
 
 

  

 

 
ANTOON ALFONS VAN AKEN IN DE GROOTE OORLOG  

1914-1918 
(OUD-STRIJDER 1914-1918 UIT DE REGIO LONDERZEEL) 

 

 

 

 

 

 

 

door Joris Saerens - maart 2016 

  



1 
 

Inhoud 
Voorwoord............................................................................................................................................................. 2 

Militair dossier van Antoon Alfons Van Aken (in volgorde van datum)......................................... 4 

In welke gevechtseenheid van het Belgische leger zat Antoon Alfons Van Aken? ................. 19 

“5de en 15de Linieregiment – Hunne geschiedenis” (Antoon Alfons Van Aken zat vanaf 

01/08/1914 in het 5de Linieregiment) ...................................................................................................... 20 

Historisch overzicht van de 2de Legerdivisie waartoe het 5de Linieregiment behoorde 

(Antoon Alfons Van Aken was in het 5de Linieregiment)................................................................... 21 

Informatie over het interneringskamp Harderwijk in Nederland tijdens WO1 ......................... 23 

Indexlijst van het interneringskamp Harderwijk in Nederland (met aanduiding van Antoon 

Alfons Van Aken en ook zijn broer) .......................................................................................................... 26 

Indexfiche met aanduiding van  Antoon Alfons Van Aken (archief Rode Kruis) ..................... 27 

Informatie over Antoon Alfons Van Aken (online informatie op website Belgian War Dead 

Register) .............................................................................................................................................................. 29 

Informatie over Antoon Alfons Van Aken (online informatie op website Gonewest) ............ 31 

Gedenkplaat gesneuvelden WO1 aan oud gemeentehuis te Londerzeel (met vermelding 

van Antoon Alfons Van Aken) ..................................................................................................................... 34 

Gedenkplaat gesneuvelde soldaten WO1 aan het monument Blauwenhoek in Londerzeel 

(met vermelding van Antoon Alfons Van Aken) ................................................................................... 35 

Gedenkplaat gesneuvelde soldaten WO1 in de kerk van de parochie Sint-Jozef (met 

vermelding van Antoon Alfons Van Aken) .............................................................................................. 36 

Geen Frontstreep voor Antoon Alfons Van Aken ................................................................................. 37 

Eretekens van Antoon Alfons Van Aken (geen gevens hierover teruggevonden) .................. 37 

Nawoord van de opsteller van dit naslagwerk ...................................................................................... 37 

Geraadpleegde bronnen ................................................................................................................................ 37 

 

 

 
© Joris Saerens 
 

Auteur en uitgever: Joris Saerens, Londerzeel 2016 
   e-mail: joris.saerens@telenet.be 

 
De auteur heeft ernaar gestreefd de rechten in verband met de in dit naslagwerk gepubliceerde foto’s te 

regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen 

gelden, kunnen zich alsnog tot de auteur wenden. 

De informatie die de auteur u in dit naslagwerk aanbiedt is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.   De 

auteur biedt dan ook zijn verontschuldigingen aan voor eventuele onvoorziene en toevallige fouten die zouden 

kunnen voorkomen.   

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of openige wijze, hetzij electronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de 

auteur. 

De auteur heeft verder naslagwerken gemaakt over meerdere oud-strijders/burgers WO1 uit groot-Londerzeel 

en deze gepubliceerd op internet. Zie www.londerzeel.be/heemkunde   Externe websites  'Soldaten/burgers 

uit Londerzeel in de Groote Oorlog 1914-1918 - Bookcase Joris Saerens'.  

mailto:joris.saerens@telenet.be
http://www.londerzeel.be/heemkunde


2 
 

Voorwoord 

 

Antoon Alfons Van Aken werd geboren in Londerzeel Sint-Jozef op 28 januari 1885 en is 

overleden in Londerzeel Sint-Jozef op 31 januari 1919 aan de gevolgen van een dubbele 

longontsteking opgelopen tijdens de Eerste Wereldoorlog.  

Zijn ouders waren Frans Van Aken (slachter) en Coleta Van Muylder (huishoudster). 

Antoon Alfons Van Aken was getrouwd op 17/12/1910 met Maria Elisabeth Broothaerts 

(kleermaakster, geboren in Londerzeel op 19/04/1884) en zij hadden 1 dochter Yvonne 

Van Aken (geboren op 11/05/1911). 

 

Antoon Alfons Van Aken was dienstplichtige van Londerzeel in de Eerste Wereldoorlog 

nadat hij als premievrijwilliger (‘volontaire armée payé’) reeds in het leger was gegaan op 

01/10/1905. 

 

Hij werd ondergebracht als soldaat 2de klasse lichting 1905 in het 5de Linieregiment in de 

2de Legerdivisie vanaf 01/08/1914 Stamboeknr: 105/53433 Dossier: 6174648.   

