintam
Van Herbruggen Jozef (28 jaar)
Wonende te Wintam
Geboren op 24-06-1886 te Hingene
Overlijden
Overleden op 2-10-1914 te Duffel
Begraafplaats B.M.B. Lier, grafnummer 351
Militaire gegevens
Rang: Soldaat 2e klas
Eenheid: 2e Linie
Extra info
Van Herbruggen Jozef werd geboren te Hingene op 24 juni 1886, als zoon van August en Maria Josepha
Van Riet. Hij was gehuwd met Joanna Catharina Keppens. Uit dit huwelijk werden Petrus, Maria, Hendrik en
een doodgeboren kind geboren. Jozef sneuvelde op 2 oktober 1914 te Duffel en ligt begraven op de militaire
begraafplaats van Lier met grafnummer 351.

Dit is de derde spoorbrug over de Nete, de tweede in steen, en werd opgetrokken in 1904.
Op 2 oktober 1914 liet luitenant Gernaert de brug opblazen, opdat de Duitse troepen er geen
gebruik van zouden maken. Links ziet men nog de uitgebrande herberg “Het Veerhuis” waar
de Van Cauwenberghs woonden, die het veer bediende vóór de voetbrug in 1905 in gebruik
werd gesteld.

Gesneuvelden uit Eikevliet
Caluwaerts Richardus Leonardus (21 jaar)
Wonende te Eikevliet, Pastorijstraat 7
Geboren op 9-11-1897 te Eikevliet
Overlijden
Overleden op 25-09-1918 te Bikschote / Steenstrate
Begraafplaats B.M.B. Westvleteren, grafnummer 704
Militaire gegevens
Rang: Soldaat 2e Klas
Eenheid: 7e Artillerie
Extra Info
Richard Caluwaerts is de ongehuwde zoon van Ludovicus Caluwaerts en Maria Ludovica Van Straeten. Hij is de
jongste telg uit een gezin van zeven kinderen. Richard of Rijkaard, zoals op zijn grafzerk te lezen valt, sneuveld ten
gevolge van een hoofdwonde door een “eclat d’obus” nabij Bikschoote op 25 september 1918.
Het front liep toen iets ten NO van Bikschoote, langs de lijn Blankaart - De Kippe - Draaibank naar het station
van Langemark. Het front lag daar sinds het einde van de 3de slag van Ieper en werd in november 1917 tussen
Blankaart en Corverbeek overgenomen door de Belgen van de Fransen. Vanaf begin april 1918 kwam ook het stuk
voorbij de Corverbeek tot aan het station van Langemark in handen van de Belgen (overgenomen van de Britten).
Vanaf november 1917 werden in deze sector zeer regelmatig aanvallen uitgevoerd. Tot aan de slag van Merkem
(17 april 1918) vooral vanuit Duitse zijde, na de slag van Merkem vooral uit Belgische zijde. Op 28 september
1918 (drie dagen na het overlijden van Caluwaerts) zetten de Belgen hun laatste grote aanval in: het eindoffensief.
Vermoedelijk werd Caluwaerts dus slachtoffer van één van de vele schermutselingen in die sector.
We tekenen echter een bijzonderheid op:
Op zijn zerk in Westvleteren en in de archieven komt de sterfdatum 25-09-1918 voor maar op zijn doodsprentje
staat “gevallen in het bosch van Houthulst op 29-09-1918”.
Het 7e AR stond tijdens het eindoffensief in voor de ondersteuning van het 23e en 4e linieregiment. Het 4e LR
nam het zuidelijke deel van het bos van Houthulst voor hun rekening. Het 23e LR ging centraal door het bos.
Het 7e AR lagen op de vooravond van 28 september aan commandopost Verbrande Smis ter hoogte van ‘t
hoekje te Merkem. Groep 1 vertrok op 28/09/1918 om 8u30 ter hoogte van Draaibank (Merkem, ten NO van
Bikschote). en bevond zich om 12u aan carrefour Renard (halfweg het bos). Groep 2 zat al om 10u ter hoogte
van ‘t Munneken (op de weg Houthulst-Poelkapelle). Groep 3 staakte om 7u z’n beschietingen en ging tegen 8u
verder naar London Crossing (grens Merkem-Bikschote), ze zaten tegen 17u aan Ferme Marseille en beschoten
van daaruit het Duitse geniepark Stadenreke ten noorden van het bos.
Het 7e AR had het die dag extreem zwaar doordat het gebied die ze met hun zwaar materiaal moesten doorkruisen
zeer slecht lag.

