
Aan onze helden - Frank Coene 

Van Acker Petrus-Emilius 
 
Soldaat 2de klas 
5e legerafdeling - 2de jagers te voet 
 
Zele 7 juni 1894 
Yzer (Diksmuide) 11 april 1915 
 

 
 
Petrus-Emilius Van Acker wordt als 8e kind 
in het gezin van Jacobus-Antonius en 
Coleta De Keyzer geboren te Zele op 7 
juni 1894. Het landbouwersgezin woont 
te Zele-Bos. 
 
Militie 
 
De militiewet van 1913 voerde de 
persoonlijke dienstplicht in. Zoals 
voorgeschreven biedt de landbouwersgast 
zich voor de legerdienst aan. De 
militieraad keurt hem goed en stelt vast 
dat hij 1,66 m groot is en dat zijn kennis 
verder reikt dan lezen en schrijven. Bij 
de opmerkingen in het militieregister 
wordt genoteerd dat zijn broer Alphonsius 
(°Zele 24-07-1879) zijn legerdienst in 
1899 heeft volbracht bij de Carabiniers, 
stamboeknummer 48357. 
 
 

 
 

Emiel tijdens zijn opleiding 

1914 
 
De klas 1914 wordt bij het uitbreken van 
de oorlog begin augustus niet opge-
roepen. In de praktijk worden de nieuwe 
lichtingen pas vanaf 15 september in de 
aangeduide eenheid verwacht. 
 
De militieraad had Emiel toegewezen aan 
het 2de regiment jagers te voet met 
stamboeknummer 55366. Dit infanterie-
regiment is een onderdeel van de 5de 
legerafdeling met Bergen als 
garnizoenhoofdplaats, maar op dat 
ogenblik in de streek van Oppuurs (Klein-
Brabant) actief. 
 
Gezien de militaire toestand in ons land 
treedt Emiel op 23 september 1914, 
totaal onervaren, in actieve dienst. Te 
Waarloos en te Duffel wordt hij ingezet 
om loopgraven te maken. Nadien verblijft 
hij te Kontich. Op 2 oktober steekt hij te 
Sint-Anneken (Antwerpen) de Schelde 
over en verblijft hij te Zwijndrecht. De 
dag nadien vertrekt hij met de trein 
richting Poperinge en zo richting het 
"Centre d'Instruction" te Cherbourg-
Octeville (Normandië). Hier wordt Emiel 
klaargestoomd voor zijn latere inzet aan 
het front. Zijn korte militaire opleiding 
duurt tot 18 februari 1915. De dag nadien 
vervoegt hij, ter aanvulling van de reeds 
geleden verliezen, het 2de regiment 
jagers te voet, 2de bataljon, 1ste 
compagnie. Het regiment vertrekt op 24 
februari naar de sector Diksmuide. 
 
Van 2 tot 14 april 1915 zijn de Duitsers 
bezig met een offensief in de regio tussen 
Diksmuide en de Drie Grachten in de 
omgeving van Merkem. Dit ter 
voorbereiding van de 2de Slag om Ieper. 
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Emiel sneuvelt op 11 april 1915, 
vermoedelijk aan de volgen van het hevig 
artillerievuur in de omgeving van 
Diksmuide. De 20-jarige wordt begraven 
op het burgerlijk kerkhof van Kaaskerke. 
Zijn militair dossier vermeldt de aard van 
zijn kwetsuren waaraan hij is overleden 
niet. 
 
Later wordt de Zelenaar overgebracht 
naar de Belgische Militaire Begraafplaats 
in De Panne waar hij in graf nr. P0179 
zijn laatste rustplaats krijgt. 
 

 
 

B.M.B. De Panne - graf P0179 (2009) 

 
Postuum ontvangt Emiel respectievelijk 
op 20 april en 5 mei 1917 de medailles 
van Ridder in de Orde van Leopold II met 
palmen en het Oorlogskruis. 
 
Pas op 9 mei 1923, 8 jaar na zijn 
overlijden, wordt bij vonnis van de 
rechtbank van 1ste aanleg te 
Dendermonde en na afkondiging van zijn 
dood in de kranten "L'Indépendance 
Belge" en "De Werker" zijn overlijden in 
de registers van de burgerlijke stand van 
Zele ingeschreven. 
 
De familie was reeds eerder van zijn dood 
op de hoogte. In het 2de nummer (februari 
1916) van het Zeels Soldatenblad dat 

achter het front werd uitgegeven, maar 
waarvan er toch minstens een exemplaar 
via Nederland naar Zele werd 
gesmokkeld, wordt gemeld dat Emiel uit 
de Heikant sneuvelde aan de brug te 
Diksmuide en dit rond Pasen 1915. 
 

 
 

Herdenkingsprentje 

 
Het oorlogsleed had voor de ouders en de 
familie nog groter kunnen zijn, mocht 
hun oudste zoon Alphonsius, die op 1 
augustus 1914 onder de wapens werd 
geroepen, ook niet van het slachtveld zijn 
teruggekeerd. 
 
Na de oorlog ontvangen de ouders voor de 
8 maanden inzet en het overlijden van 
hun zoon Emiel een billijke vergoeding 
van 525 frank. 
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