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Monument voor de gesneuvelden van de 1ste Wereldoorlog
in de O.-L.-V.-Sint-Pieterskerk te Gent

Bij het binnen komen van de O.-L.-V.-Sint-Pieterskerk te Gent zien we aan de linker muur van de
benedenkerk een groot marmeren monument ter herdenking van de gesneuvelden van de 1ste Wereldoorlog.
Als de vergelijking wordt gemaakt tussen de twee afbeeldingen
hierboven merken we toch enige evolutie. De linker afbeelding stelt
het monument voor in 1921, op 28 augustus, toen het plechtig werd
ingewijd. De rechter voorstelling is de toestand van vandaag (2018).
Op 16 maart 1921 werd er een contract getekend tussen de
Kerkfabriek van de O.-L.-V.-Sint-Pieterskerk te Gent, door pastoor R.
De Steur, enerzijds en de kunstschilder René De Cramer anderzijds
met de volgende opdracht.
“””
Voor laatstgenoemde het ontwerpen van een gedenksteen voor de
gesneuvelden alsook het bewerkstelligen van uitvoering en plaatsing
van hetzelfde, dit alles voor de globale som van 20.000 franken
betaalbaar 15 dagen na plaatsing.
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Het werk omvat:
Marmerwerk te leveren en te plaatsen door de heer De Clercq-Nevejans te Gent,
Rouge Royal voor de omlijsting,
Noir de Golzinnes voor cartouche, schilden, okselsteen en
naamplaten.
Blanc clair voor de guirlandes,
St.-Anne petit mélange voor de lijsten van het kruis.
Namen en opschriften in vergulde letters.
Dit gehele werk beloopt de som van 14.500 franken.
Kristusbeeld in brons “demi relief” door de heer Oscar
Sinia, beeldhouwer ter stede, (4000 franken).
De heer R. De Steur, pastoor van St.-Pieters geeft bij deze
persoonlijke waarborg voor de betaling op de vastgestelde
tijd.
Gedaan in dubbel te Gent den 16 maart 1921.
Ondertekend: R. De Steur, Pastoor R. De Cramer
“””
Gezien de inhoud van de opdracht en de details van de
soorten marmer kunnen we er van uitgaan dat René De
Cramer aan de Kerkfabriek al voordien een uitgebreid
ontwerp heeft voorgesteld temeer daar in het ontwerp ook een
bronzen kruisbeeld voorzien is dat moet gemaakt worden
door beeldhouwer Oscar Sinia.
De uitvoering en plaatsing heeft René De Cramer
klaargekregen tegen augustus van hetzelfde jaar want de
plechtige inwijding gebeurde op 28 augustus.
Voor de bekostiging van het monument werd een inschrijvingslijst aangelegd waarop vrij kon worden
ingetekend. Voor de diverse straten en wijken werd een afzonderlijk rekenblad opgestart. De sponsoring van
het monument werd gedaan door alle lagen van de bevolking van de parochie en vermoedelijk waren er
meerdere oproepen in tijd want dezelfde families deden soms meermaals een storting.
De geldinzameling stond onder de bescherming en het voorzitterschap van Mevr. Van den Heuvel en Mevr.
Alexander de Hemptinne. Uiteraard dat deze adelheid een stukje meer bijdroeg dan de modale inwoner. Op
die eerste inschrijvingslijst pronken dan ook bedragen van 300, 500 en 1000 franken. Maar ook reeksen van
10, 25 franken. De Heuvelstraat bv. schonk in de orde van 5 tot 1 frank maar dan staan dan ook bijna alle
adressen vermeld. Ook Ter Platen deed zijn duit in het zakje in de orde van 5 tot 2 frank met een paar
uitschieters van 20. De Citadellaan deed het in de orde van 5 tot 10 franken, de St.-Pietersnieuwstraat en de
Savaanstraat waren dan weer de hoogschieters met sommen van 100 via een tweetal 500 en een hoogstandje
van 1000 franken. Het is wellicht nuttig om te vermelden dat in 1921 één frank een vrij hoog bedrag was.
Ook de ontwerper René De Craemer (sic) komt op de lijst voor met de vermelding “(Ce n° est fait par Mr le
Curé) zonder vermelding van bedrag. Wat die “n°” betekent blijft een open vraag, de afkorting voor
‘nombre’? Mogelijks heeft de ontwerper een procentje afgestaan van zijn gage.
Op de inschrijvingslijsten zijn geen datums genoteerd zodat de actieperiode moeilijk te bepalen is, evenmin
is er een totaalstaat van de opbrengsten te vinden in het archief. In elk geval op 28 augustus 1921 werd het
praalgraf ingewijd en moet er wel nog wat geld over zijn geweest voor een latere creatie (zie verder).
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De Inzegening van het monument met een Militaire mis op 28 Augustus 1921 door Bisschop Seghers
In het “Ordre de Garnison” N°199 van 25 augustus 1921 schrijft ‘Le Commandant a.i. de la Place de Gand”
de volgende richtlijnen voor:1
1. Cérémonie patriotique.
Monsieur le Chanoine De Steur, Curé de la
Paroisse de N.D.St.Pierre a l’honneur d’inviter
les officiers, sous-officiers et soldats du 22 (22ste
Linie regiment n.v.d.r.); ainsi que les militaires
d’autre corps restés en garnison, à la
manifestation patriotique qui aura lieu le
dimanche 28 crt. à 11 heures à l’occasion de
l’inauguration du mémorial dédié aux enfants de
la paroisse, morts pour la Patrie.
Des places leur seront réservées dans la grande
nef de l’église. Entrée par la porte principale.
Le commandant du 22 est prié de me faire
connaître pour demain, 26 crt à 15 heures, le
nombre approximatif d’officiers qui assisteront à
cette cérémonie patriotique. Il voudra bien faire
conduire par un adjudant chef de peloton à 10h.45’ à l’église précitée, les sous-officiers, caporaux
et soldats désireux de se rendre à la solennité dont il s’agit.
2. Délégation du 6 pour manifestation patriotique. (6de Linie regiment, wellicht tijdelijk in garnizoen Gent, n.v.d.r. )
Pour rappel. La délégation composée de ‘un’ officiers, 3 sous-officiers, 6 caporaux et 20 soldats à
fournir par le 6 pour représenter l’armée à la cérémonie patriotique qui aura lieu dimanche 28 crt à
l’église de N.D.S.t Pierre y sera rendue à 10h 45’. Entrée par la porte principale (voir 8 des O.G. N°
168 du 15-7-21).
Daar gaat ons “Weekend” zullen de soldaten gezegd hebben als ze pas
vrijdagnamiddag te horen krijgen dat hun laarzen op zondag moeten blinken.
Zoete troost, in die tijd sprak een soldaat niet in termen van week en weekend.
De nota is in de Franse taal. Weliswaar moesten de officieren tweetalig zijn in
Vlaanderen doch de voertaal onderling was Frans, naar onder toe kunnen wij
enkel gissen dat het een beetje Vlaams was.
Niet enkel soldaten werden opgetrommeld om de inhuldiging luister bij te
zetten. De ganse parochie deed mee. Een grootse processie werd georganiseerd.
1

1. Patriottische plechtigheid. Mijnheer het Kanunnik De Steur, Pastoor van de Parochie van OLV St. Pieters heeft de eer om de
officieren, onderofficieren en soldaten van het 22 uit te nodigen; evenals de militairen van andere korpsen die in het garnizoen
gebleven zijn, om deel te nemen aan de patriottische manifestatie, op zondag 28 e.k. om 11 uur ter gelegenheid van de inwijding
van het praalgraf ter herdenking aan de kinderen van de parochie die gestorven zijn voor het Vaderland. Plaatsen zullen in het
middenschip van de kerk gereserveerd zijn. Ingang via de hoofdingang. De Commandant van het 22 wordt verzocht om me mee
te delen tegen morgen, 26 e.k. om 15 uur, hoeveel officieren er ongeveer de patriottische plechtigheid zullen bijwonen. Een
pelotons-adjudant-chef zal om 10h.45' aan de voornoemde kerk, de onderofficieren, korporaals en soldaten begeleiden die
verlangen naar deze plechtigheid te gaan.
2. Delegatie van 6 voor patriottische manifestatie. Ter herinnering. De delegatie wordt samengesteld uit één officier, 3
onderofficieren, 6 korporaals en 20 soldaten door het 6 geleverd om het Leger op de patriottische plechtigheid te
vertegenwoordigen op zondag 28 e.k. in de kerk van OLV St. Pieters en zal ter plaatse zijn om 10h 45 aan de hoofdingang. (zie 8
van O.G. N° 168 van 15-7-21).
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Diverse groepen werden samengesteld en er werd voor 3.000 franken aan versiering betaald. O.a. twaalf
“cartouches” (sierlijk paneel waarop een opschrift wordt aangebracht), een aureool en een vlag.
Daarnaast waren er ook nog ‘banderolles d’étoffe’, witte stoffen linten, ‘guirlandes de fleurs’,
bloemenslingers met o.a. vergulde blaadjes, symbolisch stukken gedragen op schragen door diverse
beroepsgroepen, …
Dit alles moest resulteren binnen het “generaal programma” van de processie. Bv. Nr 26 van de processie
was
“”””
“Groep ter eere van O.L.Vrouw ter Rieven: Hulde der zes kunstambachten verbeeld door de zes dekenijen
van St.Pieters.
En tête les deux porteurs de la bannière avec inscription.
De chaque coté 4 ou 5 fillettes en rose.
Beeldhouwers – I – Les Sculpteurs
Tapijtwevers – II – Les Tapisseurs
Metsers – III – les Maçons
Smeden – IV – les Forgerons
Schilders – V – les Peintres
Goudsmeden – VI – les Orfèvres

couleur: mauve
couleur: vert
couleur: rouge
couleur: jaune
couleur: bleu
couleur: Or

