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De Donder Emilius 
 
Soldaat 1ste klas 
4e legerafdeling - 8ste linieregiment 
 
Zele 13 september 1891 
Boninne 23 augustus 1914 
 
 
 
Emilius De Donder is het 3de kind en 1ste 
zoon in het gezin van jutewever Gustavus 
(°Zele 1855) en zakkenmaakster Paulina 
Van Kerschaever (°Zele 1859). Hij wordt 
geboren te Zele-Kloosterstraat op 13 
september 1891. 
 
Militie 
 
In 1911 bereikt hij de leeftijd van 20 jaar 
en dit betekent dat hij zich moet laten 
inschrijven in het militieregister. Emilius 
verblijft op dat ogenblik te Schaarbeek en 
het is zijn vader die de aangifte doet. 
Volgens de militiegegevens is hij 
werktuigkundige, 1,670 m en kan hij 
lezen en schrijven. Hij wordt voor de 
dienst geschikt bevonden en zal zijn 
legerdienst vervullen bij het 8ste linie, 2de 
bataljon, 2de compagnie. Deze eenheid 
heeft haar garnizoen in de Falconkazerne 
te Antwerpen. Hij luistert naar 
stamnummer 108/55182. 
 
1914 
 
Op 29 juli ontvangt uit handen van de 
veldwachter zijn oproepingsbrief. Op 1 
augustus 1914 biedt hij zich bij zijn 
regiment te Laken aan. Gezien hij van de 
lichting 1911 is, blijft hij bij het 8ste linie 
ingedeeld. Zijn infanterieregiment maakt 
deel uit van de 4de legerdivisie, die te 
Namen is gevestigd. De 4de legerafdeling 
heeft bij het begin van de oorlog de 
opdracht om Namen met zijn 9 forten te 
verdedigen. De 8ste Gemengde Brigade 
neemt in het begin van de oorlog de 
noordwestelijke sector voor haar 
rekening. 
 
In tegenstelling tot de moeilijke 
verovering van de vestiging Luik beslist de 
Duitse legerleiding Namen te verpletteren 
met artillerievuur en niet met behulp van 

infanteriegevechten. Op 15 augustus 
heeft de 8ste Gemengde Brigade, waar het 
8ste linie deel uit van maakt, zijn positie 
te Andenne ingenomen. Vervolgens wordt 
ze, onder Duitse druk, verplicht zich 
terug te trekken naar Namen. Op de 
terugtocht worden de bruggen over de 
Maas opgeblazen en de tunnel van Scelles 
versperd. 
 
Vanaf 20 augustus 1914 starten de 
Duitsers volop met het beschieten van de 
fortengordel rond Namen. Volgens de 
legeranalen volgen de granaten van zwaar 
kaliber zich om de 30 seconden op.  
 
Op 21 augustus 1914 bevindt Emilius zich 
met zijn bataljon in 2de linie tussen 
Bonnine en Bouge even opzij van het 
"Bois des Grandes Communes". 
 

 



Aan onze helden - Frank Coene 

Op 22 augustus wordt een eerste 
vijandelijke aanval afgeslagen. Een 
tweede succesje wordt geboekt op een 
Duitse aanval op het “Koninklijk bos”. Op 
23 augustus zijn echter alle stellingen 
tussen de forten verwoest en de forten 
worden één voor één uitgeschakeld. 
Namen valt diezelfde dag. De 
overblijvende troepen van de 4de 
legerdivisie kunnen nog via een corridor 
naar Frankrijk uit de handen van de 
Duitsers ontsnappen. Begin september zet 
opnieuw voet op Belgische bodem te 
Oostende en Zeebrugge en neemt zij 
opnieuw deel aan de gevechten. 
 

 
 
Emilius wordt dodelijk getroffen op 23 
augustus te Boninne, alwaar hij begraven 
wordt in graf J nr. 20. Het prentje 
vermeldt, in tegenstelling tot het 
legerdossier, een andere plaats en datum 
van overlijden. 
 
Emilius zal zijn laatste rustplaats krijgen 
op de Belgische Militaire Begraafplaats te 
Champion samen met Zelenaar Alois 
Leeman. 

 
 
 
 
Bron 
 
Legerdossier 3391576 
Militieregister 1911 
Bevolkingsregister 1910-1920 
Overlijdensakte niet gevonden 
Bidprentje Freddy De Krijger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