 

Hierna volgt een naslagwerk met alle teruggevonden documenten/informatie over de 

periode van Antoon Alfons Van Aken tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. 

 

 

Geboorteakte van Antoon Alfons Van Aken. (bron: Archief Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel) 
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Overlijdensakte van Antoon Alfons Van Aken. (bron: Archief Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel) 

 

 

Doodsprentje van Antoon Alfons Van Aken. (bron: Archief Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel) 
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Militair dossier van Antoon Alfons Van Aken (in volgorde van datum) 

 

Door het feit dat het archief van het Militair Kwartier Koningin Elisabeth te Evere enkel de 

dossiers van de militairen geboren vanaf 1889 bijhoudt is men genoodzaakt om de militaire 

documenten van Antoon Alfons Van Aken (geboren in 1885) te raadplegen in het Koninklijk 

Legermuseum te Brussel. 

 

 

Databank Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis in Jubelpark te Brussel 

(bron: Internet http://klm-mraiwp.bh-a.eu/fmi/iwp/cgi?-db=DossiersOfficiers&-loadframes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://klm-mraiwp.bh-a.eu/fmi/iwp/cgi?-db=DossiersOfficiers&-loadframes
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Inschrijving van Antoon Alfons Van Aken in regimentsregister (niet gedateerd) (hier staat vermeld dat Antoon diende in het 

5de Linieregiment als soldaat v.a.p. 1905 (‘volontaire armée payé’/premievrijwilliger) en dat zijn vrouw Maria Elisabeth 

Broothaerts uit Londerzeel Sint-Jozef was, verder dat Antoon in het krijgsgevangenkamp van Harderwijck in Holland 

verbleven heeft en overleden is op 28/01/1919 in Londerzeel terwijl zijn officiele overlijdensdatum 31/01/1919 is) (bron: 

Archief Legermuseum Brussel) 
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Brief (handgeschreven) van Minister van Landsverdediging (Défense nationale) met een voorstel aan de commandant van 5de 

Linieregiment om Frontstrepen toe te kennen aan de overleden Antoon Alfons Van Aken d.d. 07/11/1920 (dezelfde brieven 

werden ook geschreven op 27/11/1920 en 09/03/1920 (zie verder)) (bron: Archief Legermuseum Brussel) 
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Uittreksel uit register van overlijdensakten te Londerzeel met de overlijdensakte van Antoon Alfons Van Aken d.d. 

16/11/1920 (zijn officiele overlijdensdatum is 31/01/1919) (bron: Archief Legermuseum Brussel) 
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Verklaring van de gemeente Londerzeel met de melding wie de erfgenamen zijn van de overleden Antoon Alfons Van Aken 

d.d. 18/11/1920 (zijn wettelijke erfgenamen waren zijn echtgenote Maria Elisabeth Broothaerts (naam is foutief geschreven 

als Broothaers) (geboren Londerzeel 19/04/1884) en zijn minderjarige dochter Yvonne Van Aken (geboren 11/05/1911)) 

(bron: Archief Legermuseum Brussel) 
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Vragenlijst van het Strijdersfonds met gegevens over de overleden Antoon Alfons Van Aken d.d. 27/11/1920 (een ander 

exemplaar van dit document werd later op 09/05/1922 ingevuld (zie verder)) (ondertekend door zijn weduwe) (bron: Archief 

Legermuseum Brussel) 

Graad en Stand: 

Soldaat van 2 klas  v.a.p. 1905 (‘volontaire armée payé’/premievrijwilliger)    
    

Dienststaten tusschen augustus 1914 en november 1918:  

Binnengegaan den 1 augustus 1914 
5de Linieregiment 
Overleden den 31 januari 1919 
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Brief (getypte) van Minister van Landsverdediging (Défense nationale) met een voorstel aan de commandant van 5de 

Linieregiment om Frontstrepen toe te kennen aan de overleden Antoon Alfons Van Aken d.d. 27/11/1920 (dezelfde brieven 

werden ook geschreven op 07/11/1920 en 09/03/1921 (zie eerder en verder)) (bron: Archief Legermuseum Brussel) 

 

 

 

 



11 
 

 

Militaire gegevens over Antoon Alfons Van Aken d.d. 04/12/1920 (met vermelding dat hij is overleden op 31/01/1919, zich 

heeft aangeboden als premievrijwilliger in het leger op 01/09/1905 en zijn legerdienst als premievrijwilliger is gestart op 

