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SOLDAAT JAN VAN HOECK 
EN DE SLAG VAN AARSCHOT OP 19 AUGUSTUS 1914 
 

Op het herdenkingsmonument aan de kerk in Malderen staan negen namen van soldaten die gesneuveld zijn 
in de Grote Oorlog van 14-18. Eén van hen is Jan Van Hoeck, in de eerste oorlogsmaand gesneuveld in 
gesneuveld in Aarschot. Gesneuveld? Of gefusilleerd door het Duitse leger zoals het War Dead Register 
vermeldt? Een fascinerende geschiedenis. Wat is er op 19 augustus 1914 in Aarschot gebeurd? 

 

 

GEBOREN IN 1890, SOLDAAT IN 1910 

 

 

1890 is zoals vele jaren een jaar van wel en wee, van 
licht en donker. In Parijs schildert Toulouse-Lautrec 
‘La Danse au Moulin Rouge’, in het centrum 
danseres La Goulue, artiestennaam van de Parijse 
cancandanseres Louise Weber, in haar felrode 
kousen en op de voorgrond een onbekende dame in 
roze mantel. Een tafereel van plezier en levenslust in 
al zijn kleurschakeringen. 

 

 

De Amerikaanse cavalerie richt op 29 december in Wounded Knee een bloedbad aan onder een groep 
Indianen. Ook een felrood tafereel maar dan van bloed en dood. Op 15 april overlijdt Pater Damiaan op het 
eiland Molokai in de Haiwaïaanse archipel. Op 20 juli wordt de Belgische Boerenbond opgericht. In het 
landelijke Steenhuffel gaat het leven zijn rustige gang. De gemeente van burgemeester Vitalis Vertongen telt 
1985 inwoners, 1052 mannen en 933 vrouwen. Er staan 400 huizen, waarvan 20 onbewoond. Pastoor van de 
Sint-Genovevakerk is Arnoldus Eduardus Van Ballaer, van 1881 tot 1905. Op 1 oktober wordt de nieuwe 
gemeenteschool in gebruik genomen. 
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Op 7 maart van dat jaar 1890 om 10 uur ’s morgens stapt Michaël Frans Van Mulders het gemeentehuis van 
Steenhuffel binnen om de geboorte van een zoon aan te geven. Landbouwer Michaël Van Mulders is gehuwd 
met Maria Elisabeth Van Muylders, van beroep naaister. Zij wonen in de Plas op nr. 24. Het kind dat aldaar 
geboren wordt op 6 maart om 6 uur ’s morgens krijgt de voornamen Jan Baptist Frederik. 

Ondertussen draait de grote wereld door en op 20 maart 1890 wordt rijkskanselier Otto von Bismarck 
ontslagen door de Duitse keizer Wilhelm II, die in de daaropvolgende jaren een hoofdrolspeler wordt in het 
ontstaan van de Eerste Wereldoorlog. 

 

Als dienstplichtige van de lichting 1910 wordt Jan 

Van Hoeck op 12 juli van dat jaar ingelijfd bij het 

Belgisch leger. Hij krijgt het stamboeknummer 56177. 

Op 3 oktober 1910  vat hij zijn actieve militaire 

dienstplicht aan bij het 9de Linieregiment, onderdeel 

van de 3de Legerdivisie. Het 9de Linieregiment is 

gelegerd in het Klein Kasteeltje te Brussel1. Hij 

beëindigt zijn legerdienst op 14 maart 1912, wanneer 

hij met onbepaald verlof ‘-en congé illimité- wordt 

gestuurd. Daarna wordt hij, zoals toen gebruikelijk 

was, na zijn normale diensttijd nog drie keer 

wederopgeroepen onder de wapens: van 3 tot 12 juni 

1912, van 21 augustus tot 9 september 1913 en van 

2 tot 12 juni 1914. Hierbij krijgen de soldaten een 

soort van herhalingsoefening, in de omgangstaal ‘zijn 

kamp doen’ genoemd. 
 

 

Uittreksel uit het ‘Feuillet de Matricule et de Punitions’ van Jan Van Hoeck 

                                                           
1 Vanaf 1892 tot aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. 
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Op 26 november 1913 huwt Jan Van Hoeck te Malderen met Maria Catharina Dierickx. Na hun huwelijk 
vestigen zij zich in de Mattestraat op het nummer 158, het huis tegenover de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ter-
Nood.  

 

Trouwboekje van Jan Baptist Frederik Van Hoeck en Maria Catharine Dierickx 

 

Uit dit huwelijk wordt op 4 mei 1914 een dochter geboren die de naam Francisca Louisa krijgt. 
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OPGEROEPEN VOOR DE OORLOG 

Op woensdag 29 juli beslist de ministerraad, voorgezeten door koning Albert I, om het leger op versterkte 
vredesvoet te brengen. Die dag worden de klassen van 1910, 1911 en 1912 opgeroepen. Als dienstplichtige 
van de lichting 1910 wordt Jan Van Hoeck terug onder wapens geroepen en moet hij zich aanmelden bij het 
9de Linieregiment. ‘Le 29 Juillet rentré sous les armes’,  staat te lezen staat op het ‘Feuillet Matricule en de 
Punitions’. Hij wordt ingedeeld bij de 4de Compagnie van het 1ste Bataljon. Het 9de Linieregiment maakt deel uit 
van de 9de Gemengde Brigade van de 3de legerdivisie van het veldleger. 

Om naar de oorlog te gaan laat Jan Van Hoeck zijn pas getrouwde echtgenote achter en een dochter van net 
geen drie maanden oud.  

 

 

 

 

HET BELGISCHE LEGER IN 1914 

Organisatie en structuur 

Het leger staat onder leiding van een algemeen Hoofdkwartier, het ‘Grand Quartier General’. Daarnaast zijn er 
drie grote eenheden: het veldleger, het vestingleger en de territoriale dienst. Het veldleger bestaat uit zes 
legerdivisies (ook legerafdelingen genoemd) en een cavaleriedivisie. De zes legerdivisies tellen samen zo’n 
113.000 manschappen, de cavaleriedivisie telt 4.000 ruiters. 

