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Monumenten en oorlogsherinneringcn in Geraardsbergen 

Op 11 november 1918 om 11 uur werd de wapenstilstand ondertekend. Om 10.55 uur ("heure française", nota bene) reden de 15 c 

en de 4<1c groep "auto canons", voorgegaan door het peloton Logetin van de Huzaren dat de bevelhebber van de 4Je cavaleriedivisie, 
de Franse generaal Lavigne-Delville escorteerde, Geraardsbergen binnen. 
Deze gebeurtenis werd ten stadhuize geboekstaafd, waarschijnlijk door de generaal zelf. Ook generaal Sarlange en kolonel Parrot 
maakten melding van hun intrede in de stad. Elk van deze drie vcrklaringen is ondertekend door de betrokken krijgsheren en door 
hun luitenants. Ook de burgerlijke en geestelijke overheid van de stad is present en tekenen samen met generaal Lavigne-Delville. 
V.l.n.r. de handtekening van O.Merckacrt, sec(rétaire) com(mun)al; A. Flamant, Bourgm(cstre); Charles Smet, Curé-doyen; Be110it 
van Trimpont, Echevin-Schcpcn; f>(rospcr) de Clippele, Echcvin. (Opvallend dat alleen Bcnoit van Trimpont zich ook in het Neder
lands identificeerde). Deze vcrklaringen in het notulenbock zijn bovenaan en onderaan omzoomd door respectievelijk een Belgische 
en een Franse driekleurige band. 
(Bron: GERAADSBERGEN, STADSARCIIIEF, Notulenbock van de gemeenteraad, f" 142.) 

boom die op de Markt werd geplant (zaterdag 22 
november 1919 ). 
Na een oproep tot de bevolking werd het stadsbestuur 
voor een subsidie van 15.000 fr aangesproken. Na 
de vcrwerping van een utopisch geacht project van 
Pa ui ( iuillemin die een gedenkteken op de Oudenberg 
zag, werd het Stationsplein als locatie verkozen. Er 

bestond toen al een rond bassin dat zijn water kreeg 
uit de Dender; het zal later in het oorlogsmonument 
worden ingevoegd. Na een "prijskamp" werd het pro
ject van .1. Vits uit Melle verkozen; bronsgieter was 
Vindcvogcl en, het graniet kwam uit "les Carrières du 
llainaut" uit Zinnik (Soignies). Totale kostprijs van 
toen: 59.000 frank . 
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"Dulce et decorum est pro patria mori" 
(Horatius, Oden III, 2, 13) 

MONUMENTEN EN OORLOGSHERINNERINGEN1 

IN GERAARDSBERGEN 

Inleiding 
Augustus 1914. Het begin van de eerste Europese bur
geroorlog. 
Jonge mannen werden uit de universiteit en de huma
niora geplukt en, na een korte opleiding, tot officier 
gepromoveerd. Samen met de piotten werden ze weg
gemaa id door vijandelijk geschut. 
Het Duitse leger werd tot staan gebracht aan de IJzer, 
de Westhoek. De ellende die z ich daar heeft afgespeeld 
kun nen we ons nauwelijks voorstellen . iet al leen 
modder, ratten , gebrekki ge voeding, stank, scherp
sch utters, zwaa r mitra illeurvuur, obussen, mosterdgas, 
maar tevens problemen va n psychische aard: hoe stel
len ze het g inder? Moeder, vader, vrouw, kinderen , 
lief, familie? Ho geraken ze aan de kost? Is mijn 
vrouw, mijn li ef me trouw na al die tijd? En de jonge 
boeren zitten met nog ande re beklemmende vragen : 
wie haalt nu de oogst binnen? Wie houdt z ich bezig 
met het vee? Wie onderhoudt nu de boerderij ? 
En dan is hier nog niets gezegd van de frontbo rdelen : 

''au suiva nt" , klonk het. "A u sui va nt" ! ... 

De oor log 1914- 19 18 te lde 137 16 gesneuvelde Bel
gische militairen en 44686 gekwetsten. Het aantal 
slachtoffers va n de gea lli eerde legers (VSA, Frank
rijk, Groot-B rittanië, inclusiefkolonies en dominions) 
wordt geraamd op ongeveer 8,6 miljoen doden en 
ruim 20 milj oen gekwetsten. En de tol die door het 
Duitse leger moest worden betaald is net zo ontzet
tend : bijna 1,8 miljoen gesneuve lden en meer dan 4 
miljoen gekwetsten. Men zou kunnen doorgaan met 
onheil sberichten als gevo lg van het geweld in die peri
ode, bij voorbeeld de afslachting van de Armeniërs 
door de Turken, of nog, de slachtpatiijen aangericht 
door de Russ ische Bolsjewieken (communisten). 