01/10/1905, op 01/08/1914 present bij 5de Linieregiment) (bron: Archief Legermuseum Brussel) – pagina 1/2 
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Militaire gegevens over Antoon Alfons Van Aken d.d. 04/12/1920 (op 01/08/1914 bij 5de Linieregiment, op 15/10/1918 

geïnterneerd in Harderwijk in Nederland, overleden in Londerzeel op 31/01/1919, in totaal 5 maanden en 5 dagen aan het 

front (van 01/08/1914 tot 15/10/1914 2 maanden+15 dagen en van 11/11/1918 tot 31/01/1919 2 maanden+20 dagen), 

verder de vermelding dat hij geen recht heeft op Frontstrepen) (bron: Archief Legermuseum Brussel) – pagina 2/2 
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Brief (handgeschreven) van Minister van Landsverdediging (Défense nationale) met een voorstel aan de commandant van 5de 

Linieregiment om Frontstrepen toe te kennen aan de overleden Antoon Alfons Van Aken d.d. 09/03/1921 (dezelfde brieven 

werden ook geschreven op 07/11/1920 en 27/11/1920 (zie eerder)) (bron: Archief Legermuseum Brussel) 
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Akte van Bekendmaking door 2 getuigen dat Antoon Alfons Van Aken is overleden op 31/01/1919 in Londerzeel d.d. 

01/09/1921 (de wettelijke erfgenamen waren zijn echtgenote Maria Elisabeth Broothaerts (kleermaakster en wonende in 

Londerzeel) en zijn minderjarige dochter Yvonne Van Aken) (bron: Archief Legermuseum Brussel) 
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Verklaring door de burgemeester van Londerzeel dat de erfgenamen van de overleden Antoon Alfons Van Aken gehuisvest 

zijn in Londerzeel d.d. 28/04/1922 (de wettelijke erfgenamen van Antoon waren zijn echtgenote Maria Elisabeth Broothaerts  

en zijn minderjarige dochter Yvonne Van Aken) (bron: Archief Legermuseum Brussel) 
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Vragenlijst van het Strijdersfonds met gegevens over de overleden Antoon Alfons Van Aken d.d. 09/05/1922 (een ander 

exemplaar van dit document werd reeds op 27/11/1920 ingevuld (zie eerder)) (ondertekend door zijn weduwe) (bron: Archief 

Legermuseum Brussel) 

Graad en Stand: 
soldaat vrijwilliger met premie 1905 

Naam en voornamen  ouderdom en beroep: 
Gehuwd met een kind 

Broothaerts Maria Elisa  weduwe van den soldaat  38 jaren  kleermaakster     
Dienststaten tusschen augustus 1914 en november 1918:  

opgeroepen den den 1 augustus 1914 
bij het 5de Linie  

geinterneerd in Holland den 10-10-1914 tot 9-12-1918 in het kamp van Harderwijk 
en overleden te Londerzeel den 31 januari 

Regiment, korps of inrichting waartoe de gemobiliseerde behoorde toen hij huiswaarts werd gezonden, met 

verlof  zonder solde werd geplaatst of tot reforme werd voorgesteld:  
5de Linieregiment toen hij overleden is 
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Militaire gegevens over Antoon Alfons Van Aken d.d. 01/04/1924 (2de Legerdivisie, 5de Linie, v.a.p. 1905 (‘volontaire armée 

payé’/ premievrijwilliger), stamboeknummer 53433) (bron: Archief Legermuseum Brussel) – pagina 1/2  
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Militaire gegevens over Antoon Alfons Van Aken d.d. 01/04/1924 (hij was in totaal 5 maanden en 5 dagen aan het front (van 

01/08/1914 tot 15/10/1914 2 maanden+15 dagen en van 11/11/1918 tot 31/01/1919 2 maanden+20 dagen), 48 maanden 

en 26 dagen achter het front van 16/10/1914 tot 10/11/1918, verder de vermelding dat hij geen recht heeft op Frontstrepen) 

(bron: Archief Legermuseum Brussel) – pagina 2/2 
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In welke gevechtseenheid van het Belgische leger zat Antoon Alfons Van Aken? 

 

Op 31 juli 1914 wordt de Algemene Mobilisatie uitgeroepen. De klassen van 1901 tot 1909 

worden opgeroepen. Na de mobilisatie zijn 13 klassen actief. Klas 1913 valt reeds onder de 

wet op de algemene dienstplicht van 30 augustus 1913. 

Op 4 augustus om 8u ’s morgens is het Duitse leger bij Gemmenich België 

binnengetrokken. Ons land is in oorlog. 

Op 4 augustus 1914 (Duitse inval in België) worden ook nog de klassen 1900 en 1899 

opgeroepen. De oudste dienstplichtigen onder de wapens zijn dus tot 35 jaar oud. 

In september 1914 roept men ook nog de klas 1914 op, die slechts ten dele kan worden 

ingelijfd, omdat dan een groot gedeelte van België al door Duitsland is bezet.  

