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Beste lezers,

 

elk jaar herdenken wij sinds het einde van de eerste wereldoorlog, op 24 augustus, de gesneuvelde soldaten 

van de “Slag van Imde”.

Na 100 jaar bleek dat eigenlijk niemand met 100% zekerheid wist wie al die gesneuvelde en gewonde soldaten 

waren. En heel lang al evenmin wat er eigenlijk gebeurd was.

 

Berla zette zijn tanden in deze militaire geschiedenis en kwam, na een eeuw van onzekerheid en onwetend-

heid, tot wel heel bijzondere vaststellingen.

Een stukje lokale, maar ook nationale geschiedenis, kan met dit alles waarschijnlijk voor een behoorlijk deel 

nu afgerond worden.

 

In dit tijdschrift meer de focus op de mensen, maar later dit jaar volgt nog in een ander nummer een gede-

tailleerd relaas van de gebeurtenissen van die namiddag zelf.

 

Ik wens iedereen veel leesplezier en hoop dat vanaf nu, alle jongens die hun leven lieten tijdens deze wel heel 

bijzondere dag in 1914, met gepaste eer worden herdacht.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Jan Verbelen,

voorzitter.

Is erfgoed ook iets dat jij belangrijk en waardevol acht? Wil je ons een steuntje in de rug geven?

Wel, kom dan ook als lid bij onze kring en help ons de waardevolle zaken van gisteren door te geven aan allen die na ons komen…

Hoe?                                
GEWOON LID:   stort € 20 op rekening BE80.7380.4197.7477 met vermelding van jouw email of jouw postadres

of nog beter:

STEUNEND LID: stort € 40 op rekening BE80.7380.4197.7477 met vermelding van jouw email of jouw postadres.

En samen zorgen we dat ons gezamenlijk verleden niet vergeten zal worden.
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DE BELGISCHE MILITAIRE SLACHTOFFERS 

VAN DE SLAG TE IMDE OP 24 AUGUSTUS 1914 
 

Eric Van Baelen 
 
 

Al zowat een eeuw lang wordt in Imde de gedachtenis aan de gevechten van 24 augustus 1914 A herdacht. 
En dan speciaal de gesneuvelden van het 3d e  Jagers te Voet : de militairen die, op die bewuste 
maandagnamiddag over de rug van de kouter chargeerden en die uitval niet overleefden. 
 
Wat vreemd overkomt, is dat we 104 jaar later eigenlijk nog steeds geen goed zicht hebben op wie die mannen 
waren die toen over die bietenvelden liepen en er gevallen zijn. En de vele decennia die ondertussen voorbij 
gegaan zijn helpen natuurlijk ook niet de zaken eenvoudiger te maken op dit vlak… 
De beste lijst die ter beschikking lag was die in het boek van De Bondt en Hallemans “1914-1918 in Londerzeel 

en Noordwest-Brabant” B, met daarin 76 namen. 
Bijgevolg leek dat een goed onderwerp voor meer gedetailleerde opzoekingen in dit herdenkingsjaar… 
 
 

DE GESNEUVELDEN 
 
Eerst even wat achtergrond: gesneuvelde soldaten 
werden meestal niet in de registers van de 
burgerlijke stand van de gemeente waar ze 
stierven ingeschreven. 
Hier zijn overal wel individuele uitzonderingen op, 
maar de “gewone” regel was dat ze via de militaire 
overheid op “regimentslijsten” opgesomd werden 
en dat die informatie dan via-via naar de gemeente 
van hun woonplaats ging, waar de gesneuvelden 
dan een overlijdensakte kregen (al dan niet na een 
beslissing van de rechtbank hiervoor, meer dan 
eens pas vele jaren later). 
 
Die regimentslijsten werden opgesteld op basis van 
wat in principe dagelijks doorheen de militaire 
hiërarchie naar boven moest gerapporteerd 
worden… en in volle oorlogstijd, midden de 
gevechten, is dat allesbehalve vanzelfsprekend. 
 
De chaos en verwarring van een acute 
gevechtsomgeving, de altijd wat onduidelijke 
gebeurtenissen op het ogenblik van de feiten, de 

                                                           
A  Het verloop zelf van deze gevechten zal in een later 

artikel worden gepubliceerd.  
B  We verwijzen naar dit (overigens onvolprezen) boek 

[verderop aangehaald als “14-18Lond”] om over heel 

wat beschrijvingen en getuigenissen van die dag verdere 

details te lezen. De eerste druk was in 1999, de tweede, 

soms “verdwenen” manschappen (sneuvelen, 
afvoer van gewonden, afbreking contact, de echte 
vermisten waar geen spoor van kan teruggevonden 
worden), maken dat de samengestelde overzichten 
vaak een gebrekkig kantje vertonen. 
 
En al kende men de namen, men kon evenmin 
altijd zeker of precies zijn over de details van elk 
van hen. Zo bleken er meer dan eens de data en 
plaatsen van opstellen van die regimentslijsten 
later gebruikt te worden als de overlijdensdata en 
-plaatsen van mannen die enkele dagen voordien 
en wat verderop al vielen, maar waar men op dat 
ogenblik geen preciezere details over had. 1 
 
Gegeven de omstandigheden waarin deze 
“administratieve verplichtingen” moesten 
afgewerkt worden, kan men hiervoor bezwaarlijk 
een steen naar die militairen gaan werpen: als je je 
dagenlang midden tussen letterlijk 
levensgevaarlijke gevechten zit te verplaatsen, zijn 
er meer dringende en belangrijkere kopbrekens… 

herziene editie in 2008 en sindsdien is er een heruitgave 

van 2017. 

Een andere rijke bron op dit vlak is het boek van Lefèvre, 

Verhasselt & t’Kint “Geschiedenis van Wolvertem”, 

1978 [verderop aangehaald als “GWolv”]. 
1  Dan vaak genotuleerd “bij arrest”. 
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Letterlijke overname van de tabel met de 76 gesneuvelden uit het boek van 
Louis De Bondt en Francis Hallemans: 

“1914-1918 in Londerzeel en Noordwest-Brabant” 
(scans van de herdruk uit 2017, blz. 46 en 47). 
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Specifiek hier…  
 
In Imde, tijdens en onmiddellijk na de confrontaties 
met de vijandelijke troepen 2 zien we een 
combinatie van handelingen op dit vlak die vrij 
frequent gebeurde: gewonden die via de medische 
dienst en met allerlei bij omwonenden opgeëiste 
(honden-)karren en kruiwagens afgevoerd werden 
(in het geval van Imde bijv. naar Londerzeel, 
Bornem, Puurs, Antwerpen,…), anderen die door de 
plaatselijke bevolking opgevangen werden (bijv. 37 
gewonden in de meisjesschool van Rossem, 
daarnaast het ursulinenklooster in Londerzeel, het 
kasteel Goethals in Imde, “een school in Meise” 3, 
het “ziekenhuis van Strombeek” 4, boerderijen,…) 
en tenslotte zij die zichzelf probeerden te redden 
(bijv. door weg te vluchten naar de bossen richting 
noorden / westen, Westrode,…). 
 
 
 
 

                                                           
2  Het is evenwel zo dat hoe meer informatie boven water 

komt (sommige militaire rapporten bleven nog steeds 

“gesloten” tot in 2016-2017), hoe duidelijker het wordt 

dat zeer velen (sommigen stellen de grote meerderheid) 

van de Belgische slachtoffers door het slecht gemikte 

vuur van de eigen Belgische artillerie vielen…  

 
 
De vaak dringend noodzakelijke en meestal haastig 
geïmproviseerde opvang maakte de zaken er 
natuurlijk ook niet overzichtelijker op… 
 
Bronnen vermelden dat na het viertal uur dat de 
gevechten duurden, er uiteindelijk aan Belgische 
kant naar schatting “drie officieren en een 
honderdtal soldaten” gekwetst waren, andere 
bronnen spreken van “350 mannen buiten strijd”. 5 
 
En dan waren er natuurlijk ook zij die het 
gewoonweg niet overleefden en letterlijk op die 
ruim 1,2 kilometer lange kouter tussen Rossem en 
Imde bleven liggen. 
Meestal wordt in bronnen voor die gevechten 
verwezen naar “85 doden, waaronder 5 officieren 
en 80 manschappen” aan Belgische kant. Minder 
duidelijk is of hiermee alleen de doden van die dag 
zelf zijn geteld, of dat er ook (het meest 
waarschijnlijk) een aantal soldaten die de 
daaropvolgende dagen aan hun in Imde opgelopen 
verwondingen overleden bijgeteld werden. 6 

3  Waarschijnlijk de sint-Maartenschool. 
4  Waarschijnlijk het sint-Jozefklooster. 
5  Daarnaast wordt ook melding gemaakt van 34 

krijgsgevangenen. 
6  Maar waarschijnlijk is dit cijfer een onderschatting: er 

zijn voorbeelden van soldaten die pas behoorlijke tijd 
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Er zijn diverse getuigenissen hoe al vanaf die 
vooravond de plaatselijke bevolking spontaan 
naar die velden trok en keek wat er mogelijk was 
om hulp te bieden. En ook al de eerste daden 
stelde om het slagveld te ruimen. 
 
De achtergebleven gesneuvelden werden eerst 
ter plaatse in twee grote graven op de Imdekouter 
begraven: ongeveer 28 onder hen op het land van 
Karel De Groef en 37 langsheen de voetweg van 
sint-Kwinten op het land van Philip De Bondt. 7 
 
Onder andere onder impuls van “mejuffer” Jeanne 
Orianne uit Londerzeel werd vrij snel 8 tot de 
ontgraving van deze lichamen overgegaan en 
werden ze voorlopig aan de zuidmuur van het 
kerkje van Imde herbegraven. 
Naast de gesneuvelden die elders begraven 
werden, kregen 63 lichamen aan de kerk een 
nieuw graf. Op dat ogenblik konden er van die 63 
al 9 met enige zekerheid geïdentificeerd worden. 
 
 
En toen kwam het einde van de oorlog…  
 
Na het einde van de eerste wereldoorlog stonden 
vooral de gebieden waar strijd geleverd was 
opeens voor een enorm probleem: zoveel 
mogelijk lichamen terugvinden die her en der 
begraven waren, pogen lichamen die ten velde 
gebleven waren te recupereren, voor zover nog 
mogelijk een identificatie uit te voeren, hun 
naasten terugvinden en contacteren en tenslotte 
voor een behoorlijk graf zorgen… 
 

                                                           
achteraf aan hun verwondingen overleden en bij wie geen 

detail van de plaats en datum van de oorzaak van hun 

verwondingen werd genoteerd. Een schoolvoorbeeld 

tussen andere hiervan is Maurice Kielemoes: officieel 12 

dagen na deze slag in een Antwerps ziekenhuis overleden 

en het is alleen het dankbriefje van zijn weduwe 

(“toevallig” aangetroffen in het privé-archief van een 

familie van eerstehulpverleners) dat de informatie 

verschaft over waar en wanneer hij eigenlijk die voor 

hem uiteindelijk fatale verwondingen opliep… 
7  Daarnaast werden vier afgevoerde gekwetsten die 

achteraf in de meisjesschool van Rossem overleden, daar 

voorlopig op het kerkhof begraven. 
8  Volgens sommigen staat in de brochure: “Liste des 

soldats belges, morts au champs d’honneur, identifiés & 

inhumés par les soins de mademoiselle Orianne à 

Londerzeel” [verderop aangehaald als “BrOri”] dat dit 

reeds gebeurde dit “in de allereerste maanden van 1915”, 

maar bij nazicht blijkt er in dat drukwerk geen enkele 

verwijzing naar mogelijke momenten van 

De  jongste cijfers spreken van een aantal tussen de 
36.000 en de 40.000 militairen in Belgisch uniform 
die de oorlog niet overleefden. 9 
 

herbegravingen te vinden. Het zal in ieder geval wel voor 

eind 1915 plaatsgevonden hebben, gezien de lijst 

afgedrukt staat in de brochure met uitgiftejaar 1915…(zie 

ook bijlage achteraan). 
9  Het “Belgian War Graves”-bestand dat Patrick De 

Wolf beheert, omvat momenteel 35.368 namen van 

gesneuvelde Belgische militairen (23.548 met een 

gekende geboortedatum en 33.197 met een gekende 

overlijdensdatum). 

Op de Belgische militaire begraafplaatsen liggen 19.478 

bekende en onbekende Belgische militairen begraven. In 

andere landen liggen er 378 in Nederland, 299 in Groot-

Brittannië, 3.813 in Frankrijk, 50 in Zwitserland en 

verder wereldwijd nog 292 begraven. 

Aangenomen wordt dat voor alle betrokken partijen 

samen grofweg een derde deel van het aantal militaire 

oorlogsdoden als onbekende begraven werd, ongeveer 

een derde deel een nominatief militair graf kreeg en een 

derde deel na 1918 naar de begraafplaats van hun 

woonplaats overgebracht werd. 
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De Belgische overheid vaardigde vrij snel heel wat 
regelgeving uit die de zaken moest aanpakken, 
zelfs al gedurende het conflict zelf. 10 
 
Op 28.01.1919 werd verordend dat ouders, broers, 
zusters, echtgenotes en kinderen, mits voorlegging 
van een bewijs van begraving [!] en een akte die 
hun afstamming bewees, eenmalig een gratis 
treinticket konden bekomen om het graf van hun 
gesneuvelde verwant te bezoeken. 11 
Vanaf 12.05.1919 kon ook onder dezelfde 
voorwaarden een ticket voor de graven in 
Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Groot-
Hertogdom-Luxemburg, Zwitserland en Groot-
Brittannië bekomen worden. Deze internationale 
reis kon ook slechts éénmaal ondernomen worden 
op kosten van de staat, maar de tussenkomst was 
wel beperkt tot “de lijnen uitgebaat door de 
Belgische Spoorwegen”: dus vanaf de grens moest 
sowieso de rest van het traject verder op eigen 
kosten afgelegd worden. 
 
Op 13.02.1920 werd het bovenstaande opnieuw 
voor het jaar 1920 toegezegd en dat herhaalde zich 
nogmaals in 1921. 12 
 
 

                                                           
10  Vele details die hierover in de tekst volgen komen uit 

het referaat dat Patrick De Wolf op 08.12.2002 voor de 

Algemene Vergadering van de vzw Western Front 

Association Belgium hield. 

In de periode 1919-1920 volgden nog een 
hele reeks wetten en besluiten, die onder 
meer de herdenkingsregels, de uniformiteit 
van militaire grafstenen (die voor hun 
onderhoud eeuwig ten laste van de 
overheid zouden vallen), de teruggave van 
persoonlijke zaken en toekenning van 
voordelen aan nabestaanden, de aankoop 
van terreinen voor militaire 
begraafplaatsen, enz. regelden. 
 
Belangrijk in dit verband was de tekst in het 
Belgisch Staatsblad van 30.08.1920, waarin 
een overzicht van aanpak voor de 
herbegravingen werd bekend gemaakt. 
Zo werd onder meer uitstrooiing na 
crematie bij voorkeur vermeden, omdat 
“het te vrezen valt dat de uitstrooiing onze 
roemvolle doden, eens hun aandenken zal 
verzwakken en dat hun offer, waarvan de 
herinnering nochtans onuitwisbaar moet 

blijven, vergeten kan raken”. 
Naast andere punten werd echter ook bepaald dat 
indien families om gevoelsredenen de teruggave 
van de stoffelijke overblijfsels aanvroegen, de 
regering dit zou toestaan onder volgende 
voorwaarden: de stoffelijke resten werden aan de 
familie bij het spoorwegstation het dichtst gelegen 
bij de gekozen begraafplaats overhandigd; en; de 
ontgravingkosten, het op gepaste wijze kisten voor 
de verre reis en het vervoer tot in het eindstation 
vielen ten laste van de staat – alle verdere kosten 
zoals vervoer van het station naar de 
begraafplaats, de herbegraving, het graf en het 
onderhoud hiervan, de eventuele mis, enz. vielen 
ten laste van de familie. 
 
