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Baert Prosper-Theodorus 
 
Soldaat 2e klas (gereformeerd) 
5e legerafdeling - 1ste linieregiment 
 
Zele 5 juli 1893 
Zele 6 augustus 1917 
 

 
 
Prosper-Theodoor wordt te Zele geboren 
op 5 juli 1893 in het gezin van 
daghuurman Leopold Baert en Amelia-
Rosalia Dierickx. Het gezin woont in de 
Hammesche weg, wijk Zandberg. Prosper 
heeft nog een 2 jaar oudere zuster, 
Emma Baert. Deze is gehuwd met Joseph 
De Bock, kleermaker te Zele. 
 
Militie 
 
In 1912 wordt hij reeds in het 
militieregister van de lichting 1913 
ingeschreven. De inschrijving geeft weinig 
geheimen prijs. Uit de militiekeuring 
blijkt dat hij 1,535 meter groot is, zijn 
kennis reikt verder dan lezen en schrijven 
en hij wordt na deze eerste medische 
keuring voor de dienst geschikt bevonden. 
In de marge van het register werd in 
potlood vermeld dat hij bij de 5de 
legerdivisie, 1e linieregiment, 1e bataljon, 
2de compagnie wordt ingedeeld. Deze 
infanteristen zijn gekazerneerd te Gent, 
kazerne nr. 2. 
 
Prosper Baert vervoegt administratief zijn 
aangeduide regiment op 1 augustus 1913. 
Volgens het geneeskundig onderzoek op 7 
augustus 1913 te Gent is Prosper 
ondertussen nog een beetje gegroeid, 
maar in feite haalt hij de wettelijke 
voorziene lengte van 1,555 meter net 
niet. Hij meet nu 1,546 meter, weegt 53 
kg en zijn borstomtrek is 82 cm. Na het 
medisch onderzoek worden hem zoals 
voorzien de krijgswetten voorgelezen. 
Recruut Baert, stamnummer 101/59900, 
bevestigt deze te hebben begrepen en 
ondertekent, samen met 2 militairen, 
deze verklaring. Hij mag nog even in 
onbepaald verlof naar huis. Ondanks zijn 
tekort aan lengte gaat hij op 15 
september 1913 tot de actieve 
legerdienst over 

 
 
 
Zijn gezicht is glad en heeft een gezonde 
kleur. Zijn voorhoofd is wijkend, van 
gemiddelde hoogte en breedte. Zijn ogen 
zijn kastanjebruin met een groenachtige 
schijn. Zijn neus heeft een horizontale 
basis en is gemiddelde hoogte en is smal. 
De mond is gemiddeld van grootte en de 
lippen zijn dun. De kin is glad. Prosper 
heeft kastanjebruin haar. 
 
1914 
 
Volgens zijn legerdossier biedt Prosper 
zich op 1 augustus 1914 aan en blijft hij 
tot 22 augustus 1914 in dienst. In 
werkelijkheid wordt Prosper sinds april in 
het militair hospitaal te Gent verzorgd. 
Zijn ziekte wordt niet vermeld. Op 28 mei 
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wordt hij om een onbekende reden 
overgebracht naar het militair hospitaal 
te Oostende. Bij het uitbreken van de 
oorlog is Prosper er nog steeds in 
behandeling. Op 23 augustus 1914 mag hij 
het ziekenhuis verlaten en keert hij naar 
Zele terug. 
 
Hij wordt voor de dienst ongeschikt 
verklaard. Vanaf 23 augustus 1914 is hij in 
onbezoldigd verlof en dit tot aan de dag 
van zijn overlijden. Hij wordt, zoals op 
zijn bidprentje vermeld, een 
gereformeerd soldaat. Zijn familie zal in 
1923 voor de 22 dagen, die als effectieve 
dienst worden beschouwd, een 
vergoeding van 75 frank ontvangen. Het 
spreekt voor zich dat onze 
nijverheidsbediende niet in aanmerking 
komt voor de alom begeerde frontstrepen 
of één of ander eremetaal. 
 
Op 7 augustus 1917 komt de 61-jarige 
vader, Leopoldus Baert, fabriekwerker 
met zijn buur Leo De Bock, 36 jaar en 
landbouwer, het overlijden van Prosper 
aangeven. De jongen is de dag ervoor om 
half negen in de voormiddag in de woning 
van zijn ouder, in de Hammesche Weg 
overleden. Volgens zijn bidprentje heeft 
een lange en pijnlijke ziekte hem sedert 
vele maanden aan het ziekbed vast 
gekluisterd. De ongehuwde nijverheids-
bediende Prosper Baert is 24 jaar, 1 
maand en 1 dag geworden. 
 
Zijn naam wordt op het monument van de 
gesneuvelden vermeld ondanks dat hij 
geen enkele dag aan de 
oorlogsactiviteiten heeft deelgenomen. 
 
Bron 
 
Geboortakte 
Militieregister 1913 
Bevolkingsregister 1911-1920 
Legerarchief Evere, dossiernr. 406078 
Overlijdensregister 1917 
Bidprentje (verz. Freddy De Krijger) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