Overzicht van de zes legerdivisies, begin augustus 1914 

 Hoofdkwartier Getalsterkte Bevelhebber 
Eerste divisie Gent 17.800 manschappen Luitenant-generaal Baix 
Tweede divisie Antwerpen 17.400 manschappen Luitenant-generaal Dossin 
Derde divisie Luik 24.000 manschappen Luitenant-generaal Leman 
Vierde divisie Namen 22.000 manschappen Luitenant-generaal Michel 
Vijfde divisie Bergen 16.800 manschappen Luitenant-generaal Ruwet 
Zesde divisie Brussel 15.500 manschappen Luitenant-generaal Lantonnois 
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Een legerdivisie bestaat uit 3 of 4 gemengde brigades, die een eigen nummer hebben. Verdeeld over de 6 
legerdivisies zijn er 20 Gemengde Brigades. Elke Gemengde Brigade beschikt over een eigen staf, 2 
infanterieregimenten, 1 compagnie machinegeweren, 1 groep bereden artillerie en 1 peloton gendarmerie. 
Elke legerdivisie heeft ook divisietroepen: een cavalerieregiment met 500 ruiters, artillerie (met 12 of 24 
kanonnen 7,5 cm), genietroepen en vervoerdiensten. 

Organiek overzicht van een legerdivisie 

Hoofdkwartier  

Gemende Brigade  Staf 
 1ste en 2de Regiment Infanterie 
 Compagnie Machinegeweren 
 Groep Bereden Artillerie 
 Peloton Gendarmerie 

Afdelingscavalerie  

Afdelingsartillerie  

Afdelingsgenie  

Afdelingsvervoer  

 

De twee regimenten infanterie bestaan uit een regimentsstaf en drie bataljons. Elk bataljon heeft een eigen 
bataljonsstaf en vier compagnies. Elke compagnie telt drie pelotons. Elk peloton telt vier secties.2 

Een regiment telt 2.000 tot 3.000 manschappen, een bataljon 800 tot 1.000, een compagnie 200 tot 250 en 
een peloton 40 tot 60 manschappen 

Regiment 

1ste Bataljon met bataljonsstaf 2de Bataljon met bataljonsstaf 3de Bataljon met bataljonsstaf 

1 Cie 2 Cie 3 Cie 4 Cie 1 Cie 2 Cie 3 Cie 4 Cie 1 Cie 2 Cie 3 Cie 4 Cie 

Een compagnie, een bataljon en een regiment worden respectievelijk aangeduid met een Arabisch, Romeins 
en Arabisch cijfer. Enkele voorbeelden: 

 9 Li = 9 de Linieregiment 
 II / 9 Li = 2de bataljon van het 9de Linieregiment 
 4 / I / 9 Li = 4de compagnie van het eerste bataljon van het 9de Linieregiment 
 
Elke Gemengde Brigade heeft ook een Compagnie Machinegeweren, die het nummer draagt van de 
Gemengde Brigade waartoe zij behoort. Zo behoort bv. de16de Compagnie Machinegeweren tot de 16de 
Gemengde Brigade. 

Eenzelfde regel geldt voor de Groep Artillerie van de Gemengde Brigade. Een Groep Artillerie is 
samengesteld uit een groepsstaf en 3 batterijen bereden3 veldgeschut. Elke batterij is uitgerust met 4 
veldstukken van het model 7,5 cm snelvuurkanon. 

Ten slotte beschikt elke Gemengde Brigade over een peloton Gendarmerie, verantwoordelijk voor het 
handhaven van de orde 

Elke Gemengde Brigade wordt bijgestaan door divisie- of afdelingstroepen: een afdelingscavalerie, een 
afdelingsartillerie, een afdelingsgenie en een afdelingsvervoer. 

                                                           
2 Bij de artillerie worden de benamingen compagnie en bataljon respectievelijk vervangen door batterij en groep, bij de cavalerie 
door eskadron en groep. 
3
 Er is bereden en er is rijdende artillerie. Zowel bij de bereden als bij de rijdende artillerie worden de kanonnen door paarden 

getrokken, maar bij de rijdende artillerie verplaatsen ook de stuksbemanningen zich te paard. 
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Vestingtroepen 

Veel soldaten worden ook ingezet om de fortengordels rond Luik, Namen en Antwerpen te bemannen. Voor 
het bemannen van de forten gebruikt men artillerie-eenheden. De omgeving van de forten en schansen 
worden verdedigd door de vestinginfanterie. De vestingtroepen slorpen in totaal 65.000 manschappen op. 

 

Manschappen 

Op 29 juli 1914 beslist de regering om de mobilisatie in twee tijden op te splitsen. In een eerste fase komt het 
leger op ‘versterkte vredesvoet’. De klassen 1910, 1911 en 1912 worden opgeroepen. Twee dagen later, op 
31 juli 1914, kondigt de regering de algemene mobilisatie af. Nu worden ook de dienstplichtigen van de 
klassen 1904-1909 opgeroepen, vier dagen later nog aangevuld met de klassen 1899 en 1900. Daarmee is de 
getalsterkte van de Belgische Krijgsmacht uitgebreid van 65.000 tot ongeveer 190.000 manschappen. 

De dienstplichtigen van de acht jongste klassen (1906-1913) zijn voorbestemd voor het veldleger. De 
militairen van de zeven oudste klassen (1899-1905) worden ingedeeld bij de vestinginfanterie. 

Ongeveer 14.000 van de 190.000 manschappen zijn beroepsmilitairen. Niet alle dienstplichtigen dagen op: 
zo’n 40.000 (28%) van de wederopgeroepenen melden zich niet aan. In de daaropvolgende weken komen er 
nog 18.000 oorlogsvrijwilligers bij, evenals 18.000 manschappen van de onvolledige lichting 1914, die in 
september 1914 in allerijl wordt opgeroepen, op het moment dat al de helft van het grondgebied is bezet. 

Het leger beschikt over 37.600 paarden, 2.600 wagens en 1.500 auto’s. De militaire luchtvaart is beperkt tot 
30 toestellen, waarvan slechts de helft operationeel is. Er zijn 34 piloten en waarnemers beschikbaar. Ten 
slotte zijn er nog 46.000 leden van de burgerwacht en 3.500 gendarmes. 