Nooit meer oorlog? 
Een generatie later was het weer zover. Ons land had 
terug afte rekenen met een bezetter en opnieuw waren 
het Duitsers. Maar dit keer kwam er een andere dimen
sie bij , deze van het Nationaal-socialistisch gedachte
goed wat onder meer de jodenvervolging tot gevolg 
had evenals de vernietigingskampen ... 
In Geraardsbergen, zoals in zovele steden en dorpen 

Zie ook blz. 24 - 25 
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door André en Jacques VERSCHAFFEL 

in ons land en elders in Europa, treffen wij monu
menten en oorlogsherinneringen aan. Ze zijn zodanig 
met het straatbeeld verweven dat de achteloze wande
laar of de gehaaste winkelganger ze niet eens meer 
opmerkt. Daarom een korte inventaris, zodat de herin
nering aan de talrijke slachtoffers " levendig moge blij
ven" (Forcan et haec olim meminisse iuvabit) . 
A l deze herinneringen hebben betrekking tot mensen 
die ingevolge het oorlogsgebeuren het leven verloren , 
hetzij ze uit de regio Geraardsbergen waren of op het 
grondgebied gesneuveld zijn. Sommigen van diege
nen die hun leven riskeerden voor de vrijheid van hun 
land, hebben het overleefd ; ook zij verdienen niet in 
de vergeethoek te geraken. 

1. GERAARDSBERGEN (CENTRUM) : 

Stationsplei n 
Het prestigieu ze oor logsmonument gelegen aan 
het Stationsplein is onthuld op 17 septem ber 1922 
door de Franse Generaa l Lavigne-Delville (bevrij 
der van de s tad op 11 november 1918 om 10.55 
uur) , commandant van de 4 cte Franse cavaleriedi i
s ie in aanwezig heid van de provinciegou ern ur 
De Kerckhove , talrijke politici offici ren de ge -
telijke en de burgerlijke overbed n . Dit gaf aan lei
ding tot grootse feesten (Mis iering optocht n 
toespraken). .. 
Reeds op 16 januari 1919 werd en "k miteit tot h t 
oprichten van een gedenkmaal ' opg ri ht m tal I a
tie het Stationsplein . De voorlop r wa de rijh id -



M n 1111 nt n n rl g h rinn ring n tn er ard bergen 

i'll ' 1 n I / I" ' n n I g ' 11 'rtl ( Î " I i h t 
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7 ); 

mile hauw r (0 190 ); 
Loui "-Jean Flamant (0 19 ) 

van Geraard bergen 

ph t stedelijk kerkh fbevinden zich 2 1 gedenk. te
nen van de bemanning van de 3 b mmenwcrp r. di e 
neergehaald /. ijn in de str ek van 'eraard bergen: 

I) llandlcy Page I lal i fax 426 R ya l 'anadian /\ir Fe r , 
neergehaald op 13 .05 .1944 te . eh ndelbckc doo r d 
bekende uitse nachtjager, ll auptmann (- kapitein) 
Martin r wes. 
Pil> t : Pil t ffker Wilbur oyd cntz 

a igator : J· lying ( ffi ccr homas W. . ayl r 
L >mmcnrich er :f·lying fliccr 'linèm.l. '. Philips 
I adiogra ft c,t : Pilot f'fi ccr Ja c.:k 1 ~ . Me.: lntyrc 

: gt. y " li er li e 
I · hutt r : Pi I t 

I hutl r : Pil t 
ffi r J hn W. umm rhayc 

ph . Arb ur 
fil eer red R ach : Pil t 

Mkl W42 4 ' X-P"-57 quadron 
R 

n rg haa ld op 22. 12. 1942 b ven het gehucht Kake
b kc, nabij int-Maria-Lierde, door nachtjager Haupt
man n H rget. 
Pil ot : Pi lot Ofllcer Ronald Bowle 

a igator : Flying Officer Alexander Mulholland 
Bomm nri chter : gt Maurice Pearman 
Rugk epel chutter : gt John Drain 
B ordmeccano : gt Ceci I tubb (RAAF) 

taart chuttcr : gt. Roden Piekford (R ZAF) kon 
zic h et zijn va l cherm redden. Hij werd gewond gevan
gen ge nomen. 
In mei 2000 werd te Sint-Maria-Lierde een monument 
onthuld in het bijzijn van de betrokken fam ilies en 
leden va n het 57 Sqn . 