Gesneuvelden uit Eikevliet
Marnef Constant (24 jaar)
Wonende te Eikevliet, Slijkhoek
Geboren op 11-06-1894 te Eikevliet
Overlijden
Overleden op 14-10-1918 te Rumbeke / Moorslede
Begraafplaats B.M.B. Houthulst, grafnummer J1-1801
Militaire gegevens
Rang: Soldaat 2e Klas
Eenheid: 5e linie
Extra Info
Constant Marnef is de zoon van Joannes Franciscus Marnef en Rosalia Van de Walle. Hij komt uit een gezin van 15
kinderen, wat in die tijd niet ongewoon was. Constant Marnef verdiende de kost als schipper. Vlak voor de oorlog
was hij medestichter van fanfare Sinte Margaretha te Wintam.
Hij verdient tijdens zijn legerdienst 6 frontstrepen.

Suykens Carolus Ludovicus (26 jaar)
Wonende te Eikevliet, Slijkhoek 26
Geboren op 24-06-1892 te Puurs
Overlijden
Overleden op 9-05-1918 te Beveren-IJzer
Begraafplaats B.M.B. De Panne, grafnummer K0179
Militaire gegevens
Rang: Soldaat 2e Klas
Eenheid: 8e linie, 7e Cie
Extra Info
Suykens Carolus Ludovicus werd geboren te Puurs op 24 juni 1892; als zoon van Joannes Leander en Joanna
Angelica Rosiers.
Sneuvelde te Beveren-Ijzer aan de gevolgen van een mitrailleurkogel in het rechterbeen op 9 mei 1918 om 2.30
uur. Werd voorlopig begraven te Beveren-Ijzer op 9 mei 1918 en later bijgezet op de militaire begraafplaats van De
Panne met grafnummer K0179.

Wat is dat nu met die frontstrepen?
De frontstrepen werden ingevoerd bij het KB. van 24/06/1916. Een eerste streep kreeg men
na 18 maanden frontdienst en de volgende streep na een aanvullende periode van telkens 6
maanden. Bij het KB. van 20/01/1917 werd de eerste streep toegekend na 12 maanden frontdienst. Op 1/02/1919 werd de laatste frontstreep (de 8e) toegekend aan alle militairen die de
ganse periode 1914-1918 hadden deelgenomen. 8 strepen was het maximum. De frontstrepen
werden vanaf 1919 2mm smaller. Vanaf 1920 werd de stand van de frontstrepen van 45° naar
30° geplaatst.

Belgische Militaire Begraafplaatsen
Militaire begraafplaatsen behoren tot het oorlogserfgoed. Ze staan symbool voor de gruwelen
van de oorlog. Een aantal Belgische militaire begraafplaatsen, waaronder de begraafplaats van
Ramskapelle, zijn beschermd als monument.
Militaire begraafplaatsen zijn een recent fenomeen. Hun ontstaan is nauw verbonden met
de Eerste Wereldoorlog. Tot in de 19de eeuw werden gesneuvelde soldaten doorgaans in
massagraven verzameld op de plaats waar ze sneuvelden. Alleen officieren werden gerepatrieerd
en individueel begraven. Door de lange duur van de krijgsverrichtingen en de stellingenoorlog
waardoor soldaten erg verspreid sneuvelden en veelal ter plaatse werden begraven, veranderde
deze praktijk en kreeg iedereen een individueel graf. Zo ontstonden er her en der kleine
begraafplaatsen.
Enkele jaren na het einde van de Eerste Wereldoorlog startte de Belgische overheid met de
aanleg van de militaire begraafplaatsen. De meeste militaire begraafplaatsen werden aangelegd
waar reeds begraafplaatsen bestonden. In veel gevallen waren die ontstaan nabij een medische
verzorgingspost of hospitaal zoals in Westvleteren, Hoogstade, Oeren, Steenkerke, Adinkerke
en De Panne. Andere militaire begraafplaatsen werden ingericht op of nabij plaatsen waar
hard gevochten was en veel gevallenen voorlopig begraven waren of achtergebleven. Het zijn
verzamelbegraafplaatsen
De nabestaanden werd de keuze gelaten om hun overleden familielid te repatriëren. Ongeveer de
helft van de 38.000 Belgische gesneuvelden, werd gerepatrieerd naar de plaats van herkomst en
daar herbegraven. De niet gerepatrieerde gesneuvelden werden herbegraven op de aangelegde
militaire begraafplaatsen.
Belgische vluchtelingen en militairen die in Nederland overleden terwijl ze daar geïnterneerd