De effectieve teruggave van de stoffelijke resten 
werd vanaf 01.03.1921 opgestart. 
De families werden in principe 8 dagen op 
voorhand verwittigd, maar een precieze datum 
werd niet gegarandeerd. Gans de familie mocht 
voor controle aanwezig zijn “in zoverre ze de 
werkzaamheden niet stoorde”. 
 
In Imde blijken er vanaf 1922 af en toe 
ontgravingen gebeurd te zijn, maar de grootste 
activiteit op dit vlak speelde zich af in de maand 

11  Vanaf 18.09.1919 gold dit ook voor de “officiële 

verloofdes” [?], mits voorlegging van een verklaring van 

“eerbaar persoon”, ondertekend door de burgemeester. 
12  Maar weduwen die ondertussen hertrouwd waren, 

werden van dit aanbod uitgesloten. 
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mei 1924. Toen werden de 
meeste opgravingen annex 
(meestal vrij summiere) 
autopsies en identificatie-
pogingen verricht. 13 
Voor dit laatste schijnt geen 
vaste, officiële procedure 
bestaan te hebben. Het was 
blijkbaar proberen er het beste 
van te maken wat gegeven de 
omstandigheden (snelle 
begravingen in weinig optimale 
omstandigheden, bijna 8 jaar 
na de feiten, grote aantallen, 
tijdsdruk,…) nog mogelijk was: 
persoonsbeschrijvingen uit de 
dossiers vergelijken met de 
lichamen; kleding (vooral 
regimentsknopen en 
aanduidingen van graden), 
persoonlijke bezittingen (voor 
zover de groep rond Orianne 
die al niet bij hun activiteiten 
verwijderd hadden), soms 
notities van de oorspronkelijke herbegravingen 
erbij halen en bijkomend eventueel ook nog de 
persoonlijke immatriculatieplaatjes. 14 
 
Naargelang de wensen van de nabestaanden 
werden de geïdentificeerde lichamen vervolgens 
ofwel naar hun woonplaats, ofwel naar de militaire 
begraafplaats te Eppegem overgebracht (waar de 
Belgische gesneuvelden van de “uitvallen uit 
Antwerpen” van 1914 een gezamenlijke rustplaats 
kregen). 

                                                           
13  Voor de gesneuvelden waar nog weinig twijfel over 

hun identiteit bestond, schijnt deze tussenstap van 

autopsie overigens vaak overgeslagen te zijn. Bij 

diegenen waar dat wel gebeurde valt in dit geval vooral 

het aantal hoofdwonden op. Bij twee van hen wordt 

specifiek vermeld dat deze hoofdtrauma’s door 

geweerkolven veroorzaakt werden. 
14  Normaal gesproken zouden deze “dogtags” (aan een 

halsketting) een eerste en vrij determinerende indicatie 

moeten gevormd hebben, maar dan moet op het gebruik 

hiervan in die periode gewezen worden: het Belgisch 

leger had in 1914 nog het “model 1889”, dat uit één 

plaatje (met naam, afdeling en nummer) bestond. Vanaf 

1915 werd het “Franse model 1881” overgenomen, dat 

nog steeds uit één plaatje bestond. De regel was dat in 

crisissituaties een collega dat van de gesneuvelde 

verwijderde en vervolgens bij de administratie voor 

registratie binnenbracht, de brancardiers kregen wel als 

instructie mee dat het plaatje tot de begraving bij de 

gesneuvelde moest blijven. Dat had natuurlijk voor 

Twee onder hen bleven begraven aan de zuidmuur 
van de kerk te Imde onder een grafsteen die 
tegelijk ook als gedenkplaat voor alle gesneuvelden 
van het 3de Jagers te Voet diende. 15 
 
In 2014 werd door de gemeentelijke overheid op 
de zijkant van het monument op de kouter een 
gedenkplaat met 69 namen van gevallenen 
aangebracht. 16 
 
 

gevolg dat er op het lichaam zelf op dit vlak niks meer te 

vinden was op het moment dat men dat achteraf aantrof 

of dat het heropgegraven werd… Pas vanaf de jaren 

1921-1923 werd een wijziging van nummering 

doorgevoerd, nu meestal op een “dubbel plaatje” (met op 

beide delen telkens al de gegevens): dan werd het de 

bedoeling dat een collega er één stuk van afbrak en voor 

de administratie meenam en het andere deel op het 

lichaam zelf achterliet. Daarnaast (vooral bij officieren) 

bestond al van de 19de eeuw ook een gebruik om 

bijkomend privé-aangemaakte (vaak zilveren of 

verzilverde) naamplaatjes aan halskettingen, armbanden 

of horlogekettingen te dragen. 
15  Cfr. infra. 
16  Naar verluid op basis van een namenlijst die Francis 

Hallemans bezorgde. Waarom in het boek van vijf jaar 

daarvoor (waarvan hij co-auteur was) 76 namen stonden 

en er maar 69 op de gedenkplaat staan, is niet helemaal 

duidelijk. 
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Wie waren ze?  
 
Het onderstaand overzicht 17 werd samengesteld 
op basis van diverse gepubliceerde bronnen, de 
privé-nota’s van Paula Goethals 18, de brochure van 
de groep rond Orianne, het Gulden Boek van het 
3de Jagers te Voet 19 en vervolgens stuk voor stuk 
afgetoetst aan de individuele dossiers, voor zover 
die nog beschikbaar zijn. 20 
Uit bijkomende info en een eliminatie naar datum 
en plaats kwamen uit die dossiers trouwens nog 
enkele namen naar boven die elders blijkbaar over 
het hoofd gezien werden. 
 
Is deze lijst dan volledig? 
Hoogstwaarschijnlijk, zowat zeker, niet: er duiken 
namen naast de “officiële 85 gesneuvelden” op die 
niet als gevallenen van Imde gerekend werden. Dat 
aantal van “85” zal dus eerder als een minimum 
moeten beschouwd worden… 
 
Er werd al verwezen naar het feit dat de 
toenmalige hectische omstandigheden niet 
bevorderlijk waren om precieze archiefstukken 
voor de toekomst op te leveren. Daarom werden 
de gesneuvelden hier verder ook in drie lijsten 
opgesplitst: de (quasi-)zekere, de mogelijke en de 
indertijd duidelijk verkeerd aangehaalde. 21 

 

 

                                                           
17 In deze lijst kan men Vlamingen, Walen en Brusselaars 

terugvinden: de Belgische overheid wilde dat de 

regimenten samengesteld zouden zijn zoals de 

bevolking, in min of meer de juiste verhoudingen. 
18  Cfr. infra [verderop aangehaald als “NoPG”]. 
19  Met dank aan Cdt Bernard Chevalier, directeur van het 

Musée Mémorial des Chasseurs à Pied te Charleroi. Dit 

Gulden boek [verderop aangehaald als “GuldB”] bevat 

achteraan eveneens een aparte lijst gesneuvelde 

militairen van het 6de Jagers te Voet, waarin ook namen 

voorkomen van gesneuvelden te Imde die overal elders 

als behorend tot het 3JV genoteerd staan. 
20  Indien diverse bronnen verschillende gegevens over 

dezelfde details noteerden (bijv. lichaamslengte), worden 

ze alle weergegeven. 

A .   DE “ZEKERE”  GESNEUVELDEN 

Dit betreft de personen die zowat zeker op 
24.08.1914 te Imde het leven lieten én diegenen die 
later overleden door verwondingen die daar en dan 
werden opgelopen. 
Zaken als gelijklopende (soms nominatieve) 
getuigenissen, geen tegenstrijdige details in de 
verschillende bronnen, ontgraven kisten aan de 
kerk te Imde en andere punten maken dat we voor 
deze mannen kunnen stellen dat ze blijken «voorbij 
alle redelijke twijfel» door die gevechten aan hun 
einde te zijn gekomen. 
 
 
A1.   ANCIAUX Charles Joseph 
Geboren te Luingne op 03.08.1885; zoon van Victor 
en LEBRUN Clemence Joseph; magazijnier; gehuwd 
op 01.09.1913 met VANDERSCHUEREN Marie 
Therese; woonplaats: Tourcoing (FR); Kpl bv - 3JV 
2/4bn 8cie; militie 
1909; stamnummer 
127/51558; 
overleden te 
Londerzeel op 
24.08.1914 (160/168 
cm, 51 cm omtrek 
hoofd, schedeldak en 
haar weg, breuken 
aan boven- en 
onderarm); 
identificatie: kist 
Imde nr. 964 22 - 
inlichtingenfiche nr. 1877 - opgraving/autopsie 
15.05.1922 - vermeld in de "déclarations de décès" 
van de "Colonne d'Ambulance" van Oost-Vleteren; 
huidig graf: Eppegem nr. 134 sinds 13.05.1923. 
[in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 

21  Ter herinnering: de gebruikte afkortingen: 

NoPG : nota’s van Paula Goethals over de gewonden; 

BrOri : brochure van de groep rond Orianne; 

GuldB : Gulden Boek van het 3de Jagers te Voet; 

GWolv : Geschiedenis van Wolvertem; 

14-18Lond : 1914-1918 in Londerzeel en NW-Brabant. 
22  De vermelding "kist Imde nr. …" is deze bij de dienst 

begravingen van het ABL: er blijken ook kisten deze 

vermelding te hebben meegekregen buiten de lijsten van 

de 63 kisten die volgens BrOri op het kerkhof van Imde 

herbegraven lagen (zie bijlage achteraan). Blijkbaar is 

deze omschrijving door de dienst begravingen gebruikt 

voor alle kisten waarvan ze overtuigd waren dat het 

slachtoffers van de slag te Imde betrof, ook al waren ze 

van elders herkomstig. 
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A2.   BAEKE Jules Bernard 
Geboren te Dikkebus op 16.08.1893; huisknecht; 
woonplaats: 
Dikkebus; Sdt 2kl - 
3JV 3/2bn 10cie; 
militie 1913; 
stamnummer 
127/55237; 
overleden te Imde 
op 24.08.1914 
(176 cm); 
identificatie: kist 
Imde nr. 741 - 
inlichtingenfiche 
nr. 1888; huidig graf: Eppegem nr. 170. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A3.   BAERT Pierre Antoine Frederic 
Geboren te Kruishoutem op 22.10.1893; zoon van 
Charles Louis en VERZELE/VERSELEN Sylvie; 
dienstknecht; ongehuwd; woonplaats: Waregem; 
Sdt 2kl - 3JV 3/4bn 12cie; militie 1913; 
stamnummer 127/54406; overleden te Antwerpen 
(ambulance) op 20.09.1914 (in GuldB verkeerd 
genoteerd als 20.09.1915) (158 cm); identificatie: 
expliciete vermelding in administratie dat de fatale 
verwondingen werden opgelopen te Imde op 
24.08.1914; huidig graf: Wilrijk - Schoonselhof L5-
11 sinds 22.09.1914 (soms verwijzing naar graf 13 
aldaar). 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - niet in 14-
18Lond - niet op monument] 
 
 
A4.   BAUDIMONT Abelard Henri 
Geboren te Doornik op 20.10.1893; zoon van 
Justus en ELVI Sidonie; ongehuwd; woonplaats: 
Doornik; Sdt 2kl - 3JV 2/2bn 6cie; militie 1913; 
stamnummer 127/54489; overleden te Imde op 
24.08.1914; identificatie: kist Imde nr. 734 - 
inlichtingenfiche nr. 1886; huidig graf: Eppegem nr. 
160 sinds 15.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
 
 
 
 
 

A5.   BAYOT Leon 
"Geboren te 's-Gravenbrakel op 29.09.1893" (in 's-
Gravenbrakel kon geen geboorte-akte tussen 1875 
en 1900 worden teruggevonden); Kpl - 3JV; militie 
1913; overleden te Imde op 24.08.1914; 
identificatie: steekkaart nr. 28309 "Analyse 
sommaire de la demande", aanwijzer nr. C 36962 
van 19.09.1921 en 449691 van 10.07.1925; huidig 
graf: onbekend (vermist). 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - niet in 14-
18Lond - niet op monument] 
 
A6.   BECQUART Jules Celestin 
Geboren te Ramegnies-Chin op 03.04.1893; zoon 
van Jules Richard Ghislain en LEMAÎTRE Anne 
Marie Joseph; 
ongehuwd; woonplaats: 
Ramegnies-Chin; Sdt 2kl - 
3JV 3/4bn 12cie; militie 
1913; stamnummer 
127/54391; overleden te 
Imde op 24.08.1914 
(bruin haar); 
identificatie: kist Imde nr. 
733 - inlichtingenfiche nr. 
1881 - 
opgraving/autopsie 12.05.1922 - reeds 
identificatie bij eerste herbegraving aan de kerk te 
Imde; huidig graf: Ramegnies-Chin sinds 
16.12.1923. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
A7.   BEYAERT René Charles 
Geboren te Nazareth op 01.07.1891; zoon van 
Augustijn en VLERICK Philomena; ongehuwd; 

woonplaats: 
Nazareth; Sdt 2kl - 
3JV 3/3bn 11cie; 
militie 1911; 

stamnummer 
127/53330; 

overleden te Imde 
op 24.08.1914 
(donkerbruin haar, 
kleine blonde snor); 
identificatie: kist 

Imde nr. 770 - inlichtingenfiche nr. 1923 - 
opgraving/autopsie 15.05.1922 - stamnummer op 
beenbeschermers; huidig graf: Eppegem nr. 194 
sinds 20.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
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A8.   BOSSUYT Achille Cyrille 
Geboren te Kooigem op 21.10.1891; zoon van 
Henri en WILTENDAELE Celina; fabrieksarbeider; 
ongehuwd; woonplaats: Kooigem; Sdt 2kl - 3JV 
3/3bn 11cie; militie 1911; stamnummer 
127/53152; overleden te Imde op 24.08.1914 (160 
cm, bruin haar); identificatie: kist Imde nr. 781 - 
inlichtingenfiche nr. 1899 - opgraving/autopsie 
12.05.1922 - stamnummer op 
rechterbeenbeschermer; huidig graf: Eppegem nr. 
166 sinds 15.05.1924. 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond 
- op monument] 
 
 
A9.   CASTEL Arthur 
Geboren te Moeskroen op 23.08.1891; zoon van 
Achille en SCARBEL Marie Josephe; ongehuwd; 

woonplaats: 
Moeskroen; Sdt 2kl 
klaroen - 3JV 2/1bn 5cie; 
militie 1913; 

stamnummer 
127/54918; overleden 
te Londerzeel ("coin du 
1er bois face à 
Wolverthem") op 
24.08.1914 (172 cm, 
donkerbruin haar); 

identificatie: kist Imde nr. 726 - inlichtingenfiche 
nr. 1878 - opgraving/autopsie 12.05.1922 - 
stamnummer op beenbeschermers en laarzen; 
huidig graf: Eppegem nr. 155 sinds 15.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A10.   CLAINQUART Gaston Joseph 
Geboren te Brussel op 13.12.1890; zoon van Emile 
Joseph en LAGNEAU Antoinette Clementine; 
ongehuwd; woonplaats: Brussel; Sgt bv - 3JV 2/1bn 
5cie; militie 1908; stamnummer 127/50545; 

overleden te 
Wolvertem ("bij de 
onderwijzer") op 

03.09.1914; 
identificatie: kist Imde 
nr. 714 - 
inlichtingenfiche nr. 
1865 - expliciete 
vermelding in 
administratie dat de 
fatale verwondingen 

werden opgelopen te Imde op 24.08.1914; huidig 
graf: Eppegem nr. 143 sinds 14.05.1924. 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond 
- op monument] 
 
 
A11.   DECLERCQ Henri Joseph 
Geboren te Luingne op 01.02.1893; zoon van Jean 
en BRUYNEEL Idonia Sidonia; ongehuwd; 
woonplaats: 
Luingne; Sdt 2kl - 
3JV 2/4bn 8cie; 
militie 1913; 
stamnummer 
127/55307; 
overleden te Imde 
op 24.08.1914 (174 
cm, blond haar, 
breuken aan slaap, 
gat van een kogel 
achter het oor); 
identificatie: kist Imde nr. 747 - inlichtingenfiche 
nr. 1897 - opgraving/autopsie 12.05.1922; huidig 
graf: Eppegem nr. 178 sinds 24.05.1924. 
[in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - op 
monument] 
 