“”””
Nr 27 van de processie was het miraculeus beeld.
Elk van de bovenstaande groepen was georganiseerd met een grote
entourage van telkens 42 kinderen: meisjes, jonge mannen (turners)
en jongens die het beroep voorstelden.
Ook de muziek werd niet vergeten. Ongetwijfeld zal tijdens de
consecratie het ‘Te velde’ zijn geblazen terwijl de tientallen
tricolores naar voor zullen geneigd hebben. En op einde, voor de Sortie, zal zeker de Brabançonne gespeeld
zijn op het monumentaal Van Peteghemorgel. Doch vooral zal er werk geweest zijn aan het Laudes
Hincmari, een gregoriaans lied ter ere van Christus Koning. Dat lied heeft duidelijke Gentse roots want er
wordt gezongen over Sancte Bavone en
Sancte Amande en de dirigent (of wie
anders) heeft er ook maar Sancte Livine
bijgetoverd. De Sancte Martine vloog er
uit en werd vervangen door Sancte
Theodore, wellicht ter ere van president
Th. Roosevelt die in 1919 was
overleden?
Uiteraard werd ook de ganse
kerkhiërarchie bezongen, het Belgische
volk, de Sancte Alberto Regi en dus ook
Sancta Elisabeth. Allemaal aanpassingen
voor de bijzondere viering. Zeven
bladzijden wisselwerking tussen
koorgroepje en koor. Het monument
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werd ingezegend door Bisschop Seghers.
Met de inschrijvingslijsten werd geld opgehaald, sponsoring, en het herdenkingsmonument was klaar binnen
de termijnen.
Wellicht vonden sommigen dat het monument niet volledig
was en dat er een wachtwering omheen het monument moest
worden gezet om het nog meer luister te geven. En ook enige
verlichting zal wel gewenst zijn geweest. En haken om
dodenkransen aan te hangen, … Met andere woorden: nog
een beetje afwerking.
Mogelijks was er geld over
van de vroegere inzameling.
We weten niet van een
nieuwe inzameling. Wel
staat er op de rechter steun
aan de muur een inscriptie
“DONO DEDIT P de
Burggraeve An°1928”.
Dr.Jur. Paul de Burggraeve
was een groot weldoener
voor de parochie en liet o.a.
omstreeks 1930 nog drie
grote schilderijen restaureren
op zijn kosten.
Kunstsmid Isidoor Blancquaert, een St.-Lucas-adept zoals ontwerper René
De Cramer, maakte een voorontwerp in smeedijzer met versierselen in koper.
In 1921 was er al een wachtwering ontworpen doch dit ontwerp komt geenszins overeen met hetgeen in
1928 werd uitgevoerd. Waar het oorspronkelijk ontwerp enkel smeedijzer bevatte zal de uitvoering 1928 het
koper als dominant element hebben.

De uitvoering van de werken wordt toevertrouwd aan constructiehuis Ach. François uit de Congostraat.
Op 10 februari 1928 stuurt hij naar de ‘Paster’ van de kerk St. Pieters zijn offerte:
“”””
Zeer Eerwaarde Heer Paster,
Ik heb de eer U den prys te laten geworden over de afsluiting in yzer en gedreven koper naar ontwerp van
den heer Blanquart (sic) en welke reeds onderwerpen is geweest ter Uwer goedkeuring.
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I)
II)
III)
IV)

Voor al het yzerwerk uit te voeren door François 9.232,46 Fr.
Al het koperwerk uit te voeren door Mr. Blanquart 5.460,00 Fr. Vermeerdering voor de 4
bykomende fakkels
Al het yzerwerk uit te voeren door François 1.800,00 Fr.
Al het koperwerk uit te voeren door Mr. Blanquart en in begrepen 4 glazen voor de fakkels
392,00 Fr

In deze vernoemde pryzen is begrepen
1) Geheel het werk geleverd ter plaats
2) Eenmaal geschildert in myne werkhuizen
3) Al het koperwerk gepatineerd in donker brons
4) Het volledig plaatsen van het werk voor wat het smidswerk betrefd.
Dit alles dus uitgevoerd voor de totale som van 16.884,49 Fr.
Het hierna vermelde is in deze pryzen niet begrepen:
I)
de levering en plaatsing van alle toebehoren voor de elektrische verlichting.
II)
Het kappen en opvullen van alle gaten in den steen daartoe nodig
III)
Alle verder schilderwerken – vergulde opschriften en kronen of vergulden aan het yzerwerk.
Verhopende, Eerw. Heer Pastoor één spoedig antwoord te ontvangen, bied ik U myne eerbiedigste groeten.
Get. Ach. François
Ik heb den 23-08-1928 aan de heer François op afrekening betaald de som van 15000
Fr voor het afmaken der afsluiting bij ’t monument der gesneuvelden.
Get. R. De Steur Ach François

“”””
Op 23-08-1928 stuurt François een tussentijdse afrekening van 14692,49 franken en pastoor De Steur
betaald hem diezelfde dag 15.000,00 franken uit.
Op 6 oktober 1928 krijgt de kerkfabriek een eindafrekening met de offerteprijs van 16.884,49 franken
vermeerderd met
- meerprys voor het repousseeren van letters op de ronde kopere plateelen
- rekening Mr. Rigelle, steenkapper, voor het kappen en stoppen van gaten
- rekening Mr. Van Boecksel, Electricien, voor levering en plaatsing der elektrische benoodigheden
voor verlichting der grillie en monument.
Totaal begroot op 17.570,54 franken,
Afgetekend voor voldaan na aftrek van 15.000 Fr op 9-10-1928.
Merkwaardig in die rekening is het feit dat de elektricien 13 uur heeft gewerkt en daarvoor 71,50 frank
verdiend en dat de factuurprijs voor 6 lampjes van 220/30W samen 76.20 frank kosten.
Met nog een afrekening van Joseph Janssens van 239,55 Fr voor ‘Peinture Grille monument en fers forgé’
worden de rekeningen blijkbaar afgesloten.
Laten we ten slotte het monument eens in detail bekijken.
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Centraal tussen de namen van de
overledenen is het bronzen kruis, een basreliëf van Oscar Sinia.
Boven het kruis hebben we tussen witte
bloemenguirlandes in het midden het
wapenschild van de St.-Pieterskerk, de drie
gouden sleutels, met links het schild van
Vlaanderen en rechts het schild van Gent.
In de top bewaakt een leeuw het geheel.
Onderaan het monument is een tekstband
'Goede Jezus, red door uw bloed hen die het
vaderland door hun bloed hebben gered.'
Het monument ‘werd’ onderaan afgesloten met een sierlijk
schelpmotief. ‘werd’ want nadien is er nog een marmeren plaat
aan toegevoegd met de namen van de ontwerper en van de
opdrachtgever.
In het jaar van Heil 1921 is dit monument (gedenkteken)
opgericht naar de vormgeving van R. De Cramer met de hulp
van giften van de parochianen Rector (Pastoor) Kanunnik De
Steur.

Onder de armen van het kruis worden de militairen vernoemd die hun leven lieten tijdens de
Eerste Wereldoorlog naar aanleiding van de vijandelijkheden.
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Afkortingen militaire graden: Maj, Majoor; Comm, Kapitein-Commandant; Kapt, Kapitein; Olt, Onder-Luitenant; Adjt,
Adjudant; Brig, Brigadier; Krijgsrd, Krijgsraad (militair gerechtshof (te velde)); soldaten, geen vermelding na de naam.
Van Eeckhoute Jozef, De Wagheneire Désiré en De Meyer Ferdinand zijn opgeëisten, geen militairen