waren, werden daar begraven, het grootste aantal op het Belgische militaire ereveld van Harderwijk.
In Frankrijk rusten 3.813 Belgische gesneuvelde militairen op 190 verschillende kerkhoven.
Beheer en het onderhoud
Het dagelijkse beheer en het onderhoud van de Belgische militaire kerkhoven is sinds 2004
opnieuw een verantwoordelijkheid van het ministerie van Landsverdediging. Defensie beheert
23 nationale militaire begraafplaatsen. Daar liggen 16.617 Belgische militairen en 417
gefusilleerde burgers. (Ten minste 5000 burgers werden tijdens de eerste maanden van de Eerste
Wereldoorlog gefusilleerd door de Duitsers). Contracten werden afgesloten met burgerfirma’s
voor het onderhoud. Daarnaast heeft Defensie een overeenkomst met de gemeenten waar een
ereperk is voorzien op de gewone kerkhoven. Daar liggen 3.244 militairen op 78 ereperken. De
Belgische gesneuvelde militairen op de kerkhoven in Frankrijk vallen eveneens ten laste van het
budget voor het beheer van oorlogsgraven van de krijgsmacht.
De begraafplaatsen worden na een periode van verwaarlozing, zo veel jaren na de oorlog, weer
goed onderhouden en de gesneuvelden krijgen de eer die ze verdienen. Zo zorgt Defensie
nu ook voor herstellingen aan het metselwerk van de zerken. Ze worden gezandstraald en de
bronzen naamplaten worden behandeld om ze terug leesbaar te maken.
De grafzerk
De standaard eenvormige grafsteen werd in opdracht van het Ministerie van Landsverdediging
in 1920 ontworpen door de Brusselse architect Fernand Simons, (ook gespeld “Symons”):
een arduinen steen versierd met krullen en met een bronzen grafplaat met de gegevens van
de overledene. Op tal van graven van gevallenen stond een kruis, een grafsteen, soms zelfs
een monumentale zerk, geplaatst op initiatief van vrienden of nabestaanden. Bepaald talrijk
waren de graven met een zogenaamd heldenhuldezerkjes. Bij de omvorming van een bestaande
begraafplaats tot een militaire begraafplaats werden de oorspronkelijke graftekens vervangen
door de Belgische standaard grafsteen, tenzij de nabestaanden het bestaande kruis, grafsteen of
zerk wensten te bewaren. Op de Belgische militaire begraafplaats van Steenkerke (bij Veurne)
meer bepaald staan negen heldenhuldezerkjes verspreid tussen de Belgische grafstenen. Eén
gesneuvelde heeft een monumentaal grafmonument. De Belgische grafstenen en bronzen
platen werden recent grondig opgeknapt. Ook de heldenhuldezerkjes, voorzien van bronzen
naamplaatjes, staan er onderhouden en wel verzorgd bij. De Belgische militaire begraafplaats van
De Panne toont hetzelfde beeld: één grafmonument en dertien verspreide heldenhuldezerkjes.
Ze dragen op één na alle bronzen naamplaatjes. Ze zijn grondig gerestaureerd behalve één. Die
draagt nog een originele naamplaat met foto en kon vermoedelijk daarom slechts oppervlakkig