 
A12.   DECLERCQ Julien Alfred 
Geboren te Lauwe op 05.02.1893; zoon van Henri 
en DHAESE Augusta Maria; ongehuwd; 
woonplaats: Lauwe; Sdt 2kl - 3JV 3/4bn 12cie; 

militie 1913; 
stamnummer 

127/55131; overleden 
te Imde op 24.08.1914 
(172/176 cm, 
donkerbruin haar, 
breuken aan 

linkerslaap); 
identificatie: kist Imde 
nr. 756 - 
inlichtingenfiche nr. 
1907 - 

opgraving/autopsie 31.03.1922 en 15.05.1922 (bij 
de eerste opgraving werd het lichaam formeel door 
zijn broer en zijn schoonbroer herkend) - 
stamnummer op ondergoed en laarzen; huidig 
graf: Lauwe nr. 1907 sinds 17.10.1922. 
[in NoPG - in BrOri - in GuldB - niet in 14-18Lond - 
niet op monument] 
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A13.   DE GRYSE Aimé 
(soms geciteerd als DEGRIJSE) 
Geboren te Bavikhove op 25.08.1891; zoon van 
Victor Armand en Romania Waelkens; 
vlasarbeider; ongehuwd; woonplaats: Hulste; Sdt 
2kl - 3JV 1bn 2cie; militie 1911; stamnummer 

127/53054; 
overleden te 
Wolvertem op 
24.08.1914 - 
soms vermeld als 
Imde op 

25.08.1914 
(160/170 cm, 
blond haar); 
identificatie: kist 
Imde nr. 707 - 
inlichtingenfiche 

nr. 1864 - 

opgraving/autopsie 15.05.1922 - stamnummer op 
beenbeschermers; huidig graf: Eppegem nr. 137 
sinds 13.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A14.   DEHAN Maurice Arthur 
Geboren te Brussel op 16.10.1886; zoon van Leon 
Jeroom en GOVAERTS Francesca Hortensia; 
gehuwd met VAN GREMMEGEM Adela; 
woonplaats: Sint-Gillis; Sgt bv (1906) - 3JV 2/1bn 
5cie; militie 1906; stamnummer 127/50077; 
overleden te Londerzeel op 24.08.1914; 
identificatie: 
inlichtingenfiche 
nr. 1854; huidig 
graf: in 1921 is er 
een dispuut 
tussen zijn 
weduwe (die 
wenst dat hij ter 
plaatse begraven 
blijft) en zijn 
moeder (die 
wenst dat hij 
naar zijn woonplaats wordt overgebracht), 
uiteindelijk wordt het lichaam op 24.05.1924 naar 
Eppegem nr. 212 overgebracht. 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond 
- op monument] 
 
 

A15.   DELANGLEZ Jules Henri 
Geboren te Moeskroen op 14.07.1891; zoon van 
Jules Henri en NUTTENS Sabine; ongehuwd; 
woonplaats: Moeskroen; Sdt 2kl - 3JV 2/1bn; 
militie 1911; stamnummer 127/53263; overleden 
te Imde op 24.08.1914; identificatie: kist Imde nr. 
719 - inlichtingenfiche 1866 - opgraving/autopsie 
15.05.1922; huidig graf: Eppegem nr. 136 sinds 
13.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A16.   DELHAYE Alfred 
Geboren te Vaulx-lez-Tournai op 09.06.1893; zoon 
van Jean Baptiste en CLEMENT Sophie; ongehuwd; 
woonplaats: Doornik; Sdt 2kl - 3JV 1/2bn 2cie; 
militie 1913; stamnummer 127/54392; overleden 
te Imde op 24.08.1914 - soms vermeld te 
Wolvertem (182 cm, donkerbruin haar, verbrijzelde 
schedel, verbrijzelde boven- en onderkaak); 
identificatie: kist Imde nr. 735 - inlichtingenfiche 
nr. 1882 - opgraving/autopsie 15.05.1922 - 
stamnummer op vest en beenbeschermers; huidig 
graf: Eppegem nr. 156 sinds 15.05.1924. 
[in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - op 
monument] 
 
 
A17.   DELMOTTE Gustave Julien Ghislain 
Geboren te Leernes op 15.07.1891; zoon van 
DELMOTTE Emilie; gehuwd met POTTIER Alida 
Domitilde; woonplaats: Anderlues; Sdt 2kl - 3JV 
1cie; militie 1911; stamnummer 127/53396 
(alternatief: 53516); overleden te Imde op 
24.08.1914 (184 cm, lichtbruin haar, wonden aan 
linkerbeen en rechterwang, bovenarm gebroken, 
gebit boven en onder onvindbaar); identificatie: 
kist Imde nr. 766 - inlichtingenfiche nr. 1912 - 
aanwijzer nr. 290195 dd. 10.11.1923 en 194514 dd. 
28.01.1924 - opgraving/autopsie 12.05.1922 - 
stamnummer op beenbeschermers; huidig graf: 
Eppegem nr. 181 sinds 19.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
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A18.   DELPLANQUE Henri Jean Baptiste 
Geboren te Taintignuis op 08.05.1893; zoon van 
Henri en CHANTRY Alphonsine; landbouwer; 

ongehuwd; woonplaats: 
Taitignies; Sdt 2kl - 3JV 
2bn 1cie; militie 1913; 
stamnummer 127/55146; 
overleden te Imde op 
24.08.1914; identificatie: 
kist Imde nr. 753 - 
inlichtingenfiche nr. 1903 
- opgraving/autopsie 
10.04.1922; huidig graf: 
Eppegem nr. 180 sinds 
19.05.1924. 

[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 

A19.   DE MEIRE Georges 
(soms geciteerd als DEMEIRE) 
Geboren te Croix (FR) op 28.04.1893; zoon van 
Charles Joseph en DEMORTIER Constance; wever; 
ongehuwd; woonplaats: Croix; Sdt 2kl - 3JV; militie 
1913; stamnummer 127/55075; overleden te Imde 
op 24.08.1914; identificatie: inlichtingenfiche nr. 
1909; huidig graf: Eppegem nr. 176 sinds 
17.05.1924. 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond 
- op monument] 
 
 

A20.   DE METS Charles Jules Aloïs 
Geboren te Heestert op 20.09.1886; zoon van Jean 
Henri en DEWRAEDT Maria Emma Constantia; 

gehuwd met DE VRIES 
Johanna Maria; 
woonplaats: Elsene; Sdt 
2kl - 3JV 1bn 1cie; militie 
1906; stamnummer 
127/50505; overleden 
te Puurs op 28.08.1914 
(overlijdensakte nr. 75); 
identificatie: expliciete 
vermelding in 
administratie dat de 
fatale verwondingen 

werden opgelopen te Imde op 24.08.1914; huidig 
graf: correspondentie met de burgemeester van 
Puurs dat hij op 09.05.1922 zou ontgraven worden 
voor overdracht aan zijn familie, dus vermoedelijk 
overgebracht naar Elsene. 
[in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - niet in 14-18Lond 
- niet op monument] 

A21.   DERMAUX Lucien Joseph 
Geboren te Aalbeke op 25.05.1887; zoon van 
Edward en RONDAERT Marie Sylvie; tolbeamte; 
woonplaats: Mont-à-Leux; Sgt bv - 3JV; 
stamnummer 127/50082; overleden te 
Londerzeelop 
24.08.1914 - 
soms vermeld te 
Imde ("kasteel"); 
identificatie: kist 
Imde nr. 746 - 
inlichtingenfiche 
nr. 1898 - 
aanwijzer nr. 
C/32395 dd. 
20.05.1921 en 
219356 dd. 
26.04.1924 - opgraving/autopsie 12.05.1922; 
huidig graf: Eppegem nr. 164 sinds 15.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A22.   DETOURNAY François Barry 
Geboren te Barry-Maulde op 21.12.1889; zoon van 
Oscar en DUCHÂTELET Aimee; losser en lader bij de 
spoorwegen; gehuwd met RENAUT Germaine; 
woonplaats: Doornik; Sdt 2kl - 3JV 2/1bn 5cie; 
militie 1909; stamnummer 127/51604; overleden 
te Londerzeel op 24.08.1914 (170 cm, donkerbruin 
haar, donkerbruine snor); identificatie: kist Imde 
nr. 725 - inlichtingenfiche nr. 1876 - 
opgraving/autopsie 12.05.1922 - reeds 
identificatie bij eerste herbegraving aan de kerk te 
Imde; huidig graf: Eppegem nr. 184 sinds 
14.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
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A23.   DE VIDTS Lievin 
Geboren te Meerbeke op 20.12.1891; zoon van 
François en 
LINCKMANS 
Marie Louise; 
ongehuwd; 
woonplaats: 
Meerbeke; Sdt - 
3JV 3bn 1cie; 
militie 1911; 
stamnummer 
127/52942 
(alternatief: 
52842); 
overleden te Imde op 24.08.1914; identificatie: kist 
Imde nr. 743 - inlichtingenfiche nr. 1859; huidig 
graf: Eppegem nr. 153. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A24.   DEWAELHEYNS Edouard 
Geboren te Ezemaal op 29.05.1889; zoon van 
Julien en PROSSÉ Josephina; arbeider in atelier; 
ongehuwd; woonplaats: Ezemaal; Sdt 2kl - 3JV 
3/4bn 12cie; militie 1909; stamnummer 
127/51717; overleden te Imde op 24.08.1914 (157 
cm); huidig graf: onbekend (vermist). 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - niet in 14-
18Lond - niet op monument] 
 
 
A25.   DE WEER René Camille 
(soms gectiteerd als DEWEER, soms verkeerdelijk 
dubbel vermeld als DEVER) 
Geboren te Otegem op 01.11.1891; zoon van 
Adolphe en ALGOET Maria Mathilda; ongehuwd; 

woonplaats: 
Zwevegem; Sdt 2kl - 
3JV; militie 1911; 

stamnummer 
127/53072; 

overleden te 
Londerzeel op 
24.08.1914 (164 cm, 
geen haar meer, 
gaten boven het 
linker- en 

                                                           
23  Er bestaat een getuigenis van Lt Kuborn die verklaarde 

dat hij op het slagveld deze sergeant naar zijn majoor had 

horen roepen dat hij een kogel in de rug had gekregen. 

rechteroog, geen laarzen of beenbeschermers 
meer); identificatie: kist Imde nr. 966 - 
inlichtingenfiche nr. 1870 - opgraving/autopsie 
12.05.1922 - vermeld in de "déclarations de décès" 
van de "Colonne d'Ambulance" van Oost-Vleteren; 
huidig graf: Eppegem nr. 188 sinds 20.05.1924. 
[in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A26.   DOBIGNIES Antoine 
(soms geciteerd als DOBIGIES - volgens de fiche van 
de dienst begravingen van het ABL op de lijst van 
het Rode Kruis verkeerdelijk vermeld onder de 
familienaam DOLIJER met stamnummer 53462) 
Geboren te Bouvignies op 13.12.1891; zoon van 
Louis Joseph en LELEUX Marie Justine; ongehuwd; 
woonplaats: Bouvignies; Sdt 2kl - 3JV 2/4bn 14cie; 
militie 1911; stamnummer 127/53162; overleden 
te Imde op 25.08.1914; identificatie: kist Imde nr. 
754 - inlichtingenfiche nr. 1902 - reeds identificatie 
bij eerste herbegraving aan de kerk te Imde; huidig 
graf: Bouvignies. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - niet in 14-18Lond 
- niet op monument] 
 
 
A27.   DOYEN Ernest 
Geboren te Jemappes op 20.11.1887; zoon van 
Juvenal en PISCART Marie Maximilienne; 
ongehuwd; woonplaats: Jemappes; Sgt - 3JV 3/4bn 
12cie; militie 1907; stamnummer 127/52924; 
overleden te Antwerpen (militair hospitaal op de 
Marialaan) op 28.08.1914 (overlijdensakte nr. 3080 
dd. 12.09.1919) (kogel in de rug) 23 ; identificatie: 
inlichtingenfiche nr. 6823 24; huidig graf: Wilrijk - 
Schoonselhof L1-4 sinds 28.08.1914. 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond 
- op monument] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24  Waarschijnlijk is dit de "DUCHEZ" waar Mathilde 

Larivière in haar getuigenis naar verwijst als iemand die 

in de meisjesschool te Rossem met een kogel in de 

longen binnengebracht werd. 
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28.   DUBUISSON Henri Louis 
Geeboren te Doornik op 24.04.1890; zoon van 
Henri Joseph en MOULIN Julia Marie Amelie; 
ongehuwd; woonplaats: Doornik; OLt - 3JV 2bn 
7cie; stamnummer 16081 (127/52464); overleden 
te Londerzeel op 24.08.1914; identificatie: 

inlichtingenfiche 
nr. 12670 - hij 
werd als 
gewonde eerst 
naar de hulppost 
op de provinciale 
baan afgevoerd 
en dan naar 
Londerzeel - 

expliciete 
vermelding in 

administratie 
dat de fatale 

verwondingen 
werden 

opgelopen te 
Imde op 24.08.1914 - vermeld in de "déclarations 
de décès" van de Colonne d'Ambulance van Oost-
Vleteren; huidig graf: Doornik sinds 15.02.1915. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A29.   DUMOULIN François Joseph Magloire 
Geboren te Mont-Saint-Aubert op 18.08.1891; 
zoon van François Joseph en DEPLECHIN Sidonie 
Marie; ongehuwd; woonplaats: Mont-Saint-
Aubert; Sdt 2kl - 3JV 
2bn 5cie; militie 
1911; stamnummer 
127/53440; 
overleden te Imde 
op 24.08.1914 
(donkerbruin haar, 
kwesuur aan 
rechterslaap, kogel 
door de 
halsslagader); 
identificatie: kist 
Imde nr. 706 - 
inlichtingenfiche nr. 1856 - opgraving/autopsie 
13.08.1921; huidig graf: Mont-Saint-Aubert sinds 
02.07.1925. 
[in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - niet 
op monument] 
 
 

A30.   DUMOULIN Jean Baptiste François 
Geboren te Beclers op 16.01.1893; zoon van 
François Joseph en ALLARD Marie Julia; ongehuwd; 
woonplaats: Beclers; Sdt 2kl - 3JV 2/1bn 5cie; 
militie 1913; stamnummer 127/54767 (alternatief: 
54762); overleden te Imde op 25.08.1914; 
identificatie: kist Imde nr. 713 - inlichtingenfiche 
nr. 1871; huidig graf: Eppegem nr. 135 sinds 
13.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A31.   DUPONCHEEL Leopold Basiel 
Geboren te Bossuit op 30.04.1893; zoon van 
Constantijn en DECOCK Louisa; wever; ongehuwd; 
woonplaats: Bossuit; Sdt 2kl - 3JV 2/4bn 8cie; 
militie 1913; stamnummer 127/54621; overleden 
te Imde op 24.08.1914 (152 cm, bruin haar); 
identificatie: kist Imde nr. 759 - inlichtingenfiche 
nr. 1910 - opgraving/autopsie 15.05.1922 en 
16.08.1922 (bij de tweede - opgraving werd het 
lichaam door zijn moeder formeel herkend) - 
stamnummer op laars; huidig graf: Bossuit. 
[in NoPG - in BrOri - in GuldB - niet in 14-18Lond - 
niet op monument] 
 
