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Het volledige en zeer gedetailleerde verslag over de eerste wereldoorlog in Groot-Londerzeel 
en omgeving, is te lezen in “1914-1918 in Londerzeel en Noordwest-Brabant”. 
. 
Hierna volgens alvast enkele eerder bij diverse gelegenheden gepubliceerde verhalen. 
 
1. Londerzeel tijdens de eerste maanden van Wereldoorlog I ( met ook een korte samenvat-

ting van de Slag van Imde) – Eerder gepubliceerd ter gelegenheid van het bezoek van de 
leden van de Western Front Association (5 mei 2007) aan de slagvelden van Londerzeel 
en Imde.  - Auteurs: Louis De Bondt, Francis Hallemans en Louis De Boeck. 

2. De Slag van Londerzeel – Eerder gepubliceerd ter gelegenheid van de herdenking van de 
Slag van Londerzeel op 29 september 2004, in aanwezigheid van de families van de ge-
sneuvelden. 

3. Duitse Mariniers in Londerzeel. – Eerder gepubliceerd op de website degrooteoor-
log.skynetblogs.be/ - Auteurs: Louis De Bondt, Louis De Boeck en Francis Hallemans. 

4. Het liefdadigheidswerk van Juffer Orianne van Londerzeel – Auteurs: Louis De Boeck, 
Francis Hallemans en Louis De Bondt. 

5. Een onbekende gesneuvelde uit Londerzeel op een   kerkhof in Nederland. – Auteur: 
Francis Hallemans. 

6. De Groot-Londerzeelse gesneuvelden van de eerste wereldoorlog – Auteur: Francis Hal-
lemans. 

De originele illustraties zijn van de hand van Louis De Boeck. 
 erder in brochurevorm uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van de slag van Londerzeel op 29 september  
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tijdens De eerste maanden van 
 

 
 
 

Begeleidende tekst bij de uiteenzetting, gegeven op 5 mei 2007, aan de leden van The Western Front 
Association, België. 

 
 

24 augustus 1914 – De Slag van Imde 

* 
4 september 1914 – De 1ste slag van Londerzeel-Breendonk 

* 
29 september 1914 – De 2de slag van Londerzeel-Breendonk 

* 
Het “Liefdadigheidswerk van juffer Orianne van Londerzeel” 

 
 
 
 
Voordrachten en bezoek aan de slagvelden van Imde en Londerzeel, gerealiseerd met de logistieke en 

materiële medewerking van de Nationale Strijdersbond Groot-Londerzeel en van de Gemeente 
Londerzeel 
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20 augustus 1914 
LONDERZEEL IN NIEMANDSLAND 

 
Op 20 augustus werd het niet verdedigde Brussel door de Duitsers bezet en nog de-
zelfde dag werden er door Ulanen verkenningen uitgevoerd. Onder meer in Nieuwen-
rode en Londerzeel werd daarbij op Belgische troepen gestoten. Verder naar Ant-
werpen trekken werd niet opportuun en overbodig geacht. Als gevolg hiervan ont-
stond een frontlijn (en aanvoercorridor voor de Duitse troepen die verder naar Frank-
rijk oprukten) van Aarschot, over Leuven (Pellenberg), Vilvoorde, Wolvertem en zo 
verder naar het zuiden, richting Bergen. 
Vanaf 20 augustus lag Londerzeel in het niemandsland. Een klein aantal kilometers 
naar het zuiden (Grimbergen, Meise, Wolvertem, Asse) lag bezet gebied. 7 kilome-
ters naar het noorden, in en voorbij de forten van Liezele en Breendonk bevond zich 
het voltallige Belgische leger.  
Telkens wanneer eenheden van deze legers zich te ver in dat niemandsland waag-
den werd er slag geleverd. Zo leden de Belgen zware verliezen tijdens de slag van 
Imde (tussen Londerzeel en Wolvertem) (24 augustus) en werden de Duitsers bloe-
dig verrast toen een grote verkenning tussen Londerzeel en Breendonk hen op 4 
september in het schutsveld van de forten bracht. 
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24 augustus 1914 – SLAG VAN IMDE 
BEGIN VAN DE EERSTE UITVAL UIT ANTWERPEN. 

 
Terwijl het Belgische leger (vruchteloos) wachtte op de Engelsen om de bres tussen 
Antwerpen en Noord-Frankrijk op te vullen moest het zijn ambities beperken tot het 
ontregelen van de bevoorradingslijnen van de Duitse troepen die richting Marne trok-
ken.  
Een eerste keer gebeurde dat door een massale uitval op 24, 25 en 26 augustus. 
Daarbij kwam het tot (hoofdzakelijk voor de Belgen) bloedige gevechten in onder 
meer Imde (24 augustus), Zemst, Weerde, Elewijt, Vilvoorde, Wespelaar (25 augus-
tus) en Beigem (26 augustus). 
 
Verkenningen op 23 augustus (waarbij het op de grens van Londerzeel en Wolver-
tem tot een treffen kwam en een paar Ulanen werden gedood) hadden aangetoond 
dat de eenheden van het 24 RIR vanuit bezet gebied verder naar het noorden waren 
opgeschoven. Tussen het kanaal en Wolvertem werd de aanwezigheid van ca 1600 
Duitsers vermoed en in Wolvertem zelf bevond zich het 2de Bataljon van het 24ste RIR 
onder bevel van Majoor von Paulin. 
De generale staf besloot om deze niet te talrijke eenheden terug naar het zuiden te 
drijven. 
In de ochtend van 24 augustus vertrokken met dit doel vanuit de buitenste fortengor-
del (Liezele en Breendonk) 4 Belgische legercolonnes, voorafgegaan door diverse 
verkenningen.. 
Het eerste doel was de spoorlijn Mechelen-Dendermonde. Die ligt op een afstand 
van 7 km. van de forten en dat is de maximale afstand die legereenheden zich zon-
der speciale instructies mochten verwijderen. In het station van Londerzeel zou gene-
raal de Stein d’Altenstein, die de algemene leiding van de operatie had, de tele-
grammen van de verschillende verkenningen analyseren en op basis daarvan beslis-
sen of er verder kon worden opgerukt. 
 
De colonnes waren als volgt samengesteld (zie volgende kaart): 
- De westelijke colonne, die de rechterflank moest afschermen, werd aange-

voerd door kolonel Jaminé en bestond uit het 2de regiment Jagers te paard en 2 
compagnies cyclisten. Ze moest uitzoeken of er een Duitse aanwezigheid was op 
de rechterflank, halt houden in Steenhuffel en daar op verdere bevelen wachten. 

- De oostelijke colonne werd aangevoerd door kolonel Van Grasdorf en 
moest in essentie de 1600 Duitsers, die in de buurt van Grimbergen (tussen het 
kanaal en Wolvertem lagen) terugdringen of minstens beletten de centrale colon-
ne aan te vallen. Ze bestond uit het 2de regiment jagers te voet, 1 compagnie cy-
clisten en een afdeling artillerie en machinegeweren. 

- De centrale colonne die, als de omstandigheden gunstig zouden blijken, 
het bataljon van majoor von Paulin uit Wolvertem moest verdrijven, werd aange-
voerd door kolonel Ruquoi en splitste zich al vlug in twee. De hoofdgroep bestond 
uit het 3de regiment jagers te voet, een compagnie cyclisten, een afdeling artille-
rie, een afdeling machinegeweren, en de generale staf met opperbevelhebber de 
Stein d’Altenstein. Het eerste doel van deze colonne was dus het station van 
Londerzeel. 

- Ongeveer 1 km rechts van hen marcheerde het rechterdeel van de centra-
le colonne die bestond uit de 2de compagnie van het 2de bataljon 3de jagers te voet 
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en een aantal cyclisten om verbinding te houden met het 2de regiment jagers te 
paard van kolonel Jaminé (nog 1 km verder aan de rechterkant). 

 

 
 
Toen de Generale Staf kort voor de middag het station van Londerzeel bereikte la-
gen daar geen telegrammen te wachten maar eigen verkenningen hadden aange-
toond dat er geen Duitse dreiging in het westen en het oosten was en dus werd be-
sloten om de geplande operatie uit te voeren. 
- Kolonel Jaminé en de rechtercolonne kregen de opdracht om verder op te 

rukken richting Rossem (dat ligt ten noordwesten van Wolvertem en ten westen 
van Imde). 

- Het rechterdeel van de centrale colonne werd opgedragen om een positie 
in te nemen bij een windmolen op de grens van Steenhuffel, Rossem en Imde en 
vandaar onmiddellijk verder te trekken naar de Imdekouter (ten noordwesten van 
het dorp van Imde). 
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- De linkercolonne van kolonel Van Grasdorf moest het gebied tussen het 
kanaal en Wolvertem van eventueel patrouillerende Duitsers zuiveren en daarna, 
indien nodig, bij de verwachte gevechten voor Wolvertem assisteren. 

- De centrale colonne tenslotte trok door het dorp van Londerzeel en langs 
de provinciale baan verder richting Slozen en Imde. 

 
Van dan af is alles serieus in het honderd gelopen. 
- Verkenners van de westelijke colonne kwamen Jaminé vertellen dat ze in het 

westen (richting Buggenhout) weliswaar geen Duitsers hadden gezien maar wel 
duizenden burgers die op de vlucht waren om zich in het bos van Buggenhout of 
binnen de fortengordel te gaan verstoppen voor een groot Duits leger dat hen 
achternazat en alle mannen gevangen nam omdat in de buurt van Asse een bur-
ger op hen zou hebben geschoten. Deze – overigens niet op feiten gebaseerde 
opschudding – is in de streek van Asse en Buggenhout als de paniek van de  
“Vliegende Maandag” bekend gebleven. Ze was voldoende om Jaminé te doen 
besluiten om NIET naar Rossem te gaan maar in Malderen (ten noorden van de 
spoorlijn) te blijven. 

- De oostelijke colonne deed wat haar gevraagd was, kwam in contact met Duitse 
verkenners en wist die in een gevecht te verdrijven (het gevecht van Nerom). Dan 
nam ze een positie in 1 km. ten oosten van het dorp van Imde om verdere instruc-
ties af te wachten. 

- Om 12u30 installeerde de Stein d’Altenstein van de generale staf zijn hoofdkwar-
tier in een café langs de baan te Slozen. Intussen hadden de eerste verkenners 
van de centrale colonne Imde bereikt. Van dorpelingen vernamen ze dat er geen 
Duitsers in het dorp van Imde waren maar dat er wel waren gezien een kilometer 
verder in het zuidoosten. Hierop kreeg de voorhoede van de centrale colonne 
(bestaande uit 1/II, 3/II en later ook 4/II van het 3de regiment jagers te voet) groen 
licht om Imde binnen te trekken. Toen ze dat deden werden ze vanuit het zuid-
oosten onder vuur genomen. 

 
Getuigenis van Paul Dutrieux (uit Casteau), sergeant bij de 4de compagnie van het 2de 
bataljon. 
“Toen ik, even voorbij het huis, opnieuw de gracht wou ingaan, begon de schietpartij. 
De Duitsers waren nog maar een vijftigtal meters van ons verwijderd. De andere sol-
daten uit ons groepje maakten onmiddellijk rechtsomkeer, richting Imde. De luitenant 
(Ghesquière) wou echter ter plekke blijven. Na enig heen en weer gepraat kon ik hem 
er van overtuigen dat we zonder twijfel en, vermits de Duitse posities reeds door ons 
regiment gekend waren, ook onnodig zouden gedood worden. Wij besloten dus even-
eens terug te keren. 
Bij een kleine brug aangekomen, kwam ik uit de gracht. De Duitsers kwamen nu 
dwars door de wei op ons af. Ik liet me op de hoek van de brug onmiddellijk op de 
knieën vallen en begon te schieten. De luitenant bevond zich intussen achter het 
muurtje van de brug. Ik had hoogstens acht of tien schoten afgevuurd, toen een kogel 
rakelings langs mijn buik vloog, de kolf van mijn geweer brak en mijn rechterboven-
arm verbrijzelde. Ik moet het waarschijnlijk uitgeschreeuwd hebben, want de luite-
nant keek van achter het muurtje op om te zien wat er gaande was. Ik herinner me 
nog dat hij zei: ‘Ik heb al vele kogels rond mijn oren horen fluiten’. Nauwelijks had 
hij deze woorden uitgesproken of hij kreeg een kogel door het hoofd, die hem zeer 
ernstig verwondde. Twee soldaten sleepten de luitenant mee, twee andere onder-
steunden mij om me te helpen wegkomen. 
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Bij het kruispunt Imde-Londerzeel aangekomen, zag ik een jonge arts die zich over 
mij ontfermde. Eigenlijk had deze willen doorgaan tot Londerzeel, doch daar had ik 
de kracht niet meer toe. De luitenant, ondersteund door de twee soldaten, trok wel 
verder, richting Londerzeel. Midden op de weg werd hij uiteindelijk toch door de 
Duitsers doodgeschoten.” 
De arts en ik besloten ons te verbergen in een huis, doch hiervan bleken alle deuren 
en ramen gesloten. Wij verstopten ons dan maar in een schuurtje van één der laatste 
boerderijen van Imde en bedekten ons met stro.”  

 
De Duitse schoten klonken zodanig dichtbij dat men even geloofde dat ze vanuit 
Imde zelf werden afgevuurd. Later onderzoek toonde echter aan dat ze wel dege-
lijk vanuit het zuidoosten kwamen maar het feit dat Duitse kogels op een later 
moment dan de Belgische de geluidsmuur doorbreken, zorgde voor dit misver-
stand. In ieder geval droeg dit natuurkundig effect bij tot de “legende van het ver-
raad van Imde”. Tot kort voor de 2de wereldoorlog werd in militaire tijdschriften 
namelijk beweerd dat de Belgen in Imde door de dorpelingen – die hen hadden 
verteld dat er zich geen Duitsers in het dorp bevonden - verraden werden.  

- Het hierboven beschreven vuurgevecht kostte, tussen 13u10 en 13u50, het leven 
aan ongeveer 30 Belgische soldaten die allen vielen in de omgeving waar later 
door juffer Orianne een klein monument werd geplaatst. Wie zich kon redden 
vluchtte via de gracht, de doorsteek onder de provinciale baan en opnieuw de 
gracht richting Slozen. 

- De Duitsers, die de vluchtende Belgen achterna zaten drongen nu wel het dorp 
van Imde binnen. Generaal de Stein d’Altenstein stuurde vanuit Slozen een 
boodschapper naar de oostelijke colonne van kolonel van Grasdorf, maar de cy-
clist in kwestie reed verloren en zou Van Grasdorf pas 2 uur later bereiken. Van 
Grasdorf, die intussen het vuurgevecht aan zijn rechterkant zelf had opgemerkt, 
liet hierop wel zijn artillerie in positie brengen, maar omdat men zelfs van op een 
“geschutsladder” niet kon zien waar vriend of vijand lag, besloot hij om zonder 
preciezere informatie niet tussenbeide te komen. 

- Ten noorden van Imde, tussen Rossem en de Imdecouter, had zich toen een 
sterk aaneengesloten Belgisch front moeten bevinden.  

- In Rossem het 2de regiment jagers te paard van Jaminé (maar dat was er 
niet omdat het door de paniek van de Vliegende Maandag terug naar Mal-
deren was getrokken. 

- Tussen Rossem en de Imdecouter de mannen van de rechtse centrale co-
lonne (2/II van het 3de jagers te voet), maar die waren op de Kaaskantmo-
len blijven “hangen”. 

Daarom was Ruquoi verplicht om dat deel van de centrale colonne dat nog niet 
bij de gevechten in Imde-dorp betrokken waren over een grotere breedte te 
spreiden. 
- Over de baan van Slozen naar Rossem stuurde hij: 

o 2/I en 2/II naar en voorbij Rossem-dorp. 
o 3/I en de artillerie tot halverwege deze baan 

- 3/III liet hij positie kiezen op de provinciale baan tussen Slozen en Imde. 
- Op de Imdecouter zelf bevonden zich 2 compagnies, namelijk 4/III en het deel 

van 4/II dat het na het gevecht in Imde niet op een lopen had gezet maar zich 
had gehergroepeerd. Het was de bedoeling dat ze snel versterking zouden 
krijgen van de 1ste en de 2de compagnie van het 3de bataljon, maar die hadden 
het contact met de voorhoede verloren en zijn nooit tot in Imde geraakt.  
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Om 14u05 vertoonden er zich Duitsers, die het kasteel Goethals en het er erbij ho-
rende park en bos bezet hadden, ten westen van Imde-dorp en werden ze door de 
Belgen in de Imdekouter, die dus spoedig versterking verwachtten, onder vuur ge-
nomen. 
Ook 3/III (op de provinciale baan tussen Slozen en Imde) en 1/I (bij Rossem-Dorp) 
begonnen te schieten. Vooral de tussenkomst van 1/I was daarbij zeer effectief. Door 
een bodemverhevenheid tussen Rossem, de Imdekouter en de bossen waarin de 
Duitsers zich schuil hielden, zag men echter de doelen niet. De eerste die onder hun 
kogels viel was Arthur Gerard, de commandant van de compagnie in de Imdekouter. 
Beschoten vanuit het zuidooosten en het zuidwesten door de Duitsers, maar vooral 
vanuit het westen door het 1ste bataljon van het eigen 3de jagers te voet, viel er niet 
aan te denken om boodschappers te sturen om de vergissing te melden. Daarom 
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werd de klaroenen bevolen om het signaal “staakt het vuren” te blazen. Binnen een 
paar minuten waren alle klaroenen uitgeschakeld. De commandant van de compag-
nie langs de provinciale baan zou later toegeven dat hij het signaal wel had gehoord 
maar dat het zodanig slecht geblazen werd dat hij dacht dat het een list van de Duit-
sers was en er geen rekening mee heeft gehouden. 
 
Deze beschieting duurde tot 14u30. Maar net toen de overlevenden in de Imdekouter 
opgelucht adem haalden nam de artillerie op de baan van Slozen naar Rossem het 
vuren over. In Imde dorp werd de kerk geraakt en werden een aantal huizen in brand 
geschoten. Maar een groot deel van de obussen kwam alweer op de eigen mensen 
in de Imdekouter terecht.  
 

Getuigenis van luitenant Kuborn: “Ik riep tot de soldaten ‘Moed, onze artillerie is aan ‘t 
geven!’ Maar wat een ontgoocheling toen we beseften dat ze haar schoten op ons had 
gericht! Toen hebben we de mooie verbetenheid van onze schutters van de 4/III ineen 
zien schrompelen. Majoor Sweerts was de vroegere commandant van deze compagnie en 
ikzelf had als onderluitenant onder hem gediend. We kenden veel van de soldaten per-
soonlijk en velen kenden ons. Alleen daaraan is het volgens mij te danken dat er geen pa-
niek ontstond. Het is bij hun oude commandant dat de soldaten vertroosting zochten. 
Overal was er geschreeuw te horen: ‘Majoor! Ik ben het, Doyen, ik heb een kogel in de 
rug gekregen! Majoor, majoor! Een ambulance! Ik ben gekwetst!’. Daarna kwamen er 
kreten van woede, en zelfs gevloek. Ze vermengden zich met het huiveringwekkend ge-
kerm van de gewonden. Commandant Gerard mompelde stilletjes: ‘Moed, vrienden! Ik 
ben blij dat ze mij het eerst geraakt hebben!’. 
Majoor Sweerts riep: ‘Niet bewegen!’ En rechts en links, van man tot man, liet hij door-
vertellen dat onze troepen zich vergisten. 
Het enerverend gefluit van de projectielen en, meer nog, het inslaan ervan, het explode-
ren van de schrapnells, dat alles vermengde zich met het gehuil van de mannen. Plots 
hoorden we iemand bijna wenend roepen: ‘En zeggen dat we ons door de Belgen laten 
afmaken!’ 
De majoor wilde een einde maken aan deze situatie en riep ‘opstaan!’ Hij hoopte aldus 
dat de artillerie ons zou herkennen. Allemaal richtten we ons gelijktijdig op en de solda-
ten volgden ons voorbeeld. Onmiddellijk werden we van voor en van opzij door snelvuur 
onder vuur genomen. En onze artillerie bleef ons haar lawines sturen. 

 
De commandant van 3/III tegen te provinciale baan had toen moeten merken wat er 
aan de hand was maar interpreteerde het rechtstaan van de mannen in de Imdekou-
ter evenals hun handengezwaai als een sein tot terugtrekken. Bovendien begon men 
ook daar door verdwaalde Belgische splinterobussen verliezen te lijden. De helft van 
de compagnie vluchtte langs de provinciale baan richting Slozen en werd daar door 
kolonel Ruqoy in eigen persoon gewapender hand teruggejaagd, 50 anderen bereik-
ten door het veld de Kaaskantmolen. In de Imdekouter bleven de doden en gewon-
den liggen. 
 
