WO I in Meensel-Kiezegem
Foto’s uit het ‘Guldenboek der Vuurkaart’
In deze boekdelen worden ook veel oud-strijders van ‘den Groote Oorlog’ vermeld.

Afhankelijk van de grootte van de eigen financiële bijdrage, kwam er naast de naamsvermelding, ook een foto
ste
in een der boekdelen. Of zelfs het drukken op het 1 blad van de eigen vuurkaart – zoals hier verder deze
van Louis A. Daenen. (vader van Jean en grootvader van Geert). Hij is vermeld op het herdenikingsmonument in
Meensel : rechts, onderaan.
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Louis A. Daenen werd hiervoor geëerd met o.a. volgende medailles: de IJzermedaille en Oorlogskruis
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Louis deed zijn 3-jarige legerdienst van 1909 tot 1912. Bij de mobilisatie werd hij terug opgeroepen. Van ’14 tot
’18 was hij ordonnans van een legerdokter. Na de oorlog, ging hij nog mee naar Duitsland waar hij dienst deed
in het bezettingsleger, dit tot1919. Daarna werkte hij in het postkantoor van St-Joris-Winge. Eerst als
brievenbesteller in St-Pieters-Rode; daarna jarenlang als de postbode in Kiezegem.

Naast Louis Daenen, van de Muggenberg, zijn ook nog volgende 5 Meenselenaars terug te vinden, al dan niet
met foto : Hendrickx Louis-E., Vande Gaer Frans-J., Vuchelen Emiel, Van Goidsenhoven Frans en
Cauwenberghs Jean-J.
Andere oud-strijders van het dorp zijn niet vermeld in deze boeken ….
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De uitleg van de gebruikte symbolen is als volgt:



"P" staat voor een onderscheiding met Palm.



“6 of 8 frontstr.” : ”.. Voor het eerste jaar aan het front kreeg men een frontstreep; daarna kwam er
om de 6 maand één bij, dit met een max. van 8 strepen. De strepen waren verschillend van kleur
naargelang de graad: goud: officieren - zilver: onderofficieren - rode wollen streep: korporaals en
soldaten...”



“Kw.str.” of kwetsuurstreep
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Enkele hoofdstukken uit het ‘Guldenboek der Vuurkaart’ , editie 1937 – 1938

www.meensel-kiezegem.be

Pagina 5

Belgische militaire begraafplaats te Halen
Op 12 augustus 1914 vond het laatste grote cavaleriegevecht (op divisieniveau) plaats uit de
oorlogsgeschiedenis. Tijdens wat later bekend werd als ‘de Slag der Zilveren Helmen’, verwijzend
naar de punthelmen van de deelnemende Duitse cavaleristen, konden de Belgische troepen
verschillende aanvallen van de Duitsers afslaan en ze tegenhouden aan de Gete; een afdeling van het
Belgische leger versloeg alzo een keurkorps van de Duitse ruiterij. Aan de rand van het slagveld ligt
vandaag de Belgische militaire begraafplaats, waar de doden van dit gevecht hun laatste rustplaats
vonden. In 2008 werd het oorlogskerkhof beschermd als monument.

