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Voorwoord 

 

Pieter Jan-Baptist Robberechts werd geboren in de Bergstraat 136 te Londerzeel op 6 mei 

1889. 

Zijn vader was Petrus Robberechts (landbouwer, geboren Londerzeel 10/09/1865) en zijn 

moeder Paulina Tierens (landbouwster, geboren Londerzeel 30/05/1868).  

Pieter Jan-Baptist Robberechts woonde in de Kandelaarsstraat 9 (rue des Chandeliers) te 

Brussel bij het begin van WO1.  

Hij was brigadier lichting 1909 (de dienstplicht in vredestijd was 15 maanden). 

Hij werd ingeschreven als dienstplichtige lichting 1909 op 27/05/1909, zijn dienstplicht is 

hij begonnen op 01/10/1909 en hij maakte promotie als brigadier op 01/10/1910. 

Hij werd opgeroepen en ondergebracht bij de Artillerie der Versterkte Stelling van Luik 

(F.A.L. Forteresse Artillerie Liège) 8ste Batterij op 01/08/1914 bij het begin van de Eerste 

Wereldoorlog. 

Pieter Jan-Baptist Robberechts werd krijgsgevangen genomen in Lantin (met aanduiding 

‘Fort de Laudin’ op een Duits document, één van de 12 forten rondom Luik) op 15/08/1914 

na de overgave van het fort van Lantin bij de Slag om Luik en werd naar het 

krijgsgevangenkamp Munster gebracht.  

Hij heeft verbleven in de krijgsgevangenkampen van onder meer Munster, Süd Edewechter 

Moor, Soltau en Göttingen. 

Pieter Jan-Baptist Robberechts is overleden in Göttingen/Eschwege (Eschwege ligt in kanton 

Cassel in deelstaat Hessen in Duitsland) op 12/11/1918 volgens de vermelding op zijn 

doodsprentje en volgens een brief van Juffer Orianne (dag na de wapenstilstand) maar dit 

is niet helemaal duidelijk want er zijn andere mogelijke overlijdensdatums zoals 

12/11/1914, 06/11/1918 en 09/11/1918 vermeld op militaire documenten en ook een 

andere mogelijke overlijdensplaats zoals het Arbeitskommando in Harmuthsachsen 

(doodsoorzaak: griep/influenza, er was in de periode 1918-1919 een ‘dodelijke’ epidemie 

op wereldwijde schaal van ‘Spaanse griep’). (zie elders in dit naslagwerk) 

 

Pieter Jan-Baptist Robberechts ligt begraven op de militaire begraafplaats aan de Koning 

Leopold II laan te  Leopoldsburg (graf P – 14). Na de Eerste Wereldoorlog werden Belgen 

die in Duitsland als krijgsgevangene waren omgekomen op deze militaire begraafplaats in 

Leopoldsburg bijgezet. 

 

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

periode van Pieter Jan-Baptist Robberechts tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. 
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Geboorteakte van Pieter Jan-Baptist Robberechts (bron: Archief Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel) 

 

 

 

 

 

 

 

Map met de ligging van de Forten rond Luik in WO1 (Pieter Jan-Baptist is krijgsgevangen genomen in het fort van Lantin op 

15/08/1914 bij de overgave van het fort van Lantin) (bron: Internet 

http://www.wereldoorlog.be/WO%20II/Forten%20van%20Luik/Fort_Luik.html) 
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Graf van Pieter Jan-Baptist Robberechts op de militaire begraafplaats aan de Koning Leopold II laan te  Leopoldsburg (bron: 

Internet http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=pv&GRid=23435561&PIpi=102332404) 

 

 

 

Aanduiding (online) van Pieter Jan-Baptist Robberechts op de lijst van de graven op de militaire begraafplaats aan de Koning 

Leopold II laan te  Leopoldsburg (bron: Internet http://www.abl1914.be/bwg/leopoldsburg.htm) 

 

    

Doodsprentje van Pieter Jan-Baptist Robberechts (overleden te Göttingen/Eschwege op 12/11/1918) (bron: Internet) 

http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=pv&GRid=23435561&PIpi=102332404
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Militair dossier van Pieter Jan-Baptist Robberechts (in volgorde van datum) 

 

De volgende militaire documenten van Pieter Jan-Baptist Robberechts ontvangen van het 

Militair Kwartier Koningin Elisabeth Eversestraat 1 1140 Evere (adjudant Xavier Van Tilborg 

DGHR-HRA-E/N/Arch). 

 

Het dossier van Pieter Jan-Baptist Robberechts is op dit moment (nog) niet raadpleegbaar 

in de online databank van het ‘Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis’ 

in het Jubelpark te Brussel (http://klm-mraiwp.bh-a.eu/fmi/iwp/cgi?-db=DossiersOfficiers&-loadframes) 
(is er een militair dossier van hem beschikbaar in het Koninklijk Museum van het Leger te Brussel?) 

 

Verder heeft Francis Hallemans (secretaris van de Verenigde Oud-Strijders van Londerzeel) 

een dossier in zijn bezit met allerlei militaire documenten van/over Pieter Jan-Baptist 

Robberechts die zijn toegevoegd in dit naslagwerk. 