De Burgerwacht wordt niet gemobiliseerd. Vermoedelijk is dat een beslissing van de regering om de 
burgerwachten ter beschikking te houden van de lokale besturen voor ordehandhaving. 

 

 

Vaandel van het 9de Linieregiment 
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WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1914 – SLAG BIJ AARSCHOT 

Fragment uit het boek ‘Onze helden voor het vaderland gesneuveld’ van René Lyr 

 

In den Morgen van 19 augustus was de brigade (9de en 14de Linie) van de derde divisie, die zich reeds had 
onderscheiden voor  Luik en die voor opdracht had gekregen Aarschot te verdedigen, in een halven cirkel 
opgesteld voor de stad. Met het uiterste geweld viel de vijand op ons aan daar hij ons zwak getal kende. Onze 
soldaten, reeds gewend aan den strijd, wankelden niet onder een orkaan van bommen en kogels, en na een 
koppigen tegenstand moest men het bevel tot den terugtocht meer dan eens herhalen om sommige eenheden 
te doen gehoorzamen. De compagnie van Kommandant Gilson (9de Linie) dekte deze beweging met eene 
ongeëvenaarde doodsverachting, daar zij zich terugtrok, als bij de legeroefenigen, onder een hagel van 
kogels. Uit weerwraak over dien koppigen weerstand vermoordde de vijand onze gekwetsten en fusilleerde 
acht-en-twintig van onze krijgsgevangene soldaten op den oever van den Demer. Daarna was het Aarschot, 
dat in den nacht opvlamde als een fakkel. 

 

Het Belgische leger trekt zich terug 

Na de Duitse inval op 4 augustus 1914 en de val van Luik, besluiut het Belgische leger zich terug te trekken in 
het Hageland, waar een opeenvolging van rivieren (de Velpe, de Kleine Gete, de Grote Gete en de Dijle), de 
ertussen gelegen heuvelruggen en een uitgebreid net van verbindingswegen, een geschikt slagveld vormen 
om een vertragend gevecht tegen de Duitsers te voeren. Op 12 augustus kunnen de Belgische troepen In 
Halen bij Diest in de Slag van de Zilveren Helmen de Duitse aanvallen nog afslagen. Maar dat succes is van 
korte duur. Op dinsdag 18 augustus lijdt het Belgische leger zware verliezen in de Slag van de Zeven Zillen in 
Oplinter, Sint-Margriete-Houtem en Grimde (bij Tienen). De Duitsers breken door en rukken verder westwaarts 
op. De Duitse opmars is niet meer te stuiten. Koning Albert beslist om de troepen terug te trekken in de 
Nationale Vesting in Antwerpen, in de hoop te kunnen stand houden tot de Fransen en Britten hulp komen 
bieden. Diezelfde dag nog vertrekken vanuit Leuven Belgische troepen om Aarschot te verdedigen. 

 

 



 
8 

In de rubriek ‘Uit Soldatenpennen’ in het in Londen uitgegeven blad ‘L’Echo de la Belgique – De Stem uit 
België’ van 6 augustus 1915 doet een soldaat zijn verhaal, alleen ondertekend met de initialen L.G.  

 

 

Enthousiast voor de strijd? 

In de late namiddag van 18 augustus ziet de Nederlandse oorlogscorrespondent Tom Schilperoort in het 
station van Aarschot verscheidene treinen aankomen, gevuld met soldaten van het 9de en het 14de 
Linieregiment. Vijf treinen voeren in totaal vijf bataljons van elk om en bij de 800 manschappen aan. De drie 
bataljons van het 9de Linieregiment marcheren van het station naar de markt. 

 

‘De pas der aangekomen soldaten op de grove kasseien der bestrating was nauwelijks verstorven in de 
Stationsstraat, of onder het diepe geloei, dat alle Belgische locomotieven kenmerkt, daverde opnieuw een 
trein het stationnetje binnen. Nog eenige minuten en opnieuw kwam een lange rij infanterie de ligne in de 
zwarte uniformen, de kerels moe, in bestoven jassen, uit den zijingang, waar de vrachtgoederen anders 
worden afgehaald, om in lange kolonnes zich stadswaarts te begeven. Het was in den vallenden avond, in de 
schemering van het vuile stationspleintje, ’n trieste aanblik, deze soldaten die, er was nu geen twijfel meer 
aan, oprukten naar den slag van morgen. Moe en zwijgend trokken zij voort, geen woord werd gewisseld, 
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geen kwinkslag viel er. Somber was de stoet van deze donkere, gewapende mannen, wier onregelmatige 
gelederen getuigden van vermoeienis.’ 

In tegenstelling tot de getuigenis van Schilperoort die het heeft over vermoeide mannen die zwijgend 
optrekken noteert de commandant van de 4de Compagnie van Bataljon II van het 9de Liniergeiment (4/II/9 Li) 
dat zijn mannen enthousiast oprukken en zingend door de straten marcheren. Van dat enthousiasme getuigt 
ook L. G. in de ‘Stem van België’: ‘Hadt U de moed onzer jongens moeten zien! Hoe dikwijls we den 
“Vlaamschen Leeuw” gezongen hebben weet ik niet. Het was een juichen en jubelen.’ 

Welk beeld stemt overeen met de werkelijkheid? Trekken soldaten enthousiast en zingend op naar de strijd 
als ze, zoals het 14de Linieregiment, enkele dagen daarvoor bij de strijd op Luik een van zijn drie bataljons 
heeft verloren? Zijn zij daartoe in staat als zij na een korte rust achter het front en nog niet bekomen van de 
uitputting van de vorige strijd en de terugtocht terug het vuur in gestuurd worden en maar al te goed weten wat 
hen te wachten staat? 

 

De Belgische troepen nemen hun stellingen in 

De Gemengde Brigade J van de 3de Legerdivisie4, 
waarvan het 9de en het 14de Linieregiment deel 
uitmaken, moet onder bevel van generaal-majoor 
Jansen in Aarschot de aftocht van de Belgische 
troepen naar de vesting Antwerpen dekken. 