Gedenksteen

www.meensel-kiezegem.be

Erekerkhof

Pagina 6

www.meensel-kiezegem.be

Pagina 7

De slag van Sint-Margriete-Houtem
Na “de Slag der Zilveren Helmen” te Halen op 12 augustus 1914 werden Belgische militairen
opgesteld rondom Tienen om de opmars van de Duitsers te voorkomen. In Sint-Margriet-Houtem,
Grimde en Oplinter probeerden zo'n 2.400 Belgische soldaten (hoofdzakelijk van het 22ste
linieregiment) de Duitse legermacht (bestaande uit zo'n 80.000 soldaten) staande te houden.
Zo werd op 18 augustus 1914 de slag van Houtem uitgevochten : de zogenaamde “Slag op de Zeven
Zillen”, verwijzend naar de locatie die zo genoemd werd.
Om 13.35 uur begonnen de gevechten. De overmacht van het Duitse leger was duidelijk en omstreeks
14.30 uur moesten de Belgische voorposten zich terugtrekken. Omstreeks 15.30 uur startte het
Belgische leger de algemene terugtrekking en om 17.00 uur moest Grimde aan de Duitsers
prijsgegeven worden. Tenslotte trokken de Duitse soldaten om 17.40 uur de stad Tienen binnen. Het
22ste linieregiment verloor die dag 553 soldaten, 17 officieren en 15 onderofficieren. Andere soldaten
overleden later aan hun opgelopen verwondingen.
Meer dan de helft van de Belgen kwam om of raakte gewond. Op het Houtemse slagveld vielen 86
Belgische soldaten, enkele Fransen en een dertigtal Duitsers. De 173 gesneuvelden , waarvan er 3
niet geïdentificeerd zijn, werden op het militaire kerkhof, 22 are groot,van Sint-Margriet-Houtem
begraven. Het grote aantal slachtoffers op die dag komt voort uit een verrassingsaanval op het 22
Linieregiment. Nog tijdens de Duitse bezetting werd deze begraafplaats op een hoogte aan de
Wijngaardestraat aangelegd. Op initiatief van de ‘Société du Souvenir du Soldat’ werd met de Duitse
bezetter onderhandeld om de vele graven van Belgische soldaten, die overal omheen de stad
begraven lagen, her op te graven, te identificeren en te groeperen.
De bezetter stelde als voorwaarde dat ze dat werk dan ook voor de Duitse doden moesten doen. De
Duitse oorsprong van het kerkhof is nog merkbaar aan het beeldhouwwerk dat hier staat en dat door
de omwonenden ‘August’ wordt genoemd, verwijzend naar het opschrift 'August 1914'.
De Duitse graven werden na de Tweede Wereldoorlog naar de verzamelbegraafplaats van Vladslo
overgebracht. In 2008 werd de begraafplaats beschermd als monument.
Een 140 andere gesneuvelde soldaten van die dag liggen begraven in het naburige Grimde in de
oude kerk die na de oorlog ingericht werd als necropolis. In deze Romaanse Sint-Pieterskerk rust ook
kolonel Guffens, die de bevelhebber was van het 22ste linieregiment. De kerk doet dus geen dienst
meer als kerk, maar is een grafmonument of necropolis voor Belgische soldaten.
Een aantal gekwetste soldaten die later overleden als gevolg van hun verwondingen, werd begraven
op de stedelijke begraafplaats van Tienen.

Het militaire kerkhof van Sint-Margriet-Houtem
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Necropolis te Grimde
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Zie : ALFONS MATHUES,

LINIE, hij viel op 5 augustus 1914 te Ougrée

Zie : EVRARDUS LODDEXIJCKX,
Biert
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LINIE, hij viel op 24 augustus 1914 in Ermeton-sur-
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Zie : JUDOCUS PUTTEVILS,
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LANCIERS, hij viel op 24 augustus 1914 te Halen
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Bronnen :




















‘Guldenboek der Vuurkaart’ , 1937 – 1938
Interviews : Alfons Stas, Jean Daenen, Josée De Bruyn, Marcel Van Goidsenhoven, Maria Trompet,
Guy Hendrickx, …
www.strijdersbond.be/begraalplaatsen/halen.html
www.flickr.com/photos/erfgoed/
www.panoramio.com/photo
www.vilters-vanhemel.be/limburg_halen.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Margriete-Houtem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_op_de_Zeven_Zillen
www.bel-memorial.org/all_names/mas.php
Kaart van C.J. Popp
www.klm-mra.be Koninklijk museum van het leger en de krijgsgeschiedenis
http://www.flickr.com/about/
http://en.wikipedia.org/wiki/25_cm_schwerer_Minenwerfer
http://www.landships.freeservers.com/schw_minenwerf_25cm.htm
http://erfgoedbank.tielt-winge.be/
http://www.passioncompassion1418.com/Canons/ImagesCanons/Allemagne/Minen/FCsMWnAMeensel
Kiezegem.html
www.over-leeuwen-en-lintjes.be
http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/guldenboek.htm
Oorlog in Tielt-Winge, 2005, Gemeentebestuur van Tielt-Winge
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