 
A32.   DUPREZ Josue Nestor 
Geboren te Ingooigem op 20.11.1893; zoon van 
Charles Louis en BALCAEN Marie Eugenie; 
fabrieksarbeider; ongehuwd; woonplaats: 
Ingooigem; Sdt 2kl klaroen - 3JV 2/1bn 5cie; militie 
1913; stamnummer 127/55034; overleden te Imde 
op 24.08.1914 - 
soms te Wolvertem 
op 25.08.1914 
(165/172 cm, 
gegolfd bruin haar); 
identificatie: kist 
Imde nr. 749 - 
inlichtingenfiche 
nr. 1901 - 
opgraving/autopsie 
11.04.1922 en 
19.08.1922 - 
stamnummer op 
beenbeschermers; huidig graf: Eppegem nr. 172 
sinds 19.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
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A33.   ES Prudent 
Geboren te Klerken op 16.02.1889; zoon van Aloïse 
en DE WILDE Pharaïlda; venter; gehuwd met 
BEAUPREZ 
Lazarine 
Philomene; 
woonplaats: 
Doornik; Sdt 2kl 
- soms: 3JV 2bn 
5cie (soms: 3Li 
2bn 5cie); 
militie 1909; 
stamnummer 
103/52772; 
overleden te 
Imde op 
24.08.1914 - 
volgens 
sommige bronnen 25.08.1914; identificatie: 
volgens de "liste régimentaire" van vlak na 
gebeurtenissen van 25.08.1914 te Eppegem 
overleden, later op opvolgingsfiche dienst 
begraafplaatsen gecorrigeerd met "Imde", vandaar 
mogelijk verwarring qua overlijdensplaats en -
datum - steekkaart nr. 19014 "Analyse sommaire 
de la demande" behorende tot het 3 Regiment 
Jagers te Voet, aanwijzer nr. 79274 van 08.10.1920 
en C 89827 van 20.01.1922; huidig graf: onbekend 
(vermist). 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond 
- op monument] 
 
 
A34.   FAILLIE Arthur Joseph 
Geboren te Boezinge op 08.11.1893; zoon van 
Isidoor en VIERSTRAETE Emelie; landbouwer; 
ongehuwd; woonplaats: Boezinge; Sdt 2kl - 3JV 3bn 
4cie; militie 1913; stamnummer 127/54441; 
overleden te Imde op 24.08.1914; identificatie: 
steekkaart nr. 2228 "Analyse sommaire de la 
demande", aanwijzer nr. 11260 van 09.09.1919 en 
303370 van 14.04.1925; huidig graf: onbekend 
(vermist). 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond 
- op monument] 
 
 
 
 
 
 
 
 

A35.   FAVRIL Georges Adolphe 
(sommige bronnen geven als voornamen Joris 
Adhemar op) 
Geboren te Zwevegem op 11.08.1893; zoon van 
Remi en BAERT Sidonia; ongehuwd; woonplaats: 
Zwevegem; Sdt 2kl - 3JV 3/2bn 10cie; militie 1913; 
stamnummer 127/54628; overleden te Londerzeel 
(ursulinenklooster) op 25.08.1914; identificatie: 
inlichtingenfiche 
nr. 9275 - expliciete 
vermelding in 
administratie dat 
de fatale 
verwondingen 
werden opgelopen 
te Imde op 
24.08.1914 - 
vermeld in de 
"déclarations de 
décès" van de "Colonne d'Ambulance" van Oost-
Vleteren; huidig graf: Eppegem nr. 197 sinds 
22.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A36.   GERARD Auguste Georges Arthur 
(correcte voornamen volgens zijn geboorte-akte nr. 
14 - er bestaat een gelijkaardige inschrijving bij het 
ABL met de voornamen Arthur Joseph) 
Geboren te Warisoulx op 16.05.1871; zoon van 

George Julien 
Gerard en GAROT 
Marie; gehuwd; 

woonplaats: 
Etterbeek; 

KaptCdt - 3JV; 
stamnummer 

127/11857; 
overleden te 
Imde (“kasteel”) 
op 24.08.1914 
(kogel in de 

bovendij); 
identificatie: 

steekkaart nr. 
8349 "Analyse sommaire de la demande" - 
aanwijzer nr. 29168 dd. 10.01.1920 en 160320 dd. 
06.08.1923; huidig graf: Etterbeek sinds 
29.10.1914 (en sinds 07.07.1925 in de crypte 
aldaar). 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond 
- op monument] 
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A37.   GIROUL Camille Joseph 
(soms geciteerd als GIROULLE) 
Geboren te Floreffe op 30.04.1880; zoon van 
Joseph en LEURQUIN 
Aline; gehuwd met 
VANDERLINDEN Jenny 
Josephine; woonplaats: 
Doornik; Lt - 3JV; 
stamnummer 14426 
(oud-onderoficier 
onderrichter aan de 
kadettenschool); 
overleden te Slozen op 
24.08.1914; 
identificatie: 
inlichtingenfiche nr. 
9102 - zijn lichaam werd na overlijden naar 
Londerzeel overgebracht; huidig graf: Floreffe. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 

 
A38.   GODART Leon Constant 
Geboren te Doornik op 21.09.1893; zoon van 
Fernand Marie Joseph en QUAIN Felicie Cecile; 
student; ongehuwd; woonplaats: Doornik; Sdt 2kl - 
3JV 3bn 5cie (oorspronkelijk 8Li); militie 1913; 
stamnummer 127/55279; overleden te Imde op 
24.08.1914 (164 cm, bruin haar); identificatie: kist 
Imde nr. 704 - inlichtingenfiche nr. 1858 - 
opgraving/autopsie 13.05.1922; huidig graf: 
Doornik. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 

 
A39.   GOEMAERE Achille Jules 
Geboren te Kuurne op 12.12.1891; zoon van 
Adolphe en AMEYE Sidonie Marie; landbouwer; 
ongehuwd; woonplaats: Kuurne; Sdt 2kl - 3JV 2 bn 
4cie; militie 1911; stamnummer 127/53183; 

overleden te Imde op 
24.08.1914 (soms: 
Londerzeel) (165 cm, 
bruin haar, breuken aan 

rechterslaap); 
identificatie: kist Imde 
nr. 762 - 
inlichtingenfiche nr. 
1913 - 

opgraving/autopsie 12.05.1922; huidig graf: 
onduidelijk. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 

A40.   GOEMAERE Hector 
(soms geciteerd als GOEMAERT) 
Geboren te Herseaux op 04.02.1893; zoon van 
Albert en PAPEGAEY Lucie Euphrasie; ongehuwd; 
woonplaats: Herseaux; Kpl - 3JV 3bn 11cie; militie 
1913; stamnummer 127/54853; overleden te Imde 
op 24.08.1914 (164 cm, blond haar, wonde en 
breuk aan rechter scheenbeen, breuken aan 
schedel en schedeldak weg); identificatie: kist Imde 
nr. 771 - inlichtingenfiche nr. 1922 - 
opgraving/autopsie 12.05.1922; huidig graf: 
officieel en reëel te Eppegem graf 192 sinds 
20.05.1924, hoewel hij bij naam vermeld staat op 
het graf te Imde. 
[in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - op 
monument] 
 
 
A41.   HEYVAERT René 
Geboren te Aalst op 19.07.1894; zoon van 
Constantijn en VAN de MAELE Maria Adelina; 
schoenmaker; ongehuwd; woonplaats: Aalst; Sgt 
bv - 3JV 3/2bn 10cie; militie 1910; stamnummer 
127/52726; overleden te Londerzeel op 
24.08.1914 (162/178 cm, bruin haar, breuken aan 
het gezicht tot de bovenkaak); identificatie: kist 
Imde 727 - inlichtingenfiche nr. 1883 - 
opgraving/autopsie 13.05.1922 - vermeld in de 
"déclarations de décès" van de "Colonne 
d'Ambulance" van Oost-Vleteren; huidig graf: 
Eppegem nr. 149 sinds 14.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A42.   HONORE Arthur Jules Pierre 
(soms geciteerd als HONOREZ) 
Geboren te Moeskroen 
op 05.03.1891; zoon van 
Jules Joseph en 
STELANDRE Elise; 
beenhouwer; 
ongehuwd; woonplaats: 
Moeskroen; Sdt 1kl - 3JV 
1/2bn 2cie; militie 1911; 
stamnummer 
127/53265; overleden 
te Westrode 24.08.1914 
(170 cm, lichtbruin haar); identificatie: kist 
Westrode nr. 776 - inlichtingenfiche nr. 1846; 
huidig graf: Eppegem nr. 204 sinds 23.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
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A43.   HOSTE Maurice Modeste 
(soms geciteerd als VAN WOUTERGHEM) 
Geboren te Olsene op 06.07.1886; zoon van Henri 
en VAN WONTERGHEM Maria Elodia; wever; 
gehuwd met BOHEZ Bertha Sidonia Augusta; 
woonplaats: Olsene; Sdt 2kl - 3JV; militie 1906; 
stamnummer 127/50114; overleden te Imde op 
24.08.1914; identificatie: steekkaart nr. 25001 
"Analyse sommaire de la demande", aanwijzer nr. 
C/5878 van 07.03.1921 en 140719 van 03.06.1925; 
huidig graf: onbekend (vermist). 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond 
- op monument] 
 
 
A44.   HUPEZ Urbain Aimable 
Geboren te Jemappes op 13.01.1891; zoon van 
Urbain Virgile en BOUCHÉ Sidonie; mijnwerker; 
gehuwd met DRUART Alida Celina, overleden 1918-
1922 (één kind, Simonne, Geboren 29.04.1914); 
woonplaats: Jemappes; Sdt 2kl - 3JV 3/3bn 11cie; 
militie 1911; stamnummer 127/52927; overleden 
te Imde op 24.08.1914 en het lijk werd 
overgebracht naar Londerzeel (153/155 cm, 
gegolfd zwart haar, kleine zwarte snor); 
identificatie: kist Imde nr. 767 - inlichtingenfiche 
nr. 1920 - opgraving/autopsie 04.04.1922; huidig 
graf: Eppegem nr. 185 sinds 19.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A45.   KIELEMOES Mauritius Oscar 
(soms geciteerd als KIELEMOENS, KIELMOES, 
KIELEMANS, KILEMOES) 
Geboren te Gent op 28.01.1888 (geboorte-akte nr. 
396); zoon van Camiel en VAN HERREWEGHE 
Coralie; gehuwd met TEMMERMANS Sophie 
Leontine; woonplaats: Gent; Sdt 2kl bv (1906) - 3JV 
3bn 12cie; stamnummer 127/48998; overleden te 
Antwepen (hospitaal Durletstraat) op 05.09.1914 
(overlijdensakte nr. 33207 dd. 13.03.1919); 
identificatie: inlichtingenfiche nr. 6843 - de plaats 
en datum van zijn verwondingen kunnen gestaafd 
worden door het dankbriefje dat zijn weduwe aan 
de familie Goethals te Imde schreef voor hun 
opvang en zorgen de dag van de gevechten daar; 
huidig graf: Wilrijk - Schoonselhof L1-24 sinds 
07.09.1914. 
[in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - niet in 14-18Lond 
- niet op monument] 

Zie ook afbeelding brief hiernaast. 
 

A46.   LAHAISE Hubert Louis Joseph 
Geboren te Hollain op 03.08.1870; zoon van 
Hubert en LECOUIRT 
Marie; gehuwd met 
DELANNOYE Marie 
Ghislaine Joseph; 
woonplaats: Jollain-
Merlin; KaptCdt - 3JV; 
stamnummer 11886; 
overleden te Imde op 
24.08.1914 (op het 
slagveld door snelvuur); 
identificatie: 
inlichtingenfiche nr. 14999; huidig graf: hij was op 
11-11-1914 op de gemeentelijke begraafplaats van 
Grimbergen begraven, maar werd in februari 1919 
clandestien opgegraven en overgebracht naar het 
familiegraf te Hollain. 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond 
- op monument] 

Bij A45: Toenmalige kopie van het dankbriefje van de 
weduwe Kielemoes aan de familie Goethals. 



20 

A47.   LE GRAND Gaston Maurice 
(soms geciteerd als LEGRAND) 
Geboren te Schaarbeek op 27.08.1888; zoon van 
Maurice Jean Prudent en GEENENS Anne Louise; 
woonplaats: Gent; Sgt foerier - 3JV 3/3bn 11cie 
(alternatief: 1/3 bn); stamnummer 127/49452; 
overleden te Imde op 24.08.1914; identificatie: 
inlichtingenfiche nr. 1885; huidig graf: Eppegem nr. 
150 sinds 14.05.1924. 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond 
- op monument] 
 

A48.   LEMMENS Pepijn 
Geboren te Burcht op 10.04.1889; zoon van 
Carolus Ludovicus en HELSEN Clementina; 
fabrieksarbeider; ongehuwd; woonplaats: Burcht; 

Sdt 2kl - 3JV 2/1bn 5cie; 
militie 1909; 
stamnummer 127/51968; 
overleden te Imde op 

25.08.1914 
("vermoedelijk tijdens de 
aanval op het kasteel") 
(156 cm); identificatie: 
kist Imde nr. 724 - 
inlichtingenfiche nr. 1880 

- opgraving/autopsie 11.04.1922 - tijdens de 
autopsie werd zijn immatriculatieplaatje 
aangetroffen; huidig graf: Eppegem nr. 154 sinds 
15.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
A49.   LESUR George 
Geboren te Doornik op 05.05.1893; zoon van Emile 
en COQU Marie Aimee; beenhouwer; ongehuwd; 
woonplaats: Doornik; Sdt 2kl - 3JV 2bn 1cie; militie 
1913; stamnummer 127/54470; overleden te Imde 
op 24.08.1914 (172 cm, zwart krulhaar, gebroken 
aangezicht van het linkeroog tot achter het oor); 
identificatie: kist Imde nr. 708 - inlichtingenfiche 
nr. 1861 - opgraving/autopsie 10.04.1922 en 
15.05.1922 (bij de eerste opgraving niet herkend 
door zijn zuster, bij de tweede opgraving formeel 
door zijn vader herkend) - stamnummer op zijn 
laarzen; huidig graf: Doornik. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 

                                                           
25  Zijn familie bezit nog een in mooi regelmatig 

handschrift op ongelinieerd papier perfect rechtlijnig 

geschreven afscheidsbriefje (naar verluid “in zijn bloed 

geschreven”, hoewel manifest in potlood) van een 

stervende Theophiel Leys aan zijn ouders, waarin hij 

A50.   LEYS Theophiel Remi 
Geboren te Overmere op 04.10.1891; zoon van 
Carolus Ludovicus en 
RAPPÉ Ida; 
landbouwer; 
ongehuwd; 
woonplaats: 
Overmere; Sdt 2kl - 
3JV; militie 1911; 
stamnummer 
127/53225; overleden 
te Imde op 24.08.1914 
(168 cm, donkerbruin 
haar, kleine 
donkerbruine snor); 
identificatie: kist Imde nr. 720 - inlichtingenfiche 
nr. 1868 - opgraving/autopsie 12.05.1922 - reeds 
identificatie bij eerste herbegraving aan de kerk te 
Imde; huidig graf: Eppegem nr. 144 sinds 
14.05.1922. 25 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
A51.   LOOF Désiré Joseph 
Geboren te Rozenaken (Russeignies) op 
27.07.1891; zoon van Gustave en BLANQUAERT 
Marie Adolphine; ongehuwd; woonplaats: 
Rozenaken; Sdt 2kl - 3JV 2bn 3cie; militie 1911; 
stamnummer 127/52917; overleden te Imde op 

