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Van Wesemael Gustavus-Ludovicus 
 
Soldaat 2de klas 
3e legerafdeling - 4de jagers te voet 
 
Zele 25 november 1890 
Pervijse 23 oktober 1914 
 

 
 
Gustasvus-Ludovicus Van Wesemael wordt 
als 3de kind en 1ste zoon te Zele-Stokstraat 
geboren op 25 november 1890 in het 
gezin van molenaarsgast Charles-Louis en 
D'haese Marie-Louise. Hij heeft nog 3 
zusters en 1 broer, die door de Duitsers in 
1916 wordt opgeëist. 
 
Militie 
 
Eind 1909 schrijft hij zich in het 
militieregister in. Volgens de militieraad 
is hij 1,624 m groot en zijn kennis reikt 
verder dan lezen en schrijven. Op 20 juni 
1910 wordt hij zoals Vercauteren Basile 
(zie verder) te Gent ingelijfd bij het 1ste 
jagers te voet. Hij verklaart de 
militiewetten te hebben begrepen en 
ondertekent het stuk. 
 

 
 
De haarpluizer heeft een rond gezicht 
met een klein voorhoofd, een grote neus 
en mond en een ronde kin. Hij heeft 
grijze ogen een kastanjebruin haar en 
wenkbrauwen. 
 
Op 3 oktober 1910 treedt hij in effectieve 
dienst tot 14 maart 1912, wanneer hij 
met onbepaald verlof naar huis wordt 
gestuurd. Tussen 3 juni en 12 juni wordt 
hij even binnengeroepen. In 1913 moet 
hij tussen 7 mei en 2 juni enkele weken 
naar zijn garnizoen. Nadien wordt hij 
opnieuw met onbepaald verlof naar zijn 
woonst teruggestuurd. 
 
Uit zijn militiedossier blijkt dat hij een 
aantal veroordelingen heeft opgelopen 
wegens dronkenschap, het vernielen van 
een afsluiting en het niet respecteren van 

het sluitingsuren van de herbergen. De 
rechter geeft hem hiervoor enkele dagen 
gevangenis en hoge boetes. 
 
1914 
 
Op 30 juli ontvangt hij zijn 
oproepingsbrief. Hij begeeft zich van de 
Stokstraat onmiddellijk naar zijn 
regiment te Charleroi. Hier wordt het 1ste 

jagers te voet ontdubbeld in het 1ste en 
4de jagers te voet. Beide regimenten 
zullen gedurende de volledige oorlog 
samenblijven. 
 
Gustaaf wordt aangewezen voor het 4de 
jagers te voet, 4e bataljon, 8ste 
compagnie. Op 5 augustus bevindt 
Gustaaf zich te Hoei. De 15e Gemengde 
Brigade waartoe de eenheid behoort, 
wordt overgeheveld naar de 3e 
legerafdeling en onmiddellijk ten zuiden 
van Luik in de strijd geworpen. Het moet 
echter op 6 augustus noodgedwongen de 
Maas oversteken en zich richting de Gete 
terugtrekken. 
 
Na de Belgische uitvallen uit Antwerpen 
op 24-26 augustus, 9-13 september en 27-
29 september vertrekt het 4e regiment 
jagers te voet op 6 oktober vanuit 
Antwerpen naar de Belgische kust. 
 
Het 4e jagers te voet is op 11 en 12 
oktober in rust te Lombardsijde. De dag 
nadien voert het regiment 
verdedigingswerken uit te Sint-Pieters-
Kapelle. Op 14 oktober leggen ze van 
Schore richting Schoorbakke loopgraven 
aan. Na hun opdracht begeeft het 4de zich 
naar Kaaskerke waar zij bivakkeert. 
Tussen 15 en 19 oktober worden de 
eenheid in reserve gehouden en bezet het 
gebieden ten westen van de IJzer. Op 20 
oktober wordt het 4e jagers te voet ter 
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beschikking gesteld van de 2de 
legerafdeling. Het regiment wordt in 2 
bataljons gesplitst. Gustaaf maakt deel 
uit van het 1e bataljon. Op 23 oktober 
komt het bataljon onder bevel van 
kapitein-commandant Préaux van de 1e 
legerafdeling. Het neemt posities in langs 
de weg Nieuwpoort-Pervijse. Het bataljon 
lijdt zware verliezen. Gustaaf wordt te 
Pervijse als vermist opgegeven. 
 

 
 
 
Na het beëindigen van de oorlog weet de 
familie nog steeds niet wat hun zoon en 
broer is overkomen. Op 11 november (is 
dit symbolisch ?) 1920 geeft vader Van 
Wesemael de verdwijning van zijn zoon  
aan bij de gendarmerie van Zele. Er 
wordt een proces-verbaal opgesteld. Pas 
op 24 juli 1926 wordt bij vonnis van de 
rechtbank van 1ste aanleg te 
Dendermonde bevestigd dat hij 
"Gestorven is voor België" te Pervijse op 
23 oktober 1914. 
 
Enkele jaren daarvoor had Gustaaf 
postuum de medaille Ridder in de orde 
van Leopold II met palm en het 
oorlogskruis ontvangen (KB 23-02-1922). 
 

De overwinnings- en herinneringsmedaille 
volgen enkele maanden later. 
 
Bron 
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