 

Opmerking: 2 documenten van Pieter Jan-Baptist Robberechts (zijn hospitaalfiche en een brief 

van Juffer Orianne) zitten foutief geklasseerd in het militaire dossier van een naamgenoot 

namelijk Jan-Baptist Robberechts uit Steenhuffel en IJzerfrontsoldaat in het ‘Koninklijk 

Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis’ in het Jubelpark te Brussel. (zie verder in dit 

naslagwerk)  

 

 

 

 

 

http://klm-mraiwp.bh-a.eu/fmi/iwp/cgi?-db=DossiersOfficiers&-loadframes
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Inschrijving van Pieter Jan-Baptist Robberechts in het register van “Place Forte de Liége” d.d. 01/08/1914. (voorkant) (hier 

staat vermeld dat hij is overleden op 06/11/1918 in Eschwege Duitsland) (met aanduiding van zijn lichamelijke 

kenmerken zoals 1,705m groot, langwerpig gezicht, bruin haar, donker bruine ogen, …) (hij werd ingeschreven als 

dienstplichtige lichting 1909 op 27/05/1909, zijn dienstplicht is begonnen op 01/10/1909 en hij maakte promotie als brigadier 

op 01/10/1910)  (bron: Militair Kwartier Koningin Elisabeth Evere) 
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Inschrijving van Pieter Jan-Baptist Robberechts in het register van “Place Forte de Liége” d.d. 01/08/1914. (achterkant) (hier 

staat ook vermeld dat hij is overleden op 06/11/1918 in Eschwege Duitsland) (bron: Militair Kwartier Koningin 

Elisabeth Evere) 
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Postkaart van Pieter Jan-Baptist Robberechts verstuurd vanuit het krijgsgevangenkamp Süd Edewechter Moor aan zijn 

(latere) schoonzus in Londerzeel (d.d. vermoedelijk 16/02/1918, onduidelijke poststempel) (bron: Archief Francis Hallemans) 

 

 

Postkaart van Pieter Jan-Baptist Robberechts verstuurd vanuit het krijgsgevangenkamp Göttingen (barak 35a) aan zijn 

(latere) schoonzus in Londerzeel (niet gedateerd, moet dateren uit het jaar 1918) (bron: Archief Francis Hallemans) 
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Brief van Pieter Jan-Baptist Robberechts aan zijn ouders, broers en zuster verstuurd vanuit het krijgsgevangenkamp 

Göttingen barak 14 (d.d. 15/02/1918) (uitgetypte versie van deze brief zie hierna) (bron: Archief Francis Hallemans) – 

pagina 1/2 
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 Vervolg van de brief van Pieter Jan-Baptist Robberechts aan zijn ouders, broers en zuster verstuurd vanuit het 

krijgsgevangenkamp Göttingen barak 14 (d.d. 15/02/1918) (niet goed leesbaar) (uitgetypte versie van deze brief zie hierna) 

(Pieter schrijft achteraan zijn brief “, den dag van vrede is nabij dat ge uwen beminden zoon en broeder zult 

wederzien in goede gezondheid …”  de brief dateert van 15/02/1918 en Pieter Jan-Baptist Robberechts is 

overleden in het krijgsgevangenkamp op 12/11/1918 ten gevolge van de ‘Spaanse’ griep zonder ooit nog vrij 

gekomen te zijn!) (bron: Archief Francis Hallemans) – pagina 2/2 
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Uitgetypte versie van de brief (zie hiervoor) van Pieter Jan-Baptist Robberechts aan zijn ouders, broers en zuster verstuurd 

vanuit het krijgsgevangenkamp Göttingen barak 14 (d.d. 15/02/1918) (Pieter schrijft achteraan zijn brief “, den dag van 

vrede is nabij dat ge uwen beminden zoon en broeder zult wederzien in goede gezondheid …”  de brief dateert 

van 15/02/1918 en Pieter Jan-Baptist Robberechts is overleden in het krijgsgevangenkamp op 12/11/1918 ten 

gevolge van de ‘Spaanse’ griep zonder ooit nog vrij gekomen te zijn!) (bron: Archief Geschied- en Heemkundige Kring 

Londerzeel) 
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Hospitaal-fiche van Pieter Jan-Baptist Robberechts (niet gedateerd) (hier staat vermeld dat hij getransfereerd werd van 

Göttingen naar Cassel, hoogstwaarschijnlijk vlak voor zijn overlijden) (doodsoorzaak: griep/influenza, er was in de periode 

1918-1919 een ‘dodelijke’ epidemie op wereldwijde schaal van ‘Spaanse griep’) 

(opmerking: deze fiche zit niet in het militair dossier van Pieter Jan-Baptist Robberechts in het Koninklijk Legermuseum te 

Brussel maar zit vastgeniet aan de hospitaalfiche in het militair dossier (in het Koninklijk Legermuseum te Brussel) van mijn 

grootvader Jan-Baptist Robberechts uit Steenhuffel, een naamgenoot van Pieter en IJzerfrontsoldaat in WO1) (bron: Archief 

Legermuseum Brussel) 
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Vragenlijst van het Strijdersfonds van Pieter Jan-Baptist Robberechts d.d. 21/11/1920 (ondertekend door zijn vader 

Petrus Robberechts want Pieter Jan-Baptist Robberechts was ondertussen overleden, hier staat 06/11/1918 als 

overlijdensdatum en Eschwege Lazarett als overlijdensplaats) (bron: Militair Kwartier Koningin Elisabeth 

Evere) 

Bijzondere aanduidingen:   
Dienststaten tusschen 1 augustus 1914 en 11 november 1918: 
 Brigadier. 

Gemobiliseerd den 1ste  augustus 1914.  
Krijgsgevangen te Luik den 15 augustus 1914. 
Gestorven te Götingen. (Deutschland) 
Eschwege Lazaret den 6 november 1918. 

Regiment, korps of inrichting waartoe de gemobiliseerde behoorde toen hij huiswaarts werd gezonden, met verlof zonder 
solde werd geplaatst of tot reforme werd voorgesteld:       

8ste Bataillons Vestings-artillerie. 
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Attest van de burgemeester van Londerzeel met de verklaring wie de erfgenamen zijn van Pieter Jan-Baptist Robberechts 

namelijk zijn vader, zijn broers en zussen (d.d. 29/11/1920) (hier staat 06/11/1918 Göttingen als overlijdensdatum) 

(bron: Archief Francis Hallemans) 
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Verklaring dat Pieter Jan-Baptist Robberechts de Zege-medaille en de Herinnerings-medaille heeft ontvangen. (ondertekend 

door P. Tierens (Paulina Tierens, zijn moeder) want Pieter Jan-Baptist Robberechts was ondertussen overleden)  (d.d. 