3) Lanca terM K !I LL652 "J 1-C" qn brandend neer
ge tortin de Moenebroekstraat in Schendelbeke op 28 
mei 1944 . 
Pil oot : Flight Li cutcnant Lloyd Taylor (RAAF) 

taa rtschutt er : Sgt. Richard Gill 
Rugkoepe lschut ter: Flying Off1cer Frederik Brearly 

(B rca) ~lil! 

Bom menrich ter : Keith Thomas (RAAF) 
Radiotclegraf·lst: Pilot Otnccr tante_ Wikkiam ewman 

(RAAF) 
av i ga tor 

Boordmeccano 

Halifax motor 

gt Jamcs Frederick incent 
lan Roderiek 

)cl g n aan de stridlaan, naa t h t b 
en de b nd n entralc D lann it ·taat 
T III: R ' b ' , af'k mstig an d 

2, te pi ltcr g . t rt in I na ht 
19 4 m01 .09uurinh t end nn ra 
bcke, nc rgchaald d r M.j r Ma rt in r w • , na ht -



Monumenten en oorlogsherinneringen in Geraardsbergen 

Op de rugzijde van het monument, kant Lessense
straat, kutmen we lezen: 
a) de oorspronkelijke lijst: voor W.O. I: 54 gesneuvel
den op een totaal van 773 soldaten, 42 opgeëisten en 
14 burgers, gedood door bombardementen, vnl. in de 

... 

1914-1918 
Gesneuvelden 

Ronse Jul. 
Bomgignon A I fr. 
D"Haenens Alf. 
Uittenhave Rcmi 
Ca rme Aug. 
De Wolf Loui s 
Dac m Deni s 
Ghi slain Alfr. 
De Boe Alf. 
Cappens Guit. 

Ga ublomm c Ces. 
Vander Haeghen Hub. 
Du ffe lee r Petr. 
1\ !asfranek Rcné 
Bruy land t Lcop. 
De Clc req Emi el 
Van Schoor~ Gust. 
Va n Sc hoor~ Omer 
De Clcrcq Firm. 
De Clercq Fr. 
Bëlll\1 cns Cyr. 
De Clcrcq Fe li x 
De i'v!cchc lcer Ri ch. 
De Ruy \C r A lb. 
l lucz Fc ru . 
Lamben l::.m. 
i'v l atthij~ Aug. 

Roo' Cyr. 
Schoc lens Osc . 
\'an Trimpon t Den. 
\'an Der Eis t Jul. 
\'acycns Ad m. 
\'an De Parre Rich. 
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Opgeëisten 

Battheus Osc. 
Blanchm1 Jul. 
Brootcoorens Alb. 
Capiau Arth. 
De Clercq Em. 
De Froy Adh. 
De Froy A lb. 
De Schuyteneer Joz. 
De Vlaminck Jul. 
De Vlaminck Phar. 
DeVosAlb. 
De Vos Joz. 

DeVosLeon 
Gosseye Arth. 
!mbo Ghisl. 
Lossez Vict. 
Machtelinckx Ach . 
Machtelinckx Alf. 
Machtelinckx Rich . 
Maes Frans 
Maudens lve 

Gesneuvelde 
soldaten 

Batseli er Wil!. 
Becqué Leon 
Beeckman A lb. 
Brecx Paul 
Callebaut Alf. 
Camelbeeck Gust. 
Capieau Frans 
Chri stiaens Paul 
Christiaens Remi 
Cnudde Theof. 
Col in Jul. 
De Boe Theof. 
De Bruyne René 
De Bruyn Marcel 
De Clercq Alf. 
De Clercq Em. 
De Clercq Theof. 
De Froy Alf. 
De Launoit Fem. 
Demeul emeester M. 
De Pril Kam. 
De Roeck Vict. 
De Smet Jan 
De Smet Osc. 
De Troch Alf. 
De Vos Em. 
Devyldere Leon 

Burgerlijke slachtoffers 
Barrens Cyr. 
Dooms Aug. 
Dooms Vict. 
Goossens Marc 
Haegeman Em. 
Maquestiau Mei. 
Poppe Rach . 

Hunnegemstraat en de Gasthuisstraat 
b) de huidige lijst: in het midden twee kolommen (cfr. 
supra), twee laterale kolommen, links en rechts, (later 
toegevoegd): gesneuvelden 33, opgeëisten 9 en voor 
W.O. II 25 slachtoffers. 