Tot 15u30 lieten de Duitsers van majoor von Paulin de Belgische batterijen hun gang 
gaan. Toen er, met uitzondering van de dode of stervende anderhalve compagnie in 
de Imdekouter, geen Belgen meer overbleven gingen ze tot de tegenbeschieting 
over. De Belgische artillerie trok zich chaotisch in chaos terug, hierbij drie kanonnen 
achterlatend. Voor dit misdrijf werden een paar dagen later vier kanonniers door de 
krijgsraad tot 15 jaar dwangarbeid veroordeeld. Ook de generale staf in Slozen be-
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sloot nu de algehele terugtocht te gelasten. Die aftocht werd gedekt door de afdeling 
artillerie die zich eveneens op de baan van Slozen naar Rossem bevond en nu ook 
onder zwaar Duits vuur kwam te liggen. 
Om 17 uur was bijna iedereen die nog fysiek toe in staat was, terug in Londerzeel of 
op de Kaaskantmolen. De gewonden van de provinciale baan en de Slozenbaan 
werden naar het lazaret in het klooster van Londerzeel gebracht. Toen ook de Duitse 
kanonnen om 16 uur zwegen, lukte het inwoners van Rossem om een aantal ge-
kwetsten van de Imdekouter naar de gemeenteschool van Rossem te evacueren. Ze 
moesten daar echter snel mee ophouden toen ze door de door de Duitsers onder 
vuur werden genomen.  
Kort daarna verlieten de Duitsers het kasteelpark. In het dorp van Imde werden bur-
gers en karren opgevorderd om de achtergebleven gekwetsten op te halen en naar 
het klooster van Imde te brengen. Wie zich nog kon verplaatsen werd echter krijgs-
gevangen genomen en via het ziekenhuis van Strombeek-Bever en Leuven naar 
Duitsland afgevoerd. Dat waren 30 soldaten, 1 korporaal en 3 onderofficieren van het 
3de regiment jagers te voet, 3 militairen van andere eenheden en 8 burgers uit Imde 
en Rossem. Op het slagveld van Imde lieten die dag 5 officieren en 80 soldaten het 
leven; ruim honderd anderen werden ernstig gewond. Hoeveel er nadien nog aan 
hun verwondingen bezweken zijn, is niet precies geweten. In het lazaret van te Lon-
derzeel waren er dat minstens 17. De achtergelaten doden werden voorlopig in 2 
massagraven op de Imdekouter begraven. Later zouden ze ontgraven, geïdentifi-
ceerd en herbegraven worden door het werk van juffer Orianne. 
 
Deze samenvatting, die een uiterst vereenvoudigde weergave van de feiten is, is ge-
baseerd op de verslagen van 2 militaire onderzoekscommissies. Het eerste onder-
zoek had een paar dagen na de gebeurtenissen plaats en het tweede volgde een 
paar maanden na de wapenstilstand, in 1919.  
Ofschoon de ware toedracht dus al eind augustus 1914 bekend was, heeft de Belgi-
sche legeroverheid er echter voor geopteerd om het eigen falen achter een verzon-
nen verhaal over het verraad van de inwoners van Imde weg te steken.  
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4 September 1914 
DE VERGISSING VAN VON BESELER. 

 
Op 4 september bevonden zich 2 Duitse reservekorpsen ten noorden van Brussel. 
Het 9de reservekorps van von Boehm lag op de as Zellik-Wemmel. Het 3de reserve-
korps van von Beseler bivakkeerde in de buurt van Grimbergen. 
De talrijke verkenningen van de afgelopen dagen hadden de Duitsers geleerd dat de 
Belgische aanwezigheid langs de spoorlijn Mechelen-Dendermonde zeer aanzienlijk 
was. Bovendien werden de geruchten dat de Engelsen aan de Belgische kust geland 
waren steeds sterker. 
Alles wees er op dat de Belgen – om het Engelse en het Belgische leger de kans te 
geven om achter de Schelde een aaneengesloten front tussen Antwerpen en Noord-
Frankrijk te vormen – op 4 september een nieuwe uitval uit de buitenste fortengordel 
zouden ondernemen. Deze keer in de richting van Dendermonde en Aalst. 
 
Om die Belgische uitval te onderscheppen vertrokken al om 1u30 3 colonnes naar 
het noorden. 
- 1 Grote colonne (het hele 9de reservekorps) trok naar de Dendermonde en de 

Schelde. 
- Een 2de grote colonne (20.000 man volgens niet helemaal neutrale waarnemers, 

het gros van het 3de reservekorps volgens officiële documenten) trok eveneens 
naar het noordwesten om de Belgische uitval al tussen de forten en de Schelde te 
onderscheppen. 

- Een derde, kleine colonne trok naar het noordoosten om in Kapelle-op-den-Bos 
en Tisselt de bruggen over het zeekanaal Brussel-Rupel op te blazen en de door 
de 2de colonne op de vlucht te jagen Belgen te verhinderen om langs daar te ont-
komen. 

Het was een maanloze, zeer donkere en bovendien uitzonderlijk mistige nacht. 
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Wat de westelijke colonne naar Dendermonde vervolgens uitvoerde is stof voor een 
ander verhaal. In ieder geval weten we dat de Duitsers in Dendermonde geen regu-
liere Belgische troepen aantroffen, integendeel “door burgers beschoten” werden en 
de stad dan maar in brand hebben gestoken. 
 
De centrale colonne trok over Wolvertem. In de gehuchten Imde, Meuzegem en 
Rossem werden pastoor en dorpelingen uit de vroegmis van 5 uur gehaald en als 
gijzelaars meegenomen. 
Om 5u30 hield deze colonne, die 3 à 4 km. lang was, halt in Steenhuffel. Dat ge-
beurde om op nieuws van vooruitgestuurde verkenners te wachten maar vooral om 
de in de duisternis verdwaalde trein met voorraden en munitie de kans te geven om 
weer aansluiting te vinden. 
Rond 8 uur gebeurden er echter twee dingen waar men geen rekening mee had ge-
houden. 
1) Aan de rechterkant was de kleine Duitse colonne in de mist onverwacht gebotst 

op een Grote Wacht van het 3de Jagers de voet die – anders dan gewoonlijk  – de 
vorige avond niet naar de forten was teruggekeerd, maar tussen Ramsdonk en 
Kapelle-op-den-Bos de spoorweg Mechelen-Dendermonde en het kanaal be-
waakte. De generale staf had namelijk besloten om op 4 september de vlakte tus-
sen het kanaal en het fort van Walem onder water te zetten en daarom moesten 
de sluizen op het kanaal worden bewaakt.  
Tussen 6u30 (toen de mist optrok) en 8 uur leden de Duitse verkenners evenals 
hun voorhoede al aanzienlijke verliezen door geweer- en mitrailleurvuur vanaf de 
spoorwegberm, maar vanaf 8u50 begon ook het zwaar geschut aan het gevecht 
deel te nemen. Dat krijgslawaai werd door de centrale colonne in Steenhuffel ge-
hoord. 

2) Om 8u50 werd ook de achterhoede van de centrale colonne (in het zuidoosten 
van Steenhuffel) door de pas ter plaatse gekomen artillerie van de spoorwegbe-
waking in Londerzeel onder vuur genomen. 

Deze feiten deden de staf van de centrale colonne tot het besluit komen dat de Bel-
gische uitval, die richting Dendermonde en de Schelde was verwacht, richting Kapel-
le-op-den-Bos aan het gebeuren was en daarom werden de plannen veranderd. 
- Het zuidelijke deel (de achterhoede) van de colonne boog af naar het westen om 

in Londerzeel de Belgen te verdrijven en daarna de rechtse colonne ten zuiden 
van de spoorlijn te Kapelle-op-den-Bos te gaan ontzetten. 

- Het middelste deel van de colonne boog eveneens af naar het noordoosten om 
de Belgen, die van uit Kapelle-op-den-Bos terug naar de forten zouden vluchten, 
voor het fort van Liezele de pas af te snijden. 

- Het voorste deel van de colonne deed hetzelfde om de vluchtweg naar het fort 
van Breendonk af te sluiten. 

 
Toen de meest zuidelijke colonne in Steenhuffel (wijk over de Beek) door de Belgen 
vanuit Londerzeel beschoten werd, lieten de Duitsers hun gijzelaars uit Wolvertem 
vrij. In Londerzeel zou echter door burgers op de Duitsers geschoten worden (in wer-
kelijkheid waren de schoten die men hoorde echter afkomstig van Duitsers die hun 
wapens op een paard van veearts de Meulenaere uitprobeerden). Er werden nieuwe 
gijzelaars gemaakt en omdat men die als levend schild gebruikte trokken de verdedi-
gers van Londerzeel zich terug. Daarna werd de spoorwegbewaking in Kapelle-op-
den-Bos, die al uren vruchteloos op versterking vanuit de forten wachtte en boven-
dien zonder munitie was komen te zitten, onder vuur genomen. Ook in Kapelle trok-
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ken de Belgen zich nu richting forten terug. Daarbij werden ze door het fort van 
Breendonk beschoten. De Duitsers achtervolgden de Belgen niet maar namen Ka-
pelle-op-den-Bos in bezit en die namiddag werd het hele dorp, inclusief de kerk – 
naar men zegt uit wraak om de geleden verliezen - in de as gelegd. Eerlijkheidshalve 
moeten we daar aan toevoegen dat al tijdens de voorafgaande gevechten heel wat 
huizen in brand waren geschoten. 
De andere twee colonnes waren zo onvoorzichtig om niet uit het schietbereik van de 
forten te blijven. Opeens en totaal onverwacht stonden ze in de bietenvelden voor de 
draadversperring. Ze werden daar door het geschut van de forten hevig onder vuur 
genomen en ze leden daar – ook en vooral naar eigen zeggen – zeer zware verlie-
zen. Het was dan al 3 uur in de namiddag. 
 

Getuigenis van aalmoezenier Hénusse van de 84ste batterij artillerie. 
“De 16de gemengde brigade begaf zich op de smalle weg die uitgaf op de fortenlinie. Om 
12u30 maakte ze zich gereed om een verzamelpositie in te nemen toen opeens 4 ontplof-
fingen weerklonken en schrapnells neerkwamen op de voorhoede van de artillerie; ze 
sloegen in rondom de commandant van de groep die zijn cyclist vermorzeld zag neerval-
len, mannen verwond worden en paarden neertuimelen of weghollen. De ontsteltenis was 
groot. De verklaring kwam snel; de vijand deed een onverhoedse aanval op het dubbele 
interval Breendonk-Letterheide-Liezele. De artillerie kreeg het bevel om snel de ingerich-
te defensieve stellingen in de intervallen te gaan bezetten…  
… Terwijl de batterijen snel hun posities opzochten, begaven de commandanten zich niet 
minder snel naar hun observatieposten. Deze van de commandant van de 83ste batterij 
was ideaal. Op 9 meter hoogte was tussen 2 populieren een platform gemaakt dat door 
een borstwering beschermd was; het kon via een enorme ladder bereikt worden. Het was 
ruim en stevig zoals het paste voor de imposante man die er gebruik moest van maken. 
Toen deze er aankwam floten de kogels reeds van alle kanten en ontploften grote schrap-
nells boven op de forten. Vanaf dat moment was het duidelijk dat de Duitsers massaal de 
aanval forceerden zonder voorafgaandelijke voorbereiding door hun artillerie. 
De commandant klom snel in zijn rek en begon de horizon met zijn verrekijker af te speu-
ren. In de richting van Breendonk was het schutveld, voor de fortenlijn, over een diepte 
van ongeveer 800 meter ontruimd; alle huizen, behalve 1, waren afgebroken. Verderop, 
op het achterplan, geïsoleerde boerderijen, de toegangswegen tot het Dorp, mijten en 
bosjes bomen; op het voorplan, immense velden vol 1 meter hoge asperges. 
Plotseling kwam er beweging op de weg naar het dorp: een vijandelijke colonne naderde 
vanaf die kant... Ze splitste zich in kleine groepjes die de potentiële schuilplaatsen op-
zochten... Dit was het moment om de telefoon te grijpen en de batterij die zich ginder, 
1700 meter verderop, bevond te bevelen om het vuur te openen... Maar helaas! De tele-
foon was ontmanteld vanwege de voorziene verkenning van deze morgen.. 
De ogen van de commandant bewogen zich van de naderende vijand naar de vlakte waar 
de telefonisten met de ontrolde draad moesten verschijnen... Maar hij zag alleen maar het 
groene gras en de verzengende zon... Tenslotte kon hij het niet meer uithouden. Hij klau-
terde van zijn observatiepost, hierbij begroet door een vlucht kogels die alleen maar wat 
boomtakken beschadigde, holde naar zijn paard dat in het bosje achteraan verscholen 
was en ging op zoek naar de telefonisten. Daar waren ze. De kogels floten en ketsten af 
op de sporten van de brede ladder... En opnieuw stond de waarnemer op zijn post. Maar 
deze keer lag hij plat op de buik op het platform en nerveus speurde zijn verrekijker de 
reeds vertrouwde horizon af. Achter de geïsoleerde boerderijen, achter de mijten nader-
den dicht aaneengesloten vijandelijke colonnes; op de voorgrond kropen schutters slui-
pend naar de aspergevelden. Voorzeker zaten ze daar al met honderden te krioelen, men 
voelde dat aan... 
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Zouden die telefonisten dan nooit komen? Arme duivels, als ze maar niet zelf geraakt wa-
ren!... Nee, daar waren ze. Op 500 meter afstand staken ze de spoorweg over...  
De minuten duurden oneindig lang... Eindelijk stonden de telefonisten aan de voet van de 
ladder; de verbinding werd gelegd en het eerste order werd als de bliksem gegeven... Er 
verstreken enkele seconden en daar kwam het antwoord; 4 grommende schrapnells ont-
ploften boven de asperges, op de goede hoogte. De stortbuien volgden elkander op, be-
sproeiden en doorboorden de velden waarin de Moffen krioelden. Doorheen zijn verrekij-
ker zag de commandant afgrijselijke dingen in de lucht vliegen... armen, benen en ge-
helmde hoofden... 
Na de aspergeplanten was het de beurt aan de boerderijen. Splinterobussen kwamen er 
als de bliksem op neer en deden branden ontstaan. Desondanks bleven de kogels rondom 
de observatiepost fluiten. Blijkbaar lagen er nog ergens schutters in hinderlaag en wer-
den ze verbitterder. De commandant zocht hen en vond hun waarschijnlijke positie; het 
was het enige huis, langs de baan van Breendonk naar Lippelo, dat de genie niet vernie-
tigd had en waarin, twee uur geleden, plotseling gaten verschenen waren. Wat te doen? 
…. Minder dan 10 minuten later opende het fort het vuur op het huis en, bij de derde in-
slag, brandde het als een toorts waarna het in een immense ruiker vonken instortte... De 
commandant zocht terug zijn luchtpost op, maar het feest was afgelopen; de wegen waren 
leeg, de aspergeplanten, waarheen zijn verrekijker steeds opnieuw getrokken werd, be-
wogen niet meer; in de verte voltooiden de in brand gestoken hoeven hun rokende dood-
strijd; het kanon bulderde nog slechts als een zich verwijderend en uitstervend onweer. 
Ginder, achter het dorp van Breendonk, kon men de ongeordende aftocht vermoeden van 
de Moffen, die hun kanonnen redden, hun gekwetsten meesleepten, en die renden om hun 
schaamte te verbergen... 

 
De Duitse regimenten sloegen inderdaad in paniek en totale wanorde op de vlucht 
om zich in Londerzeel opnieuw te gaan formeren. 
Een Duitser van het 26e RIR (bij Liezele) schreef in zijn dagboek: “Dat het regiment 
nog verhoudingsgewijs ongeschonden kon terugkeren, hebben we in de eerste 
plaats aan de laksheid van de Belgen, die ons niet achterna zaten, te danken.”  
En een verslaggever van het 35ste RIR (bij Breendonk) noteerde: “Door het vuur van 
het vijandelijke afweergeschut, van talrijke machinegeweren en van uitgezette ver-
dedigingslijnen, leed het regiment grote verliezen.” 
 
Cijfers over de Duitse verliezen van die dag variëren sterk al naargelang van de bron. 
In ieder geval werden in het lazaret en de school te Londerzeel die avond en nacht 
honderden gewonden verzorgd. We denken aan de voorzichtige kant te blijven door 
te stellen dat 2000 Duitsers voor Kapelle-op-den-Bos, Breendonk en Liezele het le-
ven lieten en dat 3000 à 4000 militairen werden gekwetst. De verliezen van het Bel-
gisch leger waren verhoudingsgewijs bijzonder klein. 
 
Van de late namiddag tot in de vroege ochtend van de volgende dag kwamen de 
Duitsers in kleine verspreide groepjes en met hun talrijke gewonden in Londerzeel 
aan. “Voor elke afzonderlijke man die zich terug aandiende, heerste er grote vreug-
de”, schreef dokter Arnoldi van het 35ste RIR. 
 
Terwijl de forten zonder ophouden bleven schieten – meer om te laten horen dat ze 
er nog waren dan om werkelijk iets te raken – verbleven 7 volledige Duitse regimen-
ten tussen Londerzeel-dorp en Slozen. Natuurlijk werd alles geplunderd wat er te 
plunderen viel. Vooral de Mariniers divisie was daarbij zeer actief. De voorraad gijze-
laars van de voormiddag, die sterk was uitgedund omdat velen waren kunnen ont-
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snappen, werd met 80 andere Londerzeelse mannen aangevuld. Dikwijls werd ermee 
gedreigd om gijzelaars te executeren en het dorp in brand te steken. Het eerste drei-
gement werd gelukkig niet uigevoerd en het tweede slechts in zeer beperkte mate. 
De bedenking dat hun gewonden in het dorp verpleegd werden zal de Duitsers onge-
twijfeld wel tegengehouden hebben. Om vier uur ’s morgens werden de meeste bur-
gergevangenen vrij gelaten... Met uitzondering van 13 mannen uit Londerzeel en 4 
uit Breendonk, die de volgende dag naar het kamp van Soltau werden gevoerd, waar 
ze pas in de lente van 1915 uit terugkeerden. 
 
De volgende dag trokken de Duitsers naar het westen. In Londerzeel was voorlopig 
het grootste leed geleden. Elders niet. Omdat het fort van Breendonk, dat al voor de 
oorlog een vrij schutsveld had gekregen, na deze eerste test betere resultaten – 
meer Duitse naamplaatjes – kon voorleggen dan dat van Liezele, werd die dag heel 
Liezele door het Belgisch leger plat gebrand. De bewoners die nog thuis waren kre-
gen zelfs de kans niet om hun goederen in veiligheid te brengen. 
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28 en 29 september 
MISLUKTE 3de UITVAL EN DUITS TEGENOFFENSIEF 

 
Op 26 september wilde het Belgische leger een 3de grote uitval uit Antwerpen (dit-
maal richting Dendermonde en Aalst) ondernemen. Het was een misrekening want 
men werd met een intussen aanzienlijk versterkte Duitse legermacht geconfronteerd.  
De gevechten die op 26 en 27 september plaats hadden in Lebbeke, Opwijk, Bug-
genhout en Buggenhout-Opstal eindigden met de terugtrekking van de Belgische 
eenheden die hierop stellingen achter de verhoogde berm van de spoorlijn Meche-
len-Dendermonde in gingen nemen 
Op 27 en 28 september "veroverden" de Duitsers het niemandsland ten zuiden van 
de spoorlijn, inclusief het intussen quasi lege Steenhuffel. Aanvallen op de spoorlijn 
zelf konden voorlopig worden afgeslagen. Dat gebeurde door - vanaf het zeekanaal 
Brussel-Rupel en van oost naar west -  cyclisten, speciale compagnies van de 3de 
legerafdeling (vooral het 2de regiment Lansiers), een Engelse gepantserde trein (op 
de aftakking van de spoorlijn naar Boom en Antwerpen-Zuid), de voorposten van het 
pas in de sector aangekomen 12de Linieregiment, de Carabiniers, en nog verder naar 
het westen, in Buggenhout en Baasrode, de Grenadiers.  
De twee regimenten Jagers te voet (het 3de en het 4de), die tot dan dit gebied be-
waakt hadden, waren de vorige dag naar het westen opgeschoven. 
Een detail: de verdedigers van de spoorwegberm werden door het geschut van de 
forten van Liezele en Breendonk ondersteund. Daarbij zijn vele huizen in Londerzeel 
(zoals het klooster), Malderen en Steenhuffel (zoals de brouwerij) tegen de vlakte 
gegaan.  
 

6de Legerafdeling 3de Legerafdeling 
Grenad Carabiniers 12de Linieregiment 11e L 

 
13e Ersatz Infanterie Brigade 33e Ersatz Infanterie Brigade 1e Matroz. 

Artil. Reg. 
4e Ersatz Divisie Marine Div. 