29/05/1921) (bron: Militair Kwartier Koningin Elisabeth Evere) 
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Inschrijving van Pieter Jan-Baptist Robberechts in het register van “Corps de Forteresse de Liége”/“Vestings-artillerie Luik” 

d.d. 01/10/1921. (voorkant) (hier staat vermeld dat hij is overleden op 06/11/1918 in Duitsland en reeds present 

was op 01/08/1914 in het leger in de ’Vestings-artillerie Luik 8ste Batterij’)  (bron: Militair Kwartier Koningin Elisabeth Evere) 
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Inschrijving van Pieter Jan-Baptist Robberechts in het register van “Corps de Forteresse de Liége”/“Vestings-artillerie Luik” 

d.d. 01/10/1921 (achterkant) met verklaring dat Pieter Jan-Baptist Robberechts geen recht heeft op Frontstrepen wegens 

niet lang genoeg aanwezig aan het front (slechts 2 maanden en 15 dagen (van 01/08/1914 tot 15/10/1914)) (hier staat 

vermeld dat Pieter Jan-Baptist krijgsgevangen werd genomen op 14/08/1914 en overleden is op 06/11/18 in 

Eschwege) (bron: Militair Kwartier Koningin Elisabeth Evere) 
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Verklaring dat de Zege-medaille en de Herinnerings-medaille van Pieter Jan-Baptist Robberechts eventueel postuum mogen 

gestuurd worden naar zijn moeder omdat Pieter Jan-Baptist overleden is. (d.d. 21/11/1921) (hier staat 06/11/1918 als 

overlijdensdatum) (bron: Archief Francis Hallemans) 



20 
 

 

Militaire gegevens over Pieter Jan-Baptist Robberechts d.d. 25/11/1921 (voorkant) (bron: Militair Kwartier Koningin Elisabeth 

Evere) 
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Militaire gegevens over Pieter Jan-Baptist Robberechts d.d. 25/11/1921 (achterkant, met aanduiding van zijn militaire 

onderscheidingen/medailles) (hier staat vermeld dat Pieter Jan-Baptist Robberechts 2 maanden+15 dagen aanwezig was aan 

het front en 48 maanden+22 dagen aanwezig was achter het front) (bron: Militair Kwartier Koningin Elisabeth Evere)  
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Reactie op de vraag om het bekomen van Frontstrepen voor Pieter Jan-Baptist Robberechts.(d.d. 11/04/1928) (bron: Archief 

Francis Hallemans) 
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Verzoek aan Nationale Strijdersbond Londerzeel voor het bekomen van één (1) Frontstreep voor Pieter Jan-Baptist 

Robberechts. (ondertekend door zijn vader Petrus Robberechts want Pieter Jan-Baptist Robberechts was ondertussen 

overleden)  (d.d. 04/03/1933) (bron: Militair Kwartier Koningin Elisabeth Evere) 
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Toelating tot inzage van het militair dossier van Pieter Jan-Baptist Robberechts.(d.d. 23/06/1933) (bron: Archief Francis 

Hallemans)     
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Toekenning van één (1) Frontstreep voor Pieter Jan-Baptist Robberechts.(d.d. 18/10/1933) (bron: Archief Francis Hallemans) 
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Militaire gegevens over Pieter Jan-Baptist Robberechts (niet gedateerd) (hier staan als mogelijke overlijdensdatums 

06/11/1918 en 12/11/1918 vermeld) (doodsoorzaak: griep/influenza, er was in de periode 1918-1919 een ‘dodelijke’ 

epidemie op wereldwijde schaal van ‘Spaanse griep’) (bron: Militair Kwartier Koningin Elisabeth Evere) 
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In welke gevechtseenheid van het Belgische leger zat Pieter Jan-Baptist 

Robberechts? 

 

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

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

wet op de algemene dienstplicht van 30 augustus 1913. 

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

binnengetrokken. Ons land is in oorlog. 

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

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

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

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

 

In de militaire documenten van Pieter Jan-Baptist Robberechts kan men lezen dat hij heeft 

deelgenomen aan de Eerste Wereldoorlog als brigadier lichting 1909 en ondergebracht 

werd in F.A.L. (Forteresse Artillerie Liège) 8ste Batterij op 01/08/1914:  

 op 01/08/1914 als brigadier in F.A.L. (Forteresse Artillerie Liège) 8ste Batterij in het fort 

van Lantin (met aanduiding ‘Fort de Laudin’ op een Duits document, in de omgeving 

van Luik, één van de 12 forten rondom Luik) 

 op 15/08/1914 bij de overgave van het fort van Lantin krijgsgevangen genomen en 

overgebracht naar het krijgsgevangenkamp van Munster 

 op 31/10/1914 en op 02/12/1914 vermeld op lijsten van  Gefangenenlager Munster uit 

het archief van Rode Kruis  

 op 10/01/1915 vermeld in een lijst van krijgsgevangenen in Munster in de krant ‘Le 

Bruxellois’ van 10/01/1915 

 op 20/03/1915 vermeld op een lijst van Gefangenenlager Süd Edewechter Moor uit het 

archief van Rode Kruis 

 op 12/05/1915 vermeld op een lijst van Gefangenenlager Soltau uit het archief van 

Rode Kruis 

 op 23/08/1916 vermeld op een document van Gefangenenlager Sud Edewechter Moor 

van het Belgisch Hulpcomité in Soltau uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel 

 op 06/01/1917 vermeld op een lijst van Gefangenenlager Göttingen uit het archief van 

Rode Kruis 

 op 05/02/1917 vermeld op een document van Gefangenenlager Göttingen van het 

Belgisch Hulpcomité in Göttingen uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel  

 zonder datum vermeld bij een transfer van Gefangenenlager Göttingen naar 

Gefangenenlager Cassel (aangeduid op zijn hospitaalfiche, waarschijnlijk vlak voor zijn 

overlijden) 

 overleden op 12/11/1914 of 06/11/1918 of 09/11/1918 of 12/11/1918 (?) (exacte 

overlijdensdatum en ook de exacte overlijdensplaats is niet zo duidelijk want verschilt 

naargelang de bron) (zie verder) 
 

(zie hierna voor meer informatie over de verschillende periodes bij Pieter Jan-Baptist Robberechts tijdens 

de Eerste Wereldoorlog) 

Zijn stamboeknummer was 22834 en 34822.  

