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De Beule Aloisius-Benedictus 
 
Soldaat 2de klas 
3e legerafdeling - 11ste linieregiment 
 
Zele 21 april 1889 
Pervijze 15 maart 1915 
 

 
 
Aloisius-Benedictus De Beule wordt ter 
wereld gebracht in Durmen op 21 april 
1889 door de 25-jarige vroedvrouw Delina 
Baetens. Vader Joannes-Josephus is dag 
voordien overleden en zo staat de 41-
jarige Joanna Van de Winkel er alleen 
voor. Het gezin telt nog 4 dochters en 1 
zoon. 
 
Militie 
 
Op 20 november 1908 ontvangt Aloisius 
een persoonlijke uitnodiging op zich in de 
loop van december tussen 9 en 11 uur 
aan te bieden op het gemeentehuis om 
zich in te schrijven in het militieregister 
lichting 1909. Hieruit blijk dat hij 
gaswerker is en dat zijn kennis verder 
reikt dan lezen en schrijven. 
 
Op 9 januari volgt de loting en hij trekt 
het nummer 88 wat verplichte 
legerdienst betekent. Ondanks dat hij 
zijn vader heeft verloren wordt hij als 
"goed voor de dienst" aangeduid. Op 19 
mei 1909 wordt hij gemeten. Hij is 1,59 
meter groot en heeft een borstomtrek 
van 82 cm. Hij wordt ingelijfd bij het 11e 
linieregiment te Hasselt op 16 november 
1909. Hij luistert naar het stamnummer 
111/57105. 
 
Na zijn legerdienst huwt hij te Zele op 5 
oktober 1912 met de 22-jarige 
kantwerkster Maria-Leonia Van Puyen-
broeck. Het gezin vestigt zich te 
Langevelde nr.3. Robert was reeds eerder 
geboren op 10 december 1910. Op 3 
september 1913 wordt een tweede zoon 
geboren, Gilbert. Deze overlijdt op 1 
augustus 1915. 
 
 
 
 

1914 
 
Bij zijn vertrek op 31 juli is Maria-Leonia 
in blijde verwachting van een 3e kind. 
Aloisius zal de geboorte Maurits op 11 
december 1914 misschien niet meer 
vernomen hebben. Hij bevindt zich op 
dat ogenblik achter de IJzer. 
 
Op 1 augustus 1914 komt Aloisius aan bij 
het 11e linieregiment, 10e compagnie te 
Hasselt. Onmiddellijk wordt zijn eenheid 
doorgestuurd naar de 1e linie om de 
tussenruimte van de forten van de vesting 
Luik te verdedigen. De 3e legerafdeling 
waartoe het 11e linie toebehoort zal later 
de naam van "IJzeren Divisie" worden 
genoemd. 
 
Op 10 september 1914 neemt Aloisius zijn 
regiment deel aan de gevechten te 
Haacht. Met de bajonet op het geweer 
wordt deze Brabantse gemeenten Haacht 
en Wespelaar. 
 
Eind september bevindt de 3e 
legerafdeling zich in de 4e sector (Schelde 
- Fort Walem). Op 30 september 
verdedigt het regiment het bruggenhoofd 
te Blaasveld. Zij kan echter de Duitse 
druk niet weerstaan en dient zich terug 
te trekken. Enkele dagen wordt er beslist 
om Antwerpen op te geven en dat het 
Belgische troepen zich naar het westen 
zullen terugtrekken. Tijdens deze aftocht 
komt de 3e legerafdeling op 8 oktober te 
Lokeren in aanraking met de Duitse 
troepen die te Berlare de Schelde zijn 
overgetrokken. 
 
Op 10 oktober wordt het 11e 
linieregiment per trein van Drongen naar 
Nieuwpoort overgebracht. Tussen 13 en 
16 oktober legt ze loopgraven aan ten 
noordoosten van Leke, op ongeveer 8 
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kilometer van Diksmuide. Vanaf 16 
oktober neemt het 11e linie 3 dagen een 
positie in de loopgraven op de linkeroever 
van de IJzer en op 19 oktober steken ze 
stroom over om de stellingen van haar 
zusterregiment, het 12e langs de 
oostelijke kant te versterken. 
 
Op 20 oktober bevindt het volledige 
regiment zich op de rechteroever als de  
de vreselijke Duitse bombardementen 
starten. De tientallen stormlopen van de 
vijand worden één voor één afgeslagen.  
Ondertussen zijn de Duitser langs de brug 
van Ter Vate op de linkeroever geraakt. 
De Britse admiraal Ronarc'h beslist om 
het Belgische 11e linieregiment naar Oud 
Stuyvekenskerke op linkeroever te 
zenden. Er volgt een reorganisatie te 
Kaaskerke en hierna wordt Aloisius 
opnieuw in de vuurlinie ten noordoosten 
van Diksmuide gestuurd. Onder zware 
druk van Duitse aanvallen wordt er 
teruggetrokken naar Pervijze. Op 28 
oktober volgt een nieuwe reorganisatie in 
De Panne, maar deze wordt afgebroken 
omdat het 11e linie zich onmiddellijk naar 
Pervijze moet begeven. Het regiment 
blijft er tot december 1914. Ondertussen 
is de IJzervlakte onder water gezet. In 
december volgt de zoveelste 
reorganisatie en Aloisius neemt met zijn 
strijdmakkers een vooruitgeschoven 
positie te Stuivekenskerke in. 
 
Op 6 januari 1915 wordt het 11e linie 
afgelost en geniet het een welverdiende 
week rust in de Panne. Half januari trekt 
de eenheid opnieuw naar de sector 
Pervijze. Op 5 maart 1915 is er opnieuw 
een weekje rust in De Panne en 
vermoedelijk nadien opnieuw naar het 
vertrouwde sector. Op 15 maart 1915, 
rond 11 uur komt Aloisius ongelukkig ten 
gevolge een "accident" om. Dit wordt 
bevestigd in een verslag van 29 mei 1917 
van de hoofdgeneesheer van de "Colonne 
d'ambulance" van de 3e legerafdeling. 
 
Het "Zeelse soldatenblad" dat achter de 
frontlinie wordt verspreid vermeldt zijn 
overlijden in het februarinummer 1916. 
Volgens de gegevens is hij gesneuveld te 
Avekappele en aldaar begraven. Dit 
laatste is waar. Later wordt hij 

herbegraven op de Belgische militaire 
begraafplaats te Steenkerke op 5 februari 
1924. 
 

 
 

B.M.B Steenkerke 
 
 

De overlijdensakte wordt pas te Zele 
ingeschreven na een vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg te 
Dendermonde dat op 16 juli 1923 zijn 
overlijden officieel bevestigd. Het vonnis 
wordt overgeschreven in het bijzonder 
register der overlijden, akte nr. 9 op 3 
augustus 1923. 
 
Met Koninklijk Besluit van 18 augustus 
1924 ontvangt de weduwe postuum de 
eretekens Orde in de Leopoldsorde met 
palm en het Oorlogskruis met palm. De 
IJzermedaille omdat onze Zelenaar heeft 
meegevochten in oktober 1914 wordt 
haar toegekend met het Koninklijk Besluit 
van 25 mei 1925. Op de Overwinnings- en 
Herinneringsmedaille heeft ze geen recht 
omdat Aloisius overleden is ten gevolge 
een ongeluk. 
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Het herdenkingsprentje vermeldt ten 
onrechte de maand mei. 
 
Bron 
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