Als bijlage aan deze studie vinden we een fiche per persoon met persoonlijke details.
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Klein beetje geschiedenis
Waren al de vermelde gesneuvelden parochianen? Neen en ja. Ze verbleven mogelijks wel op onze
Blandinusberg met het status van inwoner, van student aan de universiteit, als militair gekazerneerd in één
van de vele militaire gebouwen (o.a. de Sint-Pietersabdij, Leopoldskazerne, St.-Amandsstraat).
Tijdens de eerste twee maanden van de oorlog tellen we 13 gesneuvelden.
Het is merkwaardig dat er zoveel sneuvelden op 18 augustus 1914. Dit kan worden verklaard door het feit
dat het 2de en 22ste Linieregiment, gekazerneerd in de Leopoldskazerne, die dag een heel bloedige strijd
hebben geleverd bij Sint Margriete-Houtem, nabij de stad Tienen. Houtem lag op de Belgische
verdedigingslinie van de Gete en het Belgisch leger trachtte er de opmars van de Duitsers vergeefs te
stuiten. Op het Houtemse slagveld vielen 86 Belgische soldaten, enkele Fransen en een dertigtal Duitsers.
De overmacht van de Duitsers stond als een paal boven water en Albert I beval de terugtrekking. Het 22ste
moest zorgen voor dekking. Veel officieren sneuvelden waardoor de soldaten daarna hun leiding misten en
stuurloos bleven. Het groot aantal gesneuvelde officieren wordt in ons lijstje ook teruggevonden.
Op 12 oktober 1914 rukken de Duitsers Gent binnen en de volgende dag wappert de Duitse vlag op het
stadhuis. Eerder bij de slag bij Melle/Kwatrecht verliest soldaat De Wolf Albert op 9 oktober het leven. Hij
is begraven op het Kerkhof Heuvelpoort (nu Zuiderbegraafplaats geheten). O.a. in Melle en elders moest
zijn eenheid de Scheldeovergang verdedigen zodat de troepen uit Antwerpen via West-Vlaanderen konden
verplaatst worden naar de IJzer.
De Britten bezetten Ieper vanaf 14 oktober 1914. De volgende dag stellen Franse, Britse en Belgische
troepen zich achter de IJzer. Uitgeput graven ze zich in in spoedloopgraven onder de belofte van hun
oversten spoedig naar huis terug te keren. Op 16 oktober 1914 arriveren Duitse verkenningstroepen in
Diksmuide en reeds de volgende dag gaan ze tot de aanval over, die succesvol door de Britten wordt
afgeslagen. Op 25 oktober wordt het land onder water gezet.

Voor de statistieken:
 de oudste was in 1914 69 jr, de jongste 15 jr.
 Van de 74 personen zijn er 46 in Agglo Gent geboren, van 9 man is geen geboorteplaats gekend.
 De meest moordende dag was 18/8/1914 met 11 gesneuvelden (regio St.-Margriete-Houtem/ Slag
aan de Gete)
 In 1914 sneuvelden 28 personen op een half jaar, de oorlog begon op 4 Augustus. In 1915 4, 1916 7,
1917 9, 1918 24 en in 1919 nog 2 man aan verwondingen.
 46 personen woonden op onze parochie.
 Er waren 19 gehuwden, 44 ongehuwd, 11 onbekend.
 Beroepen (voor zover gekend): uiteraard militairen, 3 klerken, 1 geestelijke, 5 middenstanders en 7
studenten HO/Unief.
 Doodsoorzaken: 1 overleden op weg naar UK, 1 bij landing vliegtuig, 7 griep/longontsteking, 2
hartfalen, 1 maagkanker (21jr), 11 schrapnels, 6 kogel, 1 interneringskamp
 Militaire graden: 1 Krijgsauditeur, 2 Majoors, 7 Kapitein-Commandanten, 1 Kapitein, 6
Onderluitenanten, 1 Adjudant, 3 Sergeant-majoor/Eerste Opperwachtmeester, 1 Opperwachtmeester,
6 Sergeant/Wachtmeester, 9 Brigadier/Korporaal en 29 Soldaten

10

Van de ontwerper van het monument (Bruno) René De Cramer vinden we in de
kerk van O.-L.-V.-Sint-Pieters ook nog zijn kruisweg terug.
René De Cramer was in eerste instantie een kunstschilder die zijn opleiding
genoot aan de St.-Lucas-academie. Hij werd geboren in Aalter in 1876 en
verhuisde naar Gent om zijn artistieke studies aan te vangen.
Hij was lange tijd tekenmeester aan de universiteit van Gent en later docent aan
de St.-Lucas-academie.
Ook was hij heel actief in het bestuur van het St.-Jorisgild en was hij zelf deken
van het St.-Lucasgild.
Zijn nauwe betrokkenheid en vriendschap met Architect V. Vaerwyck,
beeldhouwer Sinia, kunstsmid Blancquaert, beeldhouwer A. De Beule,
kunstschilder Coppejans, … gaf hem de gelegenheid zijn artistieke kwaliteiten
uit te dragen tot buiten zijn stad Gent. Denken we maar aan de koorschilderingen
in de H.-Bloedkapel in Brugge in samenwerking met Coppejans, en aan de totaalschildering van de kapel
van het Psychiatrisch Ziekenhuis te Brugge die volgens sommigen de muurschilderijen van de Bloedkapel
overtreffen. De kruisweg van de St.-Pauluskerk-Gent is van zijn hand evenals deze van de kapel van het St.Bavo-instituut-Gent. De Salvatorkathedraal-Ieper was ook zijn stek.
Veel werk is ook ondertussen verdwenen wegens nieuwbouw, vernieuwbouw, … zoals de
muurschilderingen in de kapel van het Groot-seminarie-Gent, de abdijkerk van Clervaux/Lux, de kapel van
Heynsdaele in Ronse, de kapel Broeders van Liefde-Zwijnaarde, Kasteel Ridder de Gellinck d’Elseghem,
St.-Denijs-Westrem (nu PZ St.-Camillus). Virton, Jemappes, Melle, Lisieux/Fr, De Haan, ….
Op andere plaatsen is zijn werk gereduceerd tot grote fragmenten zoals kerk van Huise en de kerk van
Celles.
René was als tekenaar ook bedrijvig in het ontwerpen van kantwerk, in het bijzonder in opdracht van de
Kantschool van Zele.
Een heel belangrijke periode was de aanloop tot de Wereldtentoonstelling van 1913 in Gent waar hij een
belangrijke deeltaak had bij de aankleding van het dorp Oud-Vlaanderen naar ontwerp van zijn vriend Arch.
Valentin Vaerwyck.
René De Cramer woonde te Gent aan de St.-Lievenslaan nr 40 (136 heden) in zijn huis naar gevelontwerp
van Arch. Valentin Vaerwyck en overleed er in 1951.

Bronnen:
- archief van de Parochie O.-L.-V.-Sint-Pieters – Gent
- archief Bruno René De Cramer – Studie ADG-Gent
Foto: Nele De Graeve en archief Bruno René De Cramer - Studie ADG-Gent
m.m.v. Harko Vande Loock, Fernand Verheggen, De Clercq André en Lacroix Myriam

Studie van Albert De Graeve – Sep 2011
Correcties oktober 2018
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1

Depoorter Clement Oscar
werd geboren op
in

8/11/1893
Gent
Rasphuisstr 89, Gent
Clement
Bogaert Nathalia
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 7/08/1914
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 20

verwondingen

overleden te Liège
begraven te 8/8/1914, Robertmont- Luik
in dienst sinds 1/01/1913
zijn graad was Sdt 2 klas 1913
stamnummer 125/27281
zijn Eenheid 1 Ch à P 3/4 (12Cie)

maandag 1 oktober 2018
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2

Cnudde François Leon
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

13/01/1890
Gent
Brugsesteenweg 168, Gent (Terplaten 72, Gent)
François
Vander Gucht Elmira Desirea
Polet Juliana Maria
uurwerkmaker
leeftijd 24
18/08/1914
gesneuveld

overleden te Sint-Margriete-Houtem
begraven te Sint MagHout ->Gentbrugge AKE, rij 23, graf 6, 26/6/1915
in dienst sinds
zijn graad was Sdt 2 klas 1910
stamnummer 102/56324
zijn Eenheid 2 Li 4/3 Cie

maandag 1 oktober 2018
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3

Dugniolle Jules Ghislain
werd geboren op
in

16/06/1867
Elsene
Terplatenkaai 23, Gent
Alexandre
Daems Celestine
Baeyé Fernande Marie Jeanne

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 18/08/1914
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 47

gesneuveld

overleden te Sint-Margriete-Houtem
begraven te Elsene op 23-12-2014
in dienst sinds
zijn graad was Majoor SBH
stamnummer 102/11372
zijn Eenheid 22 Li
Dugniolle Jules Ghislain, majoor. Hij was als majoor adjunct bij de staf en kreeg zelfs een onderscheidingen voor
acties in Marokko. Hij maakte deel uit van de (bloedige) expeditie Van Kerchove in Congo (1890). Heldhaftig
gesneuveld op 18 augustus 1914 in het gevecht van St.-Margriete-Houtem. Hij was 46 jaar.

maandag 1 oktober 2018

14

4

De Winckelaere François
werd geboren op
in

26/03/1887
Ronse
Sint-Michielsplein 14, Gent
Emiel Julien
Durot Marie Sidonie
Herberigs Madeleine Auguste M.L.