Hij was ongehuwd en politieagent bij het begin van de Eerste Wereldoorlog.  
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Gedurende de totale eerste wereldoorlog waren er in totaal ongeveer 40.500 Belgische 

soldaten en onderofficieren, en 730 legerofficieren ondergebracht in Duitse 

gevangenenkampen. (bron: ‘Inventaris van het archief van de Belgische Middendienst voor de krijgsgevangenen, 1914-

1925’/I 436, inleiding, Algemeen Rijksarchief Brussel) 

In juli 1915 waren er 1.125 Belgische soldaten en in maart 1917 2.302 Belgische soldaten, 

meestal Vlamingen in het krijgsgevangenkamp van Göttingen. (bron: Archief Rode Kruis) 

Tewerkstelling in een Arbeitskommando in Duitsland was bij lokale landbouwers (vooral in de 

zomermaanden), in de fabrieken, in de mijnen of bij lokale overheidsbesturen (moerassen 

droogleggen, woeste heidegrondern draineren, wegen aanleggen, enz.). (bron: ‘Inventaris van het 

archief van de Belgische Middendienst voor de krijgsgevangenen, 1914-1925’/I 436, inleiding, Algemeen Rijksarchief Brussel) 

Het krijgsgevangenkamp van Göttingen bezat meer dan 1.000 Arbeitskommando’s.  

 

 Er zijn meerdere mogelijke overlijdensdatums en overlijdensplaatsen van 

Pieter Jan-Baptist Robberechts (verschilt naargelang de bron) (doodsoorzaak 

griep/influenza) 

 
(ter info: er was in de periode 1918-1919 een ‘dodelijke’ epidemie op wereldwijde schaal van ‘Spaanse griep’) 

 

 1) op 12/11/1914 overleden in Göttingen/Eschwege (volgens alternatieve aanduiding 

op de website Gonewest) (12/11/1914 als overlijdensdatum is onmogelijk want er zijn meerdere 

indicaties van na deze datum dat hij nog in verschillende krijgsgevangenkampen verbleef) 

 

 2) op 06/11/1918 overleden in Göttingen/Eschwege (volgens aanduiding op de 

website Belgian War Dead Register, op de website Gonewest, op de ‘Inschrijving 

van Pieter Jan-Baptist Robberechts in het register van “Place Forte de Liége” d.d. 

01/08/1914’, op een ‘Vragenlijst van het Strijdersfonds d.d. 21/11/1920’ (met 

aanduiding van Lazarett Eschwege (=hospitaal) als overlijdensplaats), op zijn graf op de 

militaire begraafplaats te Leopoldsburg en nog een heleboel andere militaire 

documenten). 

 

 3) op 09/11/1918 overleden in Arbeitskommando in Harmuthsachsen (dorpje 

ongeveer 54 km ten zuiden van Gottingen en ongeveer 18 km ten westen van 

Eschwege) (volgens een document van het Belgisch Hulpcomité in Göttingen uit 

het Algemeen Rijksarchief te Brussel, zie verder) 

 

 4) op 12/11/1918 (dag na de wapenstilstand) overleden in Göttingen/Eschwege 

(volgens zijn doodsprentje en volgens een brief van Juffer Orianne) 
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Artillerie der Versterkte Stelling van Luik – Hare geschiedenis” (Pieter Jan-Baptist 

Robberechts zat in het fort van Lantin bij de overgave van het fort op 

15/08/1914) 

 

ARTILLERIE DER VERSTERKTE STELLING 

VAN LUIK 

__________________________________ 

   

HARE GESCHIEDENIS 

   

In 1914 bestond de Vestingartilerie der Versterkte Stelling Luik uit een Staf, 12 actieve 

batterijen die in de forten gekazerneerd waren, 4 reservebatterijen en een depotbatterij.  

Van 1 Augustus 1914 af telden de actieve eenheden hun volle oorlogseffectief; den 3n 

was het zoo eveneens in de reserve-eenheden. 

Van 4 tot 16 Augustus 1914 werkten de forten in ruime mate mede aan de verdediging 

ven de Versterkte Stelling: de eerste twee dagen in samenwerking met de 3e Legerdivisie, 

later overgelaten aan zich zelf. Om ze te doen vallen was de vijand genoodzaakt een 

artilleriemateriaal aan te brengen van een reusachtig kaliber, vervaardigd in ‘t grootste 

geheim en waarvan de kracht zoo groot was dat de best gebouwde versterkingswerken 

onder zijne slagen moesten bezwijken. 

De gemobiliseerde reservebatterijen van hun kant hielden de tusschenruimten tusschen 

de forten bezet, doch hebben in den strijd niet moeten tusschenbeide komen: zij trokken 

achteruit met de 3e Legerdivisie en werden op nuttige wijze gebruikt bij de verdediging van 

de Versterkte Stelling Antwerpen. 

De 1e batterij bezette het fort van Barchon van 4 tot 13 Augustus en onderscheidde er 

zich op schitterende wijze. Den 13n, onder de heviger en heviger wordende beschieting van 

het fort, was het personeel zoodanig uitgeput en waren de verdedigingswerken en de 

bewapening zoo ver vernield dat het fort zich moest overgeven. De vijand feliciteerde het 

garnizoen om zijn langdurigen en dapperen weerstand.  

De 2e batterij bevond zich in het fort van Evegnée dat zich op 11 Augustus, verpletterd 

als het was onder het vreeselijk vuur der vijandelijke artillerie, moest overgeven.  