Meerpoe l Jul. 
Merckaert Vict. 
Noels Gust. 
Paquet Vict. 
Rateau Anh. 
Romeyns Aimé 
Uytkafk.ot Edm. 
Van eauwenberge J. 
Van Damme Ben. 
Van De Catseye Jul. 
V.D.HetTeweghe Alf. 
Vander Beken Cyr. 

Vander Maelen Petr. 
Vander Stricht Frans 
Van Trimpont Theof. 
Van Welden Jul. 
Vekens Arth. 
Verschaffel Alf. 
Vidts Em. 
Wauters 1-lend.r. 

De Wetter René 
Dieriek Ces. 
Duchou Om. 
Ghilain Alfr. 
Goemaere Hendr. 
He!Tegodts Arth. 
Hoebeke Kar. 
Hoogstoel Paul 
Labieze Heet. 
Lanoot Cyr. 
Machtelinckx Alf. 
Pieraert Leon 
Prieus Joz. 
Slincx Alfr. 
Steenhaut Joz. 
Van Audenhage Rich. 
Van Damme Fern. 
Vanden Borre Hon. 
Vander Bracht Ach . 
Vander Putten Thcof. 
Vander Stichelcn Hen. 
Van Hoorde Vikt. 
Van Liefferinge Vict. 
Van Nicuwenhove o c. 
Van Sinacy Theof. 
Verschaffel Val. 
Wicheleer Ces . 

Prieus Frans 
Van Bellegem Hendr. 
Vande Pan·e .Joz. 
Vander Heyden Theof. 
Van Wymcersch Rich . 
Wicheleer Em. 

1914-1918 
Opgeëisten 

Dfm1k:B:f 
LafOLtrt Ach. 
De Vos Jozef 
Otte Oscar 
Dandoye Rene 
De Lauw Joan 
De Mulder Leop. 
De Vos Henri 
Fostier Gilbert 

1940-1945 
Gesneuvelden en 

weerstand. 
Geet1sAib. 
lmbo Sever. 
Cauwel Fel. 
lanssens Hub. 
Paeme PietTe 
Pyke Cyr. 
Vierendeel Georg. 
Schrever Marcel 
Eauwens Alfons 
Beemaert Georg. 
Cappens Gast. 
De Roeck A mat. 

[Xrranüust. 
Faut Remi 
Vanden Neuker V. 
De Coster Rosa 
Jacoby Rebecca 
Jacoby Rosine 
Fischlowitz !sabel 
Geers Ferd. 
Boulaet1 Louis 
Lison Lucien 
Minne Fr. Ju.l. Gist. 
Miru1e Jul. 
Minne Gis!. 

•' 
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jager van de Luftwaffe. De acht bemanningsleden, 
zeven Canadezen en een Brit kwamen om. De Duit
sers hadden vijf gesneuvelden te bergen. De drie ver
misten (Fred Roach, John Summerhayes en Wilbur 
Bentz) werden uit het diepe moeras gehaald. Op 10 
november 1997 werden ze op het Geraardsbergs kerk
hof begraven. Het gedenkteken werd op 15 december 
1999 onthuld door Dough Sunm1erhayes, zoon van 
één va n de vem1isten. 

Sint-Jozefsinstituut : 
Gedenkplaat Pro Patria 1914-1918 

In I 928, tien jaa r na het e inde va n de oorlog, tegen 
een muur van het kloosterpand een donketmam1eren 
gedenkp laat aa ngebracht, ter nagedachtenis va n de 
oud-l eer lingen die tijdens de oorlog sneuvelden. Hun 
namen staan gebeite ld op twee witmarmeren platen , 
werk va n oud-leerlin g Nestor Lequime. ln het midden 
prijkt een bronzen medaillon, werk van oud-leerling 
Floris De Cuyper uit Antwerpen. Het ste lt de He ili ge 
Jozef voor, die een ges neuvelde aanbeveelt aan de 
genade van het Heilig Hati . De plaat is afgewerkt met 
een bronzen omlij sting en vormt een mooi geheel. Ze 
werd op het feest van de oud-l eerlin gen in 1928 inge
huldigd in aanwezighe id van generaa l Selli er de Mo
ranville (oud-l eerling va n het Coll ege van de Jozefie
ten in Me lle), mini ste r Moyersoen , geestelijke en bur
gerl ijke prominenten en familieleden van de slachtof
fers. 

Callebaut A. 
Capuyns G . 
Christiaens D. 
Christiaens P. 
Chri stiaens R. 
Co lin J. 
Beaufort H. 
Bee1i P. 
Brecx P. 
Buysse L. 
De Bruyère R. 
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1-l ae ltem1an A. 
Kricke P. 
Lootens A. 
PetTin W. 
Roegiers E. 
Slinckx A. 
Van de Pontsee le G . 
Van de Wal ie F. 
Van den Bergh P. 