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 18/08/1914
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 27

gesneuveld

overleden te Sint-Margriete-Houtem
begraven te Sint-Margriete-Houtem, Wijngaardstraat, grf 97
in dienst sinds
zijn graad was Onderluitenant
stamnummer 122/15463
zijn Eenheid 22 (2)Li
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5

Hecq Florentin Charles
werd geboren op

12/09/1868
in Lobbes

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

Florimond
Bury Elise
ongehuwd
leeftijd 45

18/08/1914
gesneuveld

overleden te Oplinter
begraven te Bienne-lez-Happart
in dienst sinds
zijn graad was Kapitein-commandant
stamnummer 102/12578
zijn Eenheid 2 Li
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6

Lelive Henri Jean Joseph
werd geboren op
in

15/07/1893
Gent
Karel de Stoutestraat 48, 9000 Gent
Felicien Henri
Hens Josephine
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 18/08/1914
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 21

gesneuveld

overleden te Oplinter
begraven te Sint-Margriete-Houtem, Wijngaardstraat, grf 94
in dienst sinds
zijn graad was Onderluitenant
stamnummer 15624
zijn Eenheid 22 Li 2/3 (7Cie)
Was onderluitenant bij het 2de Linie. Maakte deel uit van de troepen die voor zending hadden de
vooruitgeschoven stelling van Oplinter te verdedigen, bood heldhaftig weerstand aan de verwoede aanvallen van
de Duitsers en sneuvelde op 18 augustus 1914, 20 jaar oud.
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7

Smetryns Roland
werd geboren op
in

23/10/1890
Gent
Gent
Emiel Jacques
Malfait Mathilde Maria
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 18/08/1914
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 23

gesneuveld

overleden te Sint-Margriete-Houtem
begraven te Sint-Margriete-Houtem, Wijngaardstraat, grf 194
in dienst sinds 1/01/1912
zijn graad was Korporaal VC 1912
stamnummer 122/58441
zijn Eenheid 22 Li
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8

Van Laer Adrien Louis
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

24/04/1890
Borgerhout
Lovendegem
François Louis
Vervecken Maria Henrietta
Ghyselinck Bertha Constance
hoeveknecht
18/08/1914

leeftijd 24

gesneuveld

overleden te Oplinter
begraven te Grimde/Tienen St.-Pieterskerk Necroplolis
in dienst sinds 1/01/1908
zijn graad was Korporaal VC 1908
stamnummer 102/54713
zijn Eenheid 2 Li 3/3 (11Cie)
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9

Verloove Oscar Hippolyte
werd geboren op
in

9/05/1870
Gent
Charles de Kerchoveln 51, Gent
François Charles
Nijs Theresia Maria J.
De Jaeger Elisa

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 18/08/1914
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 44

gesneuveld

overleden te Sint-Margriete-Houtem
begraven te Sint-Amandsberg Cam San DKE, rij 15, nr 18
in dienst sinds
zijn graad was Kapitein-commandant
stamnummer 12067
zijn Eenheid 22 Li
Verloove Oscar-Hypoliet, kapitein-commandant. Hij sneuvelde op 18 augustus 1914, 42 jaar, als dappere, te
midden van zijn manschappen in het episch gevecht van Sint-Margriete-Houtem waar het 2de Linieregiment zijn
eerste roem oogstte.
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10

Wauthier Eduard Pierre
werd geboren op
in

3/12/1868
Florennes
Van Hulthemstraat 48, Gent
Jacques
Prudhomme Antoinette
Blaere Marie Josephine P.C.

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 18/08/1914
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 45

gesneuveld
hoofd verbrijzeld

overleden te Sint-Margriete-Houtem
begraven te Sint-Margriete-Houtem, Wijngaardstraat, grf 99
in dienst sinds
zijn graad was Kapitein-commandant
stamnummer 12536
zijn Eenheid 22 Li
Wauthier Eduard, kapitein-commandant. Hij leidde zijn manschappen ten aanval te Sint-Margriete-Houtem. Hij
werd in het hoofd getroffen terwijl hij recht midden hen het geschut regelde.
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11

Martiny Maurice (Maurits) Honore
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

6/05/1889
Gent
Sint-Pieterswijk
Guillaume Theodore
Van Wambeke Marie Camille
ongehuwd
Student Academie
10/09/1914

leeftijd 25

gesneuveld

overleden te Herent-Wijgmaal
begraven te Herent graf 10
in dienst sinds 1/01/1909
zijn graad was sdt 2 klas mil 1909
stamnummer 105/55443
zijn Eenheid 5 Li
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12

Dumonceau Eugene Polydore
werd geboren op

23/12/1872
in Brussel
hij woonde in
Nederstraat, Oudenaarde
zijn vader was
en zijn moeder Dumonceau Colette Josephine
hij was gehuwd met Ceuterick Leonie
en hij was
hij overleed op 27/09/1914
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 41

gesneuveld

overleden te Lebbeke
begraven te onbekend
in dienst sinds
zijn graad was Brigadier VR.R.Hoefsmid
stamnummer 155/4812
zijn Eenheid 5 Artil /80 Bij
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13

Bogaert Robert François Joseph Maria
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

18/03/1888
Gent
Jordaenstraat 19, Gent
Cesar Charles
Van Montagu Maria Sidonia
ongehuwd
chauffeur
29/09/1914

leeftijd 26

gesneuveld

overleden te Sint-Katelijne-Waver/Hogevelden
begraven te Sint-Amandsberg
in dienst sinds 1/01/1907
zijn graad was Korporaal VC 1907
stamnummer 103/53552
zijn Eenheid 3 (23) Li
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Cantineau Julien Pierre
werd geboren op
in

20/10/1891
Gent
Voetweg 41, Gent
Jacques Maria
Cayman Eugenie
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 1/10/1914
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 22

verwondingen
Antwerpen

overleden te Antwerpen
begraven te 4-10-1914, Wilrijk-Schoonselhof nr L7-11 (R7 41)
in dienst sinds 1/01/1911
zijn graad was Sdt 2 klas mil 1911
stamnummer 107/57289
zijn Eenheid 7 Li 3/1
Pieter Juul

maandag 1 oktober 2018

25

15

Marichal Herctor Charles Louis
werd geboren op
in

16/09/1877
Gent
Gravin Johannastraat, Gent
Charles Louis
Van Glabeke Philomene
Labaude Marthe Florence A.

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 2/10/1914
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 37

gesneuveld
kogel in het hart

overleden te Sint-Katelijne-Waver/station-Goorboslei
begraven te Mechelen
in dienst sinds
zijn graad was Kapitein-commandant
stamnummer 102/13542
zijn Eenheid 2 Li
Marichal Hector, was volgens zijn doodsprentje Kapitein-Commandant-Mitrailleur bij het 2de Linieregiment.
Geboren in Gent op 16 september 1877 en gesneuveld in Sint-Katelijne-Waver op 2 oktober 1914, 37 jaar, bij een
tegenaanval tegen het fort van Sint-Katelijne-Waver. Hij werd getroffen door een kogel in volle hart terwijl hij een
omsingelde compagnie ter hulp snelde.
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Meulders Leon Henri
werd geboren op
in

8/08/1890
Gent
Gent
François Eugene
Lecrit Marie Louise
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 5/10/1914
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 24

gesneuveld

overleden te Duffel
begraven te
in dienst sinds 1/01/1908
zijn graad was korporaal VC 1908
stamnummer 104/53813
zijn Eenheid 4 Li Cie mitrailleurs
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17

De Wolf Albert David Constant
werd geboren op
in

1/08/1892
Gent
Overpoort 68, Gent
Clair Constantijn
Van Steenwinckel Paulina
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 9/10/1914
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 22

gesneuveld

overleden te Melle
begraven te Zuiderbegraafplaats/Gent Plein BKE, rij 7, kelder 15
in dienst sinds 1/01/1912
zijn graad was sdt 2 klas mil 1912
stamnummer 146/18071
zijn Eenheid 2 Ch Ch
behoorde tot het regiment te paard en raakte betrokken bij de schermmutselingen van de tweede slag bij MelleKwatrecht en sneuvelde.
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L'heureux Ferdinand Emile Joseph
werd geboren op
in

31/01/1871
Laken
Metdepenningenstraat 16, Gent
Jules
Gastout Josephine
Plevoets Laure Felicie G.

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 15/10/1914
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 43

verwondingen

overleden te Tienen
begraven te Sint-Margriete-Houtem, Wijngaardstraat, grf 95
in dienst sinds
zijn graad was Kapitein-commandant
stamnummer 12334
zijn Eenheid 22 Li
L’ Heureux Fernand, werd geboren in Laken op 31 januari 1871. Hij behoorde tot het 2de linieregiment. Hij werd
zwaar gewond in het gevecht van 15 augustus te Sint Margriete-Houtem en overleed in Tienen op 13 oktober ten
gevolge van zijn letsels, 43 jaar.
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Houdaer Alfred
werd geboren op
in

26/10/1891
Gent
Olifantstraat 17, Gent
Georges Jean
Van Landeghem Paulina
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 19/10/1914
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 22

verwondingen

overleden te Calais-sorteerstation
begraven te gent campo santo-grafkelder DKE Rij7 Nr 11
in dienst sinds 1/01/1911
zijn graad was Sdt 2 klas mil 1911
stamnummer 102/56954
zijn Eenheid 2 Li 1/4
Soldaat Alfred Houdaer, geboren in 1891, sneuvelde op 19 oktober 1914 en werd oorspronkelijk begraven op 22
oktober 1914 op de Belgische militaire begraafplaats van Calais.
Rust nu op het Campo Santo sectie M50 (An Hernalsteen)
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Verdonckt Jozef
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

4/04/1882
Gent
Overpoort, Gent
Pierre
Moraut Maria
Van Litsenborgh Emma Dorothea, gedomicilieerd in Sint-Aman
ijzergieter
leeftijd 32
20/10/1914
verwondingen
Calais, ambulance Richelieu, Rue de la Rivière

overleden te Calais, ambulance Richelieu, Rue de la Rivière
begraven te Calais, Beg Mil ereperk 85
in dienst sinds 1/01/1902
zijn graad was Sdt 2 klas mil 1902 reservist
stamnummer 103/51167
zijn Eenheid 3 Li 5/1
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De Winne (Paul) Odilon Marie Joseph Ghislain
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