26.08.1914; 
identificatie: kist Imde 
nr. 748 - 
inlichtingenfiche nr. 
1896 - 

opgraving/autopsie 
08.03.1923 (door 
familieleden formeel 
herkend) - sommige 
bronnen, zoals zijn 

rouwprentje, 
vermelden Eppegem 

als overlijdensplaats: dat was ook de eerste 
vermelding in zijn dossier, maar dit werd daar later 
aangepast naar Imde; huidig graf: Rozenaken sinds 
30.04.1923. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 

meldt “Lieve Moeder en Vader / Ik ben geschoten en heb 

twee k[ogels] /  in mijn lijf ik sterf maak in m[ij] / geen 

verdriet ik heb mijn plic[ht] / gedaan  tot in der 

eeuwigheid.”. Het geloof in de echtheid van dit document 

wordt niet door iedereen in dezelfde mate gedeeld. 
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A52.   MAES Odile Gentil 
Geboren te Deerlijk op 28.03.1893; zoon van 
Desire en BETTENS Nathalie; ongehuwd; 
woonplaats: Ottignies; Sdt 2kl - 3JV 3/4bn 12cie; 
militie 1913; stamnummer 127/54892; overleden 
te Imde op 24.08.1914 (170 cm, donkerbruin haar); 
identificatie: kist Imde nr. 761 - inlichtingenfiche 
nr. 1914 - opgraving/autopsie 15.05.1922 - 
stamnummer op kap en beenbeschermers; huidig 
graf: Eppegem nr. 182 sinds 19.05.1924. 
[in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - op 
monument] 
 
 
A53.   MAESFRANCK Joseph Denis 
(soms geciteerd als DE MAESFRANCK) 
Geboren te Papegem op 26.03.1893; zoon van 
Victor François en DELPLACE Marie; landbouwer; 
ongehuwd; woonplaats: Deux-Acren; Sdt 2kl - 3JV 
3/3bn 11cie; militie 1913; stamnummer 
127/55243; overleden te Imde op 24.08.1914 
(164/172 cm, zwart haar, schedel totaal verbrijzeld 
door geweerkolf); identificatie: kist Imde nr. 737 - 
inlichtingenfiche nr. 1889 autospie 12.05.1922 - 
stamnummer op beenbeschermers; huidig graf: 
Eppegem nr. 133 sinds 13.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A54.   MALENGREAUX Felicien 
Geboren te Jemappes op 04.02.1886; zoon van 
Lucien en CLOQUETTE Virginie Adolphine; 
mijnwerker; gehuwd met BIEFNOT Josephine 
Emerance; woonplaats: Jemappes; Sdt 2kl - 3JV 
2bn 4cie; militie 1906; stamnummer 127/50187; 
overleden te Imde op 24.08.1914 ("op den Dries") 
(164 cm, donkerblond haar); identificatie: kist Imde 
nr. 750 - inlichtingenfiche nr. 1900 - steekkaart nr. 
4769 "analyse sommaire de la demande", 
aanwijzer nr. C/31793 dd. 17.05.1921 en 470585 
dd. 192516.10./10/16 - opgraving/autopsie 
15.05.1922 - stamnummer op vest; huidig graf: 
Eppegem nr. 179 sinds 19.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
 
 
 
 
 

A55.   MARTIN Dieudonne François Victor 
Geboren te Jehay-Bodegnée op 28.08.1890; zoon 
van Antoine Joseph en LISCON Marie Zephirine; 
gehuwd met HUQUE Juliette Marie; woonplaats: 
Thun-Saint-Amand (FR); Sdt 2kl - 3JV; militie 1911; 
stamnummer 127/53502; overleden te Londerzeel 
op 26.08.1914 (alternatief: Imde op 24.08.1914) 
(162 cm, haar weg, breuk aan linkerdeel gebit 
bovenaan van de kiezen tot het gewricht); 
identificatie: kist Imde nr. 965 - inlichtingenfiche 
nr. 1875 - opgraving/autopsie 12.05.1922 en 
19.08.1922 - vermeld in de "déclarations de décès" 
van de "Colonne d'Ambulance" van Oost-Vleteren 
- stamnummer op beenbeschermers; huidig graf: 
Eppegem nr. 189 sinds 20.05.1924. 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond 
- op monument] 
 
 
A56.   MATHON Georges Jean Baptiste Ghislain 
(soms geciteerd als MATTSON) 
Geboren te Blandain op 08.06.1893; zoon van Jules 
en PIAT Marie Josephine; paswerker; ongehuwd; 
woonplaats: Blandain; Sdt 2kl - 3JV 3/1bn 9cie; 
militie 1913; stamnummer 127/54397; overleden 
te Imde op 24.08.1914 (168 cm, bruin haar, fijne 
bruine snor); identificatie: kist Imde nr. 736 - 
inlichtingenfiche nr. 1884 autospie 27.04.1922 en 
12.05.1922 - stamnummer op laarzen en 
beenbeschermers; huidig graf: Eppegem nr. 158 
sinds 15.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A57.   MESTER Georges Louis Eugene 
Geboren te Ghlin op 13.11.1893; zoon van Prudent 
en MAISTRIAN Hermine Josephine; ongehuwd; 
woonplaats: Antoing; 
Sgt - 3JV 2/1bn 5cie; 
militie 1913; 
stamnummer 
127/54909; overleden 
te Imde op 24.08.1914; 
identificatie: kist Imde 
nr. 722 - 
inlichtingenfiche nr. 
1814 - reeds 
identificatie bij eerste 
herbegraving aan de kerk te Imde; huidig graf: 
Antoing. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
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A58.   MOREELS Gentiel 
Geboren te Denderhoutem op 19.08.1891; zoon 
van Philemon en PRAET Sophia; landbouwer; 
ongehuwd; 
woonplaats: 
Denderhoutem; Sdt 
2kl - 3JV 2bn 3cie; 
militie 1911; 
stamnummer 
127/52952; 
overleden te Imde op 
24.08.1914 (169 cm, 
donkerbruin haar, 
breuken aan de 
schedel zowel aan 
slaap als verder naar achter); identificatie: kist 
Imde nr. 752 - inlichtingenfiche nr. 1904 - 
opgraving/autopsie 10.04.1922 en 12.05.1922 - 
stamnummer op niet-reglementaire lederen 
broeksriem; huidig graf: Eppegem nr. 167 sinds 
15.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A59.   ONGENAERT Polydoor Achiel 
(correcte identiteit van de gesneuvelde, er bestaat 
een administratieve dubbel op naam van VAN 
ONGEVAL Polydoor met een stamnummer 
127/53967) 
Geboren te Kuurne op 23.06.1893; zoon van 
Gustaaf en HEYDENS Eloïse; ongehuwd; 

woonplaats: Kuurne; 
Sdt 2kl - 3JV 3bn 10cie 
(alternatief: 3JV 2/4bn 
8cie); militie 1913; 

stamnummer 
127/54597; overleden 
te Londerzeel 
(ursulinenklooster) op 

24.08.1914; 
identificatie: 

inlichtingenfiche nr. 9276 - opgraving/autopsie 
29.01.1923 - steekkaart nr. 15503 "Analyse 
sommaire de la demande", aanwijzer 69100 dd. 
06.08.1920 en 460733 dd. 28.08.1925 - vermeld in 
de "déclarations de décès" van de "Colonne 
d'Ambulance" van Oost-Vleteren; huidig graf: 
Eppegem nr. 198 sinds 22.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 

A60.   PARDOEN Arthur Joseph 
Geboren te Halluin (FR) op 28.01.1886; zoon van 
Emile Joseph (B) en MULLEBROECK Marie 
Louise;wever; gehuwd met VANCOILLIE Marie 
Louise (OLLIVIER Hortense ?) (één kind, Marie 
Louise, Geboren 27.12.1905); woonplaats: Halluin; 
Sdt 2kl - 3JV 1/3bn 3cie; militie 1906; stamnummer 
127/50207; overleden te Londerzeel op 
24.08.1914; identificatie: inlichtingenfiche nr. 9273 
- opgraving/autopsie 10.01.1923 - vermeld in de 
"déclarations de décès" van de "Colonne 
d'Ambulance" van Oost-Vleteren; huidig graf: 
Eppegem nr. 195 sinds 22.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A61.   POUBLON Theophile Julien 
Geboren te Kortrijk op 15.04.1893; zoon van Louis 
Henri en SCHEIRE Lisa Louisa; wever; gehuwd; 
woonplaats: Heule; Sdt 2kl - 3JV 2/4bn 8cie; militie 
1913; stamnummer 127/54548; overleden te Imde 
op 28.08.1914; identificatie: steekkaart nr. 20881 
"Analyse sommaire de la demande", gesneuveld te 
Impde, aanwijzer 107941 dd. 03.12.1920 en 
178414 dd. 13.11.1923; huidig graf: onbekend 
(vermist). 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - niet in 14-
18Lond - niet op monument] 
 
 
A62.   RAEVENS Omer Jean Baptiste Auguste 
Geboren te Ronse op 07.09.1891; zoon van en 
RAEVENS Maria; typograaf; ongehuwd; 
woonplaats: Ronse; 
Sdt 2kl - 3JV 1bn 
1cie; militie 1911; 
stamnummer 
127/52909; 
overleden te Imde 
op 24.08.1914 (165 
cm, bruin haar); 
identificatie: kist 
Imde nr. 765 - 
inlichtingenfiche nr. 
1916 - 
opgraving/autopsie 
12.05.1922 - reeds 
identificatie bij eerste herbegraving aan de kerk te 
Imde - herkend door de familie bij de autopsie; 
huidig graf: Ronse. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
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A63.   ROOBROECK Amadee Prosper 
Geboren te Nokere op 04.10.1893; zoon van Jules 
en DE DEKEN Maria Octavia; landbouwer; 

ongehuwd; 
woonplaats: Welden; 
Sdt 2kl - 3JV 2/4bn 8cie; 
militie 1913; 

stamnummer 
127/55177; overleden 
te Imde op 24.08.1914; 
identificatie: kist Imde 
nr. 758 - 
inlichtingenfiche nr. 
1911 - reeds 

identificatie bij eerste herbegraving aan de kerk te 
Imde; huidig graf: Eppegem nr. 177. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A64.   SAESEN Camille Corneille 
(soms geciteerd als SAESSEN) 
Geboren te Westvleteren op 03.11.1892; zoon van 
Leon François en 
BECK Justina Maria 
Cornelia; ongehuwd; 
woonplaats: 
Westvleteren; Kpl bv 
- 3JV 3bn 4cie; militie 
1911; stamnummer 
127/52897; 
overleden te Imde 
op 24.08.1914; 
identificatie: 
steekkaart nr. 
58137, aanwijzer 
209486 dd. 21.03.1924 en 474729 dd. 05.11.1925; 
huidig graf: onbekend (vermist). 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond 
- op monument] 
 
 
A65.   SAGAERT (Leopold) Pierre Polydore 
Geboren te Berchem op 14.11.1889; zoon van 
Alphonse Valeer en DOCKX Catharina Maria; 
beenhouwer; gehuwd met VAN BAUWEL Isabella; 
woonplaats: Mortsel; Sdt 2kl - 3JV 3/3bn 11cie; 
militie 1909; stamnummer 127/51901; overleden 
te Imde op 24.08.1914 (162 cm); identificatie: kist 
Imde nr. 768 - inlichtingenfiche nr. 1919; huidig 
graf: Eppegem nr. 184 sinds 19.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 

A66.   SWEERTS Jean Pierre Paul 
Geboren te 
Antwerpen op 
01.04.1869; 
zoon van Jan 
August en 
CAPPELLEN 
Maria 
Anatolia; 
gehuwd met 
VAN MAELE 
Margareta 
Maria; Maj - 
3JV; 
stamnummer 
11527; 
overleden te Imde op 24.08.1914 (rechterduim 
weggeschoten, ook gekwetst aan linkderdij en 
linkerarm, daarna ernstige buikwonde); 
identificatie: inlichtingenfiche nr. 6483; huidig graf: 
Ukkel-Kalevoet (begraafplaats Sint-Gillis) sinds 
05.08.1915. 
[in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A67.   TONNELLE Henri Fernand 
Geboren te Froyennes op 24.02.1884; zoon van 
Adolphe Joseph en LENGLEZ Marie; ongehuwd; 
woonplaats: Saint-Maur; Sdt 2kl - 3JV; militie 1906; 
stamnummer 127/50218; overleden te Imde op 
24.08.1914; identificatie: bij de dienst begravingen 
staat hij vermeld als vermist te Imde ("in de laan 
naar het kasteel Goethals") op 24.08.1914 en 
vervolgens op de regimentslijst van 27.08.1914 "te 
Eppegem overleden verklaard" - aanwijzer 484519 
dd. 08.02.1923 en 256288 dd. 26.09.1924; huidig 
graf: onbekend (vermist). 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - niet in 14-
18Lond - niet op monument] 

Zie ook afbeelding brief op volgende bladzijde. 
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Bij A67: brief dd. 25 mei (jaartal onduidelijk) waarin Jules Tonnel(le), broer van de gesneuvelde, 
inlichtingen over het lot van zijn broer probeert te bekomen bij de familie Goethals. 

Blijkbaar verkeerde de familie Tonnelle zeker negen maanden later nog steeds in onzekerheid 
over wat Henri Tonnelle precies overkomen was. 
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A68.   VAN COPPENOLLE Ephrem Richard 
(soms geciteerd als VAN COPPENOLE) 
Geboren te Ronse op 09.05.1893; zoon van Adolf 
en VANDENDAELE Maria Irma; landarbeider; 
ongehuwd; woonplaats: Ronse; Sdt 2kl - 3JV; militie 
1913; stamnummer 127/55097; overleden te 
Londerzeel op 24.08.1914 (160 cm, haar weg, 

lange smalle schedel, 
onderkaak 

onvindbaar, breuk 
aan 

linkerheupbeen); 
identificatie: kist 
Imde nr. 963 - 
inlichtingenfiche nr. 
1869 - 

opgraving/autopsie 
12.05.1922 - 
steekkaart nr. 4474 
"Analyse sommaire 

de la demande", aanwijzer nr. 17320 dd. 
20.10.1919 en 452433 dd. 22.07.1925 - vermeld in 
de "déclarations de décès" van de "Colonne 
d'Ambulance" van Oost-Vleteren; huidig graf: 
Imde. 
[in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A69.   VAN DAELE Julien 
(soms geciteerd als VANDAELE) 
Geboren te Rekkem op 06.05.1893; zoon van 
August en VERCRUYSSE Louisa; huisknecht; 
ongehuwd; woonplaats: Moeskroen; Sgt - 3JV 
2/1bn 5cie; militie 1913; stamnummer 127/54871; 
overleden te Imde op 24.08.1914 (180 cm, bruin 
haar, ingedrukt gezicht door geweerkolf, breuken 
aan voorhoofd); identificatie: kist Imde nr. 710 - 
inlichtingenfiche nr. 1867 - opgraving/autopsie 
13.03.1924 en 01.04.1922 en 12.05.1922 - 
stamnummer op beenbeschermers; huidig graf: 
Eppegem nr. 208 sinds 24.09.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A70.   VAN DEN BROUCKE Gentiel Pieter 
(soms geciteerd als VANDENBROUCKE) 
Geboren te Deerlijk op 06.05.1891; zoon van 
Petrus Joannes en VANDORPE Marie Louise; 
ongehuwd; woonplaats: Deerlijk; Kpl - 3JV 1/2bn 
2cie; militie 1911; stamnummer 127/53122; 
overleden te Imde op 24.08.1914 (170 cm, 

donkerbruin haar, zwaar gebouwd, breuken aan de 
schedel); identificatie: kist Imde nr. 709 - 

inlichtingenfiche nr. 
1859 - 

opgraving/autopsie 
12.05.1922 - aanwijzer 
nr. C/181205 dd. 
26.01.1923 en 162220 
dd. 14.08.1923 - reeds 
identificatie bij eerste 
herbegraving aan de 
kerk te Imde - 
stamnummer op 

beenbeschermers; huidig graf: Eppegem nr. 139 
sinds 13.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A71.   VANDER STRAETEN Emile Adolphe 
Geboren te Kwaremont op 01.03.1889; zoon van 
Jules Cyriel en D'HAESE Melanie; ongehuwd; 
woonplaats: Ruien; Sdt 2kl - 3JV 2/1bn 5cie; militie 
1909; stamnummer 127/51708; overleden te Imde 
op 24.08.1914; huidig graf: onbekend (vermist). 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - niet in 14-
18Lond - niet op monument] 
 