VanderBrachtA. 
Van der Haegen 1-l. 

De Bruyne M. 
De Groote A. 
De Henau A. 
De La Croix P. 
De Launoit F. 
De Meni emeester M . 
De Smet A. 
F ievet F. 
Plachet J. 
I-Iaegeman E. 
De Wilde M. 

Van EeckeA. 
Van Liefferinge J. 
Van Overberghe L. 
Van Raemdonck 
Verleyen R. 
Verschaffel V. 
Ver chraegen E. 
Uyttebroeks G. 

b) Gedenkplaat van de gebroeders Van Raemdonck 
Op de grote speelplaats van de leerlingen is tegen de 
gevel van een der gebouwen een gedenkplaat aange
bracht ter nagedachtenis van de in de Vlaamse bewe
ging algemeen gekende gebroeders Edward en Frans 
van Raemdonck uit Temse, oud-leerlingen van het 
Sint-Jozefs instituut. De onthulling had plaats op 24 
juli 1934. 

Isabelle Fischlowitz 

Isabelle is de zus van Raphaël Fischlowitz, pettenfa
brikant en jarenlang commandant van de tedelijke 
Brandweer. Geboren te Geraardsbergen op 7 maart 
1890 en omgekomen in Auschwitz, naar alle waar
schijnlijkheid in 1944. Zij stond b k nd al en ze r 
beminne lijke dame en uit tekende piani t . Z gaf 
privé lessen piano en Fra ns. Tot haar g angenn ming 
woonde ze op de Vesten nr.74 waar aan d hui g 1 
de gedenkplaat is aangebracht. 



... D 

L 

(tl91 ~) 

Bourguign n . (tl91 ~) 

D'Haenen lfon (tI I 
itenh \C Remi (tl I ) 

Canm ugu !(tl91 ) 
De \\'olfRemi (tl91 
Da m Deni (i-191 ) 
Ghtlain lfred(tl91) 

De Boe lfon (tl91 ) 

rimmin e 
L catie: op de begraafp laa t 

fJcffclctr Lucum 
al~franckx C ynl 

Van crkhuvc l·ran'i 

M mun nt n "'n rl g h nnn nng n tn raard bergen 

t k rkh r, p h. tnn n-

Opgeëi ten 
De metJozef(t l9 16) 
Lafou11 chiel (t l91 ) 

ldc em 
"1! i : aa r de buit nmuur va n d k rk 

oldaten 
De remcr Gustaar 
Goo sen Alfred 

an Den Berghe Philcmon 
Van Bevcrc Ghislcen 
De Freyc Henri 

Moerbeke- tembeke 
Locati e: 11 aa t de kerk 

ijd 
an I c m. 

taLen: 

Opgeëisten 
Thoma Hector 

De Decker Benoit 
Torreken Omer 
Van Wijmeer eh Camiel 

te,en Camiel 
De Jaeger Fran 
Bock tael Remi 

rl 1 k am 11 11 tn 11 r 

Jo/cr I c Rocck (i' I· n !I em. l\ cri 11 gcm 191 
Louis althijs Cl' illcbr ck 1914) 
I:<Jgttrd Limbourg ( cnh '11 ' 11 op I 0.09 .191 ) 
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Petrus Paindavin Ct Ijzer 1914) 
Remi Pletinclcx Ct Ougrée 19 14) 
Cyriel Vanden Houten Ct Kaaskerke 1915) 
Theodoor Van Lierde (t Spekholzerheide 1915) 
Remi Verschaffe l Ct Ijzer 1914) 

Opgeëisten 
PetJus Felix (t Conflens 07 .04.1917) 
Deni s Schaillée Ct Maill y 08 .10. 1918) 
Omer Schaillée ( ... Moerbeke 1918) 

Nederboel a re 

1914-19 18: 
Gesncll\·e ldc so ldaten: 
Guil laume Cappens 
Cesa r Gaub lomme 
Hubert Van Der J-laegen 

1940-1945: 

Gemarte lde opgeëis ten: 
Joseph De Vos 
Oscar Otte 

Feli c ien Ca uwel, geboren te Nederboelare op 30 
augustu s I 885. Hij was veldwachter te ederboe lare 
en woonachti g in de Kastee ldreef. Tijdens de oorlog 
1940-1 945 werd hij aangehouden door de Duitsers. 
Hij werd door het hoofd geschoten op 30 november 
1943 in het fort van Breendonk. 