21/03/1892
Gent
Kortrijkse(poort)straat 128, Gent
Pierre Joseph
Lepage Alice Joanna C.M.G.
ongehuwd
student
22/10/1914

leeftijd 22

gesneuveld

overleden te Stuivekenskerke
begraven te
in dienst sinds 1/01/1912
zijn graad was Sdt 2 klas mil 1912
stamnummer 108/55388
zijn Eenheid 8 Li
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De Groote Victor Corneille
werd geboren op
in

5/04/1892
Gent
Tentoonstellingslaan 19, Gent
Hendrik Corneel
Thienpont Seraphina
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 28/10/1914
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 22

verwondingen
aan boord ss Christiana

overleden te
begraven te
in dienst sinds 1/01/1912
zijn graad was Sdt 2 kl mil 1912
stamnummer 102/58482
zijn Eenheid 2 Li
geevacueerd naar SouthHampt vanuit Calais aan boord van s/s Christiana de 25/31 okt 1914
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De Keukelaere Armand Henri Paul
werd geboren op
in

15/10/1892
Gent
Sint-Pieterskazerne/Gent
Pierre Laurent
Vande Vyvere Eugenia Maria
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 26/10/1914
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 22

gesneuveld

overleden te Stuivekenskerke
begraven te Stuivekenskerke
in dienst sinds 1/01/1910
zijn graad was Sergeant Majoor BV 1910
stamnummer 101/56178
zijn Eenheid 1 Li 1/2
56178. De Keukelaere, Armand, sergent-major au lep
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Pirenne Pierre Victor Angelique
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

19/01/1895
Gent
Gent
Jean Henri O.L.
Van der Haeghen Jenny Laura J.E.
ongehuwd
student Ugent Fac. Wetenschappen
3/11/1914

leeftijd 19

gesneuveld

overleden te Oudstuivekenskerke (hoeve Den Toren)
begraven te vermist
in dienst sinds 1/01/1914
zijn graad was Korporaal OV 1914
stamnummer 135/59488
zijn Eenheid 1 Gr/Cie vrijwilligers
Op aangeven van de heer Daniël Van Acker, Bagattenstraat, weten wij dat deze militair de zoon was van Henri
Pirenne, de bekende Hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit Gent en wellicht wonende aan de St.Pietersnieuwstraat. Betreffende vader Pirenne Pierre alvast deze twee items: Het deel 5 van de reeks
“Geschiedenis van België” werd opgedragen aan zijn zoon en Virginie Loveling schrijft erover in haar
oorlogsdagboek. Geschiedenis van België. Deel 5. Het einde van het Spaansch stelsel. Het Oostenrijksch stelsel. De
Brabantsche omwenteling en de Luiksche omwenteling, door Henri Pirenne. Aan mijn zoon Pierre PIRENNE,
Oorlogsvrijwilliger, Korporaal bij het 1e Regiment Grenadiers. Geboren te Gent, den 19n Januari 1895 roemvol
gesneuveld aan de IJser vóór Oud-Stuivekenskerke bij den aanval van de hoeve ‘Den Coren’ op 3 November 1914.
Oorlogsdagboek Loveling Virginie: “Op 3 november (1915) had de lijkdienst plaats van Henri Pirenne, gesneuveld 3
nov. 1914, zoon van den beroemden geschiedschrijver en hoogleeraar van dien naam. Wat men noemt ‘heel de
stad’ nam er aan deel als laatste hulde aan den dappere en de ouders, welke hun twee andere zonen als
vrijwilligers in het leger hebben. Geen enkele D. was er in de kerk te zien.”
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Goethals Jean Charles
werd geboren op
in

10/05/1891
Ledeberg
Terplatenkaai 6 Gent
Julien François
De Cuis Eugenia Lievia M.
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 10/11/1914
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 23

gesneuveld

overleden te Diksmuide
begraven te vermist
in dienst sinds
zijn graad was Onderluitenant
stamnummer 15639
zijn Eenheid 1 Li
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Vanden Bosch Daniël Marie Leopold
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

25/08/1893
Warneton
Olifantstraat 11, Gent
Jean Armand
Meirlevede Sidonie Pelagie
ongehuwd
klerk
10/11/1914

leeftijd 21

gesneuveld

overleden te Diksmuide
begraven te vermist
in dienst sinds 15/09/1913
zijn graad was Sdt 2 klas mil 1913
stamnummer 101/59790
zijn Eenheid 1 Li 3/1 (9 Cie)
1,60 m, zwart haar
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De Groote Alfred Ghislain
werd geboren op
in

14/09/1862
Geraardsbergen
Klooster v Destelbergen bij Gent
Bernard
Vierendeel Anna
Thiry Louise Marie B.

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 4/02/1915
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 52

ziekte
organische hartaandoening

overleden te Calais, Rue des Thermes 71
begraven te Calais, Beg Mil ereperk 85
in dienst sinds
zijn graad was Krijgsauditeur der beide Vlaanderen
stamnummer
zijn Eenheid
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Van Deynse Edmond Celestin
werd geboren op
in

19/01/1891
Ledeberg
Concordestr 52 (nu Eendrachtstr), Gent
Charles Louis
Lippens Maria Ferdinanda C.
Lippens Leontina Sidonia

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 23/09/1915
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 24

gesneuveld
kogel in de rug

overleden te Kaaskerke, Ijzer kmp 16
begraven te
in dienst sinds 1/01/1909
zijn graad was Sergeant BV 1909
stamnummer 111/57376
zijn Eenheid 11 Li 1/3
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De Lombaert Georges
werd geboren op

4/01/1896
in Nevele
hij woonde in
Ter Platenkaai 48
zijn vader was Chretien Jean
en zijn moeder Van Zeveren Blondina
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 20/10/1915
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 19

gesneuveld
le Mans-Sarthe/Fr

overleden te le Mans-Sarthe/Fr
begraven te Le Mans quest dep sarthe G.B-fr
in dienst sinds
zijn graad was
stamnummer 107/67361
zijn Eenheid 7 Li-6 cie
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Van Bockstaele Joseph Paul
werd geboren op
in

23/08/1894
Gent
Metdepenningenstraat 3, Gent
Albert
Schollaert Maria Irma
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 9/06/1916
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 21

verwondingen
kogel
B.F.H. Hoogstade 07/06/1916 03:45

overleden te Hoogstade-Belgian Field Hospital
begraven te Hoogstade Brouwerijstr Mil Begrplts 364
in dienst sinds
zijn graad was Sdt 2 klas mil 1914
stamnummer 132/7046
zijn Eenheid 2 C 4/4
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Van Petegem Remi Gaston
werd geboren op
in

4/08/1896
Gent
Jozef Plateaustraat 53, Gent
Jan Baptist
Vande Wege Johanne Francesca
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 29/07/1916
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 19

gesneuveld
obusscherven

overleden te Kaaskerke
begraven te Steenkerke bij St Laurentiuskerk nr 81
in dienst sinds 18/11/1914
zijn graad was Sdt 2 klas OV 1914
stamnummer 102/60925 (3525)
zijn Eenheid 2 Li 2/4 (Cy 1 D.A.)
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Diegerick Edmond Charles Louis
werd geboren op
in

30/10/1855
Deinze
Deinze
Charles
De Smet Françoise
VanDeWalle Hertensia Maria T.

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 8/08/1916
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 60

