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Neus Philemondus 
 
Soldaat 1de klas 
3e legerafdeling - 11ste Linieregiment 
 
Zele 17 november 1879 
Harderwijk (Nl) 23 oktober 1917 
 

 
 
Philemondus Neus wordt geboren te Zele-
Kouter op 17 november 1879 als 3e kind in 
het gezin van jutewever Leonardus 
(°1854) en Maria-Leocadia D'hooge 
(°1844). Het gezin zal uiteindelijk 6 
kinderen tellen. 
 
Militie 
 
Zoals elke 20-jarige biedt Philemondus 
zich eind 1898 zich aan op het 
gemeentehuis voor de inschrijving van 
het militieregister van 1899. De 
fabriekwerker kan noch lezen noch 
schrijven. Zijn gestalte is 1,59 meter. Bij 
de loting op 13 februari trekt hij het 
lotnummer 117 wat de inlijving betekent. 
Op 15 maart dient hij zich aan te bieden 
bij de militieraad, die hem goedkeurt. Hij 
wordt ingedeeld bij het 11e linieregiment 
met stamnummer 111/52206. 
 
1914 
 
De lichting 1899 wordt pas op 4 augustus 
opgeroepen. Gezien zijn leeftijd wordt 
Neus ingeschakeld als vestingtroepen in 
de zones in en tussen de forten van één 
van de drie van de versterkte stellingen 
die ons land op dat ogenblik rijk is. 
 
Gezien het legerdossier voor Philemon 
niet voorhanden is, lijkt het logisch dat 
hij aan het 11e vestingslinieregiment te 
Luik werd toegewezen. 
 
Toen de versterkte stelling Luik werd 
bestookt door zwaar Duits artillerievuur 
besliste de Belgische legertop op 6 
augustus tot terugtrekking op de Gete-
Stelling. Vermoedelijk werd Philemon ver 
achter het front ingeschakeld om een 
aantal logistieke opdrachten uit te 
voeren. Uiteindelijk zal hij terechtkomen 
in de periferie van Antwerpen. 
 

Op 28 september start het Duits leger 
met een offensief richting Antwerpen 
met als doel het Belgisch leger definitief 
uit te schakelen. De Belgische artillerie 
was niet opgewassen tegen de Duitse 
kanonnen. Eén voor één zouden de 
Antwerpse forten worden uitgeschakeld 
en zou het Belgisch leger verplicht 
worden zich terug te trekken richting de 
zee. 
 
Op 9 oktober trekken de laatste Belgische 
troepen over de Schelde en de bruggen te 
Rupelmonde, Hemiksem, Burcht en 
Vlaams Hoofd worden achter hen 
opgeblazen. De achterblijvers kunnen op 
dat ogenblik kiezen tussen gevangen 
genomen worden door de Duitsers en 
eventueel de gruweldaden ondergaan of 
vluchten richting Nederland. 
 
Het is duidelijk dat Neus voor dit laatste 
heeft gekozen. Op dat ogenblik wist hij 
echter niet dat hij door de neutrale 
Nederlanders in één van de kampen zou 
worden geïnterneerd. Deze kampen 
moesten begin oktober 1914 nog worden 
opgericht. 
 
Philemon zou uiteindelijk te Harderwijk 
worden geïnterneerd. Het Belgenkamp 
voor de rond de 15.000 geïnterneerde 
militairen werd enkele kilometers ten 
zuidenoosten van de stad aangelegd. 
Tussen 11 en 15 oktober kwamen er 
ongeveer 13000 Belgische militairen met 
de trein toe. 5000 werden ondergebracht 
in twee kazernes en in de Grote Kerk. De 
overige 8000 kregen onderdak in een 32 
hectare groot tentenkamp. Bij het 
naderen van de winter werden de tenten 
vervangen door 50 barakken. 
 
Onze Zelenaar kon hier slechts afwachten 
wat de toekomst zou brengen. Hij zou 
echter zijn geboortedorp niet meer 
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terugzien. Op 23 oktober 1917 overlijdt 
Philemon door zelfdoding te Tonsel 
(Harderwijk). Hij wordt op 29 oktober 
begraven op de Algemene Begraafplaats 
van Harderlijk op het Belgisch ereperk 
vak A, rij 5, graf nr. 5. 
 

 
 

Overlijdensakte te Harderwijk 
 

Pas op 2 december 1924 wordt de 
burgerlijke stand van Zele officieel van 
zijn overlijden ingelicht. 
 

 
 
Zijn gedachtenisprentje vermeldt ten 
onrechte 26 oktober 1917. 

Bron 
 
Geboorteakte 
Militieregister 1899 
Bevolkingsregister 1910-1920 
Overlijdensregister 
Bidprentje Freddy De Krijger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