gerestaureerd worden. Van de oorspronkelijk ongeveer 800 heldenhuldezerkjes blijven er
vandaag nog circa 75 bewaard. Blijkbaar hebben veel nabestaanden niet de wens uitgedrukt het
huldenhuldezerkje als oorspronkelijke grafsteen te bewaren, ofwel heeft de vraag wat ze wensten
hen niet bereikt.
Belgische driekleur
Op de grafstenen stond vroeger een cirkelvormig schildje met de verticaal of schuins geschikte
kleuren, zwart, geel en rood. Op de driekleur stond een groter of kleiner metalen kruisje of een
metalen leeuw of een geschilderd kruisje of helemaal niets. Indertijd konden de nabestaanden van
de gesneuvelde kiezen voor een kruisje of een leeuw. De verschillen hadden geen symbolische
betekenis. Ze waren te wijten aan de veranderingen van de verantwoordelijkheid voor de
militaire begraafplaatsen: achtereenvolgens het Ministerie van Oorlog, Binnenlandse Zaken, het
Rode Kruis, en weer Binnenlandse Zaken die elk hun eigen kijk hadden op de uitvoering van hun
taak. Sedert Defensie verantwoordelijk is worden alle varianten vervangen door schildjes zonder
kruis of leeuw en met verticaal geschikte kleuren, het zwart links.
Het heldenhuldezerkje
Het heldenhuldezerkje werd ontworpen door de schilder en tekenaar Joe English. Joe English
was op 5 augustus 1882 geboren uit een Ierse vader en een Vlaamse moeder. Hij diende tijdens
de oorlog in de “section artistique” van het Belgische leger. Hij stierf voor het einde van de oorlog
op 31 augustus 1918 in het hospitaal in Vinkem aan een blindedarmontsteking.
Het heldenhuldezerkje heeft naar Iers voorbeeld de vorm van een een Keltisch Kruis. Het opschrift
AVV-VVK, bovenaan heeft de vorm van een kruis. Daaronder is de mythische blauwvoet
afgebeeld, een verwijzing naar Albrecht Rodenbach. De zerkjes werden tegen betaling in beton
gegoten door een plaatselijke kleine aannemer.
De beschrijving van de steen door kapelaan Cyriel Verschaeve weerspiegelt de geestesgesteltenis
waarin het plan opgevat werd: “Ze (de zerkjes) zijn eenvoudig en schoon: ‘t kruis boven op met
de leus: ”Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus”, daaronder de zwervende vogel van
‘t hoogvliegend ideaal, daaronder nog hun naam (hun naam die een zang is!) en heel onder wat
heel van boven zou moeten schitteren en schetteren: HELDENHULDE.

Tyne Cot Cemetery
Was de naam die door het Britse leger werd gegeven aan een schuurtje dat te midden stond van
een vijf-of zestal pillboxes. Het werd door de 3de Australian Division veroverd op 4 oktober
1917. De middelste van deze pillboxes was ongebruikelijk groot en werd na de verovering
ingericht als een Advanced Dressing Station. Van 6 oktober tot eind maart 1918 werden er 343
bijzettingen verricht langs weerszijden van de bunker door de 50ste, de 33de Divisions en door
de 2 Canadese eenheden. Van 13 april tot 28 september was het terrein weer in vijandelijke
handen. Toen werd het door Belgische soldaten heroverd. Na de oorlog werd de begraafplaats
uitgebreid door de concentratie van geïsoleerde graven van de slagvelden rond Langemark en
Passendale en door de ontruiming en overbrenging van kleinere begraafplaatsen.
Nu is de grootste Commonwealthbegraafplaats ter wereld. Er worden 11.952
Commonwealthdoden en 4 doden van een andere nationaliteit herdacht. Meer dan 8.300 zijn
niet-geïdentificeerden.
De begraafplaats heeft een oppervlakte van 34.941 cm² en is omgeven door een muur van
silexkeien. Op de centrale pillbox werd het Cross of Sacreifice opgericht. Twee andere bunkers
bevinden zich aan de voorzijde van de begraafplaats, twee andere bevinden zich onder de
paviljoenen langs weerzijden van de vermistenmuur achteraan. De oostelijke blokken zijn in
eenhalfcirkelvorm aangelegd met paden die naar het kruis toeleiden. De hoge silexmuur van 152
meter lang sluit de oostkant van de begraafplaats af. Op deze muur staan de namen van bijna
35.000 militairen uit het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland die sneuvelden in de Ypres
Salient in 1917-1918 en die vermist of niet-geïdentificeerd zijn.
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