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Voorwoord (deze tekst werd integraal overgenomen uit ‘Funerair erfgoed kerkhof 

Londerzeel Sint-Jozef’ van Anne-Mie Havermans)  

 
Jan-Baptist Teugels stierf op het slagveld in Boezinge in 1916 en werd begraven op de 
militaire begraafplaats van Westvleteren (graf nr. 252).  

 
De repatriëring naar zijn geboortedorp gebeurde op 18 juli 1921, maar zijn overlijdensakte 

is pas opgetekend te Londerzeel in 1924 onder nr. 70.  
 
Het "werk van mej. Orianne" plaatste een degelijk grafteken, gerealiseerd door 

steenhouwer Praille uit Londerzeel, die vele gekende werken van Orianne signeerde (zie 

verder in dit naslagwerk).  

 
Het grafmonument is direct herkenbaar als herdenkingsteken van een "gesneuvelde". Het 
is sprekend door de afbeelding van een ijzeren helm (type Adrian) en een palmtak; dat 

staat voor de overwinning van het vaderland door het offer van zijn leven in de strijd.  
 

Het kruis neemt een prominente plaats in, als teken van het geloof.  
 
Op de voet van het kruis is een portretfoto aangebracht. De letters op de stèle zijn met 

veel zorg uitgekapt: TOT/ AANDENKEN VAN/ JAN BAPTIST/ TEUGELS/ KORPORAAL 
VRIJWILLIGER/ BIJ HET BELGISCH LEGER/ GEB. TE LONDERZEEL ST JOS./ DEN 2 MEERT 

1891/ GESNEUVELD/ OP HET VELD VAN EER / TE WEST-VLETEREN/ DEN 30 OCT. 1916.  
 
Op de voet staat duidelijk: WERK VAN MEJ. J. ORIANNE.  

 
Tegen de stèle is een votiefbordje in porselein neergezet met de voorstelling van een 

bloem, geproduceerd door de firma Téco.  
 
De graftuin is heden onbeplant.  
 

J.B. Teugels was geboren in de Pattatenstraat te Londerzeel op 2 maart 1891, als zoon van 

landbouwer Ferdinand (°1865) en van dagloonster Maria Clementina Van Doorslaer 

(°Malderen, 1864).  

 

Zijn rang was Korporaal (OV 1914) en hij behoorde tot het 1 Linieregiment 4 Bn (16 Cie). 

Hij stierf in 1916 door een kogel in het hoofd, te Boezinge aan "het Sas".  

Tijdens de oorlog lag dit schutssluiscomplex volop in de frontlinie.  

Van de lente 1915 tot de zomer 1917, dus tussen de Tweede en Derde Slag om Ieper, 

werd de rechteroever bezet door de Duitsers.  

Door bombardementen werd dit sluiscomplex verwoest. 

(bron: ‘Funerair erfgoed kerkhof Londerzeel Sint-Jozef’ van Anne-Mie Havermans) 
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Grafmonument van Jan-Baptist Teugels op de gemeentelijke begraafplaats van Londerzeel Sint-Jozef. Het grafmonument is 

direct herkenbaar als herdenkingsteken van een "gesneuvelde". Het is sprekend door de afbeelding van een ijzeren helm 

(type Adrian) en een palmtak; dat staat voor de overwinning van het vaderland door het offer van zijn leven in de strijd. 

(bron: ‘Funerair erfgoed kerkhof Londerzeel Sint-Jozef’ van Anne-Mie Havermans) 

 

 

Doodsprentje van Jan-Baptist Teugels. (bron: ‘Funerair erfgoed kerkhof Londerzeel Sint-Jozef’ van Anne-Mie Havermans) 
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Foto’s van het dorp Boezinge en het sas (foto’s van rond het tijdstip van het 

sneuvelen van Jan-Baptist Teugels zijn heel moeilijk te vinden) 

 

 

Ingang van het dorp Boezinge rond WO1. (bron: Internet 

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?p=199362&sid=a5497943db27df2769e13ce19d07d2bd) 

 

 

 

 