 
In de loop van de avond van de 28ste september werd verdediging van de spoorlijn - 
zowel ten westen als ten oosten van het station van Londerzeel - op last van de Ge-
nerale Staf - zonder slag of stoot opgegeven. De commandanten van de troepen in 
kwestie, die wellicht onterecht van oordeel waren dat de berm een verdedigbare po-
sitie was, begrepen dat niet en waren niet op de hoogte van het feit dat er ondertus-
sen besloten was om Antwerpen niet te verdedigen maar om het veldleger naar de 
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IJzer te laten ontsnappen om aansluiting bij de geallieerden te zoeken. De forten 
werden in staat geacht om lang genoeg stand te kunnen houden om dit plan te laten 
lukken. 
De eerste Belgische verdedigingslinie werd nu gevormd door de "Grote Wachten" die 
bemand werden door de pelotons van de Carabiniers en van het 12de Linieregiment 
die zich ten noorden van de spoorlijn in het veld hadden ingegraven... De Duitsers 
hielden zich vooralsnog schuil ten zuiden van de spoorlijn: de 13de Ersatz Infanterie 
Brigade ter hoogte van Buggenhout en het station van Malderen, De 33ste Ersatz In-
fanterie Brigade ter hoogte van Steenhuffel, Londerzeel en Ramsdonk. Bij Kapelle-
op-den-Bos, langs het kanaal Brussel-Willebroek lag het 1ste Matrozen Artillerie Re-
giment. Al deze troepen waren voorzien van zwaar geschut. 
 
De volgende ochtend – 29 september - vielen de Duitsers de Grote Wachten ten 
noorden van de spoorlijn in alle hevigheid aan. Rond 7 uur kwam de artillerie in actie. 
En om 8 uur begon de aanval van de infanterie over 4 verschillende fronten: 
1. Malderen en Opdorp. 
2. Sneppelaar (grens Malderen-Londerzeel). 
Hoewel zowel de Duitsers als de Grenadiers en Carabiniers daarbij een aantal men-
sen verloren, gaan we hier vandaag niet verder op in. (meer hierover is te vinden in 
de brochure “De Slag van Londerzeel” (volgt), 
 

 
 

3. Londerzeel - Blauwenhoek, Provinciale baan. 
Via het Drietorendomein, Ursene en het station trok een deel van de Duitse 33de Er-
satz Brigade richting Blauwenhoek. Daar kwam de loopgracht van de Grote Wacht 4 
van het 12de Linieregiment onder vuur te liggen. De boerderij waarop een deel van de 
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4de compagnie van het 2de bataljon zich had verschanst werd eveneens door obus-
sen getroffen en schoot in brand. 
Kort na 9 uur gaf commandant Grossmann zijn mannen het bevel om zich via de 
Provinciale Baan in kleine groepjes naar Sint-Jozef terug te trekken. Onderweg wer-
den ze tot hun verbazing geconfronteerd met de mariniers van het 1ste Matrozen Artil-
lerie Regiment die in het veld tussen Neeravert en de Pikstraat (op een afstand van 
400 m., in 3 rangen en gevolgd door hun officieren te paard) in hun richting oprukten. 
Er volgde een vuurgevecht...  
Langs de Provinciale Baan, waar slechts een ondiepe gracht de vluchtende soldaten 
enige beschutting bood, vielen aan Belgische kant 8 doden. Een van hen was com-
mandant Bernard Grossmann, die volgens de verklaring van één van zijn soldaten te 
struis gebouwd was om in de gracht dekking te kunnen vinden en van op de kassei 
het terugtrekken coördineerde.  
4. Neeravert - Kanaal 
Terwijl de Duitsers van de 13de en 33ste Ersatz Infanterie Brigades de Grote Wachten 
van de Carabiniers op Sneppelaar voor hun rekening namen en de Grote Wacht van 
het 12de Linieregiment op de Blauwenhoek bedreigden, bestookte een ander deel 
van de 33ste Ersatz Infanteriebrigade vanuit het park van het kasteel van Ramsdonk 
de Grote Wachten aan het Vinneken, de Molenhoek en Neeravert. Omdat die daar-
om hun aandacht hoofdzakelijk naar het zuiden (de spoorlijn) richtten werden ze to-
taal verrast door de snelle opmars van de mariniers van 1ste Matrozen Artillerie Re-
giment die langs de oever van het kanaal van Willebroek de linkerflank van het 12de 
Linie aanvielen. 
Vanaf 7u40 lag de grote wacht in Tisselt onder vuur en om 8u10 trok deze zich terug. 
Even later werd de grote wacht op het Vinneken door een voltreffer van bevriende 
artillerie tot de aftocht gedwongen. Om 8u30 moest ook de grote wacht van de Mo-
lenhoek zich terugtrekken (Duitse bronnen suggereren echter dat deze zich in zijn 
geheel aan de Duitsers heeft overgegeven). 
Aldus waren de 2 pelotons op Neeravert in de linkerflank niet meer gedekt. Vele ge-
tuigenissen tonen aan dat ze, niet wetend wat er op de Molenhoek was gebeurd, kort 
na 9 uur volledig werden overrompeld. 
Toen de mariniers om 9u45 de mannen van commandant Grossmann aan de Blau-
wenhoek onder vuur namen hadden ze, op Neeravert alleen, al 47 gesneuvelde of 
dodelijk gewonde Belgische soldaten achtergelaten. In de sector Kanaal-
Blauwenhoek sneuvelden die dag 128 soldaten en officieren van het 12de Linieregi-
ment. 
 

Omdat weinigen het verhaal konden navertellen zijn echte ooggetuigenverhalen over de 
gevechten op Neeravert schaars. Hieronder volgen er toch een paar. 
“Des morgens om 4 à 5 uur waren de Duitsers aan het schieten met de kanons; maar 
rond 7 à 8 uur was het volle slag. De Duitsers kwamen af. Iedereen die uit de loopgracht 
stapte sneuvelde. Onze compagnie was verwoest. Commandant Grossmann en de Luite-
nant waren dood. Ik en alle andere mannen lagen daar om te sterven.” Jozef Van den 
Haute, soldaat bij het 12de Linieregiment, gewond te Neeravert en krijgsgevangen wegge-
voerd naar Duitsland. 
“Bij het gloren van de ochtend komt mijn kameraad, estafette Laruelle, ons helemaal bui-
ten adem,smeken om onze kompanen ter hulp te snellen. Te laat helaas. Al mijn vrienden 
waren op het slagveld gebleven.  
Beide pelotons waren gedecimeerd. Wat een verschrikkelijke slachting! De volgende dag 
werd er appel gehouden voor wat er nog overschoot van mijn compagnie. Het was een 
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complete ramp. Ik durf het getal van hen die achtergebleven zijn haast niet te noemen. Al-
lemaal kameraden. Al mijn vrienden van de klas van 1913...Dat was in Londerzeel Sint-
Jozef.” Michel Monteyne, korporaal-klaroen 12de Linie 1ste bataljon, 2e compagnie. 
“Nooit, zelfs niet tijdens de slag aan de IJzer,hoorden we nog zoveel kogels om onze oren 
fluiten.” Kapitein-commandant Labeau, 12de Linie, 1ste Bataljon, 3de compagnie 

 
's Middags rustten de veroveraars uit in het dorp van Sint-Jozef. De Duitse infanterie 
besloot - om niet te dicht onder het geschut van de forten te komen - de verslagen en 
zich terugtrekkende Belgen niet verder te achtervolgen. Maar hun artillerie zweeg 
niet. In Breendonk, voor de draadversperring die het fort van de ervoor liggende zone 
afschermde, en waarin slechts een smalle doorgang was gemaakt, kwamen nog vele 
Belgen door obus-scherven om het leven. 
 
Op 29 september werd Londerzeel bezet gebied. Het slagveld van Neeravert werd 
bewaakt door het Duitse Rode Kruis dat eerst de eigen doden en gekwetsten (want 
die waren er ook) afvoerde. De volgende dag werden ook Belgische zwaargewonden 
opgepakt en naar het hospitaal te Brussel gevoerd. Drie andere Belgische gekwets-
ten slaagden er in om zich op de nabijgelegen boerderij Verhoeven te verschuilen. 
Op 2 oktober werden ze ontdekt en via het Duitse Lazaret van Merchtem naar Duits-
land gevoerd. Een andere gewonde, korporaal Jacques Masson uit Luik, werd door 
achtergebleven bewoners van Sint-Jozef gevonden en verzorgd.  
De Belgische doden bleven een paar dagen op het slagveld liggen. Op 1 en 2 okto-
ber begroeven drie niet gevluchte Londerzelenaars, die samen met vele anderen 
door de Duitsers waren opgepakt, de lijken langs de Provinciale Baan en op Neera-
vert.  

 
Het Belgisch leger trok zich terug binnen de fortengordel. Antwerpen viel uiteindelijk 
op 10 oktober. Intussen was het ons veldleger wel gelukt om de Schelde over te ste-
ken en de IJzer te bereiken. 
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JUFFER ORIANNE VAN LONDERZEEL 
 
Het volk van Londerzeel en Londerzeel Sint-Jozef, dat tijdens de aanval van 29 sep-
tember grotendeels zijn toevlucht binnen de fortengordel had gezocht, keerde na de 
val van de forten geleidelijk terug naar huis. Zo ook Jeanne Caroline Charlotte ORI-
ANNE, de ongetrouwde dochter van een rijkswachtofficier, die na de dood van haar 
ouders in Londerzeel op het buitengoed "Villa Cara" was blijven wonen. Toen ze 
midden oktober het slagveld passeerde besloot ze om al die slecht begraven en 
anonieme doden een naam en een waardig soldatengraf te geven. 
Met de hulp van haar buurvrouw en de broers Broothaers (allemaal schrijnwerkers) 
en onder toezicht van de Duitse autoriteiten werd vanaf 5 november het slagveld van 
Neeravert systematisch onderzocht, werden de lichamen opgegraven, gewassen, 
wanneer mogelijk geïdentificeerd, in een houten kist gelegd en overgebracht naar de 
tuin van de pastorij van Londerzeel Sint-Jozef, waar ze herbegraven werden. Daarna 
werd dit werk op vele andere slagvelden verder gezet… In Breendonk, Willebroek, 
Tisselt, Kapelle-op-den-Bos, Zemst, Zemst-Laar, Wolvertem, Westrode, Imde, Cam-
pelare, Schiplaken, Puurs, Heffen, Peisegem, Merchtem, Eppegem, Weerde ... Op 
18 maanden tijd werden door de ploeg van Orianne bijna 3000 Belgische soldaten 
herbegraven; meer dan de helft ervan werd ook geïdentificeerd. 
Op 6 maart 1916 werd Orianne door de Duitsers gearresteerd. De reden is onduide-
lijk. Kwam ze te veel in betrekking met het Belgische Leger? Smokkelde ze brieven 
uit Frankrijk naar bezet gebied? Of had ze Belgen 'die door de draad gekropen wa-
ren' geholpen. Het officiële verslag spreekt van hoogverraad. Ze verbleef een jaar in 
Brusselse gevangenissen en werd dan naar Duitsland gestuurd. Begin 1918 werd ze 
vrijgelaten en keerde ze naar Londerzeel weer. 
Nog voor 1914 ten einde was had Orianne al voor een monument in Neeravert ge-
zorgd. Tijdens haar gevangenschap regelde ze per briefwisseling en met de hulp van 
haar buren Marie Moens, en steenkapper Praille de oprichting van monumenten in 
Imde, Breendonk, Tisselt, Mariekerke, Sint-Amands, Puurs, Eppegem en Elewijt 
Na haar vrijlating verzamelde ze - onder meer door de verkoop van postkaarten en 
met bedelbrieven in kranten - verdere fondsen voor kleine en grote monumenten in 
Londerzeel (Blauwenhoek), Beigem, Ruisbroek (1919), Imde, Leest, Oppuurs, Kapel-
le-op-den-Bos, Wolvertem, Peisegem (1920), Steenhuffel, Puurs, Mariekerke (1921), 
Tisselt, Zemst (1922), Beringen, Paal, Koersel, Houtem (1923), Weerde (1924), Lie-
zele (1928), Eppegem (1934). Deze lijst is niet volledig. 
(Meer over juffer Orianne is te vinden in een volgend artikel.) 
 
Copyright: Louis De Bondt, Francis Hallemans en Louis De Boeck, Londerzeel 2007. 
Veel meer informatie in het boek “De grote oorlog in de regio Londerzeel”, Louis De 
Bondt en Francis Hallemans, 1999 en in de bijgewerkte 2de druk, verschenen in 
2008, onder de titel “1914-1918 in Londerzeel en Noordwest-Brabant.  
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DE SLAG VAN LONDERZEEL 
 

Francis Hallemans – Louis De Boeck – Louis De Bondt 
 

Eerder in brochurevorm uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van de slag van Londerzeel op 29 september 
2004 

 
 

29 SEPTEMBER 1914 
 

 

 
 

  

 
Boven links: een artistieke impressie van het soldatenkerkhof te Londerzeel Sint-Jozef. 

Boven rechts: het monument te Neeravert (beide tekeningen van Louis De Boeck) 
 

 
Research: Francis Hallemans 
Tekst en Lay-out: Louis De Bondt 
Illustraties: Louis De Boeck 
29 september 2004 
 
Met dank aan: 
- Gemeentebestuur Londerzeel 
- De Vriendenkring van het 12de Linieregiment, Spa 
- Ministerie van Defensie, dienst Oorlogsgraven 
- Ministerie van Defensie, notariaat van het Stamboek 
- Nationale Oudstrijdersbond Groot-Londerzeel 
- Robert De Roeck, Turnhout 
- De families van de gesneuvelden en gekwetsten van het 12de Linie 
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Deze brochure werd uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van de 90ste 
verjaardag van de slag van Londerzeel. 
De hierna beschreven gebeurtenissen zijn een zeer summiere samenvatting van 
de informatie uit het boek "De Grote Oorlog in de Regio Londerzeel" van de-
zelfde auteurs, uitgegeven in 1999. 
 

De slag van Londerzeel was slechts een van de vele veldslagen die op dinsdag 
29 september 1914 het begin inluidden van de Duitse aanval op de vesting Ant-
werpen. 
 
Bij het gloren van de ochtend komt mijn kameraad,  
estafette Laruelle, ons helemaal buiten adem, 
smeken om onze kompanen ter hulp te snellen. 
Te laat helaas. Al mijn vrienden waren op het slagveld gebleven.  
Beide pelotons waren gedecimeerd.  
Wat een verschrikkelijke slachting! 
De volgende dag werd er appel gehouden  
voor wat er nog overschoot van mijn compagnie. 
Het was een complete ramp. Ik durf het getal  
van hen die achtergebleven zijn haast niet te noemen.  
Allemaal kameraden. Al mijn vrienden van de klas van 1913... 
Dat was in Londerzeel Sint-Jozef.  
Michel Monteyne, korporaal-klaroen  
12de Linie 1ste bataljon, 2e compagnie. 
 
 
Nooit, zelfs niet tijdens de slag aan de IJzer, 
hoorden we nog zoveel kogels om onze oren fluiten.  
Kapitein-commandant Labeau 
12de Linie, 1ste Bataljon, 3de compagnie 
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4 augustus 1914 - DE DUITSE INVAL 
 
Omdat het neutrale België de troepen van keizer Wilhelm de gevraagde doorgang naar Frank-
rijk niet wilde verlenen, staken deze in de morgen van 4 augustus 1914, na een ultimatum 
maar zonder eigenlijke oorlogsverklaring, de Belgische grens over bij het plaatsje Gemme-
nich. 
Nog tijdens de nacht van 4 augustus werd de fortengordel rond Luik aangevallen. Vooral op 5 
augustus werd er daar zwaar gevochten. Bij de vele doden van die dag waren ook 3 soldaten 
uit Londerzeel en 1 uit Steenhuffel. 
 
In de loop van de avond van 6 augustus gaf het Belgische veldleger de strijd rond Luik op en 
vervoegde het de hoofdlegermacht in de vierhoek Tienen-Leuven-Perwez-Waver. Het ves-
tingsleger bleef in de forten 1.. 
 

HET BELGISCHE VELDLEGER NAAR ANTWERPEN 
 
Gedurende de tweede oorlogsweek kwam het geregeld tot een treffen tussen het Belgische 
veldleger dat zich terugtrok naar de fortengordel rond Antwerpen en de Duitsers die het ach-
terna zaten. Op 12 augustus werd er gevochten in Halen bij Diest, op 18 augustus opnieuw te 
Halen en bij Sint-Margareta-Houtem, op 19 augustus te Aarschot 
 
Die terugtrekking naar Antwerpen was reeds lang voor het uitbreken van de oorlog voorzien. 
In die stad was alles in gereedheid gebracht om leger en administratie te herbergen. Er bevond 
zich voor 2 jaar mondvoorraad. Bovendien werd ze verdedigd door 19 grote en 15 kleine for-
ten. De buitenste fortengordel bestond onder meer, wat onze regio betreft uit de forten van 
Bornem, Liezele en Breendonk. 
 
De bedoeling was simpel. Terwijl het Belgische leger de zone verdedigde tussen de grens van 
(het neutrale) Nederland en de Schelde konden de Franse troepen zich opstellen aan de 
noordwestgrens van hun land (Straatsburg, Marne). Gehoopt werd dat de Britten de tussenlig-
gende zone (West- en Oost-Vlaanderen) zouden afschermen zodat het oprukkende Duitse 
leger Parijs niet zou kunnen bereiken. 
 

20 augustus 1914 - LONDERZEEL IN NIEMANDSLAND 
 
Op 20 augustus werd het niet verdedigde Brussel door de Duitsers bezet en nog dezelfde dag 
werden er door Ulanen verkenningen uitgevoerd. Onder meer in Nieuwenrode en Londerzeel 
werd daarbij op Belgische troepen gestoten. 
Verder naar Antwerpen trekken werd als niet opportuun en zelfs overbodig beschouwd. Als 
gevolg hiervan ontstond een frontlijn (en aanvoercorridor voor de Duitse troepen die verder 
naar Frankrijk oprukten) van Aarschot, over Leuven (Pellenberg), Vilvoorde, Wolvertem en 
zo verder naar het zuiden, richting Bergen. 
 
Vanaf 20 augustus lag Londerzeel in het niemandsland. Een klein aantal kilometers naar het 
zuiden (Grimbergen, Meise, Wolvertem, Asse) lag bezet gebied. Weinige kilometers naar het 
noorden, in en voorbij de forten van Liezele en Breendonk bevond zich het voltallige Belgi-
sche leger. 
Telkens wanneer eenheden van deze legers zich te ver in dat niemandsland waagden werd er 
slag geleverd. 

                                                
1 Het laatste fort viel op 17 augustus. Vestingsleger trok zich terug naar Namen (dat viel op 23 augustus) want 
de Duitsers waren intussen al, het veldleger volgend, naar het noorden opgerukt 
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Zo leden de Belgen zware verliezen tijdens de slag van Imde (tussen Londerzeel en Wolver-
tem) (24 augustus) en werden de Duitsers bloedig verrast toen een grote verkenning tussen 
Londerzeel en Breendonk hen op 4 september in het schutsveld van de forten bracht. 
 

 
De situatie vanaf 20 augustus. Tot 28 september zou die weinig veranderen 
 

DE 1ste en 2de UITVAL VAN HET BELGISCHE LEGER 
 
Terwijl het Belgische leger (vruchteloos) wachtte op de Engelsen om de bres tussen Antwer-
pen en Noord-Frankrijk op te vullen moest het zijn ambities beperken tot het ontregelen van 
de bevoorradingslijnen van de Duitse troepen die richting Marne trokken.  
Een eerste keer gebeurde dat door een massale uitval op 24, 25 en 26 augustus. Daarbij 
kwam het tot (hoofdzakelijk voor de Belgen) bloedige gevechten in onder meer Imde (24 au-
gustus), Zemst, Weerde, Elewijt, Vilvoorde, Wespelaar (25 augustus) en Beigem (26 augus-
tus). 
 
Een tweede massale uitval uit de fortengordel gebeurde tussen 9 en 12 september. Er waren 
kleinere schermutselingen in onze streek maar de belangrijkste gevechten vonden opnieuw 
plaats ten oosten van het kanaal van Willebroek: Beigem, Hofstade, Haacht, Elewijt, Eppe-
gem... 
 