De 3e batterij hield garnizoen in het fort van Fléron dat meer dan 9 dagen lang een 

hardnekkigen weerstand bood aan de aanvallen van den vijand. Den 14n Augustus, toen 

het nog slechts puin was, moest het zich overgeven.  

De 4e batterij was in het fort van Chaudfontaine. Na den vijand zware verliezen te hebben 

doen ondergaan, moest het zich den 13 Augustus overgeven: het telde ongeveer 70 

dooden en meer dan 100 gekwetsten, onder welke de Commandant van het fort. 
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De 5e batterij bezette het fort van Embourg dat zich op 13 Augustus moest overgeven, 

wijl het niet langer kon weerstaan ten gevolge van de vernielingen en van den toestand 

van het materiaal, dat door aanhoudende bombardementen buiten gebruik was gesteld.  

De 6e batterij bevond zich in het fort van Bonceles, dat twee stormlopen van de 

Duitschers afweerde en zelfs meer dan 100 gevangenen bemachtigde. Gansch vernield en 

na tweemaal geweigerd te hebben zich over te geven, moest het op 15 Augustus zwichten.  

De 7e batterij maakte deel uit van het garnizoen van het fort van Flémalle. In den 

voormiddag van 16 Augustus bleef er van al zijne artillerie nog slechts een koepel van 5c.7 

in dienst; verpletterd door het hevig vuur van den vijand en aangetast door schadelijke 

gassen was het garnizoen genoodzaakt zich over te geven.  

De 8e batterij van het fort van Lantin bood een hardnekkigen weerstand aan de 

vijandelijke aanvallen, doch nadat het bombardement één voor één al zijne 

verdedigingsmiddelen had vernield, moest het werk zich den 15n overgeven.  

De 9e batterij overlaadde zich met roem in het fort van Loncin dat, inzonderheid den 15n 

aan een vreeselijk bombardement van 420 mm. granaten onderworpen, zich moest 

overgeven na eene verdediging die de bewondering der gansche wereld had gaande 

gemaakt.  

De 10e batterij bezette het fort van Liers dat door meer dan 4.000 projectielen getroffen, 

weldra niet meer in staat was zich te verdedigen en zich dan ook op 13 Augustus moest 

overgeven.  

De 11e batterij bood in het fort van Pontisse een schitterenden weerstand aan den vijand, 

doch den 13n werd het fort onder de 420 mm. granaten verpletterd en moest het garnizoen 

zich overgeven.  

De 12e batterij van het fort van Hollogno gaf zich over op 16 Augustus, wijl al de andere 

forten in de handen van den vijand waren gevallen.  

Ter info: Pieter Jan-Baptist Robberechts zat vanaf 01/08/1914 in F.A.L. (Forteresse Artillerie Liège, Artillerie der Versterkte 
Stelling van Luik) 8ste Batterij en werd krijgsgevangen genomen op 15/08/1914 bij de overgave van het fort van Lantin (bron: 

Internet http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/regimenten/vsl.htm) 
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Historisch overzicht van de Versterkte Stelling van Luik (Pieter Jan-Baptist 

Robberechts zat in F.A.L. (Forteresse Artillerie Liège, Artillerie der Versterkte 

Stelling van Luik) bij zijn krijgsgevangenneming op 15/08/1914) 

 

 

Historisch overzicht van de Versterkte Stelling van Luik (Pieter Jan-Baptist Robberechts zat vanaf 01/08/1914 in F.A.L. 
(Forteresse Artillerie Liège, Artillerie der Versterkte Stelling van Luik) 8ste Batterij en werd krijgsgevangen genomen op 

15/08/1914 bij de overgave van het fort van Lantin) (bron: ‘Onze helden gestorven voor het vaderland’  Lyr René, Brussel 
1922) 
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Indexfiche + Gefangenenliste des Lagers Munster met aanduiding van  Pieter Jan-

Baptist op 31/10/1914 (archief Rode Kruis) 

 

 

 Indexfiche van Pieter Jan-Baptist Robberechts bij archief Rode Kruis (bron: archief Rode Kruis, Internet 

http://grandeguerre.icrc.org/) 
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‘Gefangenenliste des Lagers Munster’ (pagina 474) met aanduiding van Pieter Jan-Baptist Robberechts d.d. 

31/10/1914 (hier staat vermeld: ‘Fort de Laudin’ , één van de 12 forten rondom Luik) (bron: archief Rode Kruis, 

Internet http://grandeguerre.icrc.org/) 
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Indexfiche + Gefangenenliste des Lagers Munster met aanduiding van  Pieter Jan-

Baptist op 02/12/1914 (archief Rode Kruis) 

 

 

 Indexfiche van Pieter Jan-Baptist Robberechts bij archief Rode Kruis (bron: archief Rode Kruis, Internet 

http://grandeguerre.icrc.org/) 
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‘Gefangenenliste des Lagers Munster’ (pagina 1044) met aanduiding van Pieter Jan-Baptist Robberechts d.d. 

02/12/1914 (bron: archief Rode Kruis, Internet http://grandeguerre.icrc.org/) 
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Indexfiche + Gefangenenliste des Lagers Gefangenenlager Süd Edewechter Moor 

met aanduiding van  Pieter Jan-Baptist op 20/03/1915 (archief Rode Kruis) 

 

 

 Indexfiche van Pieter Jan-Baptist Robberechts bij archief Rode Kruis (bron: archief Rode Kruis, Internet 

http://grandeguerre.icrc.org/) 
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‘Gefangenenliste des Lagers Süd Edewechter Moor’  (dorp Edewecht in Neder-Saksen, in het noorden van Duitsland, 

niet ver van de Nederlandse grens) (pagina 3151) met aanduiding van Pieter Jan-Baptist Robberechts d.d. 