N ieuwenhove had geen oorlogsslachtoffers te betreu
ren. Dit heuglijk feit heeft de gemeente vereeuwigd 
d.m .v. een rechtstaande arduinen plaat met daarop een 
bronzen Christusbeeld waaronder volgende tekst : 

Uit dank. 
ieuwenbove gespaard onder de oorlogen 

1914-1 8 1940-45 

Deze gedenkplaat werd neergezet in een grasperkje dat 
meteen de grens en de splitsing vonnt tussen de Hoog
straat op grondgebied Geraardsbergen (Nieuwenhove) en 
de Krepeistraat op grondgebied Ninove (Denderwindeke). 
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Onkerzele . 
In de kerk werd een wandplaat aangebracht ter nage-
dachtenis van de slachtoffers van de oorlogen. 

1914-1918 
Duffe leer Petrus 
Mas franck René 
Bruy landt Leopold 
Declercq Emi el 
Decle rcq Firmin 
Declercq Frans 
Van Schoors Gustaaf 

1940-1945 

.•. 
~ J. /. 

• I ' '\ '''~ '' " 
• t•i• 

l anssens Hubert (tOost Winkel 1940) 

Ophasselt 

Gesneuvelde so ldaten 
Ju les Callebaut ( l1 e Batteri e) 
Alfon s De Henau (2 1 ste Linieregiment) 
Frans-Jozef De Witte (2de Regiment arabini r ) 
Frans-Amédée Leroy (4de Jager te voet) 
Frederic- amie l Malfroot (2de Jag r t oet) 
René Van Daele (3 cle Jager te vo t) 

.. 
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H' rl> rta r 1940-194 
,t H ' rinnrrin ::r plaat r sp"ti 'V'Iijk aan i huis r -

' I '. n h 'i r. n I nr.- g n 
in I k. rk. . 

1 14- 1918: 

I luc/ l·crnand 
Uc F U IJVer!\ lbcrt 
f c 'vlcchclccr Rrchard 
'vla uh IJ'>!\ ugu-.t 
an Tnmpont f cnrs 

Poos C yncl 
13auwcn.., yncl 
f cdcrcq I clrx 

ambcrt J ~m rel 
\choclcn'l ( hcar 

an der u.,, J uilen 

( 12' ·ëistcn : 
I e Mulder Leopold 
De Lauw Joannc~ 
Dè Vos I lcrlrl 
Dandoye René 
l·ostier )ilbert 

' cva llcn c r. tandcr: 
Bauwen · lf n · 

b) " Holland monument" 

Ge legen aa n de hoek \·an de Grote\\ eg en de Kloos
ter traat bevindt 7ich een gedenkteken van ederlan
ders "Holl and che geë\ acuecrden danken hun Belgi
sc he vrienden". De tek st op de rugzijde \'an het monu
ment spreek t \·oor ;ich: 

'·H erinnerin g. Ook 50 jaar later 7ijn de hanen van de 
de tijd geë\·acucerdc in\\Oner~ afkom tig uit eder
lan d nog steeds \ erntlc.l \ an ge\ oei en van dankbaar
heid \·oo r de hartelijke gast\ rijheid die zij gedu rende 
de periode nO\ ember 19-t.f tot en met 1945 bij U 
in het land aa n de Dender rond al t, ltlove en 
Cicraardsbe rge n mochten genieten". De ge mcent wa
pens om lij . ten c.l c;c ge\ oc lcn 

c.l) Majoor Va n Lierdelaan 

p 14 augustu. I I 
crb< c larc za l R ' mi na 

als pilo t d ' In ' 111 n uan I 
~6 we rd nccrg haal I tn 'lar an i r I k'ln n .. , r 
land < ntsnapp n, rdt laar ingdij r I in 
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Riding Sq. op Spitfire en daarna op Hawker Typhoon. 
Tijdens de oorlog scoorde hij 6 geregistreerde over
winningen en voerde talrijke raids uit. Vanaf augustus 
1945 tot oktober 1946 was hij bevelhebber van de 350 
ste Sq, eenheid die aan de huidige basis ligt van de hui
dige Belgische luchtmacht. Later wordt hij bevelheb
ber van de basis van Chièvres en Vleugeladjudant van 
de Koning. Hij overleed in Lessen op 8 juni 1990. 