 
A72.   VANDEVELDE Georges Philippe Arthur 
Edmond 
Geboren te Ronse op 11.10.1894; zoon van Edgard 
Henri François Charles en DUPONT Hélène Marie 
Joseph; bediende; 
ongehuwd; 
woonplaats: 
Leuze-en-Hainaut; 
Sgt - 3JV 2/1bn 
5cie; militie 1913; 
stamnummer 
127/55396; 
overleden te 
Rossem op 
24.08.1914 
(160/170 cm, 
donkerblond haar, 
breuken aan de slaap, opengereten buik door 
granaatscherven); identificatie: kist Imde nr. 723 - 
inlichtingenfiche nr. 1872 - opgraving/autopsie 
12.05.1922; huidig graf: Eppegem nr. 145 sinds 
15.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
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A73.   VANDEVIJVER François 
Geboren te Tourcoing (FR) op 08.03.1891; zoon 
van en VANDEVIJVER Maria Sidonia; 
paardengeleider; ongehuwd; woonplaats: Sint-
Denijs; Sdt 2kl - 3JV 3bn 9cie; militie 1911; 
stamnummer 127/53286; overleden te Bornem 
(gasthuis) op 24.08.1914 (verwondingen door 
granaatscherven); identificatie: inlichtingenfiche 
nr. 5182; huidig graf: Willebroek nr. 153 sinds 
17.11.1924. 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond 
- niet op monument] 
 
 
A74.   VANDEVYVERE Richard Joseph 
Geboren te Vichte op 16.04.1891; zoon van 

Benigne en 
LIBBRECHT Maria 

Mathilda; 
ongehuwd; 

woonplaats: 
Vichte; Sdt 2kl - 3JV 
1/3bn 3cie; militie 
1911; stamnummer 

127/53145; 
overleden te Imde 
op 24.08.1914; 
identificatie: kist 
Imde nr. 712 - 

inlichtingenfiche nr. 1862 - steekkaart nr. 56533, 
aanwijzer nr. 305923 dd. 27.01.1924 en 263262 dd. 
05.11.1924 - opgraving/autopsie 03.08.1922; 
huidig graf: Eppegem nr. 207 sinds 24.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A75.   VAN KEIRSBILCK Achiel Arthur 
Sdt 2kl - 3JV; stamnummer 127/51711; overleden 
te Imde op 24.08.1914; identificatie: kist Imde nr. 
757 - steekkaart "Analyse sommaire de la 
demande", aanwijzer C/44866 van 24.10.1921 en 
C117735 van 18.05.1922; huidig graf: onbekend. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - niet in 14-18Lond 
- niet op monument] 
 
 
 
 
 
 
 
 

A76.   VANOVERSTRAETEN Henri Jean Marie 
Geboren te Bergen op 02.04.1893; zoon van Louis 
en BRIDOUX Leonie; ongehuwd; woonplaats: 
Brussel; SgtMaj - 3JV 3/3bn 11cie; militie 1911; 
stamnummer 127/52210; overleden te Imde op 
24.08.1914 (gedood door kogel op het slagveld); 
identificatie: kist Imde nr. 739 - inlichtingenfiche 
nr. 1887 - steekkaart nr. 68531, aanwijzer 403313 
dd. 24.01.1925 en 446221 dd. 27.06.1925; huidig 
graf: Eppegem nr. 161 sinds 15.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A77.   VAN SCHAREN Louis Joseph 
Geboren te Berchem op 22.12.1889; zoon van 
Joseph en RAETS Philomena; fabrieksarbeider; 
ongehuwd; woonplaats: Borgerhout; Sdt 2kl - 3JV 
2bn 1? 5cie; militie 1909; stamnummer 127/51899; 
overleden te Imde op 25.08.1914 (oorspronkelijk 
op 24.08.1914 als vermist opgegeven); 
identificatie: kist Imde nr. 721 - inlichtingenfiche 
nr. 1873 - opgraving/autopsie 27.03.1923 - tijdens 
de autopsie werd het immatriculatieplaatje 
aangetroffen; huidig graf: Eppegem nr. 146 sinds 
14.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A78.   VAN WYNGENE Alphonse Rudolphe 
Geboren te Heestert op 22.04.1891; zoon van 
Pierre Joseph en 
DEKETELE Marie 
Jeannette; 
ongehuwd; 
woonplaats: 
Heestert; Sdt 2kl - 
3JV; militie 1911; 
stamnummer 
127/53153; 
overleden te 
Imde op 
24.08.1914; 
identificatie: 
onderzoeksdossier nr. 061/c 15202 dd. 18.08.1925 
en 02.03.1925 - aanwijzer C/103409 dd. 
06.04.1922 en 464785 dd. 18.09.1925; huidig graf: 
onbekend (vermist). 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - niet in 14-
18Lond - niet op monument] 
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A79.   VAN WYNSBERGHE René 
(soms geciteerd als VAN WIJNSBERGHE of VAN 
WYNBERGHE) 
Geboren te Ingooigem op 22.01.1891; zoon van 

Henri en LIBBRECHT Maria 
Mathilda; landarbeider; 
ongehuwd; woonplaats: 
Tiegem; Sdt 2kl - 3JV 3bn 
3cie; militie 1911; 
stamnummer 127/53150 
(soms: 127/53152); 
overleden te Imde op 
24.08.1914 (177 cm); 
identificatie: dossier DSSM 

nr. 061/c 174537 dd. 02.01.1923 en 20.01.1923 - 
aanwijzer C/174537 dd. 02.01.1923 en 162266 dd. 
14.08.1923; huidig graf: onbekend (vermist). 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond 
- op monument] 
 
 
A80.   VERGAERDE Richard Oscar 
Geboren te Gentbrugge op 16.12.1883; zoon van 
Pierre Jacques en DE SMET Julia; ongehuwd; 
woonplaats: Doornik; SgtMaj bv - 3JV; 
stamnummer 127/47128; overleden te Londerzeel 
op 24.08.1914 (168 cm, blond haar, kleine blonde 
snor, schedelbreuk, wonde aan linkeroor en boven 
rechteroog); identificatie: kist Imde nr. 740 - 
inlichtingenfiche nr. 1892 - opgraving/autopsie 
13.04.1922 en 15.05.1922 - stamnummer op 
laarzen, beenbeschermers en trui; huidig graf: 
Eppegem nr. 171 sinds 17.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A81.   VERSPAILLE Medard Severijn Alphonse 
Geboren te Marke op 08.06.1893; zoon van Remi 

en VERSTRAETE Julia; 
ongehuwd; woonplaats: 
Marke; Sdt 2kl - 3JB 
2/4bn 8cie; militie 1913; 

stamnummer 
127/54657; overleden te 
Imde op 24.08.1914; 
identificatie: kist Imde 
nr. 772 - 
inlichtingenfiche nr. 
1921; huidig graf: 

Eppegem nr. 193 sinds 20.05.1914. 
[in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - op 
monument] 

A82.   WAYENBERG Hector François 
(bij dienst begravingen verkeerd geregistreerd als 
WAEYNBERG, soms verkeerdelijk geciteerd als 
WAEYENBERG) 
Geboren te Vloesberg op 27.07.1889; zoon van Jan 
Baptist en NICAISE Marie Clemence; ongehuwd; 
woonplaats: Vloesberg; Sdt 2kl - 3JV; militie 1909; 
stamnummer 
127/51756; 
overleden te Imde 
op 24.08.1914 (174 
cm, gegolfd 
donkerbruin haar); 
identificatie: kist 
Imde nr. 744 - 
inlichtingenfiche nr. 
1891 - 
opgraving/autopsie 
12.05.1922 - reeds 
identificatie bij eerste herbegraving aan de kerk te 
Imde; huidig graf: Eppegem nr. 163 sinds 
15.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
op monument] 
 
 
A83.   WILLEMS François Leon Amand 
(soms geciteerd als François Louis Amand of Frans 
Louis Adolf) 
Geboren te Brugge op 13.05.1891; zoon van 
Adolphe Amand Joseph en USSELÉE Emma Isabella 
Françoise; ongehuwd; woonplaats: Doornik; 

SgtMaj bv - 3JV; 
militie 1907; 

stamnummer 
127/50962; 

overleden te 
Londerzeel op 
24.08.1914 (156 
cm, donkerblond 
haar, wonde met 
schedelbreuk ter 
hoogte van het 

linkeroor); 
identificatie: kist 

Imde nr. 716 - inlichtingenfiche nr. 1863 - 
opgraving/autopsie 15.05.1922; huidig graf: 
Eppegem nr. 142 sinds 13.05.1924. 
[niet in NoPG - in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond - 
niet op monument] 
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B .   DE “MOGELIJKE” GESNEUVELDEN  

Naast de vorige lijst zijn er militairen te vinden 
waarbij soms weinig tot soms veel details in de 
richting van Imde 24.08.1914 wijzen, maar waar er 
ook twijfel kan ontstaan door andere sporen in 
andere bronnen. 26 
Zij zijn mogelijk ook slachtoffers van die gevechten. 
 
 
B1.   CLEMENT Charles Alphonse 
Geboren te Templeuve op 20.10.1892; zoon van 
Charles Alphonse en DELHUVENNE Maria Louise; 
ongehuwd; woonplaats: Mourcourt; Sdt 2kl - 3JV 
2/2bn 6cie; militie 1913; stamnummer 127/54663; 
overleden te Willebroek op 20.09.1914; 
identificatie: inlichtingenfiche nr. 8232 - 
waarschijnlijk voorbarig ingeschreven als 
overleden te Londerzeel op 24.08.1914, niet erg 
duidelijk of hij zijn verwondingen opliep te Imde op 
24.08.1914 of elders en later en daardoor te 
Willebroek overleed na eventuele passage in 
Londerzeel; huidig graf: Willebroek nr. 191 sinds 
08.11.1924. 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond 
- niet op monument] 
 
B2.   DEPRAETERE Theophiel Remi 
Geboren te Heestert op 23.12.1891; zoon van 
Emiel en VERSCHUERE Maria Justina; gehuwd met 
COOPMAN Zulma; woonplaats: Zwevegem; Sdt 2kl 
- 3JV 2/2bn 6cie; militie 1911; stamnummer 
127/53081; overleden te Imde of Eppegem op 
24.08.1914 (soms: 25.08.1914); identificatie: 
ingeschreven als overleden te Londerzeel op 

24.08.1914 - op zijn 
fiche van de dienst 
begravingen staat 
hij vermeld als 
overleden te Imde, 
later doorstreept en 
bij arrest gewijzigd 
in Eppegem; huidig 
graf: onduidelijk: bij 
de dienst 
begravingen staat 

genoteerd: "à la vieille église de Grimde (Q.M.) 
18.8.19", dit verwijst naar de plaatselijke militaire 

                                                           
26  De hier opgesomde zijn diegenen waarbij er toch 

duidelijke aanwijzingen waren, waardoor er “redelijke” 

twijfel bleek te bestaan. Daarnaast kwamen we nog 

(soms erg vage) verwijzingen tegen aangaande bijv. Kpl 

Paul Joseph BERNIER, Kpl Oscar BOUFFIOUX, Sdt 

necropolis in een omgebouwde kerk, aldaar echter 
niet bekend - andere bronnen geven hem op als 
"vermist". 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond 
- niet op monument] 
 
B3.   DE WINTER Valeer Cyriel 
Geboren te Deinze op 09.03.1892; zoon van 
Engelbert en DE TIMMERMAN Maria Celina; 
ongehuwd; woonplaats: Deinze; Sdt 2kl bv - 3JV 
1/4bn 4cie; militie 1914; stamnummer 127/51040; 
officieel overleden te Eppegem op 27.08.1914; 
identificatie: kist Eppegem nr. 951 (specifiek: 
"achtergelaten in vijandelijke handen") - 
inlichtingenfiche nr. 3095 - waarschijnlijk voorbarig 
ingeschreven als overleden te Londerzeel op 
24.08.1915: dit laatste zou het twijfelachtig maken 
dat zijn kist in die omstandigheden zich dan drie 
dagen later in Eppegem zou bevinden; huidig graf: 
Eppegem nr. 89. 
[niet in NoPG - niet in BrOri - niet in GuldB - in 14-
18Lond - niet op monument] 
 
B4.   DUGARDIN Georges 
(soms geciteerd met de voornamen Georges 
Fernand) 
Sdt 2kl - 3JV; vermist te Imde op 24.08.1914, 
officieel: "vermoedelijk gesneuveld"; identificatie: 
steekkaart "Analyse sommaire de la demande", 
aanwijzer nr. C/143621 van 24.08.1922 en 333528 
van 05.09.1925; huidig graf: onbekend (vermist). 
[niet in NoPG - niet in BrOri - niet in GuldB - niet in 
14-18Lond – niet op monument] 
 
B5.   GRIMONPREZ René Clément Louis 
(soms geciteerd als CHERMONPRAY) 
Geboren te Herseaux op 21.08.1891; zoon van 
Louis Joseph en DEVOLDRE Clemence Marie; 
landbouwer; ongehuwd; woonplaats: Herseaux; 
Sdt 2kl - 3JV 2/3bn 7cie; militie 1911; stamnummer: 
127/53352; officieel overleden te Eppegem op 
26.08.1914, echter volgens GuldB "tué à Impde le 
24 août 1914" (165 cm, bruin haar); identificatie: 
kist Eppegem nr. 571 - inlichtingenfiche nr. 3133; 
huidig graf: Eppegem nr. 99. 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond 
- niet op monument] 

Edouard Maria HENDERICKX, Sdt Remi Victor 

JOLLY (JOLIE), Sdt Remi François REDANT, Sdt 

Ernest Joseph SABBE, Sdt Leopold Gustaaf VAN 

BUTSELE, Sgt Robert Pieter Joseph VAN HULLE, Sdt 

Georges VERVAEKE (VERVACKE), … 
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C .  DE ONTERECHT AANGEHAALDE NAMEN  

Tenslotte zijn we tijdens de opzoekingen op twee 
personen gestoten die in het verleden blijkbaar ten 
onrechte als gesneuvelden van de slag te Imde 
werden genoemd. 
Over hun niet-gesneuveld-zijn door die bewuste 
gevechten op 24.08.1914 in Imde bestaat eigenlijk 
geen enkele twijfel gezien de overduidelijke sporen 
die we van hun bestaan en activiteiten achteraf nog 
konden aantreffen. 
 