Tussen 6 en 9 september werd er aan de Marne hevig gevochten en werd de Duitse opmars 
door de geallieerden tot staan gebracht. Nog tijdens deze veldslag besloot het Duitse opperbe-
vel om de fout die het gemaakt had - het Belgische leger in Antwerpen ongemoeid laten - te 
herstellen door Antwerpen uit te schakelen. Op 9 september kreeg generaal von Beseler het 
bevel om de stad te veroveren. 
Vanaf 22 september tot 25 september werd te noorden van Brussel (tussen Schelde en kanaal 
van Willebroek) de 4de Ersatz divisie versterkt en uitgebouwd met troepen die uit Lotharingen 
teruggetrokken werden. 
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DE MISLUKTE DERDE UITVAL VAN HET BELGISCHE LEGER 
 
Op 26 september wilde het Belgische leger een 3de grote uitval uit Antwerpen (ditmaal rich-
ting Dendermonde en Aalst) ondernemen. Het was een misrekening want men werd met een 
intussen aanzienlijk versterkte Duitse legermacht geconfronteerd.  
De gevechten die op 26 en 27 september plaats hadden in Lebbeke, Opwijk, Buggenhout en 
Buggenhout-Opstal eindigden met de terugtrekking van de Belgische eenheden die hierop 
stellingen achter de verhoogde berm van de spoorlijn Mechelen-Dendermonde in gingen ne-
men 
 

DE DUITSE AANVAL OP ANTWERPEN 
 
Op 27 september "veroverden" de Duitsers het niemandsland ten zuiden van de spoorlijn, in-
clusief het intussen quasi lege Steenhuffel. Aanvallen op de spoorlijn zelf konden voorlopig 
worden afgeslagen.  
Op 28 sept. werd de berm door volgende legerafdelingen verdedigd: 
- Sectie Kapelle-op-den-Bos - Londerzeel Station: cyclisten en speciale compagnies van de 

3de legerafdeling (vooral het 2de Reg. Lansiers). Deze vervingen het 4de en 3de Regiment 
Jagers te Voet die opschoven richting Dendermonde. Achter deze 'lichte' troepen, tussen 
de spoorlijn en de forten van Breendonk en Liezele, was die dag ook het 12de Linieregi-
ment aangekomen. 

- Sectie Londerzeel Station - Malderen Lemmeken: het 2de Regiment Carabiniers (al op 26 
september ter plaatse gekomen). 

- Sectie Malderen Lemmeken - Malderen Station (Boeksheide): het 1ste Regiment Carabi-
niers (ter plaatse gekomen op 26 september). 

- Sectie Malderen Station - Buggenhout Station: het 3de Regiment Jagers te Voet (dezelfde 
dag vanuit Londerzeel aangekomen). 

- Sectie Buggenhout Station - Baasrode: de Grenadiers. 
 
In de loop van de avond van de 28ste september werd de bewaking en verdediging van de 
spoorlijn - zowel ten westen als ten oosten van het station van Londerzeel - op last van de 
Generale Staf - zonder slag of stoot opgegeven. De commandanten van de troepen in kwestie, 
die wellicht onterecht van oordeel waren dat de berm een verdedigbare positie was, begrepen 
dat niet en waren niet op de hoogte van het feit dat het opperbevel ondertussen besloten had 
om Antwerpen niet te verdedigen maar om het veldleger naar de IJzer te laten ontsnappen en 
daar bij de geallieerden in Noord-Frankrijk aansluiting te zoeken. De forten werden in staat 
geacht om lang genoeg stand te kunnen houden  om dit plan te laten lukken. 
 
In de nacht van 28 op 29 september werd de eerste Belgische verdedigingslinie nu gevormd 
door de "Grote Wachten" die bemand werden door de pelotons van de Carabiniers en van het 
12de Linieregiment die zich ten noorden van de spoorlijn in het veld hadden ingegraven...  
 
De Duitsers hielden zich vooralsnog schuil ten zuiden van de spoorlijn: de 13de Ersatz Infante-
rie Brigade lag voor Buggenhout-bos en maakte zich klaar voor een aanval richting Opdorp 
via de spoorwegoverwegen aan de stations van Buggenhout en Malderen-Boeksheide.  
De 33ste Ersatz Infanterie Brigade bevond zich onder meer bij kasteel Drietoren, (aan de 
spoorwegovergang van Ursene) en ter hoogte van het park van het kasteel van Ramsdonk.  
Bij Kapelle-op-den-Bos, langs het kanaal Brussel-Willebroek bevond zich het 1ste Matrozen 
Artillerie Regiment. Al deze troepen waren voorzien van zwaar geschut. 
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6de Legerafdeling 3de Legerafdeling 
Grenad. Carabiniers 12de Linieregiment 11e L 

 
13e Ersatz Infanterie Brigade 33e Ersatz Infanterie Brigade 1e Matroz. 

Artil. Reg. 
4e Ersatz Divisie Marine 

Divisie 
Sneppelaar - W1/1C Grote Wacht 1 van het 1ste Reg. Carabiniers. 
Blauwenhoek - W4/II/12L - Grote Wacht 4 van het 12de Linie (2e Bataljon, 4e Compagnie) 
Neeravert - 2p/I/12L - 2 pelotons van het 12de Linie (1e Bataljon , 2e Compagnie) 
Molenhoek - W1/I/12L - Grote Wacht 1 van het 12de Linie (1e Bataljon, 1e Compagnie) 
Vinneken - W2/I/12L - Grote Wacht 2 van het 12de Linie (1e Bataljon, 4e Compagnie) 
Tisselt - W3/I/12L - Grote Wacht 3 van het 12de Linie (1e Bataljon, 3e  Compagnie) 
 

 
DE SLAG VAN LONDERZEEL 

 
De volgende ochtend vielen de Duitsers de Grote Wachten ten noorden van de spoorlijn in 
alle hevigheid aan. Rond 7 uur kwam de artillerie in actie. En om 8 uur begon de aanval van 
de infanterie over 4 verschillende fronten 2 
 

Deel 1 - Malderen Boeksheide, Holstraat en Opdorp. 
 
Rond 8 uur viel een deel van de 13de Ersatz Infanterie Brigade (de Pionier compagnie) aan 
over Malderen-Boeksheide, richting Holstraat en Opdorp en kwam aanvankelijk onder vuur te 
liggen van de Grote Wacht nr. 3 van het 1ste bataljon van het 1ste Regiment Grenadiers. 
Daarbij kwamen tussen Malderen en Opdorp minstens 18 Duitsers om het leven.  
Ook de zich terugtrekkende Belgen leden verliezen. In en net buiten Opdorp sneuvelden die 
voormiddag minstens 8 Grenadiers: Arthur De Meester uit Dendermonde, Emiel Kesseler uit 
Elsene, Jan Baptist Wouters, Stawitzki, Reucksomme, Augustin Vonèche, Etienne Terlinden 
(Adolphe Vandermeulen overleed 1 dag later). 
Deel 2 - Malderen Hof ten Broek en Sneppelaar. 
 
Rond 8 uur werden ook de Grote Wachten van de Carabiniers in de Broekstraat en op Sneppe-
laar via Ursene aangevallen door het 15de Ersatz Infanterie Bataljon Dessau (een deel van de 
13de Ersatz Infanterie Brigade). Het begon met een fusillade, de obussen volgden. 
Terwijl ze zich al schietend terugtrokken sneuvelden hier volgende Belgische Carabiniers: 
 
 

                                                
2 Belangrijke opmerking: we beperken ons hier tot een zeer korte samenvatting van wat er op het huidige grond-
gebied van Londerzeel gebeurde. Veel meer details zijn te vinden in "De Grote Oorlog in de Regio Londerzeel" 
van Louis De Bondt en Francis Hallemans. Op deze dag werden overigens alle voorposten van de gehele buiten-
ste fortengordel aangevallen. Het beleg van Antwerpen was begonnen. 
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- Eduard Josqui, hulponderluitenant, 1e Regiment Carabiniers, ° Gent 19-11-1877 
- Liévin Gustave Marie Vermeulen, 1e Regiment Carabiniers. 
- F.B. Lambert, 1e Regiment Carabiniers, ° Cuesmes  
- Demer Liévin, 1e Regiment Carabiniers, ° Oostakker. 
- Eduardus Hermanus Verhoeven, 3e Regiment Carabiniers, ° Nederokkerzeel 27-2-1887. 
 
 
Ofschoon de Duitsers alle tijd hadden om hun doden en gewonden af te voeren werden eind 
december 1914 op Sneppelaar (Londerzeelse kant) toch ook nog 4 graven van gesneuvelde 
Duitsers aangetroffen. In het lazaret van Merchtem stierven tussen 30 september en 5 oktober 
2 andere Duitsers die op Sneppelaar waren gekwetst. 
 

Deel 3 - Londerzeel - Blauwenhoek. 
 
Via het Drietorendomein, Ursene en het station trok een deel van de Duitse 33de Ersatz Briga-
de richting Blauwenhoek. Daar kwam de loopgracht van de Grote Wacht 4 van het 12de Linie-
regiment onder vuur te liggen. De boerderij waarop een deel van de 4de compagnie van het 2de 
bataljon zich had verschanst werd eveneens door obussen getroffen en schoot in brand. 
Kort na 9 uur gaf commandant Grossmann zijn mannen het bevel om zich via de Provinciale 
Baan in kleine groepjes naar Sint-Jozef terug te trekken. Onderweg werden ze tot hun verba-
zing geconfronteerd met de mariniers van het 1ste Matrozen Artillerie Regiment die in het veld 
tussen Neeravert en de Pikstraat (op een afstand van 400 m., in 3 rangen en gevolgd door hun 
officieren te paard) in hun richting oprukten. Er volgde een uitwisseling van schoten...  
Langs de Provinciale Baan, waar slechts een ondiepe gracht de vluchtende soldaten enige be-
schutting bood, werd 1ste sergeant Dassonville door een kogel getroffen en met een opgeëiste 
kruiwagen afgevoerd. Hij zou op 14 oktober in Antwerpen aan zijn verwondingen bezwijken. 
Marcel Dussart uit Lorcé overleed in Antwerpen op 30 september. Armand Coelembier uit 
Antwerpen, Emile Brasseur uit Landen, Jozef Bemelmans uit Mechelen aan de Maas, Charles 
Willems uit Antwerpen, Adolphe Gustin uit Borlon en commandant Bernard Grossmann uit 
Etterbeek, die de aftocht vanaf het midden van de baan coördineerde, werden eveneens ge-
raakt en stierven ter plaatse. Hun lijken werden achtergelaten. (Voor meer informatie over de 
gesneuvelden van het 12de Linieregiment verwijzen we naar de lijst die volgt). 
 

Deel 4 - sector Neeravert - Kanaal. 
 
Terwijl de Duitsers van de 13de Ersatz Infanterie Brigade de Grote Wachten van de Carabi-
niers op Sneppelaar voor hun rekening namen en de Grote Wacht van het 12de Linieregiment 
op de Blauwenhoek bedreigden, bestookten die van de 33ste Ersatz Infanteriebrigade vanuit 
het park van het kasteel van Ramsdonk de Grote Wachten aan het Vinneken, de Molenhoek 
en Neeravert. Omdat die daarom hun aandacht hoofdzakelijk naar het zuiden (de spoorlijn) 
richtten werden ze totaal verrast door de snelle opmars van de mariniers van 1ste Matrozen 
Artillerie Regiment die langs de oever van het kanaal van Willebroek de linkerflank van het 
12de Linie aanvielen 3. 
Vanaf 7u40 lag de grote wacht in Tisselt onder vuur en om 8u10 trok deze zich terug. Even 
later werd de grote wacht op het Vinneken door een voltreffer van bevriende artillerie tot de 
aftocht gedwongen. Om 8u30 moest ook de grote wacht van de Molenhoek zich terugtrekken 
(Duitse bronnen schijnen echter te suggereren dat deze zich in zijn geheel aan de Duitsers zou 
hebben overgegeven). 

                                                
3 Dit was een door de Duitsers in het begin van de oorlog veel toegepaste tactiek. Eerst werden de buitenste 
Grote Wachten opgerold; daarna werd alles wat er tussen lag "schoongeveegd". 
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Aldus waren de 2 pelotons op Neeravert in de linkerflank niet meer gedekt. Vele getuigenis-
sen tonen aan dat ze, niet wetend wat er op de Molenhoek was gebeurd, kort na 9 uur volledig 
werden overrompeld. Toen de mariniers om 9u45 de compagnie van commandant Gross-
mann op de Provinciale Baan onder vuur namen hadden ze, alleen op Neeravert, al 47 ge-
sneuvelde of dodelijk gekwetste Belgische soldaten achtergelaten. 
 

 
ïSchematische voorstelling van het snelle oprukken van het 1ste Matrozen Artillerie Regiment  (benade-
rend). 
çSchematische voorstelling van de de aanval van de 33de Ersatz Infant. Brig. 
 X  Positie van de Duitse artillerie (benaderend)       
 

DE AFTOCHT NAAR BREENDONK 
 
's Middags rustten de Duitse mariniers uit in het dorp van Sint-Jozef. "In Londerzeel," aldus 
hun geschiedschrijver, "werd halt gehouden. De inwoners hadden het dorp ontruimd; het 
middageten stond op de stoof; en aangezien wij nog geen keukenwagen bezaten, deed ieder-
een zich te goed aan wat hij te eten vond. ‘s Avonds werd de opmars voortgezet…” 
 
De Duitse infanterie besloot - om niet te dicht onder het geschut van de forten te komen - de 
verslagen en zich terugtrekkende Belgen niet verder te achtervolgen. Maar hun artillerie 
zweeg niet. In Breendonk, voor de draadversperring die het fort van de ervoor liggende zone 
afschermde, en waarin slechts een smalle doorgang was gemaakt, kwamen nog vele Belgen 
door obus-scherven om het leven. 
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NA DE GEVECHTEN 
 
De Belgen trokken zich terug binnen de buitenste fortengordel. Antwerpen viel uiteindelijk op 
10 oktober. Intussen was het ons veldleger wel gelukt om de Schelde over te steken en de IJ-
zer te bereiken. 
 
Op 29 september werd Londerzeel bezet gebied. Het slagveld van Neeravert werd bewaakt 
door Duitsers die eerst hun eigen doden en gekwetsten (want die waren er dus ook) afvoerden. 
De volgende dag werden ook François Devivier, Jules Folie, Jules Harseux, Jean Sweeck en 
wellicht nog andere Belgische zwaargewonden opgepakt en naar het hospitaal in Brussel ge-
voerd. In 1915 eb 1916 werden ze na verzorging vrijgelaten, maar ze zouden hun leven lang 
invalide blijven. Drie andere Belgische gekwetsten, waarbij Jozef Van den Houte, slaagden er 
in om zich op de nabijgelegen boerderij Verhoeven te verschuilen 4. Een andere gewonde, 
korporaal Jacques Masson uit Luik, werd door achtergebleven bewoners van Sint-Jozef ge-
vonden en verzorgd 5.  
 
De Belgische doden bleven een paar dagen op het slagveld liggen. Op 1 oktober begroef Jozef 
Nijs, opgepakt door en onder bewaking van de Duitsers, 5 lijken langs de Provinciale Baan. 
De volgende dag bedekten Jef Verhoeven en zijn knecht Jef Hermans de lijken in de ondiepe 
kuilen die Duitse soldaten op het slagveld van Neeravert hadden gegraven. 

 
JUFFER ORIANNE VAN LONDERZEEL 

 
Het volk van Londerzeel en Londerzeel Sint-Jozef, dat tijdens de aanval van 29 september 
grotendeels zijn toevlucht binnen de fortengordel had gezocht, keerde na de val van de forten 
geleidelijk terug naar huis. Zo ook Jeanne Caroline Charlotte ORIANNE 6, de ongetrouwde 
dochter van een rijkswachtofficier die na de dood van haar ouders in Londerzeel op het bui-
tengoed "Villa Cara" was blijven wonen. Toen ze midden oktober het slagveld passeerde be-
sloot ze om al die slecht begraven en anonieme doden een naam en een waardig soldatengraf 
te geven. 
Met de hulp van haar buurvrouw Marie Moens en de broers Hendrik Jozef, August en Jean 
Broothaers (allen schrijnwerkers) en onder toezicht van de Duitse autoriteiten werd vanaf 5 
november het slagveld van Neeravert systematisch onderzocht, werden de lichamen opgegra-
ven, gewassen, indien mogelijk geïdentificeerd, in een houten kist gelegd en overgebracht 
naar de tuin van de pastorij van Londerzeel Sint-Jozef, naast het kerkhof, waar ze door onder-
pastoor Jan Hammenecker herbegraven werden.  
 
Daarna werd dit werk op vele andere slagvelden verder gezet. In januari 1915 hadden al 384 
gesneuvelden een nieuw graf en meestal ook een naam gekregen. In Breendonk, Willebroek, 
Tisselt, Kapelle-op-den-Bos, Zemst, Zemst-Laar, Wolvertem, Westrode, Imde, Campelare, 
Schiplaken, Puurs, Heffen, Peisegem, Merchtem, Eppegem... In februari 1915 volgde Weer-
de... Op 18 maanden tijd werden door de ploeg van Orianne bijna 3000 Belgische soldaten 
herbegraven; meer dan de helft ervan werd ook geïdentificeerd. 
 

                                                
4 Op 2 oktober werden ze ontdekt en via het Duitse Lazaret van Merchtem naar Duitsland gevoerd. Begin 1916 
kwamen ze vrij. 
5 Tot november werd hij achtereenvolgens door de families April, Broothaers en Moortgat 
verstopt en verzorgd. Dan werd hij naar het (ondergronds werkende) Sint Antonius hospitaal 
te Brussel gebracht. Pas in juli 1918 viel hij in Duitse handen. 
6 Geboren in Brussel op 28-4-1869, dochter van Charles François Orianne en Maria Anna Leocadie Hannot. 
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Op 6 maart 1916 werd Orianne door de Duitsers gearresteerd. De reden is onduidelijk. Kwam 
ze te veel in betrekking met het Belgische Leger? Smokkelde ze brieven uit Frankrijk naar 
bezet gebied? Of had ze Belgen 'die door de draad gekropen waren' geholpen. Ze verbleef een 
jaar in Brusselse gevangenissen en werd dan naar Duitsland gestuurd. Begin 1918 werd ze 
vrijgelaten en keerde ze naar Londerzeel weer. 
 

 
Ontgraving in Eppegem - Op de foto: (gebukt) vrouw Moens; (staand van links naar rechts) Duits onder-
officier, broers Broothaers, Orianne. 
 
Nog voor 1914 ten einde was had Orianne al voor een monument in Neeravert gezorgd. Tij-
dens haar gevangenschap regelde ze per briefwisseling en met de hulp van haar buren Marie 
Moens en steenkapper Praille de oprichting van monumenten in Imde, Breendonk, Tisselt, 
Mariekerke, Sint-Amands, Puurs, Eppegem en Elewijt 
Na haar vrijlating verzamelde ze - onder meer door de verkoop van postkaarten en met bedel-
brieven in kranten - verdere fondsen voor kleine en grote monumenten in Londerzeel (Blau-
wenhoek), Beigem, Ruisbroek (1919), Imde, Leest, Oppuurs, Kapelle-op-den-Bos, Wolver-
tem, Peisegem (1920), Steenhuffel, Puurs, Mariekerke (1921), Tisselt, Zemst (1922), Berin-
gen, Paal, Koersel, Houtem (1923), Weerde (1924), Liezele (1928), Eppegem (1934). Deze 
lijst is niet volledig. 
 

Het monument op de Blauwenhoek te Londerzeel. 
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HET LEGER HERBEGRAAFT ZIJN DODEN 
 
Na de oorlog, wellicht tot mei 1922, kregen de families van de vele gesneuvelde Belgische 
soldaten de kans om de lijken - als ze wisten waar die begraven waren en als ze dat wilden - 
naar de eigen gemeente over te brengen. Zo werden in Londerzeel Sint-Jozef de lichamen van 
de gesneuvelden van Verviers ontgraven op 1 april 1922 en overgebracht naar de crypte al-
daar. 
De lichamen die niet waren opgeëist werden - meestal in tegenwoordigheid van familieleden 
om bij de identificatie te helpen - door de diensten van het leger ontgraven en overgebracht 
naar een militair erepark. 
- Tisselt -  op 10 mei 1922 - transport naar Lier. 
- Kapelle-op-den-Bos -  op 9-8-1922 - transport naar Willebroek, 
- Sint-Jozef - op 18-8-1922 - transport naar Willebroek, 
- Breendonk - op 14-8-1922 - transport naar Willebroek. 
We vermoeden dat, zowel op het erepark van Lier als dat van Willebroek in april 1924 nog 
een 'hergroepering' gebeurde. 
 

 
Het soldatenkerkhof van Sint-Jozef (1916) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ieder jaar, op 29 september, kwam de heer Michel Monteyne, klaroenblazer die de slag van Neeravert 
overleefde, hulde brengen aan zijn gesneuvelde makkers. 
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DE DODEN VAN HET 12DE LINIEREGIMENT OP 29-9-1914 
 
Te Londerzeel Sint-Jozef (Provinciale Baan) 
Allen 2de bataljon, 4de compagnie 
 
Naam en voornamen Geboren te, op Woonpl. Stamb. Graad Begraven te 
Bemelmans Gerard Joseph  

 
 
 
 

Deze gegevens 
worden op aanvraag meegedeeld 

Brasseur Emile Alex Jos. 
Coulembier Armand Dés. Hyp. 
Dassonville (1) François Maurice 
Dussard (2) Marcel Joseph E.M. 
Grossmann Herman Bernard 
Gustin Adolphe Jh. Gilles 
Willems Henri Charles 
(1) Commandant van het 1ste peloton. Overleden in Antwerpen , 14 okt. 1914. 
(2) Overleden in Antwerpen op 30 september 1914 
 

Te Londerzeel Sint-Jozef (Neeravert) 
Allen 1ste bataljon, 2de compagnie, tenzij anders vermeld. 
 