In de militaire documenten van Antoon Alfons Van Aken kan men lezen dat hij heeft 

deelgenomen aan de Eerste Wereldoorlog als soldaat 2de klasse lichting 1905 in het 5de 

Linieregiment in de 2de Legerdivisie (hij was als premievrijwilliger (‘volontaire armée payé’) reeds in het 

leger gegaan op 01/10/1905):  

 op 01/08/1914 in het 5de Linieregiment en naar het front aan de IJzer 

 op 15/10/1918 tijdens ‘De Slag aan de IJzer’ op de vlucht naar neutraal Nederland 

achter het front (samen met zijn broer Pieter Alois Van Aken die soldaat was in het 5de Régiment de 

ligne de forteresse) 

 op 21/11/1914 aangekomen en geïnterneerd in het kamp van Harderwijk 

 van 21/11/1918 tot 09/12/1918 geïnterneerd in het kamp van Harderwijk in Nederland 
(zie verder voor informatie over interneringskamp Harderwijk in Holland) 

 op 31/01/1919 overleden te Londerzeel ten gevolge van een dubbele longontsteking 

opgelopen tijdens de Eerste Wereldoorlog 

 
(zie hierna voor meer informatie over de verschillende periodes bij Jeremias Van Doorslaer tijdens de 

Eerste Wereldoorlog) 

 

(een regiment is tussen de 1.000 en 5.000 man groot aangevoerd door een kolonel, bataljon is ongeveer  

1.000 man aangevoerd door een luitenant-kolonel of majoor en wordt aangeduid met Romeins cijfer, 

compagnie is maximaal 250 man geleid door een kapitein, peloton is de kleinste tactische eenheid van +/-     

40 man geleid door een kapitein of een luitenant, sectie is ongeveer 15 man aangevoerd door een 

korporaal).  

 

 

Zijn stamboeknummer was 105/53433.  

 

Antoon Alfons Van Aken was getrouwd op 17/12/1910 met Maria Elisabeth Broothaerts 

(kleermaakster, geboren in Londerzeel op 19/04/1884) en zij hadden 1 dochter Yvonne 

Van Aken (geboren op 11/05/1911). 

 

Antoon Alfons Van Aken was beenhouwer bij het begin van de Eerste Wereldoorlog.  
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“5de en 15de Linieregiment – Hunne geschiedenis” (Antoon Alfons Van Aken zat 

vanaf 01/08/1914 in het 5de Linieregiment) 

 

5e EN 15e LINIE 

__________________________________ 

   

HUNNE GESCHIEDENIS 

  Het 5e Linieregiment hield in 1914 garnizoen te Antwerpen; bij de mobilisatie in 

Augustus werd het ontdubbeld en, samen met het 25e Linie, vormde het de 5e gemengde 

brigade, die met de 6e en de 7e de 11e Legerdivisie uitmaakte.  

Het 5e Linie nam in Augustus en September 1914 deel aan de bloedige uitvallen uit 

Antwerpen. Den 12e September, te Molen, gehucht van Rotselaar-bij-Leuven, lijdt het 

ontzettende verliezen zoowel aan officieren, als aan gegradueerden en soldaten.  

In October, aan den IJzer, onderscheidt het regiment zich te Ramskapelle en te 

Lombardzijde. Daarna neemt het deel aan de heilige wacht.  

Den 20n December 1916 vormt het, met het 15e Linie, de 5e brigade en, in Januari 1918, 

met het 6e Linie, de 2e Infanterie-divisie. 

Bij het bevrijdingsoffensief dat op 28 September losbrak, werd die divisie gehandhaafd op 

het defensief front Pervijze-Diksmuide, waar het de Duitsche stellingen onophoudend 

bestookte.  

Den 14n October maken het 5e en het 15e Linie deel uit van de Zuidergroep van het leger 

van Vlaanderen, dat opdracht heeft om de « Flandern Stellung » ten Zuiden van Roeselare 

in te nemen en daarna naar de Leie te dringen.  

Den 15n October komen de twee regimenten zich voor Izegem opstellen, nadat zij zware 

verliezen hadden geleden te Oukene-bij-Roeselare. Daarna rukken zij op naar 

Ingelmunster en veroveren den 18n Oostroozebeke, over het kanaal van Roeselare.  

Zij stellen zich dan op te Zuiden van Brugge, trekken naar de streek Aartrijke-Zedelgem 

om vervolgens vooruit te dringen naar het afleidingskanaal der Leie, wier westeroever zij 

bezetten tusschen Ronsele en Zomergem. Einde October en begin November bezetten het 

5e en het 15e Linie de streek Evergem-Wondelgem-Mariakerke. 

