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Christiaens Emilius-Alexander 
 
Soldaat 2de klas 
5e legerafdeling - 3de Jagers te Voet 
 
Zele 24 juni 1891 
Pervijze 25 oktober 1914 
 

 
 
“Miel” Christiaens wordt geboren te Zele 
op 24 juni 1891 in het gezin van Leopold 
Christiaens en Rosalia-Benedicta Van 
Onderbergen. Het gezin woont in de wijk 
Wezepoel. Vader verdient zijn kost soms 
als vlasbewerker soms als vellentrekker. 
Moeder zorgt voor het huishouden. 
Emilius is het 1ste van 6 kinderen. 
 
Militie 
 
Zoals elke rechtschapen Belg laat Emilius 
zich in de maand december 1910 
inschrijven in het Zeelse militieregister 
1911. De ambtenaar noteert dat hij 
slechts kan lezen en schrijven. De 19-
jarige vlasbewerker meet 1,62 m. Hij 
wordt goed voor de dienst bevonden en 
wordt ingedeeld bij het 3e regiment 
Jagers te Voet. Op 28 april 1911 is er een 
bijkomende medische keuring te Gent. 
Emilius weegt 58 kg en heeft een 
borstomtrek van 87 cm. Voor hij naar huis 
mag terugkeren worden hem de 
krijgswetten voorgelezen. Hij verklaart 
deze begrepen te hebben. Emilius is nu 
als soldaat ingelijfd en heeft als 
stamnummer 127/53221. Op 2 oktober 
1911 vervoegt hij zijn regiment voor het 
vervullen van zijn legerdienst. Op 6 mei 
1913 wordt hij met onbepaald verlof naar 
huis gestuurd. Zijn dienst zit er op. 
 
1914 
 
Zijn lichting is één van de eersten die 
worden gemobiliseerd. Zijn dossier toont 
aan dat hij reeds op 26 juli 1914 
tegenwoordig is bij het 3de regiment 
Jagers te Voet, 1e bataljon, 3e compagnie 
met als garnizoen de stad Doornik. Deze 
eenheid maakt deel uit van de 5de 
legerdivisie en is een onderdeel van de 
17de brigade. Volgens zijn militairdossier 
is hij op 1 augustus 1914 aanwezig. 
 

De 5de legerdivisie stelt zich vanaf 6 
augustus 1914 aan de Gete op en wacht 
de Duitse aanval af. Op 18 augustus zijn 
er enkele schermutselingen tussen 
vooruitgeschoven troepen en vijandelijke 
verkenners. Tegenover de overmacht van 
de Duitsers wordt aan het veldleger het 
bevel gegeven om zich terug te trekken 
op de linker Dijleoever. Deze opdracht 
wordt uitgevoerd en vanaf 20 augustus 
staat de 5de legerdivisie onder 
beschutting van de forten van de 
Antwerpse vesting. 
 
Op 24 augustus slaan het 3e jagers te voet 
en de 17de brigade Geschut ten koste van 
zware offers de vijand af te Impde. De 
volgende dag rukt de 5de legerafdeling 
vooruit tussen de Zenne en het kanaal 
van Willebroek. Ze staat op de stevig 
ingerichte stellingen van de Verbrande 
Brug en van Grimbergen. Op 4 september 
waagt de vijand een poging tegen de 4de 
sector rond Antwerpen. Met behulp van 
de forten wordt de vijand met zware 
verliezen tot de aftocht gedwongen. 
 
Bij de tweede uitval uit Antwerpen wordt 
de 5de legerafdeling, die zich op de 
rechtervleugel van het veldleger bevindt, 
naar de richting Eppegem en Vilvoorde 
gestuurd. Op 10 september komt ze in 
aanraking van de vijand te Bos en te 
Nieuwenrode. Op 11 september breekt 
het volle gevecht los. De 17de brigade 
bereikt Katte-Meuterbos. De Duitsers 
bieden geweldig weerstand en de 17de 
brigade slaagt er in om de Duitsers uit het 
kasteel van Linterpoort, uit het gehucht 
Dries en uit de huizen te Weerdenhoek te 
verdrijven. Ondanks de schitterende 
uitslag van de veroveringen van de 5de 
legerdivisie is de linker vleugel niet in 
staat de Duitse druk te weerstaan. Op 13 
september 1914 trekt het Belgisch leger 
zich terug op Antwerpen. 
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Tijdens het beleg van Antwerpen vormt 
de 5de legerdivisie de algemene reserve. 
Op 6 oktober nemen de afdelingen deel 
aan de tegenaanval met de bajonet 
tussen Duffel en Lier. 
 
De 3de jagers te voet trekken zich 
vervolgens teug achter de IJzer. Op 19 
oktober vecht het regiment hevig te 
Vladslo op de oostelijke oever van de 
IJzer tegen de Duitse voorhoede. De 
volgde dagen wordt Emilius ingezet te 
Nieuwkapelle en vooral te Pervijze om de 
Duitse aanvallen af te wenden. Het is op 
25 oktober, tijdens de Slag aan de IJzer, 
dat onze Zelenaar te Pervijze wordt 
gedood.  
 
Door de hevige gevechten zijn de 
brancardiers in de onmogelijkheid om de 
lichamen van de gesneuvelde soldaten op 
te halen. Bijgevolg is de begraafplaats 
van Emilius Christiaens tot op heden 
onbekend en is hij misschien één van de 
vele "Onbekende" soldaten. 
 

 
 
Voor zijn inzet voor het vaderland 
ontvangen de ouders een vergoeding van 
525 frank. 

Postuum wordt hem het eremetaal van 
Ridder in de Orde van Leopold met palm 
en het Oorlogskruis met K.B. van 20 april 
1917 toegekend. Op 9 januari 1920 
ontvangt zijn vader postuum de 
IJzermedaille. 
 
Volgens het Zeels soldatenblad (nr. 4 van 
1916) zou Emiel in oktober gesneuveld 
zijn te Pervijze en aldaar begraven zijn. 
Andere makkers beweren in hetzelfde 
nummer dat hij voor Diksmuide zou 
gesneuveld zijn en begraven te 
Caeskerke. “Wie weet het zeker?” eindigt 
de auteur zijn artikel. In een later 
nummer slaat het Zeelse soldatenblad de 
bal volledig mis. Emiel is te Nieuwpoort 
gesneuveld op 19 februari 1915. 
 
Pas op 10 november 1925 wordt het 
overlijden van Emilius-Alexander 
Christiaens officieel in het overlijdens-
register van de burgerlijke stand van Zele 
ingeschreven. De rechtbank van 1ste 
aanleg te Dendermonde heeft op basis 
van de voorgelegde stukken het vonnis 
uitgesproken dat hij overleden is te 
Pervijze op 25 oktober 1914 en dat er 
geen overlijdensakte werd opgesteld. Bij 
de inschrijving dient “Gestorven voor 
België” te worden vermeld. 
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