 
C1.   DEJONGE Franciscus 
(soms geciteerd als DE JONGHE of DERONGE) 
Geboren te Lede 16.07.1889 (geboorte-akte nr. 85, 
soms verkeerdelijk genoteerd als 16.10.1894); 

zoon van Leopold en 
JACOBS Marie Louisa; 
arbeider; ongehuwd; 
woonplaats: Lede; Sdt 
2kl - 3JV 2bn 9cie; 

stamnummer 
127/52134; voorbarig 
ingeschreven als 
overleden te 
Londerzeel op 
24.08.1914: in 
realiteit twee 

maanden later gewond te Beselare 27.10.1914 
(kogel in de buikstreek), hospitalisatie en overleden 
in het hospitaal te Rosendaël (FR) 24.11.1914; 

identificatie: geen andere gesneuvelde met een 
vergelijkbare naam en goed gedocumenteerd 
dossier - steekkaart nr. 67307, dossier nr. 266926 
dd. 25.11.1924 en 388929 dd. 04.12.1924; huidig 
graf: Duinkerke nr. 1-4-6-1 sinds 26.11.1914. 
[niet in NoPG - niet in BrOri - in GuldB - in 14-18Lond 
- niet op monument] 
 
 
C2.   SCHATTEMAN Pierre 
Geboren te Gent op 09.02.1891; zoon van VAN 
KERCKHOVE Elisa (geboorte-akte nr. 532 als Petrus 
Van Kerckhove, later gewettigd door huwelijk van 
zijn moeder met SCHATTEMAN Josephus); Sdt - 
3JV; militie 1911; stamnummer 127/53385; 
voorbarig genoteerd als overleden te Londerzeel 
op 24.08.1914, in realiteit een volle halve eeuw 
later overleden te Gent op 12.01.1965; 
identificatie: vermeld in de "déclarations de décès" 
van de "Colonne d'Ambulance" van Oost-Vleteren 
- oorspronkelijk op zijn fiche vermeld als zijnde 
overleden te Imde op 24.08.1914, maar later werd 
in zijn dossier genoteerd dat hij op de lijst dd. 
25.10.1917 van de geïnterneerden te Harderwijk 
(NL) voorkomt en volgens de burgerlijke stand 
huwde hij na WO1 te Gent op 21.09.1921 met RIJM 
Victorine en hij huwde een tweede maal te Gent op 
23.10.1948 met MALEGO Palmyra Barbara. 
[niet in NoPG - niet in BrOri - niet in GuldB - in 14-
18Lond - op monument] 
 

 
 

 

 
 

Uniformknopen 3JV 
(verzameling Musée Mémorial des Chasseurs à Pied te Charleroi) 
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DE “ONBEKENDE SOLDAAT” IN HET MONUMENT VAN IMDE  
 
 
Ieder jaar, op 24 augustus (of de eerstvolgende zondag), komen vertegenwoordigers van de gemeente, diverse 
verenigingen en afgevaardigden van militairen samen in Imde om die gebeurtenissen van 1914 in herinnering 
te brengen. Samen met heel wat verwanten van toenmalige betrokkenen en gewoon sympathisanten doen ze 
dan traditioneel een rondgang van het monument aan de Kam naar de kerk, een herdenkingsmis en dan naar 
het groot monument op de kouter. 
Een vaste halteplaats is ook steeds het grafmonument aan de zuidmuur van de kerk, waar twee gesneuvelden 
van die gevechten uit de eerste wereldoorlog begraven liggen. Met de nodige eerbetuigingen wordt dan een 
groet uitgebracht aan de 21-jarige Ephrem Van Coppenolle en de eveneens 21-jarige Hector Goemaere. 
Alleen… die laatste ligt daar helemaal niet begraven. 
 
Om te beginnen: waarom liggen die twee 
gesneuvelden daar nog steeds? 
Zoals hierboven al aangehaald: bij de 
herbegravingen in de jaren ‘1920 was de normale 
keuze dat de familie kon beslissen of ze het lichaam 
van de gesneuvelde liet overbrengen naar hun 
oorspronkelijke woonplaats, ofwel dat het naar 
een gezamenlijke militaire begraafplaats zou gaan. 
 
Voor zover we weten, had geen enkele van de 
gesneuvelden van die 24ste augustus een band met 
Imde en alle anderen die niet naar hun eigen 
gemeente terugkeerden werden naar de militaire 
begraafplaats in Eppegem overgebracht… 
 

                                                           
27  Van zowel Van Coppenolle, als van (de beide) 

Goemaere(-s), als van Depraetere (waarvan verderop 

sprake) werden toen verscheidene familieleden 

getraceerd en gecontacteerd (we vonden de 

administratieve referenties terug, jammer genoeg niet de 

oorspronkelijke correspondentie) – dus het lijkt evenmin 

een geval van ‘verwantloze’ gesneuvelden, waarvoor dan 

eventueel een derde zou beslist hebben… Dat de familie 

van Ephrem Van Coppenolle er zich minstens bij 

neerlegde, voor zover ze al niet instemde, mag blijken uit 

In de archieven kon tot nog toe geen enkele 
verwijzing worden teruggevonden dat enige 
verduidelijking op dit vlak bracht, men kan dus 
alleen redelijkerwijze gissen dat dit gebeurde op 
verzoek of met akkoord van hun familie. 27 
 
Het grafmonument zelf tegen die zuidmuur van de 
kerk dient tegelijk als herinneringsplaat voor alle 
Belgische gesneuvelden van het 3JV van die dag én 
als grafsteen voor de twee jongemannen die er 
begraven werden. 
Een precieze datum wanneer dat opgericht werd, 
is niet bekend: we vonden alleen dat het tussen 
1924 28 en 1931 29 moet geplaatst zijn. 30 

hun bezoek(en) achteraf aan het graf, waar ze een 

gedenkplaquette achterlieten. 
28  1924: het jaartal van de opgravingen en de 

autopsies/identificatiemomenten van de betrokkenen. 
29  1931: er bestaat een precies gedateerde foto van de 

kerk uit dat jaar waar dat graf al duidelijk zichtbaar op is. 
30  Gilbert Hoogsteyns uit Imde doorploegde alle stukken 

in het plaatselijke kerkarchief in dit verband (waarvoor 

onze dank), maar kon geen rekeningen of notities 

terugvinden over dit punt. De gemeentelijke 

administratie kon evenmin informatie verschaffen. 
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We weten wel dat het grafmonument er kwam 
door tussenkomst en met medewerking van een 
lokale familie: “Door de zorgen van de familie 
Goethals van Imde werd een gedenksteen aan de 
zuid-oosten muur van de kerk van Imde 
aangebracht waar de meeste gesneuvelden 
jarenlang begraven lagen”. 31 
 
Wie l igt er zeker niet  begraven in Imde?  
 
Van de hiervoor opgelijste 83 “zekere” 
gesneuvelden, kunnen we er in ieder geval al een 
aantal uitsluiten als mogelijk in Imde aan de kerk 
begraven: hiervan werden er 49 met naam 
gekende naar Eppegem overgebracht en 20 liggen 
elders (woonplaats of overlijdensplaats) begraven. 
Van 2 is de laatste rustplaats onduidelijk en 11 zijn 
er vermist. Samen met de éne die zeker in Imde 
begraven ligt, komen we dan aan die 83… 
 
 

 

                                                           
31  In GWolv, blz. 652. 
32  Het is jammer dat op de grafstenen van naamloze 

soldaten geen verwijzing van plaats of tijd voorkomt, 

zelfs indien dat mogelijk was (alleen “onbekend – 

militair – gestorven voor België”). Er zijn ongetwijfeld 

een aantal kisten met ongeïdentificeerden van Imde naar 

Resten dan nog de 5 “mogelijke” slachtoffers van 
die dag: 2 liggen gekend in Eppegem, 1 elders, 1 is 
vermist en voor de laatste is zijn begraafplaats 
onduidelijk.. 32 
 
Wie er in ieder geval niet begraven ligt onder dat 
grafmonument in Imde is de soldaat met de 
tweede naam op dat graf: Hector Goemaere. 
In zijn dossier valt het spoor van zijn lichaam 
naadloos te volgen van zijn eerste begraving, zijn 
definitieve identificatie en tenslotte de duidelijk 
vermelding van zijn overbrenging naar de militaire 
begraafplaats van Eppegem op 20.05.1924. 
Daar is zijn graf 33 trouwens nog steeds aanwezig. 
 

Wie l igt er dan wel  begraven in Imde?  
 
Van één persoon wijst alles in de richting dat hij er 
zowat zeker begraven ligt: Ephrem Van 
Coppenolle. 
Zonder uitzondering vormt alles betreffende zijn 
wedervaren en in de administratieve stukken een 
spoor naar die zijmuur aan de kerk van Imde. 
 

 
 
En dan zijn er twee scenario’s mogelijk: ofwel ligt 
er daar helemaal niemand als tweede persoon 
(maar dat lijkt vrij onwaarschijnlijk), ofwel ligt daar 
al ruim negentig jaar een gevallen soldaat onder 
een verkeerde naam… 
En in dat laatste geval lijken er dan eigenlijk vier 
resterende mogelijkheden in het oog te springen… 

Eppegem gegaan, maar het schijnt niet meer te 

achterhalen hoeveel precies…  
33  Het graf nr. 192, vanuit de ingang gezien achteraan 

rechts op de begraafplaats, voor-voorlaatste rij helemaal 

op het einde van die reeks grafstenen. 
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Een eerste kandidaat is Achille Goemaere. 
Iemand met dezelfde familienaam en volgens de 
persoonsbeschrijvingen eigenlijk fysiek best 
vergelijkbaar. Bovendien werd bij hun respectieve 
autopsies vastgesteld dat beiden zware trauma’s 
aan hun hoofd hadden opgelopen, wat de 
herkenbaarheid ook niet bevorderde. Alleen de 
haarkleur en het gebit waren duidelijk afwijkend. 
In beide gevallen is evenmin vermelding van voor 
identificatie determinerende persoonlijke zaken. 
Is er een ogenblik van onachtzaamheid geweest bij 
het noteren van de voornaam? 
 
De tweede kandidaat is Achiel Van Keirsbilck, 
een man over wie we erg weinig konden 
terugvinden, zelfs zijn familiale achtergrond niet. 
Wat wel vast schijnt te staan is dat hij met kist nr. 
757 aan de kerk in Imde begraven lag, maar er is 
tot nog toe geen administratief of ander spoor van 
hem naderhand teruggevonden. 
 
Een derde kandidaat is Theophiel Depraetere. 
Bij hem is er onduidelijkheid over de plaats van zijn 
overlijden: eerst genotuleerd in Imde, later bij 
arrest (!) veranderd naar Eppegem. Nochtans zijn 
er in Imde die dag zeker ook andere manschappen 
van zijn compagnie gevallen, dus het lijkt vrij 
onwaarschijnlijk dat hij zich dan daar ook niet zou 
bevonden hebben. 
En dan is er bijkomend het vreemde probleem van 
zijn graf: in de administratieve stukken staat 
letterlijk: "à la vieille église de Grimde (Q.M.) 
18.8.19" (aan de oude kerk van Grimde, militair 
kwartier, 18.08.1919). Noch in de erelijsten van 
gesneuvelden van toen, noch op dit ogenblik 34 is 
daar iemand met die naam (of eender wie van het 
3JV) terug te vinden. 
Is er bij de administratie iemand even verstrooid 
geweest en heeft die “de kerk van Imde” verstaan 
of geïnterpreteerd als “de kerk van Grimde” bij 
Tienen, een veel bekendere plaats voor begraving 
van gesneuvelden? 35 
 
Een vierde mogelijkheid is dat het een vermiste 
betreft, iemand uit die groep van die 11 + 1. 

                                                           
34  Schriftelijke bevestiging door Lutgart Vrancken, 

verantwoordelijke bij de stad Tienen voor deze 

necropolis, februari 2018. 
35  In Grimde werd een 13de-eeuwse kerk (die sinds de 

19de eeuw buiten gebruik was) al tijdens WO1 zelf, zowel 

binnen als buiten, gebruikt als begraafplaats voor 

gesneuvelden van de gevechten in augustus 1914 te 

Grimde, Oplinter en Sint-Margriete-Houtem. Later werd 

Immers, van de 64 kisten die er in Imde en 
Westrode samen begraven werden, kennen we er 
op dit ogenblik 56 waarbij in de jaren ’20 een 
duidelijke naam bij een duidelijk kistnummer gezet 
werd. 36 
Van die 8 “ongeïdentificeerde” kistnummers 
bestaat mogelijk nog een fiche of dossier, maar er 
is blijkbaar geen mogelijkheid om die op deze basis 
uit al de andere in de archieven te filteren. 
Werd één van hen misschien aan die kerkmuur 
begraven? 
 
Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de correcte naam 
van de “onbekende soldaat” in dat graf in Imde ooit 
nog zal opgelost raken: teveel zaken zijn gewoon 
niet meer te achterhalen na meer dan 100 jaar. 
Tenzij… een gelukkige toevalsvondst… 

het gebouw verder aangepast en maakte men er een 

“necropolis” van ter ere van diegenen die er begraven 

werden. Tot op vandaag is het één van de bekendste en 

meest aparte militaire begraafplaatsen. 
36  Zie de voorgaande lijst van gesneuvelden, 

waarschijnlijk moeten daar ook nog Georges De Meire 

en/of Gaston Le Grand bij gerekend worden, mogelijk 

ook nog Theophiel Depraetere en/of René Grimonprez. 
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Van Coppenolle Ephrem 

 
Sol[dat] M[ilicien classe] 13   3e chas[seurs] à  

p[ied] [battalion] 3/4   M[atr icu] l e  55097 
+ le 24-8-14 Londerzeel (d.d.)  l i ste  

régimentaire  
α [=enterré] Inconnu α [=enterré] à Impde Tombe  

n° 963 (cd) 
au cim[etièr]e com[muna]l (liste allem[ande]) 

 n° t[om]be 1869 (…) 
(…) 
S[ecteur] Malines n° S2083 – 12.5.22 – env[oi] 

rapport 
conc[erna]nt les exα [=exhumations] effectuées au 

cim[etière] d’ Impde. 
Taille 1.60 env[iron] plus de cheveux – crâne 
long et étroit, mach[oi]re sup[érieu]re bonne  

denture 
et complète, mach[oi]re inf[érieu]re introuvable – 
fracture os aliaque gauche  boutons du 
3e ch[asseurs]ap[ied] plus d’effets d’habillement 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depraetere Théophile Remi  
 
Né à Heestert le 23.12.1891 
Sol[dat] M[ilicien classe] 11   3 ch[asseurs] à p[ied] 

 M[atr icu] l e  53081 
+ à Impde le 24/25-8-1914 (Mdn)à Eppeghem 

(Jug[emen]t) 
α [=enterré] à la vieille Eglise de Grimde 

(Q[uartier]m[ilitaire]) 18-8-1919 
(…) 
 

[geen indicatie van een autopsie] 
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Goemaere Achil le Jules  
 
Né à Cuerne le 12-12-91 
(…) 3 i è m e  ch[asseurs]  à  pied 4/I I   

M[atr icu] le 53183 
+ [=décédé] 25 24-8-1914 à Impde ( l iste  

régimentaire)  
α [=enterré] à Impde C[imetiè]re C[ommun]al (…) 
(…)  
S[ecteu]r Malines n° S2083 – 12-5-1922 env[oi]  

rapport 
Conc[erna]nt les exα [=exhumations] effectuées  

au cim[etière] d’Impde 
Taille 1,65 env[iron] cheveux châtains fracture 
temporal droit; mach[oi]re sup[érieu]re trace  

fumeur 
de pipe côté gauche; mach[oi]re inf[érieu]re 3°  

mol[ai]re 
gauche fort[emen]t cariée; boutons 3° ch[asseurs]  

a p[ied] 
Goemaere – Achille Jules 
 
S[ecteu]r Malines n° 3420 le 19-8-22 env[oi]  

P[rocès] V[erbal] d’exh[umation] n° 1036 
(…) 
 
 
 
 
 

 
 

Goemaere Hector  
 
Né à Herseaux le 4-2-93 
Caporal 3/3 3° chass[eurs] à pied M[atricu]le 54853 
(…) 
+ [=décédé] à Impde le 24-8-14 (…) n° du cercueil  

771 
α [=enterré] au cim[etière] com[mun]al d’Impde  

(Wolverthem) (…) 
exα [=exhumé] 20-5-24 réα [re-enterrement]  

C[imetière] M[ilitaire] d’Eppeghem (…) 
(…) 
S[ecteu]r Malines n° S2083 – 12-5-22 env[oi] rap- 
port conc[erna]nt les exα [=exhumations]  

effectuées au cim[etière] 
d’Impde. Taille 1,64 env[iron] cheveux blonds 
blessure-fracture tibia droit et sommet 
crâne enlevé (fracturé) mach[oi]re sup[érieu]re 1° 
incisive gauche au dessus de la 2° et ca- 
nine droite sur 1° incisive – denture complète 
dents de sagesse en croissance; mach[oi]re 
inf[érieu]re complète régulière en bon état – 
boutons du 3° ch[asseurs] a p[ied] – Goemaere  

Joseph [sic] 
(…) 
S[ecteu]r Malines n° 3420 le 19-8-22 env[oi]  

P[rocès] V[erbal] d’exh[umation] n° 1049 
(…) 
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DE GEWONDEN IN HET KASTEEL GOETHALS 
 
Ietwat buiten het kader van het voorgaande, maar omdat er een nog onbekend uniek document opdook, ook 
even hierover iets meer… 
Er werd reeds naar verwezen dat de geciteerde aantallen van de gewonden van die 24ste augustus breed 
uiteenlopen: van iets meer dan honderd gekwetsten tot meer dan het drievoudige daarvan. 
Een deel van die militairen (zowel Belgische als Duitse) werd vanaf het eerste treffen in het vlakbij gelegen 

kasteel van de familie Goethals in Imde opgevangen, waar de dochter Paula C zich van het eerste moment, 
samen met personeelsleden van het kasteel, actief engageerde in de opvang. 
De gevechten vonden net vier dagen na haar twintigste verjaardag plaats en ze zou zich voor de rest van de 
oorlog, en ook nog daarna, verder blijven inzetten voor de gewonden, krijgsgevangenen, strijdende troepen, 
hulp aan hun nabestaanden en hun nagedachtenis. 
 