20/03/1915 (bron: archief Rode Kruis, Internet http://grandeguerre.icrc.org/) 
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Indexfiche + Gefangenenliste des Lagers Soltau met aanduiding van  Pieter Jan-

Baptist op 12/05/1915 (archief Rode Kruis) 

 

 

 Indexfiche van Pieter Jan-Baptist Robberechts bij archief Rode Kruis (bron: archief Rode Kruis, Internet 

http://grandeguerre.icrc.org/) 

 

 

 

 



39 
 

 

‘Gefangenenliste des Lagers Soltau’ (pagina 3641) met aanduiding van Pieter Jan-Baptist Robberechts d.d. 

12/05/1915 (bron: archief Rode Kruis, Internet http://grandeguerre.icrc.org/) 
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Indexfiche + Gefangenenliste des Lagers Göttingen met aanduiding van  Pieter 

Jan-Baptist op 06/01/1917 (archief Rode Kruis) 

 

 

 Indexfiche van Pieter Jan-Baptist Robberechts bij archief Rode Kruis (bron: archief Rode Kruis, Internet 

http://grandeguerre.icrc.org/) 
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‘Gefangenenliste des Lagers Soltau’ (pagina 6272) met aanduiding van Pieter Jan-Baptist Robberechts d.d. 

06/01/1917 (bron: archief Rode Kruis, Internet http://grandeguerre.icrc.org/) 
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Documenten met aanduiding van Pieter Jan-Baptist Robberechts in 

krijgsgevangenenkamp te Soltau (van het Belgisch Hulpcomité in Soltau uit het 

Algemeen Rijksarchief) 

 

Soltau/Sud Edewechter Moor – Staten van behoeftige gevangenen (1915-1916) (d.d. 23/08/1916, bovenaan staat dat dit een lijst 

is van Belgische krijgsgevangenen die behoeftigen zijn in voedsel) (Pieter Jan-Baptist Robberechts staat aangeduid op de lijn met 

X als ‘Robbrechts Jean A.F.L.’ (Artillerie Forteresse Liège)) (bron: ‘Inventaris van het archief van het Belgisch Hulpcomité in het 

krijgsgevangenkamp van Soltau, 1915-1919’/I 479, inventarisnummer: 23, Algemeen Rijksarchief Brussel) 
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Soltau – Staten van gerepatrieerde gevangenen (1918-1919) (niet gedateerd) (Pieter Jan-Baptist Robberechts staat 

aangeduid op de lijn met X als ‘Robberecht Jean A.F.L.’ (Artillerie Forteresse Liège)) (bron: ‘Inventaris van het archief van het 

Belgisch Hulpcomité in het krijgsgevangenkamp van Soltau, 1915-1919’/I 479, inventarisnummer: 37, Algemeen Rijksarchief 

Brussel)  
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Documenten met aanduiding van Pieter Jan-Baptist Robberechts in 

krijgsgevangenenkamp te Göttingen (van het Belgisch Hulpcomité in Göttingen 

uit het Algemeen Rijksarchief) 

 

Göttingen – Register vertrek-aankomst van Belgische krijgsgevangenen uit de Arbeitskommandos (niet gedateerd) (Pieter 
Jan-Baptist Robberechts staat aangeduid op de 6de lijn met met de melding ‘teruggekomen uit het Arbeitskommando’) (bron: 

‘Inventaris van het archief van het Belgisch Hulpcomité in het krijgsgevangenkamp van Göttingen, 1915-1919’/I 464, 
inventarisnummer: 17, Algemeen Rijksarchief Brussel) 
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Göttingen – Transfers van krijgsgevangenen (niet gedateerd) (Pieter Jan-Baptist Robberechts staat aangeduid op de 7de lijn 

met met de melding ‘teruggekomen uit het Arbeitskommando’) (bron: ‘Inventaris van het archief van het Belgisch Hulpcomité 

in het krijgsgevangenkamp van Göttingen, 1915-1919’/I 464, inventarisnummer: 21, Algemeen Rijksarchief Brussel) 
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Göttingen – Verzending van hulpgoederen van Belgisch Inlichtingsbureel d.d. 05/02/1917 (document met de melding van het 

verdelen van een bundel kledingstukken aan 15 krijgsgevangenen, Pieter Jan-Baptist Robberechts staat aangeduid op de 15de 

lijn) (bron: ‘Inventaris van het archief van het Belgisch Hulpcomité in het krijgsgevangenkamp van Göttingen, 1915-1919’/I 

464, inventarisnummer: 8, Algemeen Rijksarchief Brussel) 



47 
 

 

Göttingen – Transfers van krijgsgevangenen (Pieter Jan-Baptist Robberechts staat aangeduid op de laatste lijn met de 

melding ‘overleden Harmuthsachsen’ d.d. 09/11/1918 (Harmuthsachsen is de naam van hoogstwaarschijnlijk zijn 

Arbeitskommando) (bron: ‘Inventaris van het archief van het Belgisch Hulpcomité in het krijgsgevangenkamp van Göttingen, 

1915-1919’/I 464, inventarisnummer: 21, Algemeen Rijksarchief Brussel) 
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Göttingen – Minuten van uitgaande brieven met aanduiding van overlijdens (niet gedateerd) (Pieter Jan-Baptist Robberechts 

staat aangeduid op de laatste lijn met de melding ‘overleden op K°  Harmuthsachsen  9/11/18' ==> K° betekent 

Arbeitskommando (aanduiding van de overlijdensdatum 9/11/1918 is wel eigenaardig want op zijn doodsprentje 

staat 12/11/1918 als overlijdensdatum) ==> dit betekent dat hij misschien is overleden in zijn Arbeitskommando) 

(bron: ‘Inventaris van het archief van het Belgisch Hulpcomité in het krijgsgevangenkamp van Göttingen, 1915-1919’/I 464, 

inventarisnummer: 24, Algemeen Rijksarchief Brussel)   
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Göttingen – Register van Belgische krijgsgevangenen per barak (barak 35a) (voorkant van het boekje) (Pieter Jan-Baptist 

