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Ediers Emiel 
 
Soldaat 2de klas 
2e legerafdeling - 2de artillerie 
 
Zele 23 juni 1891 
Borgerhout 8 oktober 1914 
 
 
 
Emiel Ediers wordt geboren te Zele-
Kouter op 23 juni 1891 in het gezin van 
aardewerker Hypoliet (°Zele 1852) en 
kantwerkster Van den Hof Maria-Joanna 
(°Zele 1862). Hij woont in de Molenwegel 
(Zuidlaan) samen met zijn broer Benoit 
(°1894) en zijn zusters Sophie (°1887), 
Victoria (°1898) en Martha (°1904) 
 
 
Militie 
 
Zoals elke 20-jarige schrijft hij zich 
persoonlijk in het militieregister van 1911 
in. De fabriekwerker is 1,70 m groot en 
zijn kennis reikt verder dan lezen en 
schrijven. Emiel wordt ingedeeld bij het 
2e regiment bereden artillerie te 
Antwerpen. Hij luistert naar het 
stamnummer 2027. 
 
 
1914 
 
Op 29 juli ontvangt Emiel zijn 
oproepingsbrief uit handen van de 
veldwachter. Hij dient zich onmiddellijk 
naar zijn eenheid in de Predikheren-
kazerne te Antwerpen te begeven. De 
Zelenaar wordt ingedeeld in het 2e 
regiment artillerie, 27e batterij. Deze 
batterij maakt deel uit van de 7e 
Gemengde Brigade van de 2de 
legerafdeling. 
 
Bij de 1ste uitval uit Antwerpen werd de 
2de legerafdeling in de streek van 
Boortmeerbeek en Haacht ingeschakeld. 
De artillerie, die steeds in 2de lijn staat 
opgesteld, bevindt zich meestal in vrij 
veilige positie. 
 
Op 9 neemt de 7de Gemengde Brigade, 
waar Emiels batterij deel van uitmaakt, 
Aarschot, via Betekom, in. De dag nadien 

zouden de eenheden zich richting 
Wijgmaal (Leuven) verplaatsen om zo 
Kessel-Lo en Linden in te nemen. Op 11 
september diende de 7de Gemengde 
Brigade zich om strategische redenen 
terug te trekken naar Aarschot. De dag 
nadien moest de streek opnieuw worden 
veroverd doch de Duitsers hadden zich 
ondertussen opnieuw versterkt. De 7de 
gemengde brigade concentreerde zich nu 
op Holsbeek, maar in de namiddag diende 
er te worden teruggeplooid op Gelrode. 
De laatste dag van dit offensief bezette 
de 7de Gemengde Brigade de uitwegen 
van Betekom en Aarschot. 
 
Bij de 3de uitval uit Antwerpen bezette de 
2de legerafdeling de tussenruimte tussen 
Sint-Katelijne-Waver en Koningshooikt. 
Op 28 september daagden de Duitsers uit 
Mechelen op om de 7de Gemengde Brigade 
te bedreigen. Het fort van Sint-Katelijne-
Waver werd bestookt door Duitse 420 mm 
kanonnen en diende dezelfde dag te 
worden ontruimd. De Duitse druk bleef de 
volgende dagen aanhouden. 
 
In de nacht van 6 op 7 oktober besliste 
koning Albert I om het veldleger met 
uitzondering van de bemanning van de 
forten en de vestingstroepen versterkt 
door de 2e legerafdeling en 3 Engelse 
zeelieden-brigades naar de zee terug te 
trekken. Emiel zou bijgevolg met zijn 
eenheid Antwerpen blijven verdedigen. 
 
In de namiddag van 7 oktober vroeg de 
Duitse generaal von Beseler de overgave 
van Antwerpen. De militaire overheid 
ging hier niet op in en te middernacht 
begon de hevige beschieting van de 
verdedigingslinie van de stad. 
 
De overgave van Antwerpen kwam voor 
Emiel te laat. Hij sneuvelt op 8 oktober 
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te Borgerhout. De soldaat 2e klas wordt 
begraven in de tuin van de café “In den 
Bonten Os” op 500 van de militaire 
beenhouwerij. Later wordt hij 
herbegraven op de gemeentelijke 
begraafplaats Silsburg te Borgerhout. 
 
Het grootste deel van de 2de legerafdeling 
slaagt er in om uit de Duitse handen te 
ontsnappen en bereikt als nog de 
Belgische kust. 
 

 
 
 
Op het bidprentje wordt het 4e regiment 
der artillerie vermeld ondanks zijn 
legerdossier het enkel heeft over het 2e 
artillerieregiment. 
 
Zoals elke gesneuvelde ontvangt hij 
postuum het kruis in de Orde van Leopold 
II met palm en het Oorlogskruis (KB 4753 
d.d. 15-09-1917). Na de oorlog schrijft 
zijn vader een brief tot het bekomen van 
de overwinnings- en herinnerings-
medaille. 
 
Voor zijn militaire inzet ontvangen de 
ouders 225 frank aangevuld met 
éénmalige vergoeding van 300 frank. 

 

 
 
 
Bron 
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