Het sas van Boezinge voor de verwoesting op 22 april 1915. (bron: Internet 

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?p=199362&sid=a5497943db27df2769e13ce19d07d2bd) 

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?p=199362&sid=a5497943db27df2769e13ce19d07d2bd
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Zijaanzicht sashuis met reservoirschot, beschermkap en hogere vaart die tot tegen de Sasstraat komt. Er staan vier personen 

op de foto waarvan uiterst links de sasmeester. Foto genomen voor 1915. (bronnen: Internet 

http://users.skynet.be/sashoek/ en tijdschrift ‘De Boezingenaar’) 

 

 

 

Het sas van Boezinge na de verwoesting. Op 22 april 1915 werd het sas totaal vernield zodat van scheepvaart geen sprake 

meer was. Het duurde dan nog tot 8 maart 1933 eer het eerste schip aanlegde aan de kaai te Ieper. (bron: Internet 

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?p=199362&sid=a5497943db27df2769e13ce19d07d2bd) 

 

http://users.skynet.be/sashoek/
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Het sas van Boezinge na de verwoesting. Op 22 april 1915 werd het sas totaal vernield zodat van scheepvaart geen sprake 

meer was. Het duurde dan nog tot 8 maart 1933 eer het eerste schip aanlegde aan de kaai te Ieper. (bron: Internet 

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?p=199362&sid=a5497943db27df2769e13ce19d07d2bd) 

 

 

 

 

 

Tranchées aan het sas van Boezinge in augustus/september 1916. (bron: Internet http://users.skynet.be/sashoek/) 

 

 

 

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?p=199362&sid=a5497943db27df2769e13ce19d07d2bd
http://users.skynet.be/sashoek/
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Het verwoeste sas van Boezinge (geen vermelding van jaartal). (bron: Archief van Aurel Sercu) 

 

 

Het verwoeste sas van Boezinge met een tijdelijke vervangbrug (geen vermelding van jaartal). (bron: Archief van Aurel Sercu) 
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Luchtfoto van het verwoeste sas van Boezinge op 24/08/1916. Bemerk de vele inslagen door bombardementen. 

(bron: Archief van het kenniscentrum van In Flanders Field Museum te Ieper) 
 

 

Luchtfoto van het verwoeste sas van Boezinge op 30/09/1916. Bemerk de vele inslagen door bombardementen. 
(bron: Archief van het kenniscentrum van In Flanders Field Museum te Ieper) 
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Plattegrond van het dorp Boezinge. (bron: Internet 

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?p=199362&sid=a5497943db27df2769e13ce19d07d2bd) 

 

Het dorp Boezinge is onderaan gesitueerd in deze plattegrond van de Westhoek. Van de lente 1915 tot de zomer 1917, d.i. tussen 

de Tweede en Derde Slag om Ieper, werd de linkeroever bezet door de geallieerden, de rechteroever door de Duitsers. bron: 

Internet http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?p=199362&sid=a5497943db27df2769e13ce19d07d2bd) 
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Geboorteakte van Jan-Baptist Teugels 
 

 

Geboorteakte van Jan-Baptist Teugels (geboren in Londerzeel Sint-Jozef op 02/03/1891) (bron: Archief Geschied- en 

Heemkundige Kring Londerzeel) 

 

Jozef Teugels, oudere broer van Jan-Baptist Teugels, is ook oorlogsvrijwilliger in WO1 

 

 

Jozef Teugels, oudere broer van Jan-Baptist Teugels, was ook oorlogsvrijwilliger tijdens WO1. In dit document kun je wat 

informatie terugvinden over een deel van zijn legerperiode. (bron: Archief Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel) 

 

 

In het ‘Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis’ in het Jubelpark te Brussel is er een dossier van Jozef 

Teugels, oudere broer van Jan-Baptist Teugels die ook oorlogsvrijwilliger was tijdens WO1 zoals Jan-Baptist. (bron: Internet 

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

http://klm-mraiwp.bh-a.eu/fmi/iwp/cgi?-db=DossiersOfficiers&-loadframes
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Militair dossier van Jan-Baptist Teugels 

 

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

Tilborg DGHR-HRA-E/N/Arch) heeft laten weten dat zij geen dossier hebben van Jan-

Baptist Teugels enkel een fiche met wat informatie (zie hieronder). 