Door een notaboekje (13x19 cm) uit het 
familiearchief Holvoet-Goethals 37 kunnen we nu 
ook enkele namen plakken op gewonden die er 
ten gevolge van de gevechten van die bewuste 
maandagnamiddag opgevangen werden. 
 
Net als elders probeerde men noodgedwongen 
de opvang zo goed als kwaad te organiseren, 
maar Paula Goethals noteerde wel vanaf de 
eerste binnengedragen gekwetsten de gegevens 
in haar notaboekje onder de titel: 
“Blessés d’ Impden / Soignés au château / 1914”. 
 
Op de eerste bladzijden daarvan staan nog de al 
klaargemaakte tabelletjes om de koorts de 
daaropvolgende dagen te 
noteren, maar dat idee 
liet ze door de 
omstandigheden 
blijkbaar vlug varen: op 
de volgende bladzijden 
noteerde ze alleen nog de 
identificatiegegevens en 
het vertrek van de 
gekwetsten… 
En uiteindelijk is er alleen 
nog een losgescheurd 
blaadje uit een 
notaboekje waarop 
louter nog de 
stamnummers van 
Belgische soldaten 
neergepend werden.  

                                                           
C  Paule Marie Josèphe Goethals (° Roborst 20.08.1894 

+ Wolvertem 06.07.1961), dochter van Edmond 

Goethals (1854-1919) en Louise de Bay (1856-1931). Ze 

huwde te Wolvertem op 13.09.1921 met Maurice 

Anatole Auguste Holvoet (° Elsene 01.10.1879 + Elsene 

Alle beschreven 
bladzijden van dit 
notaboekje worden 
hier verder in kopie 
en in transcriptie 
getoond. 
Waar mogelijk wordt 
ook verder op de 
vermelde gewonde 
militair ingegaan. 
 
 
 
 

02.04.1925). De familie kende een sterke traditie waar 

het militaire sinds generaties een prominente plaats 

innam. 
37  Horende bij een schenking door gravin Martine 

Gabrielle Simone le Grelle, schoondochter van Paula 

Goethals, aan onze vzw in 2017. 
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De mate van improvisatie die toen aan 
de dag gelegd werd levert soms 
merkwaardige stukken op: hiernaast de 
“rode-kruis”-armband die vlug uit 
restjes stof gestikt werd om toch enige 
herkenbaarheid te hebben. 
 

Paula Goethals noteerde er achteraf in 
een hoekje bij: 
     Mon brassard de la X rouge 
     ayant servi au combat 
     d’ Impden du 27 24 aout 1914 
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                                                     N° 1     38 
Alphonse De Mets     5me division 
3 bat. 
     De Maria Harebeke 
blessé le lundi 24 Aout 1914 
température: 
mardi      matin            soir 
mercredi   “                     “ 
jeudi          “                     “ 
vendredi   “                     “ 
samedi      “                     “ 
emporté par l’ Ambulance belge 
le mardi après midi 25 Aout 
 
 

 
 
 
 

                                                           
38  Betreft: DE METS Charles, zie details bij de lijst 

gesneuvelden. 

 
                                                     N° 2     39 
Menu Trifon     3me chas. à p. 
5me division  3/4 
blessé le lundi 24 Aout 1914 
température: 
mardi      matin            soir 
emporté par l’ Ambulance belge 
le mardi après midi 25 Aout 
 
 

 
                                                     N° 3 
Léonce Caby     -  12  2/4 
5me division 
blessé le lundi 24 Aout 1914 
température: 
mardi      matin            soir 
emporté le mardi après midi 
25 Aout pr l’ Ambulance belge 
 
 

 
                                                     N° 4 
Maurice de Wit     de Courtrai 
3me ch. à pied     3/3     -  5me dividion 
blessé le 24 Aout – emporté pr 
l’ Ambulance belge le 25 Aout 
ds l’ après midi 
 
 

39  Betreft: MENU Tryphon Cyrille uit Kruishoutem, hij 

werd achteraf voor herstel naar Engeland overgebracht. 
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                                                     N° 5 
Un wallon de la 5me division 
blessé le 24 Aout - emporté 
par l’ Ambulance belge le 25 
Aout ds l’ Après midi 
 
 

 
               5me division                 N° 6 
Un soldat de malines blessé 
le 24 Aout emporte le 25 par 
l’ Ambulance belge 
 
 

 
               5me division                 N° 7     40 
Un soldat de Gand blessé 
le 24 et emporté le 25 Aout 
par l’ Ambulance belge 
 
 

 
               5me division                 N° 8 
Un soldat d’Audenarde 
blessé le 24, emporté le 25 Aout 
par l’ Ambulance belge 
 

                                                           
40  Betreft waarschijnlijk KIELEMOES Maurice, zie 

details bij de lijst gesneuvelden. 

 
               5me division                 N° 9 
A Delerive     -   3me ch. à pied 
blessé le 24 Aout et emporté 
le soir même par l’ Ambulance 
belge 
 
 

 
               5me division                 N° 10     41 
Major Paul Sweerts blessé le 
24 Aout et mort le soir même 
Au château d’ Impden 
 
 

 
               Allemand                     N° 11 
Henrick Spangenberg 24 
                                       Comp. 7 
blessé le 24 Aout     -     emporté 
le 25 par l’ Ambulance belge 
 
 

 
                                                    N° 12 
Un allemand blessé le 24 Aout 
emporté le ssoir même par 
l’ Ambulance Allemande 
 

41  Betreft: SWEERTS Jean Pierre, zie details bij de lijst 

gesneuvelden. 
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               Allemand                     N° 13 
Otto Julekens   blessé le 24 Aout 
emporté par l’ Ambulance 
Allemande le 31 Aout 
 

 
               Allemand                     N° 14 
Richard …     blessé le 24 Aout 
emporté par l’ Ambulance 
Allemande le 31 Aout 
 
 
Deze lijst lijkt tenslotte maar een deel te vormen 
van de gewonden die er in het kasteel Goethals 
passeerden. Zo wordt er bijv. nergens melding 
gemaakt van Sdt Lucien DERMAUX of KaptCdt 
Auguste GERARD, die volgens alle getuigenissen en 
documenten toch ook naar die opvangplek werden 
gebracht. 
 

                                                           
42  Betreft: DUMOULIN François, zie details bij de lijst 

gesneuvelden – zie ook voetnoot 58. 
43  Betreft: MAES Odile, zie details bij de lijst 

gesneuvelden. 
44  Overleden, kist Imde nr. 723. 
45  Overleden, kist Imde nr. 763. 
46  Betreft: DELHAYE Alfred, zie details bij de lijst 

gesneuvelden. 
47  Overleden, kist Imde nr. 767. 
48 Overleden, kist Imde nr. 736 (volgens BrORI werden 

bij deze soldaat twee verschillende stamnummers op de 

kleding aangetroffen, waarvan één van een later 

geïdentificeerde: mogelijk betreft het hier dus MATHON 

Georges – zie ook voetnoot 50. 
49  Betreft: GOEMAERE Hector, zie details bij de lijst 

gesneuvelden. 
50  Zie voetnoot 48, dit is het tweede stamnummer dat 

volgens BrORI op de kleding van dezelfde gesneuvelde 

werd aangetroffen. 
51  Betreft: VERSPAILLE Medard, zie details bij de lijst 

gesneuvelden. 
52  Overleden, kist Imde nr. 737. 

 
Combat d’ Impden 24 Aout 1914 
3me chasseur à pied              Numéros matricules 
55440     42 54892     43 
55318   caporal     44 55076     45 
54392     46 59927     47 
54076   sur le col     48 54853   caporal     49 
51763   sur le caleçon     50 54657     51 
53213     52 55097     53 
47340   sergent major     54 51558     55 
55235     56 58502     57 
55440   1er soldat     58 53072     59 
55307     60 
55083     61 
59187     62 
52617 
55131     63 
54621     64 
55103   sur la chemise - 1er soldat     65 
 
 

53  Betreft: VAN COPPENOLLE Ephrem, zie details bij 

de lijst gesneuvelden. 
54  Overleden, kist Imde nr. 740. 
55  Betreft: ANCIAUX Charles, zie details bij de lijst 

gesneuvelden. 
56  Overleden, kist Imde nr. 741. 
57  Mogelijk betreft dit MARTIN Dieudonné: in dat geval 

is er een verkeerde notering van zijn stamnummer (58502 

in plaats van 53502) gebeurd, zie in dat geval details bij 

de lijst gesneuvelden. 
58  Dubbele notering van stamnummer: zie voetnoot 42. 
59  Betreft: DE WEER René, zie details bij de lijst 

gesneuvelden. 
60  Betreft: DECLERCQ Henri, zie details bij de lijst 

gesneuvelden. 
61  Overleden, kist Imde nr. 749. 
62  Betreft: MALENGREAUX Felicien, zie details bij de 

lijst gesneuvelden.. 
63  Betreft: DECLERCQ Julien, zie details bij de lijst 

gesneuvelden. 
64  Betreft: DUPONCHEEL Leopold, zie details bij de 

lijst gesneuvelden. 
65  Overleden, kist Imde nr. 760. 
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Paula Goethals – identiteitspapieren 1915 
(met verkeerde geboortedatum: 22 in plaats van 20 augustus 1894) 
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bijlage:   bladzijden uit brochure ORIANNE betreffende IMDE  
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Om het werk van de groep rond Orianne te bekostigen werden onder meer postkaarten verkocht. 
Op de bovenste foto staat helemaal rechts Jeanne Orianne zelf. 

Van de werkzaamheden in Imde hebben we jammer genoeg geen afbeeldingen, maar deze 
opnames uit Eppegem tonen situaties die helemaal vergelijkbaar moeten geweest zijn. 
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Verdere foto’s van de groep rond Orianne aan het werk (waarschijnlijk ook te Eppegem). 
Op de bovenste foto, rechts (met een dikke sjaal rond de hals) nogmaals Jeanne Orianne zelf. 

Zoals steeds moest daarbij ter controle ook een Duitse onderofficier aanwezig zijn. 



 

documenten, diploma's, enz… 

–
…



Een degelijke werking van onze VZW garanderen, het kost allemaal handenvol geld.

En het lidgeld alleen dekt deze kosten natuurlijk niet.

Daarom zijn we onze sponsors, die ons financieel en logistiek willen steunen, zeer erkentelijk.

 

Interesse om ons gezamenlijk erfgoed ook een hart onder de riem te steken?
Of gewoon te tonen dat je de doelstelling van onze kring een warm hart toedraagt?
Neem dan gerust contact op met ons via erfgoedberla@live.com

Als sponsor word je een heel jaar lang op onze website, in al onze publicaties en in al onze 

nieuwsbrieven en flyers vermeld. En die hebben momenteel een oplage hebben van meer dan 

1300 emailadressen.

Bijkomend worden er tot 300 papieren exemplaren van dit alles bij vrije beroepen, rusthuizen, culturele 

centra, in het gemeentehuis en bibliotheek enz. verspreid.

Vanaf een sponsoring van € 100 is de sponsor vrij om een banner of een reclamebord op een van onze 

jaarlijkse evenementen te zetten. We vragen wel dat de sponsor dan zelf instaat voor de aanlevering en 

de plaatsing. En ter info: tijdens het jongste evenement - de opendeurdag van het “oud-gemeentehuis 

van Wolvertem” - waren er maar liefst 600 bezoekers!

Als kers op de taart wordt bij sponsoring de opmaak gratis door onze graficus gedaan, eventueel 

wordt er ook een rechtstreekse doorklikmogelijkheid of QR       naar jouw eigen website voorzien. 

We leveren natuurlijk een betalingsattest af dat je voor inbreng in de algemene onkosten van jouw 

bedrijf kan gebruiken.

Jan, Dirk, Hedwig

Het Berla-sponsorteam.

Bezoek onze Facebook pagina, 
je vindt ze op https://www.facebook.com/erfgoedberla



Wilgenlaan 17 bus1
1861 Wolvertem (Meise)

Tel: 02/269.91.02
E-mail: van.ossel.keukens@telenet.be

www.vanosselkeukens.be

keuken open van 12u tot 22u - woensdag gesloten - open op feestdagen

Brusselsesteenweg 48 - 1860 Meise - 02 269 70 04

BROOD EN BANKETBAKKERIJ
Hoogstraat  87 - 1861 Wolvertem 

02 310 55 68 - bartdenbakker@telenet.be



•  Bouwhistorisch onderzoek
•  Materiaaltechnisch onderzoek
•  Diagnostisch onderzoek
•  Restauratiebestekken
•  Waardestellingen
•  Beheersplannen
•  CHE rapporten
•  Laboanalysen
•  Georadar
•  Dendrochronologie
•  3D scanning

Mechelen. Hof van Palermo (15de eeuw). Voormalige residentie van
Jan II Carondelet, raadsheer van de Grote Raad van Mechelen. 
Project in uitvoering 2016.

Johan Grootaers
E R F G O E D E X P E R T I S E

Johan Grootaers Erfgoedexpertise comm. v.
Fonteinstraat 38, B-3050 Oud-Heverlee
www.johangrootaers-erfgoedexpertise.be
e-mail: monumentae@ymail.com  •  Tel.  0492 65 64 38

Meditation is not escaping from life, it is escaping into life     O S H O

Uit sympathie 

Lid van de Raad van Bestuur Berla

MediaplannerErfgoedteam Berla Meise zoekt:

Ben je goed in coördineren en inschatten en agenda’s opstellen? 

Je kan activiteiten op een structurele wijze inplannen en je kan vlot met onze mensen in diverse werkgroepen zaken afspreken
om de projecten nog mooier af te ronden? Een persoon die samen met een groep vrijwilligers de zaken nog beter laat draaien?
Wel, dan ben jij net de constructieve collega die we zoeken!

Contact: Hedwig Begyn 0478 73 25 70

Onze vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze waardeloos zijn maar omdat ze onbetaalbaar zijn.



KBC BANK WOLVERTEM

STATIONSTRAAT 2A 1861 WOLVERTEM

Uw KBC-Verzekeringsagent, altijd een stapje voor!

Welkom bij KBC Verzekeringen

Zakenkantoor Van Campenhout te Wolvertem

Els Verbruggen, kantoordirecteur 02 272 45 10

VEILINGLAAN 12 - 1861 WOLVERTEM
T.+ 32 2 269 33 02 - F.+ 32 2 269 06 06

wim.van.campenhout@verz.kbc.be

https://www.kbcagent.be/zvc

Wij helpen u graag

Verzekeringen voor u als 
particulier

Verzekeringen voor uw 
beroepsleven en voor 
ondernemingen

4 redenen om klant te zijn bij KBC

Onze nieuwe openingstijden Op afspraak

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Advies op afstand (telefoon-mail-videochat) kan voor particuliere klanten ook via het Regionaal Adviescentrum:

Regionaal Adviescentrum Vlaams Brabant - elke werkdag van 8u tot 22u & elke zaterdag van 9u tot 17u

Tel.: 016 43 13 60    vlaams.brabant@kbc.be     kbc.be/videochat

9u00 - 12u30
9u00 - 12u30
9u00 - 12u30
9u00 - 12u30
9u00 - 12u30

9u00 - 18u00
9u00 - 18u00
9u00 - 18u00
9u00 - 18u00
9u00 - 18u00 