ziekte
hartziekte

overleden te Rotterdam
begraven te Gent Westerbegraafplaats
in dienst sinds
zijn graad was Majoor SBH
stamnummer 102/10102
zijn Eenheid 2 Li
Majoor DIEGERICK Edmond Lodewijk, afkomstig van Deinze, gedurende WO I overleden in Nederland. Hij werd
geboren te Deinze op 30.10.1855 (geboorteakte nr. 84/1855), uit zijn Deinse moeder Francisca De Smet en Charles
Diegerick die te Wakken geboren was. Het gezin woonde Kouter-huis 615. Later huwde hij met Hortence MarieThérèse Van De Walle. Zijn vader was sluismeester te Deinze en overleed op 06.02.1858. Hij was dan 42 jaar. Zijn
moeder verwachtte haar tweede zoon. Na het overlijden van haar man ging ze met Edmond en een huishoudster
in Tusschenbruggen 514 wonen. Haar tweede kind, Charles Louis, werd er op 05.06.1858 geboren (wijk C parochie St. Martinus). Zij verhuurde er tot 1860-1861 kamers aan twee bedienden van de accijnzen (BVR D 18551865/5) en verhuisde dan naar de Merktstraal 58 waar zij een winkel in kruidenierswaren hield (BVR D 18661876/101). Moeder sterft op 23.11.1872 in het huis op de Markt. Edmond Lodewijk staat nu niet meer
ingeschreven in dit gezin en is vermoedelijk reeds bij het leger. In de bevolkingsregisters van 1876-1880/6 vinden
we hem in Deinze terug. Hij werd ambtshalve ingeschreven op het adres van zijn jongere broer Charles-Louis,
Merktsiraat 28, als onderluitenant van liet 4e Regiment Voetvolk - Stamnummer 10102. Op 27.10.1879 werd hij
uitgeschreven voor Oostende. Hij was toen 23 jaar. Zijn broer verblijft nog te Deinze tot 25.08.1882 en vertrekt
dan naar Gent. Hun verdere levensloop kunnen we te Deinze niet meer volgen. Behalve deze twee gebroeders
kwam deze naam te Deinze niet voor. Edmond-Lodewijk overleed met de graad van Majoor bij liet 2de
Linieregiment op 8 augustus 1916 te Rotterdam aan de gevolgen van een hartkwaal. Hij was vóór de oorlog reeds
pensioengerechtigd en heeft als vrijwilliger deelgenomen aan WO I. Vermoedelijk werd hij, nadat de Duitsers
Antwerpen hadden ingenomen, met zijn eenheid afgesneden van de vluchtweg naar het westen en was hij
genoodzaakt uit te wijken naar Nederland waar ongeveer 30000 Belgische militairen gedurende de ganse oorlog
geïnterneerd bleven in verschillende kampen. Hij verbleef in het kamp van Amersfoort. Hij werd begraven op de
katholieke begraafplaats van Crooswijk - Rotterdam. Op 3 oktober 1919 werd hij bijgezet in de familiekelder van
zijn schoonouders op de gemeentelijke begraafplaats van Mariakerke-Gent . In 1983 was de concessie verlopen en
werd het graf opgeruimd. Bronnen : - Registers van geboorte Deinze . De bevolkingsregisters van Deinze. Krijgsmacht- Defensiestaf - Evere-Brussel -Registers van begrafenis te Mariakerke. -'ONZE HELDEN' Gestorven voor
het Vaderland België's Epische Strijd van 1914 lol 1918 onder leiding van René LYR. Uit: 22ste jaargang nr 2 apr
2002 Contactblad Kring Geschiedenis en kunst Deinze & Leistreek
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Ramont Achille Edouard
werd geboren op
in

21/10/1897
Sint-Amandsberg
Van Hulthemstraat 59, Gent
August
Baeyens Maria Francesca
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 27/08/1916
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 18

verwondingen
kogel in de borst dd 26/08 Diksmuide
BeMH

overleden te De Panne-veldhosp L'Océan
begraven te Adinkerke heldenweg 1112
in dienst sinds
zijn graad was Sdt 2 Klas OV
stamnummer 102/61563
zijn Eenheid 2 Li 3/2
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De Block Karel Lodewijk (Charles Louis)
werd geboren op
in

15/09/1895
Meldert
Bloem(en)straat (nu Jeruzalemstraat) 25,Gent
Pierre
Verloes Maria barbara
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 24/10/1916
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 21

ongeval
obusontsteking
Sint-Jansmolen/Lampernisse

overleden te Sint-Jansmolen/Neuman Hosp
begraven te Steenkerke bij St Laurentiuskerk nr 441
in dienst sinds
zijn graad was Sdt 2 Klas mil CS 1915
stamnummer 102/62529
zijn Eenheid 2 Li 5/1 Cie mitralleurs
Lid British Army? https://livesofthefirstworldwar.org/lifestory/1067355
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Van Eeckhoute Jozef
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 11/12/1916

leeftijd

doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

overleden te
begraven te
in dienst sinds
zijn graad was
stamnummer
zijn Eenheid burger
Opgeeiste (info André De Clercq)
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De Wagheneire Désiré
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

17/11/1868
Gent
Hertstraat 5 Gent
Jan
Coura Octavie
Pipyn Pauline
postbediende Statie Gent Zuid
18/12/1916
kortstondige ziekte

overleden te Romagne/Fr
begraven te Kerk OLV St.-Pieters Gent
in dienst sinds
zijn graad was
stamnummer
zijn Eenheid burger
opgeeiste (Info André De Clercq)
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Denys Georges Nathanael François
werd geboren op

26/11/1890
in Gent
hij woonde in
Kortrijk
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 4/06/1915
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 24

gesneuveld
Diksmuide Dodegang

overleden te Oostkerke
begraven te De Panne b.m.b graf nr p 155
in dienst sinds 1/01/1910
zijn graad was Sergeant BV 1910
stamnummer 112/54891
zijn Eenheid 12 Li 2/2 (6 Cie)
begraven in de hof van cafe te letenburg daar was een voorlopig kerkhof gemaakt lag achter het front
laatste rustplaats de panne b.m.b
graf nr p-155
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Vermeire Petrus
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 16/01/1917

leeftijd

doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

overleden te
begraven te
in dienst sinds
zijn graad was
stamnummer
zijn Eenheid burger
vermoedelijke burger? (André De Clercq)
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Van Driessche Germain Urbain
werd geboren op
in

7/09/1890
Balegem
Sint-Amandsstraat 96, gent
Edmond
De Maeseneire Maria Sidonia
De Smet Berthe Hortensia

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 20/02/1917
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 26

ziekte
longontsteking
Sint Rijkers

overleden te Sint-Rijkers (sectie II)
begraven te Hoogstade Brouwerijstr Mil Begrplts 644
in dienst sinds 1/01/1910
zijn graad was Sdt 1 Klas mil 1910
stamnummer 155/4935 (28511)
zijn Eenheid 5 Artil /1 Gp/81 Bij
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De Meyer Ferdinand
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 25/03/1917
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd

gestorven
in Duits interneringskamp Effry/Fr

overleden te
begraven te Effry(Fr) dep Aisne gem begrplts nr 11
in dienst sinds
zijn graad was
stamnummer 296
zijn Eenheid burger
Politieke gevangene (opgeeiste?) nr 296 (Info André De Clercq)

maandag 1 oktober 2018

53

41

Hovaere Alfons
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 13/04/1917

leeftijd

doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

overleden te
begraven te
in dienst sinds
zijn graad was
stamnummer
zijn Eenheid
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Inghels Richard
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 9/06/1917

leeftijd

doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

overleden te
begraven te
in dienst sinds
zijn graad was
stamnummer
zijn Eenheid
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D'Hoop Xavier Ludie Ernest M.J.G.
werd geboren op
in

10/07/1894
Gent
Sint-Pietersnieuwstr 124, Gent
Joseph Ghislain
Daras Cornelia Rosalia M.L.J.
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 10/07/1917
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 23

gesneuveld

overleden te Diksmuide
begraven te vermist
in dienst sinds
zijn graad was Sergeant OV
stamnummer 124/876 /2966
zijn Eenheid 24 Li 1/1 (1 Cie)
gesneuveld op zijn verjaardag
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Rapaille Alidore Isidore
werd geboren op
in

20/10/1889
Wetteren
Sint-Hubertusstraat 52, Gent
Adolphe
Lerberghe Melania
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 16/10/1917
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 27

gesneuveld
obusscherf

overleden te Kaaskerke
begraven te Oeren bij st.-Pietersbandenkerk 253
in dienst sinds
zijn graad was Sdt 2 klas CS 1916
stamnummer 106/76598
zijn Eenheid 6 Li 2/1 (5 Cie)
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Wilmotte Vict.
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 9/11/1917

leeftijd

doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

overleden te
begraven te
in dienst sinds
zijn graad was kapitein-commandant
stamnummer
zijn Eenheid
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Verbessem Carlos (Charles) Albert L.M.
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

5/10/1891
Gent
Jozef Plateaustraat 31, Gent
Albert Philippe C.M.
Blondiau Jeanne Victorine J.L.F.
ongehuwd
Student Ugent Fac. Rechten
19/12/1917

leeftijd 26

gesneuveld
bij landing door schrapnells getroffen

overleden te Wulveringen
begraven te Westerbegraafplaats Gent
in dienst sinds 1/01/1911
zijn graad was Eerste sergeant majoor mil 1911 vlie
stamnummer 183/591 (102/57361)
zijn Eenheid Mil luchtvaart/4 Gp/1 jachtsmaldeel
In Gent, Westerbegraafplaats: Graf van Carlo Verbessem (familiegraf), overleden op 19 december 1917, graf Nr
335 langs de buitenmuur aan de vroegere zij-ingang van het oude kerkhof (ZW).
Familiegraf Verbessem met Charles “Carlo” Verbessem. Op 19 december 1917 werd hij gedurende een
luchtgevecht boven Wulveringem dodelijk gewond. Verbessem die deel uitmaakte van het 1ste jachtsmaldeel
“Distel, kon zijn Nieuport (of Hanriot) nog aan de grond zetten te Hoogstade voor hij stierf. Info Georges Lecomte
Info Piet Dhanens, 21 oktober 2010:
Ik was vandaag toevallig op de Westerbegraafplaats en nam er foto's van het spijtig genoeg verwaarloosde graf
van Carlo Verbessem (335). Een derde porseleinen kroon ligt naast het graf. Het beeld of de afbeelding op de
sokkel is verdwenen. De plaat voor Carlo is afgebroken en ligt naast het graf....
Info 4 november 2010, Afdeling Begraafplaatsen - Departement Bevolking en Welzijn - Stad Gent:
Het graf van Carlo Verbessem behoort reeds tot de in 1979 opgemaakte lijst van “beschermde” graven. Deze term
“beschermd” heeft geen wettelijke draagwijdte, het betekent louter dat ons bestuur ze niet zal wegbreken tenzij
er een veiligheidsprobleem ontstaat.
Op dit graf rust nog een familieconcessie, dit betekent dat de familie instaat voor het onderhoud.
Carlo Verbessem stamde uit een liberale familie. Zijn ouders woonden in de St.-Pietersnieuwstraat 31 en zijn vader
Albert was advocaat. Zijn grootvader Charles was een succesvol ondernemer, politicus voor de Provincie en lid van
“De Zonder Naam Niet Zonder Hert”-vereniging.
De dood van Carlo in 1917 was de oorzaak dat de tak van de familie Verbessem uitstierf.
Ook een gedenkplaat met zijn naam aan Technicum, St.-Pietersnieuwstraat 41, oorlogsmonument, graf
Westerbegraafplaats Gent. Het dagboek van Carlo werd uitgegeven bij Racine (L’Epi Mûr. D’apres le journal de
guerre de Carlo Verbessem, pilote de chasse. Robert Sainte). (info: DVA, GT, www.aviationheritage.eu)
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Cardinael François
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