 

Ook in 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 

geen dossier van Jan-Baptist Teugels. 

 

 

 

 

 

 

Fiche met informatie van Jan-Baptist Teugels. (bron: Militair Kwartier Koningin Elisabeth Evere) 

 

  

http://klm-mraiwp.bh-a.eu/fmi/iwp/cgi?-db=DossiersOfficiers&-loadframes
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In welke gevechtseenheid van het Belgische leger zat Jan-Baptist Teugels? 

 

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.  

Jan-Baptist Teugels heeft deelgenomen aan de Eerste Wereldoorlog als oorlogsvrijwilliger  

lichting 1911 in het 1ste Linieregiment in de 5de Legerdivisie:  

 Op 01/08/1914 hoogstwaarschijnlijk (exacte datum van indiensttreding nergens teruggevonden, 

enkel een aanduiding van het jaar 1914) bij het 1ste Linieregiment IVde Bataljon 16de 

Compagnie.  

 

 Op 30/10/1916 gesneuveld bij de strijd door kogel in het hoofd aan het Sas te 

Boezinge (Westhoek) tijdens de “Heilige Wacht” (1). 

 

 Begraven op de militaire begraafplaats van West-Vleteren (graf nr. 252). 

 

 Op 18/07/1921 gerepatrieerd naar zijn geboortedorp (gemeentelijke begraafplaats van 

Londerzeel Sint-Jozef). 

Summiere beschrijving van de verschillende posities van de 5de Legerdivisie (volgens 

Belgisch Leger-expert in het Kenniscentrum van ‘In Flanders Field Museum’ te Ieper): 
01/11/1914 : Omgeving Oostkerke 

     12/1914  : Sector Nieuwkapelle (zogenaamde sector Lo) 
10/01/1915 : Rust in Bray-Dunes in Frankrijk 

14/02/1915 : Sector (tegenover) Diksmuide 
08/08/1915 : Rust in De Panne  
19/10/1915 : Sector Nieuwkapelle 

26/05/1916 : Rust in Bray-Dunes in Frankrijk 
05/06/1916 : Sector Steenstrate-Boezinge (na de Fransen) 

30/11/1916 : Sector Steenstrate - Sas Boezinge 

 
(zie hierna voor meer informatie over de verschillende periodes bij Jan-Baptist Teugels tijdens de Eerste 

Wereldoorlog) 

 

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

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

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

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

korporaal).  

 

Zijn stamboeknummer was 61690.  

Hij was ongehuwd bij het begin van de oorlog.  

                                                           
1
 De "Heilige Wacht" was een uitdrukking die gebruikt werd bij het Belgische leger om de tijd aan te duiden na de stabilisatie 

van het front in november 1914 en het bevrijdingsoffensief van september 1918. Het is de wacht aan de linker berm van de 
IJzer om de Duitser die aan de andere oever zat te beletten erover te komen. 
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“1e EN 21e LINIE – Hunne geschiedenis” (Jan-Baptist Teugels zat 

hoogstwaarschijnlijk vanaf 01/08/1914 in het 1ste Linieregiment)  

1e EN 21e LINIE 

__________________________________ 

HUNNE GESCHIEDENIS 

  Bij de mobilisatie van Augustus 1914 werd het 1e Linie, dat te Gent garnizoen hield, 

ontdubbeld: met het aldus gevormde 21e Linie maakte het de eerste gemengde brigade uit.  

Deze werd van af ‘t begin van den veldtocht naar de verdedigingsstelling der Gete gericht.  

Na den terugtocht onder Antwerpen, namen de 2 regimenten deel aan de uitvallen van 

het veldleger: zij onderscheidden zich den 25n en 26n Augustus op den westeroever van het 

kanaal van Willebroek en den 10n en 11n September op het front Humbeek - den Heuvel - 

Eversem.  

Na den aftocht van Antwerpen naar den IJzer, werd het 21e Linie ontbonden.  