Schendelbeke 
Locatie: kerkplein 

Gesneuve lden: 
Cyriel Bcrckman (t l9 14) 
Picrre Chava tte U 19 15) 
Omer De Mulder (t 19 18) 
Leon Era uw ("f 19 14) 
Albert ll ac lterman (t l9 16) 

Jul es Sa li go (i- 1918) 
Gustaaf Schollac11 (t 1919) 

Fcli x Van de Walle (tl9 15) 
Charl es Walraevc ns (t 19 15) 

Opgeë isten: 
Henri Li evens ("1 19 17) 
Ivo Simoens (t 191 8) 

Smeerebbe 

Oudstri jdersboncl: 
Voorzitter: Albert Scho ll ae rt 
Onclervoorzi tter: Jozef Scholl ae rt 

Vaa ndel: 
I. Oud-strijders. Ingehuldi gd op 29 

ju li 1923 
2. Bond der opgeëisten 
3. Broecierbond der oud-vrij wiJl i gers 
va n de ' 'Grooten oorl og" 

Locatie: aan de buitenmuur van de kerk 
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De Nutte Rem i 
Geerts August 
Schouppe Alo is 

Viane 
Locatie: aan de kerk 

Tijdens de 1ste wereldoorlog kwamen 9 (+3) mwo
ners van Viane om. 

Soldaten: 
Joseph Petrus Couchy (t Reinverg- Duitsland 19 19) 
Remi De Glas Ct Viane 19 17 - na verwonding in Willebroek 
19 14) 
Emiel Marchand Ct Antwerpen 19 14) 
Gustaaf Marchand (.!. Klerken 19 18) 
Alfons Matthij s (vermist) 
Emi el Marthij s (Frasnes - Frankrijk 19 15) 
Ado lf Peremans Ct Duitslanel 1917) 
Petrus Pevenage ( + 1914) 
Julien Smoes (Grav ille- Le Havre 1915) 
Door een brandbom in Moerbeke getroffen: 
Emi el De Paclt Ct 1914) 
Richarcl De Smecht (.!. 1920) 
Vi ctor Serment Ct 19 18) 

Vloerzegem 
Locatie : aan de buitenmuur van de kerk. 
Een arduinen muursteen met volgende quasi onlees
baar geworden tekst 1

: 

Oorlog 1914-1 918. Vloersegem. Tot eeuwig aanden
ken zijner zonen als helden voor God en Vaderland 
gesneuveld : 
De Henau Remie(?), over!( eden) Holland 
Desmet(?) August, gesneuveld Y ser 
De Doker Jul es, gesneuveld Y ser 
Van Damme Omer, ??? 
DepOlie ???,gesneuveld Adinkerke 
Bidt voor hunne zielen 

1 Met dank aan mevr. Marie-Louise van Liedekerk uit lo rz -
gem voor haar as i tentie. 



M num nl n n rl g ·h nnn nng n Jn raard bergen 

" l trbc k~ 
. \ '11\ d uit nmuur vnn i 1-. 'rk 

\dt1lf Bdl 'lll:ln::. ( t acskcrkc _I mei 1916) 
Edmond n ·pccb. OI gcërstc (t \ aarbd.c 25 rcbruari 19 19) 

1914- 1918 
CJc'>nc:uH.:IJc ~oldatcn . 

De Dekker (Ja-.tun (t Kc-,scl-loo I 0.09.1914) 
Bock~tacl Rc:mr ( \ crmr-.t J\ nt\\ crpcn 30.09. 19 1'-1) 
C obbacrt Pctru-. ("l·Rarmkapcllc () 1.12.1 <) 1'-1) 
Dcnnc\\-ct J\ugu'>t ( J; St Jacob.., (a pel 12.07 .1916) 
\ an lloldc:r Kamrel ~~- Ik\ eren 21 .07. 191 7) 
Bulté Phr lcmon ( t lloog..,trate 07 . I I . 191 7) 

( Jj.:Sl) ven ( n I ·c,.:r'ili;n . 
De rre;c 1\ugu-.t (Jr Labry 02.02.19 17) 
De Vrre; e ( 1Ustaaf ( t Labry 06.02. 19 17) 
\tlal f rordt I ran'> I t Labry 14 06 I CJ I 7) 
Roei '> ·1 heodorc t f' rerpont 17.06. 191 7) 
Ie \tlulder Lcopold (t Labry I X.07.1LJI7) 
Prové Victor (t Labry 17 12 191 7) 