De wapenstilstand stelt op 11 November een einde aan de krijgsverrichtingen, waarvoor 

beide regimenten de vermelding « Oostroozebeke » hadden gewonnen. Met hunne drie 

vorige vermeldingen: Antwerpen, IJzer en Lombardzijde verwieren het 5e en het 15e 

Linieregiment dan ook den nestel in de kleuren van het lint van het Oorlogskruis.  

   

Ter info: Antoon Alfons Van Aken zat vanaf 01/08/1914 in het 5de Linieregiment  (bron: Internet 

http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/regimenten/5en15linie.htm)  



21 
 

Historisch overzicht van de 2de Legerdivisie waartoe het 5de Linieregiment 

behoorde (Antoon Alfons Van Aken was in het 5de Linieregiment) 

 

Historisch overzicht van de 2de Legerdivisie waartoe het 5de Linieregiment behoorde (Antoon Alfons Van Aken was in het 5de 
Linieregiment) (bron: ‘Onze helden gestorven voor het vaderland’  Lyr René, Brussel 1922) – pagina 1/2 
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Historisch overzicht van de 2de Legerdivisie waartoe het 5de Linieregiment behoorde (Antoon Alfons Van Aken was in het 5de 

Linieregiment) (bron: ‘Onze helden gestorven voor het vaderland’  Lyr René, Brussel 1922) – pagina 2/2 
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Informatie over het interneringskamp Harderwijk in Nederland tijdens WO1 

 

Verordening gemeente Harderwijk uit 1918: Vertrek naar België van de vrouwen 

en kinderen... 1918  

 

Toen België bij de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) betrokken raakte, sloegen vele 

burgers en soldaten op de vlucht, voornamelijk naar neutraal Nederland. Ruim een miljoen 

Belgische burgers en militairen zochten in Nederland een goed heenkomen. De 

Nederlandse regering zag zich voor grote problemen gesteld met deze ‘invasie’. Weliswaar 

trokken velen weer terug naar het vaderland toen de toestand daar weer tot rust kwam. 

Toch zouden nog ongeveer 100.000 Belgische burgers in Nederland achterblijven.  

 

Zij werden ondergebracht in fabrieken, loodsen en later in speciaal gebouwde 

vluchtoorden. De Belgische soldaten werden, volgens de regels van het neutraliteits-

verdrag, ontwapend en geïnterneerd, om te voorkomen, dat zij zouden deelnemen aan 

oorlogshandelingen. De grootste interneringskampen verrezen bij Zeist en Harderwijk.  

 

Op 11 oktober 1914 arriveerde een eerste groep van 1.500 Belgische soldaten in 

Harderwijk. Twee dagen later steeg het aantal tot 13.000. Harderwijk zag haar bevolking 

van 7.500 inwoners in enkele dagen verdrievoudigen. Aanvankelijk werden de soldaten 

samengepropt in twee kazernes. Intussen bouwde men een met prikkeldraad omheind 

tentenkamp op de heide buiten Harderwijk. Daarheen werden de soldaten gebracht en 

onder bewaking gesteld van een detachement Nederlandse militairen. In december begon 

men met de bouw van 50 houten barakken, die elk 250 man moest herbergen. Er kwamen 

ziekenzalen, kantines, winkels, kerken, badgebouwen, wasserijen, schoollokalen, 

postkantoren etc..  

 

Het kamp Harderwijk was een stadje op zich. Aan het verblijf van de Belgen te Harderwijk 

herinnert nu alleen nog het Belgisch Ereveld op de Algemene Begraafplaats. Daar zijn de 

lichamen bijgezet van hen die gedurende de internering overleden aan tuberculose, 

longontsteking en in 1918 aan de Spaanse griep. De hygiënische omstandigheden waren 

slecht, de medische verzorging pover. Men was dan ook blij dat de wapenstilstand werd 

gesloten. De Belgen konden weer terug naar het vaderland, met achterlating van 553 

overledenen.  
 

Door tewerkstelling in Nederlandse bedrijven verlieten steeds meer ïnterneerden de 

kampen. Daarvoor werd slechts toestemming verleend als er geen Nederlandse 

arbeidskrachten beschikbaar waren. Er was echter dringend behoefte aan werknemers, 

omdat zeer veel Nederlandse jonge mannen waren gemobiliseerd. Hierdoor ontvolkten de 

interneringskampen, zodat er steeds meer oorden werden samengevoegd. Harderwijk was 

het laatste kamp dat overbleef.  

 

In totaal zijn in Nederland geïnterneerd geweest: 33.105 Belgen (onder wie 406 officieren), 

1751 Engelsen (139 officieren), 1461 Duitsers (68 officieren), 8 Fransen (5 officieren) en 4 

Amerikanen. Op 11 november 1918 was de oorlog voorbij. Pas vanaf december konden de 

geïnterneerden repatriëren. De Nederlandse regering betaalde de treinreis van de 

vluchtelingen. Eindelijk konden ze naar huis. 