Robberechts heeft onder meer verbleven in de barakken 14 en 35a in het krijgsgevangenkamp te Göttingen en had als 

nummer krijgsgevangene 2630) (bron: ‘Inventaris van het archief van het Belgisch Hulpcomité in het krijgsgevangenkamp 

van Göttingen, 1915-1919’/I 464, inventarisnummer: 25, Algemeen Rijksarchief Brussel)
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Göttingen – Register van Belgische krijgsgevangenen per barak (barak 35a) (niet gedateerd) (Pieter Jan-Baptist Robberechts 

staat aangeduid op de 5de lijn en deze lijn is doorstreept na het overlijden van Pieter Jan-Baptist) (bron: ‘Inventaris van het 

archief van het Belgisch Hulpcomité in het krijgsgevangenkamp van Göttingen, 1915-1919’/I 464, inventarisnummer: 25, 

Algemeen Rijksarchief Brussel) 
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Göttingen – Brief van het Hulpcomité aan de bevelhebber van het Krijgsgevangenkamp met de vraag om de gemeenten waar de 

Arbeitskommandos zich bevonden aan te sporen tot het plaatsen van een grafsteen of kruis op de graven van de overleden 

Belgische krijgsgevangenen en dit ter ere van hun nagedachtenis d.d. 10/12/1918 (ter info: Pieter Jan-Baptist Robberechts zou 

overleden zijn op 09/11/1918, een maand eerder dan deze brief, in het Arbeitskommando van Harmuthsachsen volgens aanduiding 

op een document, zie eerder in dit naslagwerk) (bron: ‘Inventaris van het archief van het Belgisch Hulpcomité in het 

krijgsgevangenkamp van Göttingen, 1915-1919’/I 464, inventarisnummer: 14, Algemeen Rijksarchief Brussel) 
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Krantenartikel ‘Le Bruxellois’ van 10/01/1915 (met aanduiding van Pieter Jan-

Baptist Robberechts in een lijst van krijgsgevangenen in Munster) 

 

 

Krant ‘Le Bruxellois’ (10/01/1915) – Onderaan staat Pieter Jan-Baptist Robberechts vermeld als krijgsgevangene in Munster 

Volgens dit krantenartikel werd hij gevangengenomen in Loncin en geïnterneerd in Münster. 

Dit is een voorbeeld van hoe het thuisfront in België informatie kon verkrijgen van waar iemand krijgsgevangen was genomen 

en geïnterneerd in Duitsland. (bron: http://warpress.cegesoma.be/en/node/51876)     
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Brief van Juffer Orianne uit Londerzeel aan een bevoegde instantie over de 

overleden Pieter Jan-Baptist Robberechts 

 

 

Brief van Juffer Orianne uit Londerzeel aan een bevoegde instantie. De brief d.d. 18/02/1919 gaat over het feit dat de ouders 

van de overleden Pieter Jan-Baptist Robberechts graag wat persoonlijke zaken van hun overleden zoon zouden willen krijgen 

zoals een gouden ring met zijn naam in gegraveerd, een gouden uurwerk, door hem zelfgemaakte kleine objecten, ... Juffer 

Orianne heeft heel wat ontgravingen/identificaties/her-begravingen van gesneuvelde Belgische soldaten tijdens en na de 

Eerste Wereldoorlog georganiseerd in Londerzeel en omstreken. (hier staat 12/11/1918 als overlijdensdatum)  

(opmerking: deze brief zit niet in het militair dossier van Pieter Jan-Baptist Robberechts in het Koninklijk Legermuseum te 

Brussel maar zit in het militair dossier (in het Koninklijk Legermuseum te Brussel) van mijn grootvader Jan-Baptist 

Robberechts uit Steenhuffel, een naamgenoot van Pieter en IJzerfrontsoldaat in WO1) (bron: Archief Legermuseum Brussel) – 

pagina 1/3 
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Brief van Juffer Orianne uit Londerzeel aan een bevoegde instantie. De brief d.d. 18/02/1919 gaat over het feit dat de ouders 

van de overleden Pieter Jan-Baptist Robberechts graag wat persoonlijke zaken van hun overleden zoon zouden willen krijgen 

zoals een gouden ring met zijn naam in gegraveerd, een gouden uurwerk, door hem zelfgemaakte kleine objecten, ... Juffer 

Orianne heeft heel wat ontgravingen/identificaties/her-begravingen van gesneuvelde Belgische soldaten tijdens en na de 

Eerste Wereldoorlog georganiseerd in Londerzeel en omstreken. (hier staat 12/11/1918 als overlijdensdatum)  

(opmerking: deze brief zit niet in het militair dossier van Pieter Jan-Baptist Robberechts in het Koninklijk Legermuseum te 

Brussel maar zit in het militair dossier (in het Koninklijk Legermuseum te Brussel) van mijn grootvader Jan-Baptist 

Robberechts uit Steenhuffel, een naamgenoot van Pieter en IJzerfrontsoldaat in WO1) (bron: Archief Legermuseum Brussel) – 

pagina 2/3 
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Brief van Juffer Orianne uit Londerzeel aan een bevoegde instantie. De brief d.d. 18/02/1919 gaat over het feit dat de ouders 

van de overleden Pieter Jan-Baptist Robberechts graag wat persoonlijke zaken van hun overleden zoon zouden willen krijgen 

zoals een gouden ring met zijn naam in gegraveerd, een gouden uurwerk, door hem zelfgemaakte kleine objecten, ... Juffer 

Orianne heeft heel wat ontgravingen/identificaties/her-begravingen van gesneuvelde Belgische soldaten tijdens en na de 

Eerste Wereldoorlog georganiseerd in Londerzeel en omstreken. (hier staat 12/11/1918 als overlijdensdatum)  

(opmerking: deze brief zit niet in het militair dossier van Pieter Jan-Baptist Robberechts in het Koninklijk Legermuseum te 

Brussel maar zit in het militair dossier (in het Koninklijk Legermuseum te Brussel) van mijn grootvader Jan-Baptist 