1940- 194 

In de tweede wcrcldoc rl og waren eigenl ij k achtli n 
~lachte' Iers te betreuren, één militair en /.Cvcnli n bur
gerlijke si· chtoffer~. ! let merkwaa rdi ge i. v. m. deze 

za k i t in Z nelbergen 
maar r zijn g t rv n, nam lijk dertien in 
M n n n dri in Lauw all n p 24 m i 194ll Het 
1 7"~ burg rlijl la ht ffer Marcel ay man, kwam 
in juli I 4 m in h t uit e Ka el. e mi litair wa 

lb rt LIJ nt (0 2 ju li 1916). Hij tierf de verdrin-
king cl d p 0 m i 1940 ingevolge n mijnaanva
ring an h t hit dat hem amen met andere krijg -
g ang n n, naa r e n Duit int rnering kamp moe t 
br ngen. Het uit v eri g relaa i. v. m. d ze tragi che 
g b urt ni en vinden belang te llenden in "Zandber
gen n erzonnen" (L. ie bibliografie), bl z. 11 3-121. 
De l.Jurg rlij ke lachtoffer wa ren : 

Bee len Michel 
Beelen Philibcrt 
Bockstacl Edgard ('!) or Pctru ('!) 

De Bruyn Cyri I 
De ou\reur ngé le (tLau\\e) 
De utter Roger 
De il le André 
Gommers Ju lien 
Gaumol Deni!> (' 1 ) oJ'(Jo;eJ'( '.>) 
Peeters I !enri 
Pron~ Dcni!> 
Render Mal\ i na 

omers \\'ill) 
\'ander Brac ht Alben 
Vcrbustel Ghi-;lain 

\'lasse nbroeck Fran~ (i·Lau\\c) 

Za rl ardinge 
In de lambrise ring (kerk Znrlardinge) ·tnnn de namen 
van de lachto lTers \ an de eerste \\ ereldoorlog: ..... 

D. an I rrrnpont 
11. De oo;c 
P.l l. andc eldc 

R. an I lelieputte 
I c Ruy er . 

cybcrg J. 
io~l>cye 1:. (rmrrldaar) 
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3.HETKOWNIAAL GEDENKIEKEN''DEOLIFANT'' BIBLIOGRAFIE1 

In juni 1949 werd het stadspark van Geraardsbergen 
ee n monument rijker. Het is niet e ige nlijk een oorlog -
gedenkteken . Daarom i het hi er een buitenbeentj e. 
Het toont een trompende olifant op een stenen sokke l 
in rotssteen . Op een gedenkplaat zijn de namen aange
bracht va n de overleden stadsgenoten die, a ldus de ve r
melding op de plaat, in Afrika z ijn "geva ll en in dienst 
va n de beschav ing" : 

Pater Scheuti st Jul es Van Trimpont (t 1903) en vervo lgens 
A. De Smet 
J. Everaert 
A. & B. Spelliers 
J. Steeman 
F. Van Hauwermeiren 
K. & G. Van De Maele 

Oprichter en initiatiefnemer van dit merkwaardi g 
monument was de Koloniale Kring, die het ontwerp 
en de uitvoering van het gedenkteken toeve1irouwde 
aan Geraardsbergenaar Theofiel L'Haire. 
Th. L'Haire was een uitstekend fotograaf en boven
dien was hij begaa n met architecturale versieringen. 
Tot z ijn overlijden in 194 7 was Vincent Diericx voorzit
ter van de Koloniale Kring. "Meneer Vincent" (zoals 
de bevo lking hem noemde) maakte een rei naar 
Kongo in 1911 , na het overlijden van zijn echtgenote. 
Zijn wedervaren pubhceerde hij in het boek "DWARS 
DOOR KONGO. Dagboek van eerren Belgische Con
gotrotter", dat hij in 1912 te Aalst uitgaf. 
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Marce l J. VA KERCKHOV EN, c.j ., Geraardsbergen tijdens 
were ldoorlog 19 14-1 9 18, Geraardsbergen, 1980. 
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Marc VA TRIMPONT, Het krijgstoneel 19 14-1 9 18: over 
Geraa rdsbergenaars die het hebben meegemaakt ... , in De Heem
schutter, jg. l994, nrs.l 28-1 30; jg.1995 , nrs. l3 1-1 33, 135- 140; 
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eclerlancl , (b ijdrage i.v.m. de vluchtelingen uit de Nederlandse 
Betuwe in 1944-1 945), in De Heemschutter, jg. l995 , nr.135. 
Marc VA TRIMPONT, Overboelaarse so ldaten in Duitse 
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Marc VAN TRJMPONT, Georges Pae leman ( 191 0- 1983): stichter 
en leider va n de Geram·cl bergse ondergrondse gedurende Wereld
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1 Deze bib! iografie bevat, na a t de geraaclple gel w rken nog 
enkele andere pub! icat ies met t.a .. belangstellenden informati · 
over het onderwerp . 


