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Pannekoek Gustavus 

 
Soldaat 2de klas 
4e legerafdeling - 8ste linieregiment 
 
Zele 31 mei 1893 
Stuivekenskerke 22 oktober 1914 
 

 
 
Gustaaf Pannekoek wordt geboren te 
Zele-Langevelde op 31 mei 1893 als 3de 
kind en 1ste zoon in het gezin van 
vlaskoopman Isidorus en Mathildis Van de 
Wielle. Na hem volgen nog 7 kinderen. 
 
Militie 
 
In 1913 wordt hij 20 en moet hij zich 
laten inschrijven in het militieregister. 
Onze landbouwwerkman is 1,710 m en 
zijn kennis reikt verder dan lezen en 
schrijven. Hij wordt voor de dienst goed 
bevonden en wordt aangeduid om dienst 
te doen bij het 8ste linie, 2de Bataljon, 1ste 
compagnie. Deze eenheid van de 4de 
legerafdeling heeft garnizoen in de 
Falconkazerne te Antwerpen. Hij 
ontvangt het stamnummer 108/57505. 
 
1914 
 
Op 1 augustus biedt Gustaaf zich aan bij 
zijn regiment te Laken, van waar het op 3 
augustus 1914, per spoor naar Rhisnes 
werd vervoerd. Het 8ste linie heeft de 
belangrijke taak om de noordoostelijke 
sector van de vestingsstad Namen te 
verdedigen. Op 22 augustus wordt een 
eerste Duitse aanval afgeslagen. Een 2de 
aanval op het "Koninklijk Bos", onder 
andere door het 8ste linie verdedigt, 
wordt eveneens afgeslagen. Het Belgisch 
leger kan uiteindelijk niet op tegen de 
alles verwoestende Duitse granaten. Op 
23 augustus zijn alle stellingen en 
tussenruimten vernietigd. De Naamse 
forten zijn zo goed als allemaal buiten 
werking gesteld. De 4de legerafdeling 
krijgt het bevel zich terug te trekken 
naar Frankrijk. Via een terugtocht over 
Liart, Rouen naar Le Havre ontscheept 
Gustaaf met zijn regiment te Oostende of 
Zeebrugge. Op 5 september bevindt de 

heringerichte 4de legerafdeling zich te 
Kontich. 
 

De 4de legerafdeling brengt in de loop van 
september de Duitse 37ste 
Landwehrbrigade in de omgeving van 
Dendermonde nog een bloedige nederlaag 
toe. Dit is zowat het laatste wapenfeit 
van het 8ste linie voor de algemene 
terugtrekking van de 4de legerafdeling. 
Op 7 oktober wordt de algemene 
terugtocht van het Belgische leger  
bevolen. 5 dagen later bevindt Gustaaf 
zich achter de IJzer. 
 
Tijdens de Slag aan de IJzer wordt de 4de 
legerafdeling stroomafwaarts van Tervate 
tot een de hoeve "De Toren" opgesteld. 
Het heeft als voorposten Keiem en 
Beerst.  
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Op 18 oktober viseren de Duitsers de 
voorposten. Zij vallen op 19 oktober 1914 
is Duitse handen. Het Duitse leger bereidt 
de overtocht van de IJzer richting Calais 
voor. Op 21 oktober slaat het 8ste 
linieregiment, waartoe Gustaaf behoort 
en dat het bruggenhoofd van Tervate 
verdedigt, een hevige Duitse aanval af. 
Onder de bescherming van hun artillerie 
maken de Duitsers zich op 22 oktober 
meester van een loopbrug ten zuiden van 
Tervate en dringen zij door in de bocht 
met dezelfde naam. Het 8ste linie behoudt 
zijn stellingen ondanks zware verliezen. 
Maar niettegenstaande haar verwoede 
tegenaanvallen is de 4de legerafdeling 
verplicht' 's avonds haar verdedigingslijn 
te verleggen naar de pees van de 
IJzerbocht. De volgende dagen zet de 
vijand zijn aanvallen verder maar de 4de  
legerafdeling blijft standhouden. 
 
Gustaaf is vermoedelijk tijdens deze 
hevige gevechten op 22 oktober 
1914.gedood te Stuivenskerke.  
 
 

 
Het lichaam van Gustaaf werd nooit 
teruggevonden. Wegens de zware 

beschietingen kon het niet worden 
gerepatrieerd en eind oktober stond gans 
het gebied onder water. 
 
In het "Zeels soldatenblad" van 1917 nr. 
1, dat achter het front verschijnt, 
vermeldt de Zeelse aalmoezenier Cesar 
Van Kerckhove dat hij via de minister van 
oorlog de verdwijning van Gustaaf 
Pannekoek heeft vernomen. 
 
Het legerdossier dient na de oorlog te 
worden wedersamengesteld. Hieruit 
blijkt dat Gustaaf Pannekoek slechts 22 
dagen, de periode in Namen, zou hebben 
meegevochten en aldaar reeds was 
verdwenen. De rest van het dossier 
spreekt dit echter tegen. Postuum 
ontvangt hij in 1923 het "Kruis in 
ridderorde van Leopold II met palm" en 
het "Oorlogskruis". 
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