Naam en voornamen Geboren te, op Woonpl. Stamb. Graad Begraven te 
Bourguet August Jos. Fr.  

 
 
 
 

Deze gegevens 
worden op aanvraag meegedeeld 

Bruffaerts Jean François 
Buffin Edmond Emile Gh. 
De Groot François Henri 
De Keyser Evrard Armand 
De Meulder Joannes 
Depouhon Raymond Auguste 
Derenne Armand Franç. Jos. 
Dethier Florentin Math. D. 
Dewalque (1) Alphonse Michel 
Dubois Louis 
Engels Augustijn 
Fauville Leon Franç. Joseph 
Fransolet Maurice Joseph 
Gaillard Emile Charles René 
George (1) Jos. Pierre Jean L. 
Godet François Hubert Jos.  
Goethals Henri Lud. Maria 
Goffin Jules Martin Math. 
Jacobs Louis Corneel 
Jacobs Mathieu 
Jacques Camille Henri Jos. 
Jennen Louis 
Joris Guillaume François 
Kaiser (2) François Charles M. 
Lambregs Georges Henri Em. 
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Ledent Jules Nicolas Tous. 
Louis Theodore Jean Jos. 
Luyckx Antoine Jean 
Magnies Alfred 
Mathieu Jules Joseph 
Mottet Alfred Jules Hubert 
Niebes Jean 
Norga Arnold Jean Joseph 
Piron Fernand Theodore 
Pirotte Leonard Jean Jacob 
Raymaekers Jean Emile 
Thonnon Julien Henri Marcel 
Tilleman Oscar 
Uytterhaegen Victor Martin Jos. 
Van Calck  Louis Georges 
Van Hees Henri Leonard 
Van Helsland Joseph Theophile 
Van Muylders Petrus Joannes 
Van Reusel Louis 
Veraghenne François Jean Fern 
Vinche Emile Charles (3) 
(1) Volgens militaire fiche: 1ste Bataljon, 1ste compagnie (kan vergissing zijn) 
(2) Overleden in Antwerpen (Sint-Elisabeth) op 5 oktober 1914. 
(3) De lijst Orianne heeft het over Emile Vinck uit Orroir, stamboeknr. 53402. 
 

Tussen Kapelle-op-den-Bos en Tisselt. 
Allen 1ste Bataljon, 3de compagnie, tenzij anders vermeld. 
 
Naam en voornamen Geboren te, op Woonpl. Stamb. Graad Begraven te 
Bos Jan Frans  

 
 
 
 

Deze gegevens 
worden op aanvraag meegedeeld 

Claessens Pierre Jean 
Courbet (6) Pierre 
Cremers Herman Hubert P. 
De Breucker (6) Jean Constantin 
De Lang (6) Pierre 
De Tobel  (2) Michel Henri 
De Vos (6) Jean Joseph 
De Wint (6) Charles Edmond 
De Winter (6) Achille 
Decat (2) Edouard Charles L. 
Delhavee (7) Hubert 
Dossogne (3) Henri Joseph René 
Duchateau Louis Marie 
Dumont Marcel Auguste 
Fayen (7) Jean Joseph 
Genot (3) Leon Hubert Alex. 
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Goldstein (6) Fernand Isidore 
Guyaux (3) Emile Joseph 
Hainaut (1) Fernand Joseph 
Hanus (6) Albert Henri 
Hody (5) Louis Maurice Vict. 
Hulstaert (3) Cyrille Pierre 
Jansen (3) Joannes Carolus 
Kalbush (4) Jean Henri Joseph 
Langrée Henri Joseph 
Mommaerts (6) François 
Müller Charles 
Nolet (6) Joseph Ghislain 
Palmans (6) Theodore 
Steurs (1) (7) Remi 
Van de Maele (7) Gustaaf 
Verleye (6) Nicolas August L. 
Widart (6) Paul Joseph 
Wilket (6) Henry Joseph 
Wollens (3) Leonard 
(1) Volgens militaire fiche: 3de Bataljon 1ste compagnie 
(2) Volgens militaire fiche: 3de Bataljon 2de compagnie 
(3) Volgens militaire fiche: 3de Bataljon 3de compagnie 
(4) Volgens militaire fiche: 3de Bataljon 4de compagnie 
(5) Volgens militaire fiche: 1ste Bataljon 4de compagnie 
(6) Bataljon en compagnie onbekend. 
(7) Gesneuveld tijdens een verkenning te Kapelle-op-den-Bos 
 

Te Breendonk 
 
De doden van het 3de Bat. 2de Cie waren verkenners die onder commando van Olt. Clerckx op 
weg waren naar Sint-Jozef en onder een salvo schrapnells uit het park van Ramsdonk bedol-
ven werden. De anderen waren mogelijk geëvacueerde gewonden van Neeravert (1e Bat 2e 
Cie) of werden bij het terugtrekken door Duits geschut getroffen. 
 
Naam en voornamen Geboren te, op Eenheid Stamb. Graad Begraven te 
Bauwens Joseph Louis  

 
 
 
 

Deze gegevens 
worden op aanvraag meegedeeld 

Bessems Alphonse 
Boschmans Philip Joseph 
Clerckx Armand Jean Is. 
Dargé Jules Octave 
De Brucker Franç. Victor Felix 
De Marneffe Gaston Michel Eug. 
De Samblanc Jean Baptiste 
De Vos Hendrik Jean Joseph 
Derijcke Jerome Joseph Corn. 
Devers François Gaspard 
Duriau Felix Leon 
Goossenaerts Victor 
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Goovaerts Emile Jean 
Heynderickx Frans Jozef 
Libert Edmond Désiré 
Medaerts Petrus Frans 
Mievis Guillaume 
Mosbeux Maurice Mart. Noël 
Smeers Jean Henri 
Sohier Cyrille Camille 
Thiry Alphonse François 
Thys Victor Alice C. F. 
Van Cauwenbergh Pierre 
Van Ouytsel (1) Gustave 
Vandermeeren Arnold Joseph 
Wergifosse Fernand Joseph 
Wilderyans Jean François 
Wintgens Nicolas Joseph 
(1) Overleden in Antwerpen (Sint-Elisabeth) op 29 september 1914. 
 

Exacte plaats onbekend 
 
Mermuys Guillaume  

 
 

Deze gegevens 
worden op aanvraag meegedeeld 

Trippaers (1) Leonard Joseph 
Turmes Gaston Theod. H. 
Van de Weyer Arnold 
Van Dessel Alphonse Leon. 
Verbraeken Alfred Joseph 

1) 3de Bataljon, 3de Compagnie. Zou op 30-9-1914 gewond zijn in Willebroek. 
 

 

 
de ruïnes van Londerzeel na de Duitse inval 

  

 
een soldaat van het 12de Linieregiment. 
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1914 – Duitse mariniers in Londerzeel 
 

door Louis De Bondt, Francis Hallemans en Louis De Boeck 
 

 
Op 20 augustus 1914 werd het niet verdedigde Brussel door de Duitsers bezet en nog dezelfde 
dag werden er door Ulanen verkenningen naar het noorden uitgevoerd. Verder doorstoten naar 
Antwerpen – waar het Belgische leger en de Belgische regering zich teruggetrokken hadden - 
werd niet opportuun en zelfs overbodig geacht. Als gevolg hiervan ontstond een frontlijn (en 
aanvoercorridor voor de Duitse troepen die verder naar Frankrijk oprukten) van Aarschot, 
over Leuven, Vilvoorde, Wolvertem en zo verder naar het zuiden, richting Bergen. 
Vanaf 20 augustus lag Londerzeel bijgevolg in het niemandsland. Een klein aantal kilometers 
naar het zuiden (Grimbergen, Meise, Wolvertem, Asse) lag bezet gebied. 7 kilometers naar 
het noorden, in en voorbij de forten van Liezele en Breendonk bevond zich het voltallige Bel-
gische leger. Telkens wanneer eenheden van deze legers zich te ver in dat niemandsland 
waagden werd er slag geleverd. Zo leden de Belgen zware verliezen tijdens de slag van Imde 
(tussen Londerzeel en Wolvertem) (24 augustus) en werden de Duitsers bloedig verrast toen 
een grote verkenning tussen Londerzeel en Breendonk hen op 4 september in het schutsveld 
van de forten bracht. 
 
Mede omdat hun aanvoerlijnen door 2 Belgische uitvallen verstoord werden, faalden de Duit-
sers aan de Marne. Daarom besloten ze om het Belgische leger alsnog uit Antwerpen te ver-
drijven. Na een mislukte 3de Belgische uitval (tussen Buggenhout en Dendermonde) werd op 
28 september de echte aanval op de vesting Antwerpen ingezet.  
 
Het was niet de bedoeling van de Belgische Generale Staf om ons leger binnen de fortengor-
del te houden. Daarentegen wilde men proberen om de bres tussen de Engelsen – waarvan 
men dacht dat die ieder ogenblik aan onze kust zouden ontschepen – en de Fransen in Noord-
Frankrijk op te vullen. Daarvoor moest het Duitse aanvalsleger voldoende lang opgehouden 
worden om onze troepen de kans te geven om de IJzer te bereiken. Het was de taak van de 
regimenten tussen het kanaal van Willebroek en de Schelde om te verhinderen dat de Duitsers 
nog voor het gros van het Belgische leger de Schelde zouden oversteken. 
 

 
Plan van de aanval op Antwerpen. Let op de accolade bij de Marine Divisie 
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Tijdens de avond van 28 september werd het talud van de spoorlijn tussen Kapelle-op-den-
Bos en Londerzeel (evenals die tussen Londerzeel en Dendermonde) door de Belgen opgege-
ven. De troepen van de Duitse 33e Ersatz Infanterie Brigade (deel van de 4de Ersatz Divisie) 
namen de vrijgekomen posities in. Hierdoor kwamen de Grote Wachten van het 12de Liniere-
giment, die zich tussen het kanaal van Willebroek en Londerzeel Sint-Jozef hadden ingegra-
ven, de volgende ochtend onder vuur te liggen. Terwijl de zware artillerie van de Ersatz Infan-
terie Regimenten de Belgische loopgrachten vanaf de spoorweg bestookte, was het echter het 
1ste Matrozen Artillerie Regiment dat om 7u40 zijn posities aan het kanaal van Willebroek 
verliet en de Grote Wachten van Tisselt, de Molenhoek en Neeravert – die door diverse om-
standigheden niet met elkaar in verbinding stonden - de een na de andere overrompelde. 
De kaart hieronder vat deze operatie samen.  
 

 
ïSchematische voorstelling van het oprukken van het 1ste Matrozen Artillerie Regiment  
çSchematische voorstelling van de aanval van de 13de en 33de Ersatz Inf.  Brig. 

X  Positie van de Duitse artillerie (benaderend). 
 

Meer informatie over deze bloedige flankaanval, die aan ongeveer 150 soldaten en officieren 
van het 12de Linieregiment het leven kostte, is te vinden op de volgende link. 
http://users.skynet.be/fb772494/De%20slag%20van%20Londerzeel.htm 
 
Het vuur van de forten van Liezele en Breendonk stremde de Duitse aanval. Deze versterkin-
gen zouden trouwens nooit echt verslagen worden. Het was daarentegen via Walem en Sint-
Katelijne-Waver dat de vijand op 9 en 10 oktober de doorbraak naar Antwerpen forceerde. 
Tot dan zouden de Duitse troepen in de doorgaans verlaten huizen van Londerzeel en omge-
ving hun intrek nemen. Eerst waren het afdelingen van de 4de Ersatz Divisie die onze streek 
“pacificeerden”. Dat gebeurde vooral door al de mannen die hier nog waren op te pakken, 
dagenlang vast te houden en hen bij het begraven van de op het slagveld achtergelaten doden 
en bij het plunderen van de huizen van hun gevluchte buren in te zetten.  
 
Op 9 oktober, om 4u30 ’s ochtends, kwam een andere Duitse eenheid in de gemeente bivak-
keren. Het was hetzelfde 1ste Matrozen Artillerie Regiment dat hier al op 29 september de weg 
was komen verkennen. Hoewel deze mariniers geen 2 volle dagen gebleven zijn, hebben ze 
toch een aantal souvenirs van hun verblijf nagelaten. Hieronder vindt u 3 foto’s van graffiti 
die we in het prentenkabinet te Brussel gevonden hebben.  
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Zeer vrije vertaling: Belgen het ga je goed. Nu gaan we ons met de Engelsen bezig houden 

 
Wellicht staan op deze deur van een woning langs de hoofdstraat de nummers van de huizen waar de geplunderde goederen 

bijeengebracht waren. 
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Wie kan deze tekst ontcijferen? De kop is duidelijk die van een marinier. 

 
In een brief van 13 maart 1922 aan de een of de ander commissie voor oorlogsschade lazen 
we dat ze nog andere kunstwerken aan Londerzeel geschonken hebben. Zo vond men onder 
andere een mooi portret van een zekere Martha uit Merchtem, die de Duitse troepen volgde 
(en die overigens later in Duitsland met een ex-soldaat zou trouwen).  
 
Wellicht als vergoeding voor de kunstwerken die ze in Londerzeel achter lieten, hebben ze er 
ook een paar meegenomen. Uit het gemeentehuis verdwenen, naast de kas van de gemeente-
ontvanger, 2 werken van Eduard Van Esbroeck. Het eerste was een niet nader omschreven 
“genreportret” en het tweede was het olieverfschilderij “de laatste slachtoffers van de zond-
vloed” waarmee van Esbroeck in 1892 de befaamde prijs van Rome had gewonnen. 
 

 
Schets van het gestolen schilderij. Eduard Van Esbroeck werd wel bijzonder hard getroffen. In het ouderlijke huis, De Kroon, dat 

op 27 september in brand geschoten was, werd zijn hele jeugdwerk vernield. 
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Op 10 oktober gaf Antwerpen zich over. Het Belgische leger had zijn doel bereikt en zat ach-
ter de IJzer. In de loop van de late namiddag kreeg het 1ste Matrozen Artillerie Regiment het 
bevel om Londerzeel te verlaten en via Willebroek en Boom naar de stad aan de Schelde te 
marcheren. Daar moest het op tijd zijn om aan de grote overwinnaarparade deel te nemen. De 
mariniers zijn goed aangekomen. In “1914 illustré” vonden we daar de bewijzen van. 
 

 
Het 1ste Matrozen Artillerie Regiment in de straten van Antwerpen.  

De avond voordien uit Londerzeel vertrokken. 
 
We sluiten dit verhaal af met een klein detail. Alvorens Londerzeel te verlaten werd het huis 
van de afwezige burgemeester-notaris van Hove – waar de Duitse legerstaf tussen 29 septem-
ber en 10 oktober zijn kantoren had – grondig opgeruimd door het in brand te steken. 
 

 
Het uitgebrande huis van burgemeester-notaris Van Hove. 

Ook het hele notaris-archief ging verloren. 
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Het liefdadigheidswerk van  
Juffer Orianne van Londerzeel 

 
door Louis De Bondt, Francis Hallemans en Louis De Boeck 

 

 
Juffer Orianne van Londerzeel was zonder twijfel één der grote Belgische heldinnen van de 
eerste wereldoorlog. Ernest Claes vernoemde haar in zijn boeken. “La grande patriotte” was 
de eretitel die de Franstalige kranten haar - zelfs nog na de 2de wereldoorlog - verleende. Tot 
in Amerika toe werden haar werk en moed geprezen. Op vele plaatsen in België zijn de resul-
taten van dat werk nog altijd materieel te vinden... Op de oorlogskerkhoven en aan de voet 
van talloze oorlogsmonumenten… 
Toch heeft Orianne zelf nooit een monument gekregen. Londerzeel, de plaats waar ze woonde, 
waar ze haar werk begon, waar ze haar medewerkers vond en waarvan ze de naam in haar 
“stichting” over het hele land verspreidde, was haar – tot voor kort - zelfs volslagen vergeten. 
 
Hieronder volgt een hoofdstuk uit het boek “De Grote oorlog in de regio Londerzeel”, geschreven 
door Louis De Bondt en Francis Hallemans, en in 1999 uitgegeven door de Geschied- en Heemkundi-
ge Kring van Londerzeel vzw. 
 
Mejuffer Orianne 
 
Joanna Caroline Charlotte Orianne werd op 28 april 1869 in Brussel geboren. Ze was de 
dochter van Charles François Orianne (° Aubange 8 oktober 1827) en Maria Anna Leocadie 
Hannot (° Brussel 13 augustus 1836). Charles had een graad bij de rijkswacht en werd waar-
schijnlijk in die hoedanigheid rond 1899 naar de pas opgerichte rijkswachtbrigade van Lon-
derzeel overgeplaatst. Na zijn overlijden (alleszins voor 1910) stonden zijn echtgenote en zijn 
dochter in Londerzeel als ‘rentenierster’ ingeschreven. Ze woonden in het buitengoed ‘Villa 
Cara’, Statiestraat nr.7 (later Kasteelstraat nr.7). Bij de telling van 1910 hadden beide dames 3 
meiden. Na de dood van moeder Orianne-Hannot was, in 1914, Rosa Louviaux als enige meid 
op de Villa Cara overgebleven.  

 
“Caroline Orianne”, aldus een bewonderaarster in februari 1915, 
“was een vrouw die de levensrijpheid bereikt had. Ze was groot, eer-
der mager. Haar voorheen donkere haren waren zilverachtig wit ge-
worden; haar zeer leven-dige blauwe ogen wezen op intelligentie en 
doorzettingsvermogen; haar gelaatstrekken waren fijn, haar teint 
was van een warme bleekheid, haar hele persoon straalde een perfec-
te uitmuntendheid uit. Terwijl anderen beroemdheid najoegen scheen 
zij een levend voorbeeld van overtuigde en overtuigende liefdadig-
heid, wars van alle lawaai en reclame.” 
 

In september 1918 was de ongehuwde Caroline Orianne, zoals de overgrote meerderheid van 
de inwoners van Londerzeel, voor de oprukkende Duitse legers naar het noorden gevlucht. 
Waarschijnlijk heeft ze een tijd bij kennissen verbleven in Antwerpen, waar haar vader rijks-
wachtcommandant was geweest. Na de val en overgave van de stad keerde ze naar Londerzeel 
terug. We schreven reeds hoe, toen ze het slagveld van Neeravert passeerde, bij haar het idee 
rijpte om die anonieme doden een naam en een waardig soldatengraf te geven. Nadat ze van 
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de Duitse bezetter daar de toelating voor gekregen had en haar een opzichter was toegewezen, 
ging ze meteen aan de slag.  
 

Het liefdadigheidswerk van juffer Orianne van Londerzeel 
 
Het identificeren en herbegraven van gesneuvelde Belgische soldaten 
 
Het eerste ons bekende optreden van Orianne dateert van zondagnamiddag 1 november 1915. 
Toen vergezelde ze een niet geïdentificeerde heer naar het slagveld van Neeravert waar ze 
landbouwer Joannes Franciscus Spiessens (° Londerzeel 21 september 1854) op zijn grond 
een aantal lijken liet ‘bloot maken’ teneinde te verifiëren of het om Belgische soldaten ging. 
Daarna werden de lichamen weer toegedekt. Nog dezelfde week keerde ze weer. Vanaf don-
derdag 5 november werd het slagveld van Neeravert systematisch onderzocht, werden de li-
chamen opgegraven, gewassen, indien mogelijk geïdentificeerd, in een houten kist gelegd en 
overgebracht naar de tuin van de pastorij van Londerzeel Sint-Jozef, naast het kerkhof, waar 
ze door onderpastoor Jan Hammenecker herbegraven werden. 
Bij dat allesbehalve aangename werk werd ze van in het begin geholpen door een vaste kern 
van getrouwen uit Londerzeel: 
• haar buurvrouw Marie Julia Moens Ringoot, huisvrouw-herbergierster, geboren in Opwijk 

op 16 februari 1863. 
• Hendrik Jozef Broothaers, schrijnwerker. 
• August Broothaers, schrijnwerker. 
• Jean Broothaers, schrijnwerker. 
Deze mensen hielden zich met het echte ontgraven bezig.  
Ongetwijfeld hebben ook een aantal anderen occasioneel een handje toegestoken. Met zeker-
heid kunnen we noemen: Jean Moens, Frans Feytens, Guillaume Renson, Frans De Bondt, 
Fideel Moortgat, Jean Carlier, Alexander Van Hoeck en Frans De Donder, allen uit Londer-
zeel. 
 