Informatie over het interneringskamp van Harderwijk (ter info: Antoon Alfons Van Aken is op 21/11/1914 aangekomen in het 

kamp van Harderwijk en werd er geïnterneerd tot 09/12/1918)  (bron: 

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=1940&highlight=harderwijk)  
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Belgenkampen Noordwest-Veluwe 1914-1918  

Na de Duitse inval in België in 1914 sloegen ongeveer twee miljoen Belgen op de vlucht. 

Hiervan zochten bijna een miljoen mensen een veilig heenkomen in het neutrale 

Nederland. Onder hen waren duizenden Belgische militairen die met de val van Antwerpen 

in oktober 1914 de Nederlandse grens waren overgestoken. De meeste burgervluchtelingen 

konden na verloop van tijd weer terug naar huis, maar de militairen moesten volgens 

internationale regels ontwapend en geïnterneerd worden. Ze bleven tot het einde van 

Eerste Wereldoorlog in Nederland. 

Belgen in Harderwijk 

Na de Duitse inval in België zochten bijna een miljoen mensen een veilig heenkomen in het 

neutrale Nederland. Uiteindelijk zouden ongeveer 13.000 Belgische militairen in Harderwijk 

worden ondergebracht. Aanvankelijk in de Oude Kazerne aan de Smeepoortstraat en in 

Nieuwe Kazerne aan de Oranjelaan. Het waren er echter zoveel, dat al gauw werd 

uitgeweken naar de Grote kerk. 

Om de nood te lenigen verrees even buiten Harderwijk een groot tentenkamp, dat vanaf 

december 1914 werd vervangen door houten barakken. Op de heide verrees uiteindelijk 

een compleet houten dorp met eigen voorzieningen, het Interneringsdepot Harderwijk. 

Harderwijk ving ook burgervluchtelingen op. Zij werden aanvankelijk opgevangen in 

passantenhuizen en bij particulieren maar omdat hun aantal opliep tot ongeveer 3.000 

werden voor hen twee aparte kampen ingericht: Heidekamp en Leopoldsdorp. 

De prentbriefkaarten die op deze site (http://www.streekarchivariaat.nl/nl/vluchtoorden) zijn 

verzameld, geven een indringend beeld van het dagelijks leven in de Belgische kampen 

gedurende de periode 1914-1918. De bewoners lieten zich veelvuldig fotograferen bij hun 

bezigheden en voor hun barakken. De foto's werden vervolgens gebruikt als prentbriefkaart 

om het thuisfront van het wel en wee in het verre Harderwijk op de hoogte te brengen. 

 

Belgische militaire vluchtelingen 

Een aparte groep vluchtelingen werd gevormd door de circa 40.000 naar Nederland 

uitgeweken Belgische militairen. Omdat Nederland graag neutraal wilde blijven moesten 

deze mannen ontwapend en krijgsgevangen genomen worden. Zij werden in speciale 

kampen, interneringsdepots, opgesloten. Eerst in Harderwijk en Amersfoort (kamp Zeist), 

later, vanaf januari 1915, ook in Oldebroek. 

De eerste Belgische militairen werden in Harderwijk in de aanwezige kazernes en de Grote 

kerk ondergebracht, de overige duizenden in een groot, met prikkeldraad omheind 

tentenkamp even buiten de stad. Naarmate duidelijk werd dat de oorlog wat langer zou 

gaan duren dan de Duitse legerleiding voor ogen had gehad, het Duitse offensief was in 

Noord-Frankrijk in een loopgravenoorlog vastgelopen, drong zich de noodzaak van 

permanenter onderdak op. Begin 1915 maakten de tenten plaats voor een houten 

barakkenkamp dat uitgroeide tot een complete stad met ruim 13.000 uitsluitend militaire 

inwoners. Het interneringsdepot Harderwijk kende een sportpark met wielerbaan, scholen, 

een bioscoop, kerken, restaurants, kantines en zelfs een frietkraam. 

In het kader van gezinshereniging werden in Harderwijk de vrouwen en gezinnen van daar 

geïnterneerde Belgische militairen in twee aparte kampen, Heidekamp en Leopolddorp 

geplaatst. Voor de kinderen, maar ook voor de veelal analfabete volwassenen, werden hier 

scholen gebouwd. Ook bij legerplaats of interneringsdepot Oldebroek verrees een 

gezinskamp, Moensdorp. De kinderloze vrouwen waren ondergebracht in een barak op de 

legerplaats waar ook de school stond. 