Generaal-majoor Jansen verwacht de Duitse 
aanvallen vanuit het noorden (Herseltsesteenweg) en 
vanuit het oosten (Diestsesteenweg). Daar 
concentreert hij het grootste deel van zijn 
infanteriebataljons. Maar ook de toegangswegen ten 
zuiden van de stad moeten, in functie van een 
onverwacht opduikende Duitse ruiterij, bewaakt 
worden. Dus legt de generaal zijn troepen in een 
bijna gesloten kring rond Aarschot.  

Die avond nog net voor het donker wordt nemen de troepen hun stellingen in op het terrein. Veel tijd om het 
vreemde terrein te verkennen en een sterke verdedigingsstelling uit te bouwen is er niet. 

 

De 12 kanonnen van de Groep Artillerie van Brigade 

J worden geplaatst in de buurt van de kapel van de 

Braekepoort. In die buurt bevinden zich ook het 2de 

Bataljon van het 14de Linieregiment (II/14 Li) en het 

3de Bataljon van het 26ste Linieregiment (III/26 Li), die 

de artillerie op de hoogvlakte achter de Leiberg nabij 

heuveltop 57 dekking moeten geven. Ook hier speelt 

het gebrek aan terreinkennis de legerleiding duidelijk 

parten. 
 

De drie bataljons van het 9de Linieregiment worden naar het noorden van de stad gestuurd. Het is een zachte 
zomeravond en de Aarschotse mensen bekijken de optocht van de voorbijtrekkende troepen die voor de 
bewoners een hart onder de riem zijn. Zij geloven dat het Belgisch leger de Duitse aanval tot staan kan 
brengen. Hun enthousiasme drukken ze uit door voedsel en drank te geven aan de soldaten. 

                                                           
4 De 3de Legerdivisie is na de chaotische terugtocht vanuit Luik geherstructureerd en telt nu nog 3 in plaats van 4 Gemengde 
Brigades. Het zijn de Gemengde Brigades B, J en N, niet meer aangeduid met een nummer maar met een hoofdletter. Het 9de en het 
14de Linieregiment maken deel uit van de Gemengde Brigade J. 
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Getuigenis van L.G. in ‘De Stem uit België’ 

1ste Bataljon (I/9 Li) 

Compagnie Opstelling 

1 / I / 9 Li Aan de bosrand tussen de overweg en de Dorenberg (nu Bossestraat). 
2 / I / 9 Li Achter de spoorlijn Aarschot-Hasselt vanaf de rechterkant van de verbinding van de 

spoorlijnen Aarschot-Antwerpen en Aarschot-Hasselt, aan beide zijden van de trambrug 
van de lijn Westerlo en verder oostwaarts tot aan de overweg van de Gijmelstesteenweg 

3 / I / 9 Li In reserve gehouden nabij de bovenloop van de Heilaak ter hoogte van de splitsing 
Gijmelstesteenweg-Gijmelstraat 

4 / I / 9 Li 
 

Achter de spoorlijn Antwerpen-Hasselt, aan de verbinding van de spoorlijn Aarschot-
Antwerpen met de spoorlijn Aarschot-Hasselt. Van deze compagnie maakt Jan Van 
Hoeck deel uit. 

 

Opstelling van de Belgische troepen tijdens de Slag van Aarschot 
(Kaart overgenomen uit het boek Aarschot tijdens de Eerste Wereldoorlog – Deel 1) 
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2de Bataljon (II/9 Li) 

Compagnie Opstelling 
1 / II / 9 Li Aan weerszijden van de Langdorpsesteenweg. 
2 / II / 9 Li Iets voor de 1ste Compagnie, aan de rechterkant van de Langdorpsesteenweg, op de 

Dorenberg tot aan de Franse Liniestraat. 
3 / II 9 Li Rechts van de 2de Compagnie, in de beemden tussen de Franse Liniestraat en de 

Demer. 
4 / II / 9 Li Een vooruitgeschoven stelling op de Bloemberg, aan de linkerkant van de 

Langdorpsesteenweg.  Als de compagnie daar niet kan standhouden moet ze zich 
terugtrekken langs de Franseliniestraat. 

 

3de Bataljon (III/9 Li) 

Compagnie Opstelling 
1 / III / 9 Li Achter de spoorlijn vanaf de Liersesteenweg tot de spoorwegbrug over de Demer. 
2 / III / 9 Li In reserve gehouden  op 400 m ten oosten van het Withuis aan de noordkant van de 

Langdorpsesteenweg. 
3 / III 9 Li Aan het Withuis, gelegen aan de splitsing van de Herseltse- en de Langdorpsesteenweg. 

Enkele pelotons van de 3de Compagnie verschansen zich in de hoeve van Meetshoven 
(nu ’t Wit Toreke aan de Terheidelaan) om er de brug van de Grote Laak te bewaken. 

4 / III / 9 Li In reserve gehouden ten zuiden van de Langdorpsesteenweg in de buurt van de 
Steystraat. 

 

 

Generaal-majoor Flébus, bevelhebber van het 9de Linieregiment, richt zijn hoofdkwartier in 
aan de splitsing van de Herseltse- en de Langdorpsesteenweg, waarschijnlijk in het Withuis. 

 
Stellingen van de andere Belgische troepen onder het bevel van generaal-majoor Jansen 

Compagnie Opstelling 

III / 6 Li In de buurt van het station om de spoorwegbrug over de Demer te bewaken. 
I / 14 Li Tussen het Station en de Leuvensesteenweg 
II / 14 Li Aan de overzijde van de Leuvensesteenweg ten noordoosten van ’s Hertogenheide, 

vanuit Aarschot aan de rechterkant van de Braekepoort. 
III / 26 Li Aan de overzijde van de Leuvensesteenweg ten noordoosten van ’s Hertogenheide, 

vanuit Aarschot aan de linkerkant van de Braekepoort. 
2 / III / 26 Li In de loopgraven van de eerste lijn, ter hoogte van kilometerpaal 18 tegenover de 

Speelhovenstraat, vanuit Aarschot rechts van de Diestsesteenweg. 
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Het 2de Bataljon van het 14de Linieregiment (II/14) en het 3de Bataljon van het 26ste Linieregiment (III/26 Li) 
moeten dekking geven aan de artillerie (12 kanonnen van de Brigade J en 4 kanonnen van Batterij 24 van de 
bereden artillerie van de 2de Legerdivisie). 