 

 

 

Marie Moens-Ringoot Hendrik Jozef Broothaers August Broothaers Jean Broothaers 
 

De ontgravingen en herbegravingen bleven niet tot Londerzeel beperkt. Spoedig daarna werd 
naar andere slagvelden getrokken. Nog in hetzelfde jaar en tijdens de allereerste maand van 
1915 kregen volgende gesneuvelden een nieuw soldatengraf: 
61 op het kerkhof van Londerzeel St.-Jozef, allen gesneuveld op 29 september 1914. 
26 op het kerkhof van Breendonk. 
37 op het kerkhof van Willebroek. 
85 op het kerkhof van Tisselt. 
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31 op het kerkhof van Kapelle-op-den-Bos (allen gesneuveld in Kapelle-op-den-Bos). 
23 op de kerkhoven van Zemst en Zemst-Laar. 
  2 op het kerkof van Wolvertem-Centrum. 
  9 op het kerkhof van Wolvertem-Westrode. 
63 op het kerkhof van Wolvertem-Imde (3de Jagers te voet, gesneuveld op 24 augustus 1914). 
  6 op het kerkhof van Campelaere, daarna Schiplaken (grenadiers, gesneuveld in Berghe). 
  9 op het kerkhof van Puurs (allen gesneuveld in Puurs). 
12 op het kerkhof van Heffen (9de, 11de en 12de Linieregiment). 
  3 op het kerkhof van Peisegem. 
  5 op het kerkhof van Londerzeel (gesneuveld in Imde op 24 augustus 1914). 
  3 op het oude kerkhof van Merchtem. 
  2 op het nieuwe kerkhof van Merchtem. 
  7 op het kerkhof van Eppegem (2de Jagers te voet). 
Deze informatie haalden we uit de “Liste des soldats belges, morts au Champ d’Honneur, 
identifiés & inhumés par les soins de Mademoiselle Orianne à Londerzeel”, een 12 bladzijden 
tellend document dat in 1915 door de uitgeverij Dieltjens Frères, place de l’ancien canal 62, 
Anvers, werd uitgegeven. Deze lijst werd, ten bate van het werk, verkocht tegen de prijs van 
0,40 fr. Uit deze lijst blijkt dat op datum van verschijnen niet minder dan 384 gesneuvelden 
door tussenkomst van juffer Orianne (her)begraven waren en zo goed mogelijk geïdentifi-
ceerd. Het zou daar echter niet bij blijven. 
 
In februari 1915 gebeurde er ook een ontgraving in Weerde. Daarbij was ook de vrouwelijke 
reporter van een Franstalige Antwerpse krant aanwezig. Ziehier haar (uit het Frans vertaald) 
verslag: “Bij onze aankomst was Mejuffer Orianne met haar personeel reeds op de aangedui-
de vlakte aanwezig. Het weer was schitterend voor de tijd van het jaar, een stralende zon 
droogde het gras onder onze voeten, het hele veld scheen overstroomd door een klaarte die de 
lente aankondigde. Na minutieuze peilingen groeven de twee mannen een grote, ongeveer 
zestig centimeter diepe, vierkante kuil. Zes lijken, gelegd op twee rijen van drie, kwamen aan 
de oppervlakte, zes lijken die daar 5 maanden geleden snel begraven waren. Bedekt met slijk, 
het gezicht zwart van kruit of van ontbinding - de stank was afschuwelijk - leken ze totaal on-
herkenbaar. Mejuffer Orianne boog zich er over heen om deze lijken langdurig te onder-
zoeken. 
“Ziedaar de luitenant,” zei ze. “Snij de boord af, was hem af en ge zult de ster zien...” 
Direct  trokken de twee mannen met behulp van singels en haken het lijk uit de grond en leg-
den het op het gras. Dan onderzocht de vrouw de zakken van de dode en haalde er papieren 
uit die ze samen met de gereinigde boord aan mejuffer Orianne overhandigde. De identiteit 
werd zeer snel vastgesteld: we bevonden ons inderdaad in aanwezigheid van de gezochte lui-
tenant. Het lijk werd in een kist gelegd, een eenvoudige kist van in het geel geschilderd wit 
hout met een zwart kruis er op en een nummer dat correspondeerde met dat in het register 
van mejuffer Orianne. En de kist, gewikkeld in de Belgische vlag, werd door de twee mannen 
naar het kerkhof van het dorp gedragen, voor de kerk, waar er reeds een immense gracht ge-
graven was. Hetzelfde gebeurde met de vijf anderen, waarvan er drie herkend werden. Maar 
allen werden ze op dezelfde wijze herbegraven, met de nationale vlag als doodssluier, de eer-
ste zes zowel als de anderen die nog volgden, want op die dag werden door Juffer Orianne 
talloze ontgravingen gedaan, steeds met de hulp van haar toegewijde helpers en onder het 
oog van de Duitse onderofficier. Deze opeenvolging van kisten, bedekt met de nationale vlag, 
die doorheen de vlakte naar het dorpskerkhof gedragen werden, vormde een zeer ontroerend 
gezicht. 
“U ziet het,” zei ons Juffer Orianne, “niet iedereen wordt opgeëist. Degenen die hier blijven 
zijn mijn doden, dat wil zeggen, in plaats van hen aan de aarde terug te geven, bezorg ik hen, 
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zoals de anderen, een kist. Later zullen de families hun afgestorvenen op het kerkhof van de 
parochie, die het dichtst bij de plaats van de opgraving ligt, terugvinden. Zo wil het de Duitse 
overheid. Wat de niet opgeëiste doden betreft, die zullen er wellicht blijven.” 
 

 
 

Ontgraving in Eppegem - Op de foto: (gebukt) vrouw Moens; (staand van links naar rechts) Duits onder-
officier, broers Broothaers, Orianne. 

 

 
 
De monumenten 
 
Nog voor 1914 voorbij was, stond er reeds een monument op het slagveld van Neeravert. Het 
was bekostigd door het liefdadigheidswerk van Mejuffer Orianne. Ook het monument op de 
Blauwenhoek in Londerzeel Sint-Jozef is er (in 1919) op haar initiatief gekomen. Andere her-
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denkingszuilen kwamen er onder meer in de Imdekouter (ingehuldigd op 24 augustus 1920), 
in Breendonk (nadat dit een eerste keer op 9 september 1915 door de Kreischef te Mechelen 
geweigerd was) en in Eppegem (zie foto hiernaast). 
 
Dat er niet alleen met lof over deze monumenten gesproken werd, bewijst volgend fragment 
uit een brief van 4 december 1922. Hij werd geschreven door pastoor A. Abbeloos van Lon-
derzeel Sint-Jozef en was gericht aan de kardinaal: “... Door juffrouw Orianne’s zorgen ge-
plaatst. ‘t Is groot, ‘t is zwaar, driehoekig, met de namen eniger gesneuvelden, ook van solda-
ten van Londerzeel. Doch geen enkel christelijk teken er op. Alhoewel er een kanon voorge-
steld is, vraagt ieder vreemdeling nog ‘Wat is dat?’ 
 

De financiering van deze monumenten gebeurde 
door schenkingen. Daarvoor kon Orianne volop 
op de hulp van mevrouw Everaert (de weduwe 
van een gesneuvelde commandant) en de logis-
tieke medewerking van de Antwerpse Franstalige 
en dus vaderlandslievende pers rekenen. Dit be-
lette echter niet dat midden 1922 het ‘werk van 
Orianne’ met een financiële put van enkele tien-
duizenden franken zat 7. 
Zelfs op 13 juli 1934, in volle economische cri-
sisperiode, deed journalist Jules Blasse in ‘La 
Province’ nog een pathetische oproep om fond-
sen voor het recentste monument van Orianne te 
werven;  haar twaalfde, dat op 12 september in 
Eppegem zou ingehuldigd worden. 
Een andere manier waarop het ‘Liefdadigheids-
werk van Mejuffer Orianne’ aan geld probeerde 
te komen, was door de publicatie en verkoop van 
postkaarten. De ‘gewone’ kaarten werden tegen 
0,35 fr. per stuk verkocht; voor de mooiste werd 
0,50 frank gevraagd. 
 

 
De postkaarten 
 
Met deze postkaarten heeft Orianne echt niet veel geluk gehad. Het begon al in juni 1915 toen 
ze zich verplicht zag om klacht in te dienen tegen ‘madame Durant’, een vroegere vriendin 
die ze met de publicatie van de kaarten had belast. Die had bij Brawers in Brussel inderdaad 
1.000 kaarten laten drukken; maar ze had er slechts 100 aan Orianne afgeleverd. De rest, ver-
moedde Orianne, had ze ongetwijfeld voor haar eigen profijt verkocht. De zaak was aan het 
licht gekomen toen drukkerij Brawers op 15 mei de betaling van 1.000 kaarten rappelleerde. 
Dezelfde madame Durant zou bovendien met een voorschot van 50 frank, bestemd voor een 
andere drukker die eveneens 1.000 kaarten zou mogen drukken, verdwenen zijn. 

                                                
7 La Belgique Militaire van 2 juli 1922: “… Het feest heeft 21.000 fr. opgebracht. Dat is een mooi resultaat. 
Maar het zou nog mooier geweest zijn als aan het werk van Juffer Orianne een subsidie van 30.000 à 40.000 
fr. zou toegekend geweest zijn, om het deficit te dekken dat veroorzaakt werd door haar werken en om de kos-
ten te dekken voor de monumenten die nog door deze dame opgericht moeten worden.” 
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In de zomer van 1916 begonnen er plotseling her en der ook ‘inschrijvingskaarten voor het 
Liefdadigheidswerk van mejuffer Orianne’ op te duiken. Orianne had deze evenwel nooit la-
ten drukken. Het werd duidelijk dat iemand geld wenste te slaan uit haar goede naam. 
December 1916: Marie Moens-Ringoot kreeg een postkaart te zien waarover ze het volgende 
kon vertellen: “Die kaart ken ik niet; er bestonden anders gene kaarten dan zichten van gra-
ven en kerkhoven die ten voordele van het werk verkocht werden. Ik heb vernomen dat een 
zogezegden groenen dokter, Rue de Stalle, dusdanige kaarten zou verkocht hebben. Andere 
inlichtingen kan ik niet geven. Het is een aftruggelaar.” 
Ook in de loop der volgende jaren bleven er valse kaarten in omloop. Zo werden er in 1917 
nog drie zichtkaarten over de ontgravingen te Campelaere te koop aangeboden. En het hield 
niet op... Op 24 januari 1919 getuigde Orianne (vertaald):“De heer en mevrouw Julien uit 
Schaarbeek hebben mij verteld dat een individu aan hun vrienden groene kaarten te koop 
aangeboden heeft tegen 5 frank per stuk. Deze liet uitschijnen dat ze door mijn werk uitgege-
ven waren. Het zou gaan om de genaamde Charles Van Ysenberghe, geboren te Antwerpen en 
wonende in de Capucijnenstraat te Mechelen.” 
 
Lijkenplundering 
 
In Londerzeel werden door de zorgen van Orianne de lichamen van 61 soldaten en 2 officie-
ren ontgraven. De stoffelijke overschotten werden onderzocht en indien mogelijk geïdentifi-
ceerd aan de hand van het immatriculatieplaatje of aan de hand van voorwerpen die op het lijk 
aangetroffen werden. Daarna werden alle voorwerpen die enige waarde hadden afgenomen en 
geïnventariseerd. Veel was dat echter niet. De boekhouding van Orianne vermeldt als meest 
waardevolle voorwerpen die op de 61 in Londerzeel gesneuvelde soldaten gevonden werden: 
1 geweer - 1 uurwerk - 1 bril - 1 gouden ring - 1 gewone ring - 2 messen - 2 pijpen - 13 me-
dailles of schapulieren - 14 brieven of andere documenten - 10 geldbeugels waarvan 4 leeg - 
Slechts op 8 lijken werd wat geld gevonden, samen 78,48 fr. (variërende van 0,10 tot 26,70 
fr.). Deze laatste vaststelling was niet abnormaal. Een soldaat heeft immers niet veel nodig om 
te vechten en te sterven. En op de slagvelden tussen Neeravert en de Provinciale baan, waar 
de lijken van de Belgische gesneuvelden blijven liggen waren, hadden de Duitsers, toen ze 
hun eigen gewonden en doden evacueerden, ongetwijfeld uit voorzorg ook de achtergebleven 
wapens meegenomen. 
Toen evenwel het lichaam van onderluitenant Van Calck, die volgens zeggen van de gewonde 
korporaal Masson een grote som geld bij zich moest gehad hebben, ontgraven werd en toen 
dit geld niet werd aangetroffen, legde Orianne klacht neer bij wijkagent Felix Van Muylder. 
Deze rapporteerde: “Londerzeel, 16 november 1914. Juffer Orianne van Londerzeel, die zich 
de belangen der gesneuvelde soldaten, te Londerzeel begraven, aantrekt, heeft mij gezegd dat 
zij door het algemeen gerucht vernam dat militairen begraven zijn die, zo het scheen, vooraf-
gaandelijk uitgeplunderd waren, dat voornamelijk het lijk van den luitenant Van Calck Louis 
Georges, van het 12de linie, die verleden donderdag, 12de dezer ontgraven werd, gene getten 
of schoenen aan had, dat geen spoor zijner wapens gevonden is zoals sabel en revolver en ook 
van ene grote som geld, waarvan hij zou drager geweest zijn.” 
 
Ook het lijk van commandant Grossmann bleek, alvorens het op 30 september begraven werd, 
van sabel, verrekijker, zakhorloge en revolver ontdaan te zijn geweest. Ook naar deze feiten 
gebeurde er een onderzoek. De daders en de gestolen voorwerpen werden gevonden en een 
viertal personen, waarvan 2 van buiten Londerzeel, werden veroordeeld. Eén van hen beken-
de: “Ik heb het lijk van den kapitein die den 29sten september gedood is, zien liggen. Ik stelde 
vast dat op het lijk een uurwerk met ketting was. Ik heb uurwerk en ketting van het lijk afge-
daan. Een der mannen die bij mij stonden zegde “Doe ze af.” Ik vroeg “Zou dit geen kwaad 
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kunnen? Er werd geantwoord “Wie zou dit weten?” Alhoewel ik dit niet gaarne deed heb ik 
ze toch afgedaan denkende: “Als dat geen kwaad kan dan kan ik ze zo goed hebben als de 
Duitsers. Ik heb aan velen gezegd dat ik het uurwerk had.”  
 
Deze gevallen van echte of vermeende lijkenplundering waren absoluut geen geïsoleerde in-
cidenten. Ook elders hebben ze zich voorgedaan. Bij de ontgravingen in Breendonk werden 
zelfs 4 van de 26 lichamen volledig ontkleed aangetroffen. 
En op 24 december 1914 werd door de gemeente Londerzeel de volgende brief aan de burge-
meester van Nieuwenrode geadresseerd: “Juffer Orianne onzer gemeente die zich gelast met 
de belangen der families van de gesneuvelde soldaten, verzoekt mij U uit te nodigen te willen 
onderzoeken welke officier begraven is tussen het Sas en nieuw Sas. Het rijwiel zou moeten 
gevonden zijn door zekeren pachter S. Nog andere voorwerpen zouden in bezit zijn van bur-
gers. Gelief een onderzoek te doen, en indien mogelijk mij de lijst der in Uwe gemeente be-
graven soldaten te laten geworden.” 
Oorlogsomstandigheden en armoede zorgen nu eenmaal altijd voor normverval. Zeer ernstige 
feiten, zoals het afsnijden van vingers van doden om trouwringen te stelen of het ontgraven 
van reeds begraven lijken om horloges en andere dingen van waarde te roven, hebben zich in 
Londerzeel - ofschoon er tijdens en na de oorlog talrijke beschuldigingen in die zin geuit wer-
den - waarschijnlijk niet voorgedaan. 
 

Verkoop van souvenirs op het slagveld van 
Eppegem.  
 
Misschien hebben we over onze groot- en 
overgrootouders niet altijd even fraaie dingen 
verteld, zaken als deze schijnen zich op het 
slagveld van Neeravert dan toch niet afge-
speeld te hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laster 
 
Als het spreekwoord ‘geen sant in eigen land’ al op iemand van toepassing is, dan is het dat 
zeker op Caroline Orianne. Het was dan ook een eigengereide dame. Principieel Fransspre-
kend ofschoon ze het Nederlands vrij behoorlijk machtig was. Een beetje koppig wellicht en 
met een zekere dédain ten overstaan van de Londerzeelse ‘boerkes’. In het leven ging Orianne 
haar eigen weg en ongetwijfeld heeft ze daarbij het Londerzeelse gemeentebestuur méér dan 
eens voor de voeten gelopen. 
 

Lastercampagne tegen juffer Orianne en mevrouw Moens in Laken 
 
Op dinsdag 15 juni 1915 kreeg Victorina Moens, de 23-jarige dochter van Marie Moens, aan 
de tramhalte in Imde te horen dat “ene werkman van de Molens der Drie Fonteinen door één 
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der voerlieden van Londerzeel, die gewoonlijk met de camion het meel van het Comiteit naar 
Vilvoorde haalden, horen zeggen had dat Juffer Orianne en haar moeder zo gaarne soldaten 
ontgraafden om hen te plunderen en dat zij rijk werden met het geld dat zij vonden en onder 
elkaar verdeelden. Gans Laken was vol van dit gerucht.” Zowel Orianne als vrouw Moens 
dienden hierop een klacht in en vroegen om de verspreider van dit eerrovende gerucht op te 
zoeken, maar zoals dat de gewoonte is met roddelpraat, werd deze niet gevonden. 
 
Lastercampagne tegen juffer Orianne en mevrouw Moens in Elewijt 
 
Op 3 juli 1915 formuleerde Caroline Orianne een schriftelijke klacht wegens eerroof tegen de 
burgemeester van Elewijt. De reden daarvoor vertelt ze ons zelf: “Dezelfde dag was mevrouw 
Marc Jacquet bij mij op de Villa Cara gekomen. Ze zegde me dat ze van Elewijt kwam waar 
ze via de burgemeester getracht had om het graf van haar man te vinden die daar gesneuveld 
was en om de voorwerpen, papieren, trouwring, enz., die op het lijk gevonden waren, op te 
vragen. De burgemeester zou haar afgeraden hebben om naar mij te komen zeggende dat dit 
nutteloos zou zijn aangezien ik alle voorwerpen en waarden die ik op de lijken vond voor mij-
zelf en tot mijn profijt behield.” 
Nooit hebben we ook maar de kleinste aanduiding gevonden dat de motieven die aan het lief-
dadigheidswerk van Orianne ten grondslag lagen twijfelachtig of dubbelzinnig waren. Wèl 
was het zo dat de voorwerpen, die men op de lijken vond, na inventarisatie, ten huize Villa 
Cara werden verzameld. Dikwijls werden ze daar, zoals gebeurde door mevrouw Marc Jac-
quet, door de nabestaanden van de gesneuvelden opgehaald. Ook gebeurde het dat voorwer-
pen met derden werden meegegeven. Zo werden bijvoorbeeld de pijp, de geldbeugel met 
20,12 fr. en de ring van Léon Jacquet, een soldaat van het 11de Linieregiment uit Brussel, die 
begin december 1914 door Juffer Orianne in Tisselt ontgraven was, aan de moeder van de in 
Londerzeel gesneuvelde Luitenant Van Calck overhandigd, omdat die eveneens in Brussel 
woonde. Wat gebeurde er met de voorwerpen en het geld dat op niet geïdentificeerde lijken 
teruggevonden werd? En met de zaken die niet opgevraagd werden? Het lijkt ons aannemelijk 
en verdedigbaar dat die in de spaarpot gingen waarmee de lijkkisten en de monumenten wer-
den betaald. 
 