Robberechts uit Steenhuffel, een naamgenoot van Pieter en IJzerfrontsoldaat in WO1) (bron: Archief Legermuseum Brussel) – 

pagina 3/3 



56 
 

Informatie over Pieter Jan-Baptist Robberechts (online informatie op website 

Belgian War Dead Register) 

 

 

Fiche van Pieter Jan-Baptist Robberechts (hier staat vermeld dat hij is overleden op 06/11/1918 terwijl 12/11/1918 

vermeld staat op zijn doodsprentje) (bron: Internet http://www.wardeadregister.be/nl/content/robberechts) – pagina 1/2 

http://www.wardeadregister.be/nl/content/robberechts
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Fiche Dienst Oorlogsgraven van Pieter Jan-Baptist Robberechts (hier staat vermeld dat hij is overleden op 06/11/1918 

terwijl 12/11/1918 vermeld staat op zijn doodsprentje en begraven in Leopoldsburg) (bron: Internet 

http://www.wardeadregister.be/nl/content/robberechts) – pagina 2/2 
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Informatie over Pieter Jan-Baptist Robberechts (online informatie op website 

Gonewest) 

 

 

Fiche van Pieter Jan-Baptist Robberechts (hier staat vermeld dat hij is overleden op 06/11/1918 terwijl 12/11/1918 

vermeld staat op zijn doodsprentje) (bron: Internet http://www.gonewest.be/nl/namenlijst/fiche/9F476FE2-0B3C-11D5-

AAFC-F7D4D82DD048) – pagina 1/3 
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Fiche van Pieter Jan-Baptist Robberechts (hier staat vermeld dat hij is overleden op 06/11/1918 terwijl 12/11/1918 

vermeld staat op zijn doodsprentje) (bron: Internet http://www.gonewest.be/nl/namenlijst/fiche/9F476FE2-0B3C-11D5-

AAFC-F7D4D82DD048) – pagina 2/3 
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Fiche van Pieter Jan-Baptist Robberechts (hier zijn meerdere mogelijke overlijdensdatums vermeld namelijk: 

06/11/1918, 12/11/1914 en 12/11/1918, 12/11/1914 als overlijdensdag is niet mogelijk want er zijn meerdere 

indicaties van na deze datum dat hij nog in verschillende krijgsgevangenkampen heeft verbleven) (plaats van overlijden: 

Eschwege ligt in kanton Cassel in deelstaat Hessen in Duitsland) (bron: Internet 

http://www.gonewest.be/nl/namenlijst/fiche/9F476FE2-0B3C-11D5-AAFC-F7D4D82DD048) – pagina 3/3 

  



61 
 

Gedenkplaten gesneuvelden WO1 aan oud gemeentehuis en Sint-Kristoffelkerk te 

Londerzeel (met vermelding van Pieter Jan-Baptist Robberechts) 

 

 

Gedenkplaat van de gesneuvelden (met tekst ‘1914-1918 Militairen gesneuveld of gestorven voor het vaderland’) van WO1 

aan het oud gemeentehuis Markt 1 te Londerzeel (Pieter Jan-Baptist Robberechts staat hierop vermeld als ‘Robberechts Jan’) 

(bron: Eigen archief) 
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Naast de ingang van de Sint_Kristoffelkerk te Londerzeel tegenover het oud gemeentehuis bevindt zich ook een gedenkplaat 

met de namen van de gesneuvelden en oorlogsslachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog (met tekst ‘Bid voor de parochianen in 

den oorlog van 1914-1918 gevallen’) (Pieter Jan-Baptist Robberechts staat hierop onderaan vermeld als ‘Petrus J.B. 

Robberechts’) (bron: Eigen archief)  
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Gedenkplaat gesneuvelde soldaten WO1 aan het monument Blauwenhoek in 

Londerzeel (met vermelding van Pieter Jan-Baptist Robberechts) 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

deze foto, Robberechts Jan staat op de derde laatste regel onderaan in de linkerkolom. (bron: Eigen archief) 

 

Pieter Jan-Baptist Robberechts heeft 1 Frontstreep gekregen 

 

Dat Pieter Jan-Baptist Robberechts uiteindelijk één (1) Frontstreep heeft bekomen kan men  

achterhalen uit zijn militaire documenten.  

(info van de opsteller van dit naslagwerk: een soldaat kreeg voor het eerste jaar aan het front een Frontstreep, 

daarna om de 6 maand met een maximum van 8 Frontstrepen) 
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Eretekens van Pieter Jan-Baptist Robberechts 

 

Onderaan op een detail van het document ‘Militaire gegevens over Pieter Jan-Baptist 

Robberechts d.d. 25/11/1921’ (zie vroeger in dit naslagwek) staan de volgende militaire 

onderscheiding/medaille vermeld die Pieter Jan-Baptist Robberechts heeft verkregen na 

zijn legerdienst tijdens de Eerste Wereldoorlog: 

 

 

Pieter Jan-Baptist Robberechts heeft de volgende medailles bekomen (volgens aanduidingen op 

zijn militaire documenten): 

 De Zegemedaille (op 15/10/1919) 

 Herdenkingsmunt van de oorlog (1914-1918) / Médaille Commémorative de 

la Guerre (1914-1918) (op 15/11/1919) 

 De Herinneringsmedaille aan de oorlog 1914-1918 

 Oorlogskruis met bronzen palm en zilveren leeuwtje (op 20/02/1923) 

 

Nawoord van de opsteller van dit naslagwerk 

 

De Eerste Wereldoorlog heeft een dramatisch einde gekend voor Pieter Jan-Baptist 

Robberechts (volgens zijn doodsprentje overleden in Göttingen/Eschwege op 12/11/1918, 

doodsoorzaak griep/influenza, er was in de periode 1918-1919 een ‘dodelijke’ epidemie op 

wereldwijde schaal van ‘Spaanse griep’).  

Over zijn exacte overlijdensdatum en exacte overlijdensplaats bestaan er heel wat twijfels. 
(zei elders in dit naslagwerk) 
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