 

Posities van 4 / I / 9 Li 

De 4de Compagnie van Bataljon I van het 9de Linieregiment (4/I/9 Li), die de verdediging van de 
spoorwegovergang van de spoorlijn Antwerpen-Hasselt aan de Herseltsesteenweg, op zich moet nemen, staat 
onder leiding van kapitein-commandant Gilson, een gehard militair die carrière heeft gemaakt in de Force 
Publique, het leger van de onafhankelijke Kongo-Vrijstaat van Leopold II.  

r

 

 

Commandant Gilson beschikt over 200 infanteristen aangevoerd door twee officieren en een adjudant. Hij 
beschikt ook over twee machinegeweren. De machinegeweren worden achter de bareel aan weerszijden van 
de Herseltsesteenweg geplaatst. De overweg zelf wordt versperd met houten schutsels, deuren en 
prikkeldraad uit de omliggende weilanden. Voor het donker is op de avond van 18 augustus liggen zijn drie 
pelotons in stelling achter de spoorlijn. 

4 / I / 9Li - Compagnie van Jan Baptist Van Hoeck 

Groep Artillerie van Gemengde Brigade J 

Naar Antwerpen Naar Herentals 

Naar Hasselt 

Naar Aarschot 

Diestsesteenweg 

Liersesteenweg 
Herseltsesteenweg 

Leuvensesteenweg 

Braekepoort 

Withuis 
Langdorpsesteenweg

sesteenweg 
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Peloton Bevelhebber Opstelling 

1ste peloton Luitenant Fauconnier Achter de spoorlijn Aarschot-Antwerpen tussen de bareel over de 
Liersesteenweg en de ‘courbe’ (= verbinding tussen de spoorlijnen 
Aarschot-Antwerpen en Aarschot-Hasselt).  

2de peloton Luitenant Jacquet Achter de verbinding van de twee spoorlijnen, aan de linkerkant van 
de Herseltsesteenweg. 

3de peloton Adjudant Theys Achter de verbinding van de twee spoorlijnen, aan de rechterkant van 
de Herseltsesteenweg. 

Tot welk peloton Jan Baptist Van Hoeck behoort, is in het militair dossier niet terug te vinden. 

 

 

Met hun geweervuur bestrijken de mannen van het 1ste peloton de Liersesteenweg tot zo’n 600 meter. De 
twee andere pelotons richten het geweervuur op de Herseltsesteenweg. Een bewakingspost van 12 man 
onder het bevel van eerste sergeant Scheenaerts neemt positie in enkele honderden meters voor de 
verdedigingslinie, aan kilometerpaal 2,4 in de buurt van de molen van Ourodenberg. In hun stellingen trachten 
de soldaten een paar uurtjes te slapen, maar de nacht is te koud en te onrustig. In angstige spanning wachten 
ze op het aanbreken van de dag. 

 

Moordend Duits artillerievuur 

Vanaf 3 uur in de nacht van 19 augustus rukken De Duitsers met een indrukwekkende legermacht op naar 
Aarschot. Van 3 uur ’s nachts tot 10.30 uur in de voormiddag trekken onafgebroken Duitse troepen door het 
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dorpscentrum van Herselt, waar de Duitse soldaten de nacht hebben doorgebracht. Aan de 
spoorwegovergang op de Herseltsesteenweg worden zij in Aarschot opgewacht door de compagnie van 
kapitein-commandant Gilson van het 9de Linieregiment (4/I/9 Li): 200 infanteristen bewapend met geweren en 
gesteund door twee machinegeweren. 

Abraham Hans, die tijdens de Eerste Wereldoorlog oorlogscorrespondent was voor de het Nederlandse 
dagblad ‘De telegraaf’, en G. Raal beschrijven in ‘De Groote Oorlog. Van den Inval der Duitschers tot aan den 
Val van Antwerpen’ (1919 ) op de bladzijden 64-75 deze krijgsverrichtingen: 

‘Om vijf uur meldde men den aankomst van den vijand. De grijze stroom nadert op de weg naar Hersselt. Men 
hoorde het gedaver zijner artillerie op de steenen. Zes verkenners wagen zich tot bij den spoorweg barreel. 
Kommandant Gilson grijpt zelf een geweer en schiet er drie neer. De overigen werpen zich verschrikt in een 
gracht. De ganse voorhoede verschijnt nu en stelt zich ten Westen en ten Oosten van den weg op. De onzen 
houden zich schuil, beantwoorden zelfs de losbarstende fusillade niet, tot eensklaps een gansche Duitse 
kompagnie zich ontplooit. “Vuur!” gebiedt kommandnat Gilson, en de geweren en vooral de mitrailleurs 
maaien bijna de gansche kompagnie neer. De Duitschers sturen versterkingen, die op dezelfde wijze onthaald 
worden, en nadat vier kompagnies daardoor geweldig geteisterd zijn, zoeken de overlevenden dekking in een 
bos.’ 

De Duitsers kunnen geen doorbraak forceren, ze moeten zich terugtrekken in de bossen, waarbij ze een groot 
aantal doden in het open veld achterlaten. Maar rond 6 uur keert de krijgskans. De Belgische artillerie is 
letterlijk het noorden kwijt. Ze lost geen schot, waardoor de Duitsers hun kanonnen ongehinderd kunnen 
opstellen. ‘Onmiddellijk daarna braken ook twee machinegeweren hun regen van kogels uit. Kommandant 
Gilson ontdekt er een, die eenige oogenblikken later door ‘t welgemikt vuur der onzen vernietigd is.’5 Omdat ze 
er niet in slagen frontaal de Belgische verdedigingslijn te doorbreken voeren de Duitsers nu een omtrekkende 
beweging uit. ‘Ze zenden afdeelingen Oost- en Westwaarts en brengen ook hun artillerie nader. Vier stukken 
werpen een vloed van schrapnells op de Belgische linie.’6 Een groep Duitsers slaagt erin de Liersesteenweg 
over te steken en langs de heide door te stoten naar bossen van Meetshoven. Van daaruit bestookt de Duitse 
troepenmacht de 1ste Compagnie van het 3de Bataljon (1 / III / 9 Li), die de spoorlijn naar Aarschot verdedigt. 
Ook de 2de Compagnie van het 1ste Bataljon (2 / I / 9 Li) wordt nu vanuit het bos van de Gijmelberg zwaar 
aangevallen. 