Behoudens de Belgische militairen, die immers krijgsgevangen waren, konden veel 
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vluchtelingen na verloop van korte of langere tijd naar hun vaderland terugkeren. Hierdoor 

kon bijvoorbeeld in 1917 vluchtoord Ede opgeheven worden, de resterende bevolking kon 

worden ondergebracht in vluchtoord Nunspeet. Hoewel de militairen niet naar hun land 

mochten terugkeren kregen na verloop van tijd wel velen de kans om buiten de 

interneringsdepots te gaan werken en zelf te gaan wonen. Dit leidde ertoe dat gedurende 

de oorlog zowel Interneringsdepot Oldebroek en uiteindelijk ook Zeist werden opgeheven 

en samengevoegd met Harderwijk. 

Einde WO I in Noordwest-Veluwe 

Op 11 november 1918 kwam er met de wapenstilstand een einde aan de 

gevechtshandelingen van de Eerste of Grote Wereldoorlog. In december 1918 werden de 

Belgische militairen uit Harderwijk naar hun land gerepatrieerd. Het duurde tot medio 1919 

voordat vluchtoord Nunspeet kon sluiten. Van de kampen resteert op locatie niets meer, 

wel zijn archieven, door Belgen gemaakte voorwerpen en vooral veel prentbriefkaarten met 

foto's bewaard gebleven. 

De naar Nederland gevluchte Belgen onderhielden contact met het thuisfront via brieven en 

vooral prentbriefkaarten of ansichten. Hiervoor gebruikten ze kaarten met foto's van het 

leven in de interneringsdepots en vluchtoorden. Vooral militairen lieten zich graag 

groepsgewijs, bijvoorbeeld voor hun slaapbarak, fotograferen om naar huis te sturen. De 

foto's geven op een vaak indringende manier inzage in het kampleven met de oneindige 

verveling en de oplossingen die men bedenkt om deze te bestrijden. Foto's van mensen die 

gedwongen waren vier jaar achter prikkeldraad te leven, van hun dagelijkse bezigheden, 

hun feesten en processies, van hun sport en vermaak. 

Informatie over het interneringskamp van Harderwijk (ter info: Antoon Alfons Van Aken is op 21/11/1914 aangekomen in het 

kamp van Harderwijk en werd er geïnterneerd tot 09/12/1918) (bron: http://www.streekarchivariaat.nl/nl/vluchtoorden) 

 

 

  

Foto’s van het interneringskamp van Harderwijk in Nederland tijdens WO1 (ter info: Antoon Alfons Van Aken is op 

21/11/1914 aangekomen in het kamp van Harderwijk en werd er geïnterneerd tot 09/12/1918) (bron: 

http://www.streekarchivariaat.nl/nl/vluchtoorden) 

  

http://www.streekarchivariaat.nl/nl/vluchtoorden
http://www.streekarchivariaat.nl/nl/vluchtoorden
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Indexlijst van het interneringskamp Harderwijk in Nederland (met aanduiding 

van Antoon Alfons Van Aken en ook zijn broer) 

 

Index Belgische Vluchtelingen in Harderwijk 

 

 

Aanduiding van Antoon Alfons Van Aken op de indexlijst van het interneringskamp van Harderwijk (hij is op 21/11/1914 

aangekomen in het kamp van Harderwijk) (bron: http://www.streekarchivariaat.nl/images/PDF-har/belgen-pd-hwk-lz.pdf) 

 

 

 

Op dezelfde indexlijst van het interneringskamp van Harderwijk waarop Antoon Alfons Van Aken is vermeld staat de broer 

van Antoon Alfons Van Aken namelijk Pierre Alois Van Aken die ook soldaat was en op dezelfde dag als Antoon Alfons is 

aangekomen in het interneringskamp van Harderwijk namelijk op 21/11/1914 (Pierre Alois Van Aken werd geboren in 

Londerzeel op 20/04/1882 en was gehuwd met Clementina Verbruggen) (bron: 

http://www.streekarchivariaat.nl/images/PDF-har/belgen-pd-hwk-lz.pdf) 

 

  

http://www.streekarchivariaat.nl/images/PDF-har/belgen-pd-hwk-lz.pdf
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Indexfiche met aanduiding van  Antoon Alfons Van Aken (archief Rode Kruis) 

 

 

  

Indexfiche van Antoon Alfons Van Aken bij archief Rode Kruis (recto) (bron: archief Rode Kruis, Internet 

http://grandeguerre.icrc.org/) 
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 Indexfiche van Antoon Alfons Van Aken bij archief Rode Kruis (verso) (bron: archief Rode Kruis, Internet 

http://grandeguerre.icrc.org/) 
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Informatie over Antoon Alfons Van Aken (online informatie op website Belgian 

War Dead Register) 

 

 