Het 1e Linie nam van 17 tot 31 October 1914 deel aan den slag en, bij den val van 

Diksmuide, op 10 November 1914, werd een zijner bataljons op vreeselijke wijze gedund.  

Het regiment bleef deelnemen aan de « heilige wacht » en bezette de verschillende sectors 

van het front.  tijdens deze “Heilige Wacht” is Jan-Baptist Teugels gesneuveld door een kogel 

in het hoofd aan het Sas te Boezinge op 30/10/1916 (zie verklaring in tekst hieronder) 

Het 21e Linie dat einde December 1916 opnieuw werd ingericht, vormde weer brigade met het 

1e Linie; later werd er het 2e Jagers te voet bijgevoegd om de 5e Infanteriedivisie te vormen.  

Bij het bevrijdingsoffensief dat op 28 September 1918 losbrak bezette de 5e 

Infanteriedivisie het front Nieuwpoort-Pervijze; daarna overweldigt het de Duitsche 

stellingen van den Zuideroever van den IJzer, inzonderheid de hoeven Terstille en Violet.  

Den 16n October verlaten het 1e en het 21e Linie hunne sectors en rukken zegevierend op 

aan den linkervleugel van het Belgisch leger: zij bereiken het front Oostende-Oudenburg.  

Den 18n marcheeren de twee regimenten langs Maldegem op naar het afleidingskanaal 

der Leie, dat door het 21e Linie, ten Noorden, aan de Celiebrug, bereikt wordt, terwijl het 

1e Linie voor Balgerhoek wordt tegengehouden.  

Tot 2 November zullen de linietroepen bloedige gevechten leveren om over het kanaal te 

geraken; daarna, steeds met den linkervleugel, zullen zij langs de Belgisch-Hollandsche 

grens vooruitdringen tot het kanaal Gent-Terneuzen, waar zij den oorlog eindigen. Nadien 

maken zij deel uit van het bezettingsleger in Duitschland.  

De regimenten hadden de volgende vermeldingen gewonnen: Antwerpen, IJzer-

Diksmuide, Celiebrug en Balgerhoek.   

Ter info: Jan-Baptist Teugels zat hoogstwaarschijnlijk vanaf 01/08/1914 in het 1ste Linieregiment en is gesneuveld te 

Boezinge op 30/10/1916. (De "Heilige Wacht" was een uitdrukking die gebruikt werd bij het Belgische leger om de tijd aan te 

duiden na de stabilisatie van het front in november 1914 en het bevrijdingsoffensief van september 1918. Het is de wacht 

aan de linker berm van de IJzer om de Duitser die aan de andere oever zat te beletten erover te komen.)  (bron: Internet 

http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/regimenten/1en21linie.htm) 
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Historisch overzicht van de 5de Legerdivisie waartoe het 1ste Linieregiment 

behoorde (Jan-Baptist Teugels was soldaat in het 1ste Linieregiment) 

 

Historisch overzicht van de 5de Legerdivisie waartoe het 1ste Linieregiment behoorde (Jan-Baptist Teugels was soldaat in het 
1ste Linieregiment) (bron: ‘Onze helden gestorven voor het vaderland’  Lyr René, Brussel 1922) – pagina 1/2 
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Historisch overzicht van de 5de Legerdivisie waartoe het 1ste Linieregiment behoorde (Jan-Baptist Teugels was soldaat in het 
1ste Linieregiment) (bron: ‘Onze helden gestorven voor het vaderland’  Lyr René, Brussel 1922) – pagina 2/2 
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Informatie over Jan-Baptist Teugels (online info website Belgian 

WarDeadRegister) 

 

 

Fiche van Jan-Baptist Teugels (bron: Internet http://www.wardeadregister.be/nl/content/teugels) – pagina 1/2 
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Fiche Dienst Oorlogsgraven van Jan-Baptist Teugels (bron: Internet http://www.wardeadregister.be/nl/content/teugels) – 

pagina 2/2 
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Informatie over Jan-Baptist Teugels (online informatie op website Gonewest) 

 

 

Fiche van Jan-Baptist Teugels. (bron: Internet https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603EE7C1-297B-