 

Getuigenis van L.G. in ‘De Stem uit België’ 

De Belgische artillerie lost nog steeds geen schot. De Duitsers halen hun artillerie dichterbij. Vanaf 700 m 
beschiet een batterij van vier kanonnen de Belgen met kartetsgranaten. De drie compagnies die het dichtst bij 
de verbinding tussen de spoorlijnen liggen hebben het heel zwaar te verduren. De schrapnels komen nu met 

                                                           
5 De Groote Oorlog. Van den Inval der Duitschers tot aan den Val van Antwerpen; - p. 66 
6
 De Groote Oorlog. Van den Inval der Duitschers tot aan den Val van Antwerpen; - p. 66 
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een dodelijke precisie op de Belgische linies terecht, terwijl andere kanonnen onafgebroken de noordelijke 
stadsrand bestoken. 

 

Bevel tot terugtocht 

De compagnie van kapitein-commandant Gilson bevindt zich in een netelige situatie. Kolonel Flébus, 
kommandant van het 9de Linieregiment, stuurt het 3de Peloton van de 3de Compagnie van het 3de Bataljon (3 / 
III / 9 Li) ter versterking. Maar door het moordend artillerievuur geraakt het peloton amper uit zijn stelling aan 
het Withuis. Nu zijn kapitein-commandant Gilson en zijn compagnie aan hun lot overgelaten. Hij stuurt nog 
een bode naar zijn bataljonscommandant met de vraag wat hij moet doen, maar de bode wordt onderweg 
neergeschoten. 

Generaal-majoor Jansen geeft nu bevel voor de terugtocht van de Gemengde Brigade J. Om 6.20 uur, op het 
ogenblik dat kolonel Flébus met het 3de Peloton van 3/III/9 Li noordwaarts wil gaan om de mannen van Gilson 
te ontzetten, bereikt hem het bevel tot terugtocht. Onmiddellijk stuurt hij lopers uit om het bevel met volgorde 
en timing van de aftocht door te geven aan de bataljonscommandanten: ‘Battez immédiatement en retraite sur 
Aerschot, sous la protection de la 2/III/9 Li – Vecht onmiddellijk terug op Aerschot, onder bescherming van de 
2 / III / 9 Li.’  

Deze 2de Compagnie van het 3de Bataljon, die in reserve is gehouden aan het Withuis, wordt voor het dekken 
van de aftocht naar de Herseltsesteenweg gestuurd, aan kilometerpaal 1,4 dichtbij de spoorwegovergang van 
de spoorlijn Aarschot-Hasselt. Maar het bevel tot de terugtocht bereikt Gilson niet omdat de loper onderweg 
gedood wordt. En door het moordend vuur van de Duitse artillerie slaagt de 2de Compagnie van het 3de 
Bataljon er niet in haar stelling aan het Withuis te verlaten. Kolonel Flébus plaatst zich dan persoonlijk aan het 
hoofd van de compagnie. Maar eens uit de beschutting van de huizen wordt de eerste lijn soldaten 
neergemaaid. Toch kunnen twee pelotons op de steenweg geraken en haastig een verdedigingsstelling 
opwerpen, ter hoogte van de oversteek van de Heilaak over de Herseltsesteenweg, zo’n 200 m voorbij het 
Withuis. Van daaruit kan men Gilson niet veel bescherming bieden. Toch beslist kolonel Flébus er met de 
twee pelotons te blijven, tot hij weet dat de compagnie van Gilson veilig en wel uit de omknelling geraakt. Maar 
dat gebeurt niet, want de drie pelotons van Gilson zetten het gevecht voort tegen een verpletterende Duitse 
overmacht. 

 

Gilson dekt de aftocht 

Gilson ziet dat compagnies zich terugtrekken in de richting van Aarschot, verneemt niets maar ‘begrijpt echter 
dat de toestand van het [9de Linie]regiment onhoudbaar is. Hij heeft de overtuiging dat men van hem verwacht 
den terugtocht te dekken, desnoods met eigen opoffering. “Moed!”, roept hij zijn mannen toe. “Nog eenige 
oogenblikken volhouden! Onze kameraden komen!” Doch de soldaten beseffen nu ook den waren staat van 
zaken. “Bij Luik hebt ge mij beloofd tot den dood toe te strijden!”, herneemt de aanvoerder. Zij die hem 
kennen, verstaan het, knikken bevestigend. Om 7 uur moet een verkenner gaan zien of het regiment buiten 
gevaar is. De bode keert niet meer terug. Gilson vond hem wat later aan den ingang van Aarschot met 
verbrijzeld hoofd. ’t Is nu 7 uur. De zeer geteisterde kompagnie ziet zich nu bijna geheel omringd door 
Duitschers, samen wellicht 10 kompagnies. En het vuur knettert zoo geweldig, dat de kommandant nauwelijks 
de stem hooren kan van luitenant Fauconnier, die toch vlak bij hem staat met zijn peloton. Half-acht! Nog 
houden de Belgen vol. Luitenant Jacquet, links van den weg, laat weten, dat de Duitschers hem zoo 
omsingeld hebben, dat ze hem zelfs in den rug schieten. “Ondanks alles, volhouden!”, luidt Gilson’s antwoord 
door teekens en gebaren. Jacquet brengt de militaire groet, als bewijs dat hij het bevel begrepen heeft. 
Misschien is het regiment nog in gevaar. Dus tijd winnen. De Duitschers vuren nu met zes machinegeweren 
en verscheidene stukken. De twee mitrailleurs der onzen zijn onbruikbaar geworden. ’t Is vijf voor achten.’7 