Fiche van Antoon Alfons Van Aken (bron: Internet http://www.wardeadregister.be/nl/content/van-aken-3) – pagina 1/2 
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Fiche Dienst Oorlogsgraven van Antoon Alfons Van Aken (bron: Internet http://www.wardeadregister.be/nl/content/van-

aken-3) – pagina 2/2 
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Informatie over Antoon Alfons Van Aken (online informatie op website Gonewest) 

 

 

Fiche van Antoon Alfons Van Aken (bron: Internet http://www.gonewest.be/nl/namenlijst/fiche/603ED52E-297B-11D2-B12B-

BE2CDE1F7030) – pagina 1/3 
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Fiche van Antoon Alfons Van Aken (bron: Internet http://www.gonewest.be/nl/namenlijst/fiche/603ED52E-297B-11D2-B12B-

BE2CDE1F7030) – pagina 2/3 
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Fiche van Antoon Alfons Van Aken (bron: Internet http://www.gonewest.be/nl/namenlijst/fiche/603ED52E-297B-11D2-B12B-

BE2CDE1F7030) – pagina 3/3 
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Gedenkplaat gesneuvelden WO1 aan oud gemeentehuis te Londerzeel (met 

vermelding van Antoon Alfons Van Aken) 

 

 

Gedenkplaat van de gesneuvelden (met tekst ‘1914-1918 Militairen gesneuveld of gestorven voor het vaderland’) van WO1 
aan het oud gemeentehuis Markt 1 te Londerzeel (Antoon Alfons Van Aken staat hierop vermeld als ‘Van Aken Alfons’) (bron: 

Eigen archief) 
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Gedenkplaat gesneuvelde soldaten WO1 aan het monument Blauwenhoek in 

Londerzeel (met vermelding van Antoon Alfons Van Aken) 

 

 

Ook in Londerzeel werd er hard gevochten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Getuige hiervan is het monument Blauwenhoek.

 Bij de Slag van Londerzeel of de Slag van Neeravert op 29 september 1914 sneuvelden aan Belgische zijde drie 

officieren en 127 soldaten. Als eerbetuiging aan de gevallen soldaten liet Juffrouw J. Orianne uit Londerzeel op 29 september 

1919 - naar aanleiding van de vijfde verjaardag van de slag - een monument oprichten op het kruispunt Blauwenhoek-Ursene. 

Het werk is van architect Diongre. In beide landstalen staat volgende tekst erop te lezen: "Aan de officieren en soldaten van het 

12e Linieregiment, 1e, 3e, 6e regiment Jagers te voet en Carabiniers te Londerzeel gesneuveld.".  

Verder is er bij het monument Blauwenhoek ook een gedenkplaat met alle gesneuvelde soldaten van Londerzeel (zonder de 

deelgemeenten Malderen en Steenhuffel) tijdens WO1. De goudkleurige namen van de gesneuvelden zijn niet goed leesbaar op 

deze foto, Van Aken Alfons staat op de tweede regel bovenaan in de rechterkolom. (bron: Eigen archief) 
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Gedenkplaat gesneuvelde soldaten WO1 in de kerk van de parochie Sint-Jozef 

(met vermelding van Antoon Alfons Van Aken) 
 
 

 
Ter herdenking van de oorlogsslachtoffers van de parochie Sint-Jozef is in het portaal van de kerk een koperen neogotische 

gedenkplaat opgehangen, met bovenaan de voorstelling van een piëta met een knielende soldaat. 
Het werd in 1929 vervaardigd door Fr. Festraets uit Mechelen, voor 970 fr.  

Van Aken Alfons staat op de laatste lijn in de rechterkolom boven. 
(bron: ‘Funerair erfgoed kerkhof Londerzeel Sint-Jozef’ van Anne-Mie Havermans) 
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Geen Frontstreep voor Antoon Alfons Van Aken 

 

Antoon Alfons Van Aken heeft geen Frontstrepen verkregen.  

Een soldaat kreeg voor het eerste jaar aan het front een Frontstreep, daarna om de 6 

maand met een maximum van 8 Frontstrepen.  

Antoon Alfons Van Aken was 5 maanden en 5 dagen aanwezig aan het front. 

 

Eretekens van Antoon Alfons Van Aken (geen gevens hierover teruggevonden) 

 

In de militaire documenten van Antoon Alfons Van Aken wordt nergens een vermelding 

gemaakt van de militaire onderscheidingen/medailles die hij zou verkregen hebben voor 

zijn periode tijdens de Eerste Wereldoorlog (enkel de vermelding dat hij geen recht had op 

een Frontstreep). 

 

Nawoord van de opsteller van dit naslagwerk 

 

De Eerste Wereldoorlog heeft een dramatisch einde gekend voor Antoon Alfons Van Aken 

(overleden op 31/01/1919 ten gevolge van een dubbele longontsteking) en een weduwe 

met een minderjarige dochter van zeven jaar achtergelaten. 
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