11D2-B12B-BE2CDE1F7030) 
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Overlijdensakte van Jan-Baptist Teugels 

 

 

Overlijdensakte van Jan-Baptist Teugels (gesneuveld te Boezinge (Het Sas) op 30/10/1916) (bron: Archief Geschied- en 

Heemkundige Kring Londerzeel) 
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Jan-Baptist Teugels staat vermeld op de Zesde lijst van gesneuvelden uitgegeven 

door het Rode Kruis 

 

Jan-Baptist Teugels staat vermeld op de Zesde lijst der Belgische Soldaten gesneuveld voor 

het vaderland die werd uitgegeven door het Rode Kruis van België op 1 juni 1917. 

 

 

Zesde lijst der Belgische Soldaten gesneuveld voor het vaderland die werd uitgegeven door het Rode Kruis van België op 1 

juni 1917. (bron: Rode Kruis - Zesde lijst der Belgische Soldaten gesneuveld voor het vaderland) – pagina 1/3 
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Zesde lijst der Belgische Soldaten gesneuveld voor het vaderland die werd uitgegeven door het Rode Kruis van België op 1 

juni 1917. (bron: Rode Kruis - Zesde lijst der Belgische Soldaten gesneuveld voor het vaderland) – pagina 2/3 
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Zesde lijst der Belgische Soldaten gesneuveld voor het vaderland die werd uitgegeven door het Rode Kruis van België op 1 

juni 1917. (hier staat Jan-Baptist Teugels op met stamboeknummer 61690) (document niet goed leesbaar) (bron: 

Rode Kruis - Zesde lijst der Belgische Soldaten gesneuveld voor het vaderland) – pagina 3/3 
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Jan-Baptist Teugels staat vermeld op de Zesde lijst van het boek ‘Onze Helden 

gestorven voor het vaderland’ 

 

Jan-Baptist Teugels staat vermeld op de Zesde lijst van het boek ‘Onze helden gestorven 

voor het vaderland’ van Lyr René (Brussel 1922). 

 

Voorwoord bij het hoofdstuk ‘Aan onze Helden’ in het boek ‘Onze helden gestorven voor het vaderland’ van Lyr René. (bron: 

‘Onze helden gestorven voor het vaderland’ Lyr René, Brussel 1922) – pagina 1/2 
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Detail van de zesde lijst van het boek ‘Onze helden gestorven voor het vaderland’ van Lyr René (met vermelding van Jan-

Baptist Teugels op de laatste regel). (bron: ‘Onze helden gestorven voor het vaderland’ Lyr René, Brussel 1922) – pagina 2/2 
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Gedenkplaat gesneuvelden WO1 aan oud gemeentehuis te Londerzeel (met 

vermelding van Jan-Baptist Teugels) 

 

 

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 (Jan-Baptist Teugels staat hierop vermeld als ‘Teugels Jan’) (bron: Eigen 

archief) 
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Gedenkplaat gesneuvelde soldaten WO1 aan het monument Blauwenhoek in 

Londerzeel (met vermelding van Jan-Baptist Teugels) 

 

 

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, Teugels Jan-Baptiste staat op de eerste regel bovenaan in de rechterkolom. (bron: Eigen archief) 
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Gedenkplaat gesneuvelde soldaten WO1 in de kerk van de parochie Sint-Jozef 

(met vermelding van Jan-Baptist Teugels) 
 
 

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

gedenkplaat opgehangen, met bovenaan de voorstelling van een piëta met een knielende soldaat. 
Teugels Jan Baptist staat op de eerste lijn in de rechterkolom bovenaan. 

Het werd in 1929 vervaardigd door Fr. Festraets uit Mechelen, voor 970 fr.  
(bron: ‘Funerair erfgoed kerkhof Londerzeel Sint-Jozef’ van Anne-Mie Havermans) 
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Nawoord van de opsteller van dit naslagwerk 

 

De Eerste Wereldoorlog heeft een dramatisch einde gekend voor Jan-Baptist Teugels (hij is 

gesneuveld door een kogel in het hoofd bij de strijd in Boezinge aan het Sas op 30 oktober 

1916). 
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