Nu besluit Gilson om zijn compagnie terug te trekken. Op dat ogenblik wordt hij getroffen door een kogel in het 
aangezicht. Hij geeft bevel aan luitenant Fauconnier om met de aftocht te beginnen, daarna moet het peloton 

                                                           
7
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van luitenant Jacquet volgen en ten slotte het peloton van adjudant Theys bij wie Gilson zich aansluit. 
Fauconnier heeft het bevel van Gilson niet gehoord en blijft met zijn peloton de strijd aangaan. De meeste van 
zijn manschappen zijn gesneuveld, maar de dertig overlevenden zetten de strijd verder. Zonder het te weten 
redden ze zo de aftocht van de twee andere pelotons en verloopt hun terugtrekking alles bij elkaar vrij ordelijk. 

‘Al kruipend moet men zijn weg zoeken. Nog blijven velen liggen. Het vijandelijk vuur bestrijkt het gansche 
terrein. Men bereikt de stad. Gilson ontneemt een gedooden soldaat een rol kaarten, welke hij in een put 
werpt. Hij vuurt op den vijand, die van dichtbij volgt. Zoo komen deze helden eindelijk aan ’t station. 
Verschrikte bewoners vertellen dat het regiment op den weg naar Leuven is. Door tuinen, over muren, wil men 
het inhalen. Aldus verlaten de laatste verdedigers het stedeke. De verliezen zijn zeer groot.’8 

Van de 208 manschappen van de compagnie sneuvelen er 111, zijn er 18 soldaten en een officier (Gilson) 
gewond. Luitenant Fauconnier en zijn overblijvende manschappen worden krijgsgevangen genomen. Dat ook 
de Duitsers ernstige verliezen hebben is alleen maar een schrale troost. 

 

 

Deze foto toont ons een gezicht op de Bogaardenstraat vanaf de Hoogbrug over de Demer. 
In de bocht naar rechts over de Hoogbrug zijn links en rechts van de straat de gevels 
van de eerste huizen van de Bogaardenstraat die in augustus 1914 bij de Duitse inval 

werden verwoest volledig afgebroken en is het puin ondertussen geruimd.  

 

  

                                                           
8
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GESNEUVELD IN DE STRIJD OF GEFUSILLEERD DOOR DE DUITSERS? 

Als soldaat-milicien van de lichting 1910 bij het 9de Linieregiment sneuvelt Jan Van Hoeck in de Slag van 
Aarschot op woensdag 19 augustus 1914, 24 jaar oud en vader van een kind. Het boek ‘Onze helden voor het 
vaderland gesneuveld’ van René Lyr (1922) vermeldt zijn naam. 

 

 

Jan Van Hoeck ligt begraven op de stedelijke begraafplaats van Aarschot, graf nr. 87 

 

Grafsteen van Jan Baptist Van Hoeck 
Stedelijke Begraafplaats Aarschot / Graf nr. 87 

 

Merkwaardig is dat op de grafsteen de voornaam ‘Frans’ is vermeld. Hiervoor is niet direct een verklaring terug 
te geven tenzij we aannemen dat op de grafsteen de voornaam is vermeld waarmee hij in de omgang werd 
aangesproken. Op het bidprentje9 bij het overlijden van zijn echtgenote Maria Catharina Dierickx in 1968 
vinden we de voornaam ‘Frans’ terug.  Maar heeft men dan bij de oprichting van de grafsteen geen gebruik 
gemaakt van officiële documenten met de juiste naam? 

                                                           
9 Op 3 juli 1920 is Maria Catharina Dierickx hertrouwd met Jan Baptist Van Hoeck, broer van de gesneuvelde soldaat met quasi 
dezelfde voornamen. 
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Op het eigen bidprentje staat de naam Joannes Baptista Van Hoeck, op de geboorteakte is dat Jan Baptist 
Van Hoeck. 
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Over de dood van Jan Van Hoeck zijn een aantal gegevens bekend, maar blijven ook enkele onduidelijkheden 
bestaan. Dat soldaat Van Hoeck overleden is op 19 augustus 1914 is op verscheidene documenten in het 
militair dossier terug te vinden. Zo bijvoorbeeld op een document van het 9de Linieregiment, gedateerd te 
Brussel op 8 januari 1922 en bevestigd te Namen op 8 februari 1922 met de vermelding ’19-8-14 / Tué au 
Combat d’Aerschot’. 

 

 

Een uittreksel van het register der overlijdensakten, gedateerd op 11 februari 1921, bevestigt deze datum.  
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Het Belgian War Dead Register vermeldt als doodsoorzaak: ‘gefusilleerd door het Duitse leger’. Deze info zou 
volgens Willem Segers, projectmedewerker bij de Dienst Herinnering van het War Heritage Institute in Brussel, 
terug te vinden zijn op een fiche van de gesneuvelde die bewaard wordt in het archief- en 
documentatiecentrum van gesneuvelden in Evere. Dat zou betekenen dat hij niet in de strijd maar pas na de 
strijd als krijgsgevangene om het leven gekomen is. De Duitsers maken krijgsgevangenen, met name luitenant 
Fauconnier en de laatste overlevenden van zijn peloton. Maar de krijgsgevangen soldaten van het peloton 
Fauconnier zijn niet gefusilleerd. De Duitsers nemen Fauconnier samen met de andere krijgsgevangenen in 
een open kar mee richting Frankrijk. Waarom dat zo is blijft een raadsel. Feit is dat deze colonne via Brussel 
richting Ninove trekt. Aangekomen in Meerbeke op 24 augustus 1914, wagen Fauconnier samen met de 
ongeveer 20 andere krijgsgevangen een ontsnapping. Voor Fauconnier en twee andere soldaten loopt dat 
slecht af; zij worden door de Duitse wachters doodgeschoten. In een brief, gedateerd op 25 mei 1919, getuigt 
Gilson dat kolonel Flébus, hem op 20 september 1914 op de hoogte heeft gebracht van de vluchtpoging van 
Fauconnier met fatale afloop. Verscheidene bij de vluchtpoging in Meerbeke ontsnapte gevangenen van 4 / I / 
9 Li vervoegen later weer hun compagnie in Lint en Sint-Katelijne-Waver. 