De arrestatie van Juffer Orianne 
 
Op 18 maand tijd werden door ‘de mannen van Orianne’ bijna 3.000 Belgische soldaten her-
begraven; meer dan de helft daarvan werd ook geïdentificeerd. En toen, in maart 1916, kwam 
daar plotseling een einde aan. Wat was er gebeurd? Op 6 maart 1916 werd Joanna Caroline 
Charlotte Orianne door de Duitsers gearresteerd. Over de redenen voor haar aanhouding zijn, 
zoals we reeds eerder schreven, de bronnen het oneens. Kwam ze te veel in betrekking met 
het Belgisch leger? Smokkelde ze brieven uit Frankrijk naar bezet gebied? Of had ze Belgen 
die ‘door de draad gekropen waren’ geholpen? 
Na haar arrestatie verbleef Orianne een aantal weken in de gevangenis van Vorst. Daarna 
werd ze naar Sint-Gillis overgebracht en op 31 augustus 1916 bevond ze zich in het krijgs-
gasthuis van Etterbeek. In 1917 werd ze naar Duitsland overgebracht en vele maanden lang in 
het kamp van Holzminden opgesloten. Vanwege haar wankele gezondheid werd ze vervroegd 
en voorlopig vrijgelaten. Begin 1918 keerde ze naar Londerzeel weer. Hier werd ze onder 
bestendige bewaking van de Duitse politie geplaatst. Tot zolang de oorlog duurde, werd het 
haar niet toegestaan om opnieuw haar buitengoed, de Villa Cara, waar intussen de Orts-
Kommandant zijn intrek genomen had, te betrekken. 
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Orianne, niet geliefd in Londerzeel 
 
Na 11 november 1918 kon Orianne weer haar intrek nemen in de Villa Cara in de huidige 
Kasteelstraat. De Duitse gevangenschap had haar patriottische gevoelens allerminst aangetast. 
Ofschoon het zoeken naar onbekende soldaten niet zinvol meer was, werd er nog regelmatig 
een beroep op haar ontgravingsboekhouding gedaan om overlijdensakten van gesneuvelden 
op te kunnen maken. (Zo ondermeer nog in mei 1921 voor de reeds genoemde Marc Jacquet, 
een grenadier uit Quièvrain, gesneuveld in Elewijt, en in juni 1921 voor een niet bij naam 
genoemde onderluitenant van het 2de Linieregiment, gesneuveld in Weerde.) Ondertussen 
zette Orianne zich verder in voor het oprichten van oorlogsmonumenten. Voor de financiering 
ervan kon ze blijven rekenen op de schenkingen van de lezers van een aantal Franstalige pa-
triottische kranten, die haar een warm hart toedroegen. 
We schreven reeds hoe op 1 oktober 1919 het monument op de Blauwenhoek in Londerzeel 
Sint-Jozef werd ingehuldigd en hoe daarbij een ‘misverstand’ ontstond doordat de gemeente 
Londerzeel had nagelaten om voor dit ‘privé-initiatief’ van Orianne bij de provincie subsidie 
aan te vragen. Reeds eerder was het tot een ‘botsing’ tussen Orianne en het gemeentebestuur 
gekomen. We herinneren ons wellicht dat, van 19 juni tot 20 augustus 1916, tijdens de Kreys 
operatie waarbij de tramsporen in Londerzeel opgebroken werden, een aantal Duitse militai-
ren in de Villa Cara verbleven hadden. Na haar terugkeer uit krijgsgevangenschap had Orian-
ne hiervoor bij de gemeente een vergoeding opgeëist (die haar geweigerd werd) en vervolgens 
bij luitenant Wiener van de ‘Gerechtszimmer’ in de kazerne van Vilvoorde een schadeclaim 
tegenover de gemeente ingediend omdat die haar huis tijdens haar afwezigheid onvoldoende 
zou hebben beschermd. Bovenvermelde incidenten waren niet de enige en evenmin de laatste 
meningsverschillen tussen Orianne en het gemeentebestuur van Londerzeel. Lees bijvoor-
beeld wat we in volgende (vertaalde) niet gedateerde (gepubliceerd tijdens de ziekte of kort na 
de dood van burgemeester Van Hove?)) krantenartikels, bewaard in de bibliotheek van het 
Legermuseum, gevonden hebben. 
 
Het schandaal van Londerzeel, deel I 
 
“Er gebeuren werkelijk stichtende zaken in ons land. Kent U de gemeente Londerzeel? De 
minister van Landsverdediging had er, verleden zondag, majoor Simons afgevaardigd om er 
decoraties uit te reiken aan de plaatselijke moeders en weduwen van de soldaten die voor het 
vaderland gestorven zijn. Het zou ons dunken dat een dergelijke ceremonie de plaatselijke 
autoriteiten zou ontroeren en hun aanwezigheid en hulp zou vereisen. Maar dan kent u de 
plaatselijke autoriteiten van Londerzeel niet! 
Om te beginnen, geloof maar niet dat ze zelf ook maar de minste stappen hadden ondernomen 
om deze waardige en ongelukkige vrouwen de onderscheiding te laten geworden waar ze 
recht op hadden, die een beetje trots in hun hart had kunnen brengen en die hen de erkente-
lijkheid van het land voor degenen die ze beweenden had kunnen betuigen. Neen, het was de 
commandant van de plaatselijke gendarmerie die zich met dat alles had moeten belasten. 
En zondag, toen de afgevaardigde van de minister zijn plicht kwam vervullen, was er geen 
enkele ontvangst voor hem gepland. Het gemeentehuis was gesloten. Geen enkel personage 
dat een plaatselijk ambt uitoefende bekommerde zich om hem. Het was mejuffer Orianne, die 
deze plaats bewoont, en wier aanwezigheid alleen al zou moeten volstaan om de heldencultus 
beter in ere te houden, het was alleen die mejuffer Orianne die de officiële delegatie en de 
heldinnen van de ceremonie, die ze bijeen had geroepen, in haar bescheiden woning ontving 
en hen vriendelijk een glas porto offreerde. En het was op de markt, zonder ook maar de min-
ste tussenkomst van de vernoemde autoriteiten, dat majoor Simons de gelegenheidswoorden 
moest spreken en op de borst van deze moeders en weduwen de oorlogskruisen en de Leo-
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poldsorde, verworven ten koste van het bloed van hun kinderen en echtgenoten, moest spel-
den. Er zijn oorden waar men onder vergelijkbare omstandigheden misschien de welspre-
kendheid en officiële demonstraties misbruikt. Maar in Londerzeel is het werkelijk al te gor-
tig. En de lokale autoriteiten kunnen er prat op gaan een bewijs van een werkelijk weinig ge-
bruikelijke muilentrekkerij te hebben geleverd. Deze geschiedenis is dermate ongeloofwaar-
dig dat we er geen geloof zouden aan gehecht hebben mochten we ze niet vernomen hebben 
van een geloofwaardige getuige, die met de hele ceremonie niets te maken had.” 
 
Het schandaal van Londerzeel, deel II 
 
“Verleden woensdag hebben we, volgens vertellen door een geloofwaardige getuige, het ver-
haal gebracht van de buitengewone afwezigheid van de gemeentelijke overheid van Londer-
zeel op de uitreiking van de decoraties aan de moeders en weduwen van de soldaten van deze 
gemeente die op het veld van eer gevallen zijn. Twee dagen later ontvingen wij, vanwege de 
heer Dubourg, voorzitter van het comité “Justice” van Halle, dienaangaande een brief, geda-
teerd op 2 juni, die zei: ‘Wellicht zullen de autoriteiten van deze gemeente, bewogen door de 
geest van Machiavelli, zeggen dat ze niet verwittigd waren... dat ze het niet wisten... dat ze er 
niet op voorzien waren, enz., enz... Ik zou verder terug willen gaan: lees goed. In januari van 
dit jaar, was mejuffer Orianne, de vurige patriotte, die door heel de wereld gekend is en die in 
Londerzeel woont, er met grote moeite en op eigen kosten in gelukt, om een bescheiden mo-
nument op te richten ter ere van een zoon van dit dorp, uit plicht gestorven. Voor de inhuldi-
ging daarvan had de onvermoeibare Orianne een beroep gedaan op de gemeentelijke autori-
teiten op verschillende vaderlandslievende verenigingen. Op genoemde zondag zou mejuffer 
Orianne, met de huilende weduwe en wezen, alleen op het kerkhof geweest zijn indien de he-
ren, majoor X, Clément Philippe, voorzitter van de Unie van Vaderlandslievende Belgische 
verenigingen, Dubourg, voorzitter van de commissie ‘Justice’, vergezeld van enige leden van 
hun respectievelijke groeperingen, Londerzeel kennende, de goede Orianne niet ter zijde had-
den gestaan. Met uitzondering van vernoemde personen was er niemand, werkelijk niemand, 
op het kerkhof aanwezig. 
Op 7 januari, leert ons nog de heer Dubourg, had de dienstdoende burgemeester van Londer-
zeel mejuffer Orianne laten weten dat hij haar schrijven van 2 januari aangaande het monu-
ment in kwestie goed ontvangen had; en dat het hem zeer aangenaam was om haar te kunnen 
melden dat de mis, die zij zinnens was voor de arme dode te laten doen, op kosten van de ge-
meente zou gebeuren. “Maar,” schreef hij er bij, “het zou mij zeer verheugen mocht de dele-
gatie die het monument Van der Poel 8  komt inhuldigen, direct naar het kerkhof gaan zonder 
eerst langs het gemeentehuis te passeren, hetgeen voor die heren gemakkelijker zal zijn even-
als gewonnen tijd.” We respecteren zijn handtekening. De beminnelijke dienstdoende burge-
meester van Londerzeel kon niet aangenamer zeggen “Laat de heren hun gang gaan en ons 
voor de rest gerust laten.” 
 

Het schandaal van Londerzeel, deel III 
 
We ontvingen ook een brief van juffer Orianne. Ze vertelt daarin dat ze in juni het initiatief 
genomen had om een gedenkplaat te plaatsen ter ere van de glorievolle doden; dat deze ge-
denksteen geplaatst werd aan de buitenkant van de kerk van Londerzeel; dat ze er met een 
aanzienlijk bedrag had aan bijgedragen; maar dat ze op de inhuldiging niet uitgenodigd werd 
en dat, ondanks haar expliciete voorwaarde dat alle namen der doden van de gemeente op de 
                                                

8  Van der Poel Jan Corneel was op 7 februari 1917 bij de grote opeising van werklieden in Londerzeel naar 
Duitsland gedeporteerd. Op 21 juli 1917 keerde hij terug naar huis, waar hij 1 maand later, op 21 augustus 
overleed. Over hem schreef pastoor-deken Heremans in zijn verslag aan kardinaal Mercier: “overleden te 
Londerzeel na zijne terugkomst, waarschijnlijk ten gevolge van zijn ballingschap.” 
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steen zouden staan, er drie om kinderachtige redenen niet op stonden, ondanks alle smeekbe-
den van de families en ondanks haar eigen stappen. Zij smeekte dat deze onverdiende uit-
sluiting niet zou weerhouden worden. 
“Ik heb gedacht,” zei ze, “om aan onze goede koningin, moeder van onze soldaten, te schrij-
ven dat men onze dapperen dergelijk onrecht niet aan mocht doen.” 
Wij wilden deze brieven, die de speciale mentaliteit van de Londerzeelse bewindslieden aan-
tonen, niet gebruiken; wij hebben de feiten in verband met de uitreiking der decoraties uit-
eengezet. Ze schenen ons voor hen al vleiend genoeg. Maar we zijn van gedacht veranderd 
nadat we, als antwoord op ons artikel, op 4 juni, van de dienstdoende burgemeester van Lon-
derzeel een brief ontvingen, waarin die, in naam van de gemeenteoverheid van Londerzeel, 
een rechtzetting eiste. “Er gebeuren,” schrijft hij, “volgens u werkelijk verbazingwekkende 
dingen in ons land. Dat is juist. Op een zekere zondag waren de inwoners van Londerzeel zeer 
verwonderd een affiche aan de kerkpoort te zien hangen met de volgende tekst: “Mejuffer 
Orianne heeft van de Minister van Landsverdediging bekomen dat de decoraties voor de hel-
den die op het veld van eer gestorven zijn, op maandag 16 mei door een afgevaardigde aan de 
families zullen overhandigd worden. Zij nodigt de geïnteresseerden uit om zich bij haar, Villa 
Cara, op 3 mei in te laten schrijven zodat zij hen alle nodige informatie zal kunnen geven (16 
mei werd naar 29 mei verschoven). De brief van de dienstdoende burgemeester voegt er aan 
toe dat mejuffer Orianne per briefkaart een derde uitnodigde (die we niet in opspraak willen 
brengen) en deze de wens te kennen gaf dat de gemeenteoverheid niet zou verwittigd of zelfs 
maar gevraagd zou worden om eventueel mee te werken... Daarop volgen, betreffende Orian-
ne, een aantal insinuaties die we hier niet hoeven te reproduceren en die haar zeker niet ra-
ken. De dienstdoende burgemeester begrijpt tenslotte niet dat de Minister van Landsverdedi-
ging de decoraties naar Orianne stuurde zonder op zijn minst de gemeentelijke overheid 
daarvan verwittigd te hebben - de Minister zal daar zeker zijn redenen voor hebben! - en hij 
besluit: “De gemeenteraad van Londerzeel, sterk door zijn vaderlandslievende gevoelens, 
overtuigd zijn plicht en zijn volledige plicht te hebben gedaan, daar waar het nodig was, 
maar zonder afstand te doen van zijn recht om initiatieven te nemen, zal als in het verleden 
verder gaan om zijn burgers de cultus voor hun voor de vrijheid gestorven kinderen te laten 
onderhouden en laat het graag aan anderen over om rondom hun naam luidruchtige reclame 
te maken!” Deze zin komt nochtans niet van mensen die op reclame spuwen. Hij toont eerder 
aan dat ze er zich met een zekere kennis kunnen van bedienen. Hadden ze dat om te beginnen 
maar gedaan om de Minister van Landsverdediging om de decoraties, waar het hier om gaat, 
te vragen. Ze hebben daarentegen niets gedaan om ze te bekomen. Ze hebben de zorg daar-
voor, zoals we reeds zegden, aan de rijkswachtcommandant overgelaten. Ten slotte hebben 
we de brieven van M. Dubourg en Mejuffer Orianne gepubliceerd om aan te tonen met welke 
dankbaarheid de gemeenteoverheid degenen ontvingen die in hun dorp hun vaderlandse 
plicht kwamen vervullen. Ze kunnen er fier over zijn! Tenslotte laat de Nationale Unie van 
Vaderlandslievende Verenigingen ons weten dat ze aan de Minister van Binnenlandse zaken 
en aan de gouverneur van Brabant een brief geschreven hebben met de vraag om maatrege-
len tegen de gemeentelijke administratie van Londerzeel te nemen, die op een grove manier in 
haar burgerplicht te kort geschoten is. Bij twee gelegenheden, wilde geen enkel lid van deze 
administratie, systematisch aanwezig zijn bij de onthulling van een monument voor onze sol-
daten en bij de uitreiking door de afgevaardigde van de Minister van Landsverdediging van 
decoraties aan de weduwen van op het veld van eer gevallen Londerzeelse militairen. Op het 
gemeentehuis hing niet de bij dergelijke vaderlandslievende omstandigheden reglementaire 
nationale vlag. Misschien zal de dienstdoende burgemeester hem ook verwijten om niet ‘ter 
plekke’ geïnformeerd te zijn geweest.” 
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Van de bewuste brief van de dienstdoende burgemeester van Londerzeel hebben we in de 
‘copies de lettres’ geen spoor teruggevonden. Wellicht werd hij ten persoonlijken titel ge-
schreven. Het zal echter voor iedereen duidelijk zijn dat het hierna tussen de eigengereide 
Orianne en de gemeenteraadsleden van Londerzeel, die ze door haar Franstalige vrienden van 
de pers liet beschimpen, nooit meer goed gekomen is.  Kort na deze krantenartikels (we ver-
moeden begin 1922) is Orianne uit Londerzeel verdwenen. 
Later, in 1934, hebben we haar in Elsene, 74, rue du collège, teruggevonden. Toen was ze op 
zoek naar geld voor haar twaalfde grote oorlogsmonument. Nog steeds was de Franstalige 
pers haar bijzonder goed gezind. En opnieuw was ze in conflict met een Vlaams gemeentebe-
stuur. Hieronder een (vertaald) artikel van Jules Blasse dat verscheen in ‘La Province’. Op-
nieuw een duidelijk voorbeeld van de manier waarop haar in se nobel initiatief door een be-
paalde francofone pers gebruikt en misschien wel misbruikt werd om haar vlaamshatende 
gevoelens te ventileren.  
 
Het schandaal van Eppegem 
 
“Mejuffer Orianne heeft ons geschreven. U herinnert zich ongetwijfeld deze brave vrouw die, 
sedert de oorlog, geen moment opgehouden heeft om de cultus van onze doden in ere te hou-
den. Het is zij die, vier jaar geleden, voorstelde om in Eppegem een monument op te richten 
ter nagedachtenis van de mannen van het 2de en 3de Jagers te voet die daar gevallen zijn. Een 
riskante onderneming. Ik had het plezier om haar toentertijd de redelijk aanzienlijke bijdrage 
van de lezers van ‘La Province’ over te maken. Dat was uiteraard niet voldoende; maar juffer 
Orianne is koppig. Ze zegt me dat, niettegenstaande de huidige prijs der materialen die de 
laatste jaren schoon gestegen is, ze haar doel bijna bereikt heeft. Het monument zal op 12 
september eerstkomend (1934) ingehuldigd worden. Degenen onder u die de inhuldiging wen-
sen bij te wonen kunnen invitatiekaarten bekomen. Het volstaat om een woordje te richten aan 
Mejuffer Orianne, 74, rue du collège, Ixelles... De oorlog is veraf. Dat is zeker. Die monu-
menten, dat zegt niets meer. Uiteraard. Weldra staat  er een op elke hoek. Hoe dan? Iedereen 
beweert dat, en sterker nog, deze mening wordt door mij gedeeld. En nochtans heb ik van 
harte voor dit monument aan de kar getrokken en vandaag doe ik dat nog, want juffer Orian-
ne zit met een klein gat in haar kas. Als u dus een stuk van 1 of 2 belgas bezit, dat u wat hin-
dert in de zak van uw gilet, dan kunt u dat sturen naar “La Province”. Maar ik insisteer niet, 
vanzelfsprekend, want de crisis is daar, onverzoenlijk, en heel wat genereuze bedoelingen 
worden door bittere noodzaak gesmoord. Het is crisis. Dat belet de flaminganten echter niet 
om onder alle omstandigheden hun venijn te spuwen. Inzake de oprichting van dit monument 
durf ik niet in detail te treden over alle mishandelingen die Juffer Orianne heeft moeten on-
dergaan. Deze heren wilden hun inscripties, genre Diksmuide, opleggen en wij Walen zouden 
uiteraard uitgesloten worden. Ze kenden geen schaamte om deze respectabele dame te slaan. 
En toen ze zich tot hogere instanties wendde, werd ze daar, schreef ze me toen, geconfron-
teerd met een samenloop van slechte wil die alles overstijgt wat men zich indenken kan. Maar 
wat wil je, tot zover zijn we in België gekomen. Is het daarvoor dat Bradfer, Lebrun, Letellier, 
Devos, Clooten en zoveel anderen zich in de bossen van Eppegem laten afslachten hebben. Ik 
weet het wel, we worden een beetje figaro door het steeds maar opnieuw over die dingen te 
hebben. Het is niet meer in de mode. Men verkiest zich in woorden te bedwelmen door te 
spreken over de broederschap tussen de volkeren, over de grote Europese vriendschap en 
over een eeuwige lente onder een altijd blauwe hemel. De een of andere dag zal er terug on-
weer komen. Niemand zal het dan nog kunnen ontkennen, zelfs niet degenen die nu hard roe-
pen dat het nooit zal gebeuren... Dank zij hen, dit artikel, opdat de kiezers het zich zouden 
herinneren wanneer ze naar de urnen gaan. Dat is mejuffer Orianne vast en zeker ook niet 
ontgaan. Vele anderen zouden zich in haar plaats al lang laten ontmoedigen hebben. Maar 



Enkele verhalen over de eerste wereldoorlog in Londerzeel, Malderen en Steenhuffel Francis Hallemans, Louis De Boeck, Louis De Bondt 

54 
 

zij, een officiersdochter, heeft diep in haar hart dat ietwat ouderwetse gevoel behouden 
waarmee alleen de slecht opgevoeden kunnen spotten. Tijdens de oorlog, geholpen door haar 
bejaarde meid, ontgroef ze de kadavers op de slagvelden. Om het op zijn ouderwets te zeg-
gen... ze riskeerde haar vel. Toen de Duitsers vertrokken waren, heeft ze gewild dat de oude-
ren zich zouden herinneren en de jongeren zouden weten.” 
 