23/08/1896
Gent
Zebrastr 5 (Zwijnaardstwg 49), Gent
Charles François
Cortel Mathilda Josephina
ongehuwd
schrijnwerker
1/01/1918

leeftijd 21

gesneuveld
obusscherf in de rug met grote wonde

overleden te Merkem
begraven te 3/1/1918, Westvleteren, St.-Maartensstr 53
in dienst sinds 12/10/1914
zijn graad was Sdt 2 klas OV 1914
stamnummer 110/60553
zijn Eenheid 10 Li / 9 Cie
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De Vrieze Maurice
werd geboren op
in

20/08/1892
Kaprijke
Sint-Lievenslaan 16, Gent
Theophiel
De Cleene Mathilda
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 14/03/1918
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 25

ziekte
longontsteking
Alten Grabow (D)

overleden te Alten Grabow (D) Lazaret II
begraven te Gent Zuiderbegrplts Plein BKE, rij 7, kelder 16
in dienst sinds 1/01/1912
zijn graad was Sdt 2 klas mil 1912
stamnummer 102/57610
zijn Eenheid 2 Li /Cie mitrailleurs
Diende bij het 2de Linie en actief bij de Comp Mitrailleurs. Krijgsgevangen genomen en stierf in het kamp
Altengrabow (Saksen Anhalt/D. In 1945 verbleven er in dat kamp 2150 krijgsgevangenen, tegen het eind van de
oorlog 10700.
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Verdonck (Marcel) Charles
werd geboren op
in

13/03/1897
Gent
Frans Spaestraat 9, Gent
Charles Joseph
Van Crombrugge Louisa
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 18/03/1918
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 21

gesneuveld
obus

overleden te Sint-Joris
begraven te duinhk de panne graf 4/91 op 23-3-18 herbegra ledeberg g
in dienst sinds
zijn graad was Sdt 2 klas mil CS 1916
stamnummer 133/2197
zijn Eenheid 3 C 2/1 (9 Cie)
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Waegenaere Karel
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 6/04/1918

leeftijd

doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

overleden te
begraven te
in dienst sinds
zijn graad was
stamnummer
zijn Eenheid

maandag 1 oktober 2018

64

51

Destoop Joseph Alphonse Marie
werd geboren op

24/01/1896
in Gent
hij woonde in
Citadellaan 16, Gent
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met ongehuwd
en hij was geestelijke
hij overleed op 9/04/1918
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 22

verwondingen

overleden te Beveren a/d Ijzer
begraven te
in dienst sinds
zijn graad was Onderluitenant (H)
stamnummer 118/4521 / (674)
zijn Eenheid 18 Li 2/1 (5 Cie)
werd een eerste maal verwond te Ramskapelle in 1917 en werd op 29 maart 1918 dodelijk getroffen tijdens een
verkenning van de voorposten naar Anderhouse.
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Van de Kerckhove Jules Louis Richard
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

15/04/1894
Gent
Frans Spaestraat 27, Gent
Alfred Louis
Colpaert Mathilde Henriette
ongehuwd
Student Ugent fac. Wetenschappen
17/04/1918

leeftijd 24

gesneuveld
kogel in het hart

overleden te Merkem (sector Boezinge)
begraven te (An Hernalsteen) Sint-Amandsberg sectie M 99 plein DKE,
in dienst sinds 3/10/1914
zijn graad was Adjudant Onderluitenant (H) OV 191
stamnummer 9295 (1882)
zijn Eenheid 19 Li 3/2 (10 Cie)
Jules Vande Kerkhove, étudiant à la Faculté des Sciences. Volontaire de guerre: incorporé au 19ième régiment de
ligne, 10de compagnie. Tué à l'ennemi d'une balle au coeur le 10 Avril 1918 pendant l'attaque des avant-postes
occupés par son bataillon dans le secteur de Langemarck. S'étant mis à la tête d'un groupe de volontaires qu'il
avait réunis d'initiative, a conduit personellement aux mains de l'ennemi; est parvenu de la sorte à dégager la
droite de la tranchée de Mondoir menacée, et a rétabli de ce fait une situation très critique.
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Bakeland Albert Jerome (Baekeland)
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

14/04/1891
Ieper
Benardstraat, Gent (vader)
Desire Joseph
Maillard Sidonie
Gautive
handelsreiziger
21/04/1918

leeftijd 27

gesneuveld
ontploffing vijandelijk vliegtuig, schedel afgerukt

overleden te Wulpen
begraven te Steenkerke bij St-Laurentiuskerk 218
in dienst sinds 1/01/1911
zijn graad was Wachtmeester mil 1911
stamnummer 152/5500
zijn Eenheid 2 Artillerie / 24 Bij
…. een ontploffing (aan de grond) van een Duits "Rumpler C" toestel, dat op 21 april 1918 een noodlanding maakte
te Wulpen, na te zijn beschoten door de Canadese aas Lieutenant Charles Robert Reeves Hickey.
Bij deze ontploffing kwamen verscheidene omstaanders om en werden anderen, waaronder Hickey, gekwetst. Eén
van deze zwaargewonden was soldaat OV Goris Emiel uit Wommelgem. Hij stierf de dag erna aan zijn
verwondingen in l'Océan.
Verder sneuvelden er waarschijnlijk nog minstens drie bemanningsleden van zijn luchtafweerbatterij, nl Buys
Eduardus, Baekeland Albert en Vandervloet Julianus.
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De Waele Azaric
werd geboren op
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op

15/10/1892
Wadecq (Wodecq)
Ronse, vader in Hertstraat 105 Gent
Clement
Vanmaldert Julie
ongehuwd
beenhouwersgast
13/08/1918

doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

verwondingen
vliegtuigbombardement, granaatsplinter in hoofd
BeMH Beveren a/d Ijzer

in

leeftijd 25

overleden te Woesten
begraven te De Panne mil begrplt J-138
in dienst sinds 1/10/1912
zijn graad was Brigadier mil 1912
stamnummer 162/2307
zijn Eenheid 12 Artillerie /3 Gp/110 Bij
1,70m, levendig blond haar.
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Moreels Alfons Leopold
werd geboren op
in

5/01/1892
Gent
Passage du Ruisseau/ nu Veergrep 28, Gent
Camiel
Blanckaert Amelia
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 16/08/1918
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 26

ziekte
griep en longontsteking
BeMH

overleden te Adinkerke VeldH Cabour)
begraven te De Panne 1/102 - > Westerbegraafplts, Brugse Prt, Gent
in dienst sinds
zijn graad was Sdt 2 klas OV chauffeur
stamnummer 189/8548/(1314)
zijn Eenheid C.T. 1 D.A./P.A.V. 4 Cie
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De Vos Jules
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 30/08/1918

leeftijd

doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

overleden te
begraven te
in dienst sinds
zijn graad was Sdt 2 klas OV
stamnummer
zijn Eenheid
De Vos Julius - soldaat 2e Linieregiment geboren te Pitthem den 17 februari 1888 stierf voor België den 26
augustus 1914. (http://users.skynet.be/ym04/cemetery_eppegem_1914.htm)
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Bracke Raymond Firmin Louis
werd geboren op
in

24/04/1895
Gent
Laurent Delvauxstraat 37, Gent
Robert
Ameye Jeannette Virginie
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 28/09/1918
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 23

gesneuveld
kogel

overleden te Serpenthoek, Woumen
begraven te Heuvelpoort, Gent.
in dienst sinds
zijn graad was Korporaal OV
stamnummer 113/31023
zijn Eenheid 13 Li 1/1 (1 Cie)
Later naar Westerbegraafplaats in collectief graf.
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Osselaere Georges Henri
werd geboren op

19/11/1880
in Kortrijk
hij woonde in
Frans Spaestraat 40, Gent
zijn vader was Alexander
en zijn moeder Declercq Melanie Silvie
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 28/09/1918
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 37

gesneuveld
Kogel in voorhoofd
Bergues,1914/11/02 ziekte

overleden te Klerken-Jonkershove
begraven te Gent Westerbegraafplaats kelder R 37
in dienst sinds
zijn graad was Kapitein-commandant
stamnummer 14299
zijn Eenheid 22 Li 2/1 (5 Cie)
In een poging om een vijandig mitrailleurnest uit te schakelen in Jonckershove, ter gelegenheid van het groot
offensief werd hij getroffen door een kogel in het voorhoofd terwijl hij de aanval leidde aan het hoofd van zijn
mannen.
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Flamant Leopold Lieven Eugene
werd geboren op
in