Dan is er nog een verhaal dat steunt op een getuigenis van soldaat Gustaaf Pierard, beroepsvrijwilliger bij het 
6de Linieregiment, voor de Belgische onderzoekscommissie. Deze soldaat beschuldigt de Duitsers ervan op 19 
augustus 1914 Belgische krijgsgevangenen te hebben doodgeschoten.  

Abraham Hans en G. Raal geven dat verhaal weer in hun boek ‘De Groote Oorlog’. 
‘Tal van gewonde soldaten werden door de Duitschers, die woedend waren over dezen tegenstand, 
afgemaakt. We weten hoe dat reeds meer was geschied. Men leze de verklaringen van Gustaaf Piérard, 
beroepsvrijwilliger bij het 6de linie-regiment, afgelegd voor de officiële onderzoekscommissie. “In het gevecht 
dat plaats heeft gehad bij de bezetting van Aarschot, ben nik aan den linkerarm gekwetst. De Duitschers 
hebben mij gevangen genomen in een boschje, waar ik mij verscholen had. Het was ongeveer 8 uur des 
morgens. Men heeft mij naar een weide gebracht, even buiten de stad. Daar waren reeds enige gevangen 
soldaten, sommigen waren gewond, anderen niet; later werden nog anderen gebracht. Een Duitsch dokter 
heeft mij verzorgd. Hij heeft mij een verband aangedaan. Wij waren met acht en twintig, waaronder vijf of zes 
burgers. Wij zijn daar gebleven tot 4 uur 30; dan hoorden wij het salvovuur. Wij werden in een klein magazijn 
gebracht, in een der eerste huizen van Aarschot, aan den linkerkant van den steenweg. Zoowat tien minuten 
later, hebben zij ons meegerukt naar den steenweg langs den Demer. Daar stonden twee Duitsche 
kompagnies; zij hebben ons voor die kompagnies gedreven, die op ons schoten. Verschillende gevangenen, 
die zich in den Demer hadden geworpen, werden met geweerschoten afgemaakt. Van al de gevangenen 
hebben alleen ik en een soldaat van het 9de ons kunnen redden. Ik heb mij laten neervallen langs den 
Demerdijk; een kogel trof mij, doch doorboorde alleen mijn jas. Een officier, die bijkwam, zag dat ik nog leefde, 
een soldaat wilde op mij schieten; maar de officier heeft bevolen mij in den Demer te werpen. Ik heb mij 
vastgeklampt aan een boomtak, terwijl ik met de voeten op de steenen van de rivierbedding steunde. Tot ’s 
anderendaags ’s morgens ben ik ,in ’t water blijven staan. Alleen mijn hoofd stak boven. Ik ben er dan 
uitgekomen en langs de tuinen in een huis binnengeslopen; ik heb een burgerpak aangetrokken en mij bij een 
bende vluchtelingen aangesloten.” Deze ene getuigenis volstaat. Zij doet ons gruwen van de Duitse methode 
tegenover dapperen, die hun plicht hadden gedaan.’ 

De auteurs van het boek ‘Aarschot tijdens de Eerste Wereldoorlog – Deel I’ twijfelen aan de waarachtigheid 
van dit verhaal. Zij noemen het ‘een fantastisch verhaal en zware beschuldiging, waar Pierard geen getuigen 
voor had. De soldaat van het 9de Linie kende hij niet en alle medegevangenen waren gedood.’ Wat volgens de 
auteurs van dit boek ook niet pleit voor Pierard is dat hij na de gebeurtenissen in Aarschot zich pas dagen 
later weer aansluit bij zijn eenheid. Op zich is dat niet uitzonderlijk, dat is wel meer gebeurd. Maar wie in 
oorlogstijd zonder grondige reden meer dan een dag afwezig is, wordt opgepakt als deserteur en riskeert de 
dood met de kogel. 

Zijn er dan geen krijgsgevangen Belgische soldaten gefusilleerd door de Duitsers? Er is de geloofwaardige 
getuigenis van pater-overste Simon Goovaerts van de picpussen van het Aarschotse Damiaangesticht: 
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‘Verschillende soldaten die bij ons verpleegd werden, 

hebben uitdrukkelijk verklaard dat, toen zij op het 

slagveld gevangen genomen waren, een Duitsch 

majoor hen op de grond deed neerzitten en zijn 

mannen bevel gaf hen dood te schieten: “Töten Sie 

die Schweine!” Veertien op twintig werden gedood, 

zes ontsnapten. De ontsnapten welke bij ons werden 

verpleegd, moesten naar Duitschland. Wij hebben 

hen weergevonden  in het kamp van Sennelager, bij 

Paderborn.’ 
 

Is Jan Baptist Van Hoeck een van deze veertien geweest? Mogelijk, maar er is niet direct een bron terug te 
vinden die daar expliciet op wijst. Bovendien staat in het hierboven afgedrukte uittreksel der overlijdensakten 
dat ‘te zeven uur ‘s morgens is te Aerschot overleden Jan Baptiste Frederic Van Hoeck, soldaat bij het 9de 
Linieregiment’. Dat zou betekenen dat Jan Baptist Van Hoeck al gesneuveld is in de strijd. Om 7 uur is de 
strijd in volle hevigheid aan de gang. Maar het kan ook dat verwarring in dergelijke oorlogsomstandigheden tot 
gevolg heeft gehad dat op de overlijdensakte niet het exacte uur van overlijden staat. 

Of Jan Van Hoeck gesneuveld is in de strijd of achteraf is gefusilleerd door het Duitse leger blijft momenteel 
een open vraag. Volgens Willem Segers, l, ‘is het ook mogelijk dat hij werd gevonden met een kogel in de rug 
en dat dan –in het gedachtengoed van de barbaarse invaller- dat hij werd gefusilleerd door de Duitsers’. 
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