Nationale erkentelijkheid 
 
Het laatste woord over Orianne is wellicht nog niet geschreven. Belasterd door sommigen in 
Londerzeel en elders; meer dan 15 jaar na het einde van de oorlog door anderen nog altijd 
vereerd. Welke decoraties ze voor haar werk gekregen heeft, is ons niet bekend. Begin 1920 
ontving ze de medaille van koningin Elisabeth, maar die kreeg ze niet vanwege haar werk 
maar omdat ze naar Duitsland was gedeporteerd. Herhaalde malen stuurde (onder andere) de 
redactie van La Belgique Militaire, gesteund door een luitenant-generaal van het Belgisch 
leger (waarschijnlijk de Hennin), verzoekschriften ten gunste van Orianne  naar de ‘Commis-
sie voor Nationale Beloningen’. Op 20 mei 1920 bevestigde minister van landsverdediging 
Janson: “Teneinde zijn erkentelijkheid te manifesteren heeft mijn departement voorgesteld om 
een eervolle beloning toe te kennen aan mejuffer Orianne”. Desondanks was daar in augustus 
1921 nog altijd niets van gekomen. Dat de waarde en edelmoedigheid van haar initiatief ech-
ter door niemand in twijfel werd getrokken, blijkt uit volgende brief die, ten gunste van haar 
medewerkster Marie Moens-Ringoot, op 1 november 1929 naar de Minister van Binnenlandse 
Zaken werd geschreven: “De ondergetekende, Politiecommissaris der gemeente Londerzeel, 
neemt de eerbiedige vrijheid Uwe welwillende aandacht te roepen op een der prachtigste da-
den van moed en zelfopoffering, waarvan ene volksvrouw belangloze bewijzen gaf. Onmiddel-
lijk na het bezet onzer streek door de vijandelijke legers in 1914, en na de gevechten die te 
Londerzeel en in andere gemeenten van den omtrek plaats hadden, heeft Ringoot Maria Julia, 
weduwe van Moens Emmanuel, geboren te Opwijk den 16 februari 1863, wonende te Londer-
zeel, zich bewonderenswaardig onderscheiden door het opzoeken en vereenzelvigen onzer 
gevallen soldaten die ten allen kante, in de velden ene eenzame plaats en onvoldoende begra-
ven waren. Men kan zich voorstellen, Mijnheer de Minister, hoe belangrijk zulk liefdadig-
heidswerk was en welke moed en vaderlandsliefde er nodig is om reeds sedert weken en 
maanden gesneuvelde soldaten te ontgraven en ze ene behoorlijke rustplaats te bezorgen. Dit 
werk van moed en opoffering volbracht de volksvrouw in samenwerking met Mejuffer Orian-
ne. Nooit kwam in het inzicht der goede vrouw op ene beloning te rekenen. Uw nederige die-
naar, Mijnheer de Minister, handelend op eigen initiatief, is er van overtuigd de tolk te zijn 
aller dankbare inwoners en andere belanghebbenden en oordeelt tot plicht Uwe welwillende 
aandacht te roepen op die edele daden van zelfopoffering en Vaderlandsliefde en voor de 
voorbeeldige vrouw de Nationale Beloning te vragen die zij zelf, uit nederigen, ootmoed niet 
aanvroeg. Th. Turf, Politiecommissaris.” 
 
Maria Juliana Ringoot werd vereerd met de Herdenkingsmedaille van koningin Elisabeth voor 
bewezen diensten tijdens Wereldoorlog 1914-1918 en met de zilveren Erkentelijkheidmedail-
le van het N.V.I.  Hendrik Jozef Broothaers ontving het kenteken 1ste klas van de Leopoldsor-
de en het kenteken van de vrijwilligers van het ontgravingskorps. Wellicht hebben ook een 
aantal andere helpers van Orianne dergelijke eretekens gekregen. 
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“Op zoek naar” Carolus Ludovicus Vankeimolen 
 

Londerzeelse gesneuvelde uit W.O.I., 
begraven op het militaire kerkhof van Harderwijk, Nederland 

 
door Francis Hallemans 

 
Een oudere niet geactualiseerde versie verscheen eerder in GHKL 2003/4 

 

 
Belgen op buitenlandse oorlogskerkhoven. 

 
We kunnen dagelijks in Ieper en omstreken oorlogskerkhoven bezoeken van geallieerde sol-
daten die sneuvelden op onze velden. Hier wordt meermaals in de media aandacht aan ge-
schonken. Hoe velen weten dat er ook oorlogskerkhoven van onze eigen gesneuvelde soldaten 
bestaan? Wordt er door onze media aandacht geschonken aan de Belgische oorlogskerkhoven 
die zich in Engeland, Ierland of elders ter wereld bevinden? 
Reeds geruime onderhouden we de beste relaties met de dienst militaire begraafplaatsen te 
Brussel. We danken de heer William Vermeren voor de hulp die hij biedt bij het terugvinden 
van Groot-Londerzeelse oorlogslachtoffers. 
 

Wie was Carolus Ludovicus Vankeimolen? 
 
Toen we de lijst lazen met namen van Belgische oorlogslachtoffers die zich bevinden op de 
Geallieerde Militaire Rijksgraven in Nederland, provincie Gelderland, gemeente Harder-
wijk, werden we weer verrast! We vonden er Clerebaut Matheus uit “den Eeckhout” te Lon-
derzeel. De gegevens van zijn begraafplaats werd ondertussen aan de familie bekendgemaakt.  
 

 
 
Maar wie was Vankeimolen Carolus Ludovicus? Hadden we iets over het hoofd gezien? Op 
het oorlogsmonument van Londerzeel staat geen “Vankeimolen” vermeld. De naam 
VANKEIMOLEN leek ons bovendien geen “Londerzeelse” familienaam. Uiteraard dachten 
we aan KEYMOLEN.  
 

 

 Keymolen Jan Jozef Frans 
° Londerzeel 26-4-1891 
+ Londerzeel 17-3-1937 
x Maria Van Eeckhout 
 
 

 Keymolen Jan Victor
° Londerzeel 21-8-1887

+ Schaarbeek 4-12-1956
x Maria Van Hoorebeeck

 
 
 

Foto's en bijschriften overgenomen uit  
"De Grote Oorlog in de regio Londerzeel" 
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Bij onderzoek in de gegevens van de Burgerlijke Stand vonden we geen overlijden van een 
Keymolen of een Vankeimolen Carolus Ludovicus opgetekend. Ook een Londerzeelse soldaat 
met die naam was ons niet bekend... De enige "Keymolens" waarvan we wisten dat ze tijdens 
de eerste wereldoorlog in dienst van het Belgisch leger waren, waren Jan Jozef Frans en Jan 
Victor, maar die hadden allebei de oorlog overleefd. 
Wij zochten dan maar terug de heer Vermeren op en vertelden hem dat alles hier wellicht op 
een misverstand moest berusten. Waren de gegevens afkomstig van De Nederlandse Militaire 
Rijksgraven correct? Het was een kopie van de overlijdensakte die ons het antwoord gaf. 
 

 
 
Het ging hier dus helemaal niet over een gesneuveld soldaat, maar om een burgerlijk slachtof-
fer, een kind van bijna vier jaar met de naam Carolus Ludovicus Keymolen.  
 

Hoe komt een kind van 4 op een miliair kerkhof terecht? 
 
Het antwoord op bovenstaande vraag geven we aan de hand van het volgende fragment uit 
"De Grote Oorlog in de regio Londerzeel”. 
"Bij de mobilisatie, in 1914, werden volgens parochiearchieven – want andere statistieken 
zijn er niet - 436 jongens en mannen, die op de militielijsten van onze deelgemeenten inge-
schreven stonden, gemobiliseerd; 45 anderen namen onmiddellijk als vrijwilliger dienst.  
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Ze zijn de oorlog niet allemaal op dezelfde wijze doorgekomen. 
Het grootste deel verbleef 4 jaar lang aan het front, achter de IJzer; velen hebben daar hun 
leven gelaten. Degenen die in 1919 terug naar huis keerden waren dikwijls lichamelijk ver-
minkt, door het gifgas ‘gepakt’, of mentaal getekend. Anderen werden in de loop van de oor-
log krijgsgevangen genomen en verbleven tot eind 1918 in Duitse kampen. Een laatste groep 
tenslotte (één op drie) had ogenschijnlijk meer geluk en ‘zat’ de oorlog in interneringskampen 
in het neutrale Nederland uit.  
 
Toen, begin oktober 1914, de Belgische legerleiding besloot om Antwerpen te verlaten en 
aansluiting bij de Fransen en Engelsen te zoeken, was het van essentieel belang dat dit voor 
de belegerende Duitsers zo lang mogelijk verborgen bleef. Daarom moesten de soldaten van 
het vestingsleger, geholpen door een afdeling Engelse mariniers, de forten ‘tot het uiterste’ 
verdedigen. Die werden daar door hun vertrekkende collega’s allesbehalve om benijd. Kolo-
nel Bernard, de bevelhebber van het 1ste Regiment Jagers te voet, schreef hierover: “En de 
waardevolle schutters van de forten van Liezele en Breendonk, en van de redoute van Letter-
heide, gaan we aan hun droevig lot, de dood of gevangenschap, overlaten. Zij die zonder op-
houden gedurende zovele dagen geschoten hebben en die zich nu gaan opofferen om onze 
terugtocht te beschermen...” 
Het veldleger kon, net voordat de Duitsers het de pas afsneed, de IJzer bereiken. 30.000 ach-
tergelaten soldaten van het vestingsleger en 7.000 Engelse mariniers werden omsingeld. Op 9 
oktober kregen ze het bevel om de grens met het neutrale Nederland over te steken. Het was 
dàt of zich overgeven aan de Duitsers. In Nederland werden deze militairen – overeenkomstig 
de internationale rechtsregels – tot het einde van de oorlog in kampen opgesloten. Het regime 
was er uiteraard niet dat van een krijgsgevangenenkamp. Toch waren de eerste maanden (in 
tenten, want Nederland was op deze invasie niet voorbereid) hard. Na verloop van jaren kon-
den vele Belgen werk buiten de kampen vinden. Tenminste, als ze formeel beloofden om niet 
naar het strijdperk aan de IJzer te ‘ontvluchten’. De grens tussen Nederland en België werd 
trouwens continu door het Nederlandse leger bewaakt en was met een onder hoogspanning 
staande draadomheining afgesloten. Een aantal slaagde er desondanks in om ‘door de draad 
te kruipen’ en zijn eenheid aan de IJzer te vervoegen. Na zekere tijd lukte het vele geïnter-
neerden om een min of meer geregeld leven op te bouwen. Soms – als de toestand thuis het 
toeliet – kon er bezoek van de familie worden ontvangen." 
 
Jan Jozef Frans Keymolen werd bij de mobilisatie ingedeeld bij het vestingsleger dat de forten 
moest verdedigen. Hij was één van de 30.000 die afgesloten werd van het Belgisch leger, dat 
op weg naar de IJzer was. De hele "groote oorlog" lang bevond hij zich in het internerings-
kamp Zeist in Nederland.  
In Londerzeel had hij begin augustus 1914 zijn zwangere vrouw Maria Josepha Van Eeckhout 
moeten achtergelaten. Vier maanden later, op 1 december, werd zijn eerste zoontje Carolus 
Ludovicus geboren... 
 
Zodra het kon, waarschijnlijk eind 1916, is Maria Josepha met haar zoontje naar Nederland 
getrokken om er haar man te gaan bezoeken. Misschien heeft zij er werk gevonden en is zij er 
kunnen blijven. Als dat niet zo was, dan is ze er in ieder geval in het najaar van 1918 naar 
weergekeerd.  
Op 11 november 1918 was de oorlog in België eindelijk voorbij. De krijgsgevangenen konden 
niet meteen naar huis. Voor de familie Keymolen-Van Eeckhout was er hoe dan ook geen 
sprake van om snel naar Londerzeel terug te keren, want ondertussen was hun zoontje in Ne-
derland ziek geworden. Het stierf op 24 november. Uiteraard kennen we de precieze omstan-
digheden van zijn overlijden niet. In ieder geval werd hij tussen de overleden Belgische solda-
ten begraven. 
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Het gezin Keymolen-Van Eeckhout in Nederland. 
Foto vermoedelijk eind 1916 genomen. 

 Carolus Ludovicus Keymolen, kort voor zijn 
ziekte en dood. 

 

 
Hierboven: foto genomen in kamp Zeist van Belgische geïnterneerden. 

Foto’s meegebracht door Jan Jozef Frans Keymolen. 
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Stamboomfragment van de familie Keymolen. 
 
Alard Keymolen was geboren te Londerzeel op 24 augustus 1850. Zijn beroep was “fruite-
nier”. Hij was gehuwd met Joanna Catharina Haverals geboren op 14 december 1849 en was 
huishoudster. Alard stierf slechts enkele maanden na de geboorte van zijn laatste dochter op 7 
september 1896. 
 
Dit echtpaar had 9 kinderen : 
 
1. Francisca Keymolen geboren te Wolvertem 14 december 1874 
2. Joanna Francisca Lucia Keymolen geboren te Londerzeel 9 november 1876 
3. Joanna Maria Keymolen geboren te Londerzeel 19 december 1878 
4. Jozef Baptist Keymolen geboren te Londerzeel 1 december 1881 
5. Catharina Keymolen geboren te Londerzeel 3 mei 1883 
6. Marie Louisa Keymolen geboren te Londerzeel 3 december 1886 
7. Jozef Frans Keymolen geboren te Londerzeel 30 december 1888 
8. Jan Jozef Frans Keymolen geboren te Londerzeel 26 april 1891, gehuwd met Maria 

Josepha Van Eeckhout  
9. Francisca Lucia Clementina Keymolen geboren te Londerzeel 28 februari 1896 
 
Mevrouw Anna De Donder, weduwe Karel Keymolen (zoon van Jan Jozef Frans), is nog in 
het bezit van talrijke aandenkens aan haar schoonvader en familie. Ze wist wel dat haar man 
nog een broertje had gehad maar verder was er in de familie niets meer over geweten. 85 jaar 
later kan weer een stukje door oorlogsomstandigheden verloren gewaande familiegeschiede-
nis worden ingevuld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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 De groot-Londerzeelse militaire  slachtoffers van de eerste wereldoorlog 
 

Francis Hallemans en Louis De Bondt  
 
 

   

Annaert Karel Lodewijk 
° Steenhuffel 25-11-1889 

° Houthulst 28-9-1918 
Sergeant 12de Linie 

x Maria Elisabeth Verlinden 

 April  Pieter Jan 
° Londerzeel 30-6-1883 
+ Rotselaar 12-9-1914 

x Just.Van Campenhout 

 Bogaerts Augustinus 
° Sint-Jozef 17-12-1889 
+  Londen 30-10-1914 

Sdt 1ste Jagers te Voet 

 Boulanger Jan Baptist 
° Anderlecht 27-12-1884 

+ Ermeton 24-8-1914 
Sdt 1ste Jagers te Voet 

x  Maria L. Kestens (Lond.) 
       

   

Cassimons Lodewijk Jozef 
° Malderen 9-6-1895 

+ Kortemark 14-10-1918 
Vrijwilliger 

 Clerebaut Matheus August 
° Londerzeel 21-4-1884 

+ Eindhoven IK 27-11-1918 
Sdt 2de reg. kanonniers 

 Couturiaux Frans 
° Malderen 22-10-1885 
+ Gent MH 12-2-1919 

Sdt 5de Linie 
x Sophia Vertongen 

 Craenhals Frans Vitalis 
° Steenhuffel 

+ Vottem 5-8-1914 
Genie 

       
   

De Bondt Jan Frans 
° Londerzeel 19-11-1890 
+ Oostkerke 12-10-1915 

Brigadier Artillerie 

 De Bondt Theod. L. Albert 
° Lond. St.-Joz. 5-7-1892 

+ Wijgmaal 10-9-1914 

 De Breuker Joannes Const. 
° Brussegem 14-4-1879 
(woonde  Steenhuffel) 

+ Tisselt 29-9-1914 

 Romain (Petrus) De Ridder 
° Steenhuffel 

vermist D.monde 30-9-1914 
x Louise Moyson 
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De Schryver Jan 
° Malderen 26-11-1892 
+ Pervyze 24-10-1914 

Sdt 2de reg. Grenadiers 

 De Smedt Jozef Frans 
° Londerzeel 15-12-1892 
+ Diksmuide 12-6-1915 

Kpl Genie 

 De Wachter Joseph 
° Londerzeel 16-6-1892 

+ 25-5-1918 
Sdt 12de Linie 

 Goovaerts Jan Lodewijk 
° Malderen 1-6-1891 

+ Dinard  (Fr.) 7-6-1916 
Vervoerkorps ruiterij 

 
   

Kerremans Emiel 
° Wolvertem 29-5-1895 
(woonde Londerzeel) 

+ Alveringem 8-3-1916 
Sdt 10de Linie 

 Luypaert Hendrik 
° Steenhuffel 5-7-1894 

(woonde Merchtem) 
+ Nevele 1-1-1918 

Sdt 3de Jagers te Paard 

 Meijs Frederik 
° Steenhuffel 14-2-1892 

(woonde Rossem) 
+ Antwerpen MZ 12-9-1914 
Sdt 2de Reg. Grenadiers 

 Pauwels Petrus Joannes 
° Londerzeel 8-9-1892 

(Woonde Oppuurs) 
+ Brugge 7-11-1918 

 
       

   

Piessens Lodewijk Karel 
° Malderen 23-7-1888 
+ Adinkerke 27-5-1916 

Sdt Jagers te Voet 

 Puttemans Benedikt 
° Steenhuffel 13-2-1893 

+ Calais 1-5-1916 
Sdt 7de Linieregiment 

 Robberechts Jan Baptist 
° Londerzeel 6-5-1889 

+ Göttingen, kamp 12-11-‘18 
Brigadier artillerie 

 Saterdagh Karel Louis 
° Londerzeel 2-10-1892 

+ Rétinnes 4-8-1914 

       
   

Seghers Frans 
° Malderen 

+ St. Pol au Mer 26-1-1915 

 Stevens Bonaventuur 
° Londerzeel 30-4-1892 
+ Hoogstade 10-9-1917 

Sdt Carabiniers 

 Tersago Victor 
° Londerzeel 

+ Bergen 2-2-1920 

 Teugels Jan Baptist 
° Sint-Jozef 2-3-1891 

+ West-Vleteren 30-10-16 
Vrijwilliger 
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Tierens Domien Frans 
° Breendonk 10-7-1891 

woonde in Londerzeel 
+ Stuivekenskerke 4-6-17 
Sdt 2de Jagers te Paard 

 Van Aken Antoon Alfons 
° Sint-Jozef 28-1-1885 
+ Sint-Jozef 31-1-1919 

x Maria Elis. Broothaerts 

 Van Assche Frans 
° Malderen 

+ Ramsdonk (?) 13-4-1915 

 Van Crombruggen P. Fr. 
° Londerzeel 10-8-1878 
+ Herstal augustus 1914 

Muzikant 2de Jagers te Paard 

 
   

Van den Eede Frans 
° Steenhuffel 18-4-1885 
+ Nieuwpoort 26-5-1918 
Kpl 2de Reg. Carabiniers 
x Francine Adriaenssens 

 Van der Plas Emiel Jozef 
° Brussel 28-10-1892 

+ Wespelaar 14-9-1914 
Sdt 11de Linie 

 Van der Stappen Karel Louis 
° Steenhuffel 3-7-1885 

+ Manchester 9-11-1914 
3de Reg. Grenadiers 

 Van der Veken Engelb. J. 
° Humbeek  9-12-1886 

+ Lo 31-8-1915 
Sdt genie 

x Maria Beuckelaers (Lond.) 
       

   

Van Doorslaer Jeremias 
° Steenhuffel 2-2-1893 

+ Semmerzake 10-11-18 
Kpl 2de Reg. Grenadiers 

 Van Esbroeck Joseph  P 
° Londerzeel 6-6-1895 

+ februari 1916. 
Vrijwilliger 2de Linie 

 Van Haelen Jan Frans 
Sint-Jozef 2-3-1888 

+ Wakkerzeel 11-9-1914 
x Valentina Paridaens 

 Van Hoeck Jan Baptist 
° Steenhuffel 6-3-1890 
+ Aarschot 19-8-1914 

x Dierickx Maria 
       

   

Van Ingelghem Victor Alph. 
° Londerzeel 15-9-1890 

+ Drij Grachten 11-10-‘15 

 Van Mulders Domien Adolf 
° Opwijk 4-8-1886 

Dienstplichtige Steenhuffel 
+ Maldegem 31-10-1918 
Kpl 5de Jagers te Voet 

 Van Muylder Frans 
° Londerzeel 17-9-1884  

+ Loncin 14-8-1917 
Sdt 1e kanonniers 

x Maria Van den Brande 

 Van Muylder Ludovicus 
° Sint-Jozef 19-3-1890 
+ Montpellier 5-1-1919 

Sdt 13de Linie 
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Van Muylders Petr. Joannes 
° Steenhuffel 17-5-1890 
+ Londerzeel 29-9-1914 

 Van Riet Petrus 
° Malderen 15-2-1893 

+ Hoogstade 30-9-1918 
Brigadier 11de reg. Artillerie 

 Van Steen Alfons 
° Londerzeel 28-10-1892 

+ Hoboken 17-7-1917 
x Maria Louisa Tibackx 

 Pierre Van Steen Pierre 
° Londerzeel 

+ Luik begin augustus ‘14 
Vestingsgenie 

       
     

Jacob.Desid. Van Zaelen 
° Malderen 28-11-1888 
+ Holsbeek 10-9-1914 

26ste Linie 

 Jan Henri Vleminckx 
° Malderen 5-4-1889 

+ Soltau (kamp) 12-10-1918 
x Nathalia Verhoeven 

1ste reg. Jagers te voet 

    

 
Het totaal aantal militaire slachtoffers uit Londerzeel kwam daarmee op 50. 