14/05/1878
Gent
Olifantstraat 64 (Eduard Pêcherstraat 35), Gent
Henri Lievin
Aelvoet Maria Euphrasia
VanRyseghem Julienne

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 2/10/1918
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 40

gesneuveld

overleden te Zarren
begraven te Houthulst poelkapellestr Mil Begrpl T-795
in dienst sinds
zijn graad was Tweede Kapitein (res)
stamnummer 17738
zijn Eenheid 22 Li 1/4 (4 Cie)
1,78m, blond haar. Hij stierf een moedig na de inname van het bos van Houthulst door de Belgische troepen.
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Thomas Raymond Antoine Robert
werd geboren op
in

11/09/1891
Gent
Jozef Plateaustraat 41, Gent
Paul Louis D.
Séant Julie Mathilde A.
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 4/10/1918
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 27

gesneuveld
obusscherven

overleden te Moorslede
begraven te houthulst poelkapellestr Mil Begrpl H-290
in dienst sinds
zijn graad was Onderluitenant (H)
stamnummer 161/7525/(52514)
zijn Eenheid 11 Artilerie/1Gp/86 Bij
Onderscheidde zich dapper tijdens zijn lange aanwezigheid op het front en werd op 4 okt 18 door eene
granaatscherf op den slag gedood te Moorslede.
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Diegerick Maurive Edmond
werd geboren op
in

4/09/1888
Gent
Bagattenstraat 47, Gent
Eduoard Charles Louis(+)
Van de Walle Hertensia Maria T.
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 9/10/1918
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 30

ziekte
griep
Saint Aubin Jouxte Bouleny 1918/08/18

overleden te Saint-Aubin Hosp
begraven te Saint-Aubin-l'Elbeuf, dep Seine-Mar.
in dienst sinds
zijn graad was Sdt 2 Klas CS 1916
stamnummer 166/558/ (5810)
zijn Eenheid 16 Artillerie/4Gp/1 Bij
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62

Remouchamp Edmond
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

24/10/1895
Gent
Kortrijkse(poort)straat 18, Gent
Edouard Emiel, Dr Med
Lambrecht Maria Amelia Josephina
ongehuwd
student Ugent fac, Wetenschappen
9/10/1918

leeftijd 22

gestorven
obusscherven schedel

overleden te Pervijze
begraven te De Panne mil begrplt B-199 11-10-2018
in dienst sinds 7/08/1914
zijn graad was Adjudant OV 1914
stamnummer 101/62502
zijn Eenheid 1 Li 1/2 (2 Cie)
1,80m, kastanjebruin haar,
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Van de Velde Emiel Leopold Prosper
werd geboren op
in

27/07/1890
Gent
Van Duyseplein 6, Gent
Hippolyte
Van Wijnsberghe Maria Louisa
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 14/10/1918
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 28

gesneuveld

overleden te Rumbeke
begraven te Houthulst Poelkapellestr Mil Begrpl Y-984
in dienst sinds 1/01/1910
zijn graad was Sdt 2 klas mil 1910
stamnummer 131/55954
zijn Eenheid 1 C 2/3 (7 Cie)
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Van Poucke Georges
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

4/08/1892
Gent
Oudenaarde
Simon Joseph (+)
De Blauw Maria Sophia (+)
Genoud Augustine
beroepsvrijwilliger
18/10/1918

leeftijd 26

gesneuveld
obusscherven

overleden te Ruddervoorde/Sint-Hubert
begraven te Steenbrugge Klein Kerkhofst Mil Begrpl 479
in dienst sinds 4/08/1908
zijn graad was Eerste Opperwachtmeester BV 1910
stamnummer 154/4047
zijn Eenheid 4 Artillerie/1Gp/56 Bij
1,70m,donkerkastanjebruin haar.
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Marneffe Fernand
werd geboren op
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op

10/05/1881
Ledeberg
Laurent Delvauxstr 27, Gent
Constant
Arnould Jeanna
ongehuwd
verificateur Douane
20/10/1918

doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

ziekte
inwendige bloeding
BeMH

in

leeftijd 37

overleden te Calais BeMH Porte de Gravelines
begraven te
in dienst sinds 3/08/1914
zijn graad was Sergeant OV 1914 foerier
stamnummer 115/1101
zijn Eenheid 15 Li / 8 Cie
1,74m, kastanjebruin haar; Volgens info student Ugent Geneeskunde, volgens Mil fiche Douane-verificateur.
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Lievens Jozef Constant
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

19/03/1892
Gent
Stalhof 74, Gent
Alphonse
Huys Emma
ongehuwd
fabrieksarbeider
20/10/1918

leeftijd 26

gesneuveld

overleden te verbandpost te Aalter
begraven te Aalter Gem begrplts Mil perk 19 (7)
in dienst sinds 1/01/1912
zijn graad was Sdt 2 Klas mil 1912
stamnummer 108/56112
zijn Eenheid 8 Li 2/2 (6 Cie)
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Verslot Jean Victor
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

8/12/1897
Gent
Rozier 23, Gent
Florent
Vandenheede Pelagia Josephina
ongehuwd
gieter
26/10/1914

leeftijd 16

gesneuveld

overleden te Schoorbakke
begraven te vermist
in dienst sinds 6/08/1914
zijn graad was Sdt 2 klas OV 1914
stamnummer 103/65266
zijn Eenheid 3 Li
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Waterloos (Frédéric) Fritz-Marie Joseph A.C.G.
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

18/08/1892
Gent
Muinlaan 17, Gent
Maurice Marie Joseph H.E.G.
Onghena Marie Josepha C.C.
Wolters Louisa Maximiliana M.C.
Student Ugent fac. Rechten
30/10/1918

leeftijd 26

gesneuveld
obusscherven

overleden te Ursel
begraven te Mariakerke/Gent
in dienst sinds 1/01/1912
zijn graad was Opperwachtmeester mil 1912
stamnummer 190/3993
zijn Eenheid 2 C.T. 1/3 (3 Cie)
Hij is gevallen in het zicht van zijn vaderlijk huis waar reeds zoveel armen open werden gehouden om hem te
ontvangen.
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Adriaenssens Henri
werd geboren op
in

17/09/1899
Gent
Muinkkaai 39,Gent
Emiel Jean Pierre
Julien Adolphine Jeannette L.
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 10/11/1918
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 19

ziekte
griep en longontsteking
BeMH

overleden te BeMH Petit Fort Philippe Gravelines Fr
begraven te Gravelines Cim
in dienst sinds
zijn graad was Sdt 2 klas OV
stamnummer 192/4157
zijn Eenheid C.T. 4 D.A.-D.D. 4 D.A.
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Moermans Prosper Isidore
werd geboren op
in

19/06/1894
Zwijnaarde
Brugge
Alphonse
Smesman Clementien
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 4/12/1918
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 24

ziekte
griep en longontsteking
Sint-Michiels-Brugge

overleden te Sint-Michiels-Brugge
begraven te Steenbrugge Klein Kerkhofst Mil Begrpl 49
in dienst sinds 1/01/1912
zijn graad was Sergeant BV 1912
stamnummer 104/56123
zijn Eenheid 4 Li (C.I. nr 4/8 Cie) en 12 Li
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Keuterick (Hyppolyte) Henri
werd geboren op
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op

8/11/1889
Gent
Kortrijkse(poort)straat 281, Gent
Edouard Jean
Lardot Erwina Carolina
ongehuwd
spekslager
6/12/1918

doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

ziekte
longontsteking
BeMH Volloires

in

leeftijd 29

overleden te Argoules Fr
begraven te Gent
in dienst sinds 29/11/1916
zijn graad was Sdt 2 klas CS 1916
stamnummer 1995/ (4549)
zijn Eenheid C.I.A.X. (BeMH Valloires)
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Desteur François Marc
werd geboren op
in

28/04/1897
Marke-Kerkem
Gent
Stephan Jules
Vandevelde Maria Eugenia
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 28/01/1919
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 21

ziekte
maagkanker
BeMH

overleden te Calais BeMH Porte de Gravelines
begraven te Calais, gemeent begraafpl Belg Mil ereperk 464
in dienst sinds
zijn graad was Sdt 2 klas OV
stamnummer 122/1664 (8554)
zijn Eenheid 22 Li
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Buysse Georges
werd geboren op
in
hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 6/01/1919
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd

gestorven

overleden te
begraven te
in dienst sinds
zijn graad was Sdt
stamnummer 107
zijn Eenheid 7 Li
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Van Mullem Maurice
werd geboren op
in

24/11/1896
Gent
Gent
Achiel François
Anseau Adela Maria J.
ongehuwd

hij woonde in
zijn vader was
en zijn moeder
hij was gehuwd met
en hij was
hij overleed op 18/08/1914
doodsoorzaak
specifiek
hospitalisatie te

leeftijd 17

gesneuveld

overleden te Oplinter
begraven te Gent Westerbgrfpl 91
in dienst sinds
zijn graad was Korporaal VC 1914
stamnummer 102/58499
zijn Eenheid 22 Li
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