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Gustavus Van Kerckhove werd geboren te 
Zele op 5 augustus 1877 in het gezin van 
werkman Cyriacus (°Zele 21-02-1841 - 
+Zele 01-06-1907) en Maria Antonia De 
Waele (°Zele 29-09-1844 - +Zele 18-02-
1919). Het gezin woonde in de Lange 
Akker 63, wijk Stokstraat. 
 
Op 2 september zijn er schermutselingen 
tussen Duitse Uhlanen en Belgische 
voorposten te Lebbeke. Tijdens dit 
incident laten er 6 Duitse en 1 Belgische 
soldaat het leven. Uit wraak steken de 
Duitsers 3 huizen in brand. 
 
Twee dagen later, op 4 september, komt 
de Duitse generaal Gronen met zijn 18e 
reserve Infanterie Divisie om 4u30 voor 
Lebbeke aan. Er is opnieuw een 
confrontatie tussen de Duitse 
infanteristen en de Belgische voorpost 
van het 11e vestingsinfanterieregiment uit 
Dendermonde. Nadat deze laatste door 
Duits artillerievuur wordt bestookt, 
trekken de Belgische soldaten zich terug 
naar het centrum van Lebbeke. 
 
De Duitse artilleriebatterijen blijven 
Lebbeke bestoken. Enkele komen in het 
centrum terecht, waarbij een aantal 
doden en gewonden onder de 
burgerbevolking vallen. De kerk van 
Lebbeke, die als waarnemingspost voor 
de Belgische artillerie te Sint-Gillis was 
ingericht, geraakt beschadigd. 
 
Vroeg in de morgen wordt Lebbeke 
zonder problemen door de Duitsers 
ingenomen. 
 
Op 4 september bevindt Zelenaar Gustaaf 
Van Kerckhove zich te Lebbeke. 
Burgemeester Armand Du Bois schrijft in 
1923 in zijn boek "Lebbeke onder Duits 
schrikbewind": 
 

"Des namiddags ontblooten wij 
het lijk van VAN KERKHOVE 

GUSTAAF van Zele, die, zoo 
verklaren getuigen, drij dagen 
lang in een kamp, op 500 meters 
afstand van mijne woning, door 
het dronken soldatengespuis, op 
de wraakroepenste wijze is 
mishandeld geworden. Alvorens 
te vertrekken hebben zij den 
ongelukkige vermoord en in een 
mestput geworpen." 
 

De ambtenaar van de burgerlijke stand 
van Zele schrijft op 6 april 1915, ongeveer 
7 maand na het overlijden van Gustaaf, 
de overlijdensakte, opgesteld door de 
gemeente Lebbeke, over in het register 
van overlijden (akte 81/1915). 
 

"Het jaar negentien honderd 
veertien, den vijfden september, 
om tien ure voormiddag voor ons 
Pieter Van Nieuwenhoven 
schepen, aangesteld als 
ambtenaar van den burgerlijke 
stand van Lebbeke, zijn 
verschenen: Armand Dubois, oud 
een en veertig jaar, 
burgemeester der gemeente en 
Buydts Adolf, oud zeven en vijftig 
jaren, wagenmaker, beide 
wonend te Lebbeke, gehecht aan 
den dienst van het rood Kruis, 
gevestigd alhier in het hospitaal, 
geene bloedverwanten, die ons 
hebben verklaard dat gisteren 
omtrent zeven ure voormiddag 
nabij den Brusselschensteenweg, 
wijk Kazernkes, is overleden: 
Gustavus Van Kerckhove, oud 
omtrent zeven en dertig jaren, 
drager van eenen grijzen floeren 
broek en vest met eenen blauw 
fluwelen band aan de lenden en 
eene plat op het hoofd liggende 
bleeke klak, volgens ingewonnen 
inlichtingen woonachtig in de 
gemeente Zele, Stokstraat". 

 



Na de oorlog dienden de 3 zusters 
een aanvraag tot schadevergoeding 
wegens het overlijden van hun 
broer Gustaaf in bij de rechtbank 
van 1ste aanleg te Dendermonde. 
Ondanks dat uit het vonnis van 9 
februari 1924 blijkt dat zusters een 

vergoeding vragen wegens de 
moord gepleegd te Zele (lees 
Lebbeke) op 4 september 1914 
door de Duitsers wordt hen geen 
vergoeding toegekend. 
 
 

 

 
 

Gedenkplaat op de gemeentelijke begraafplaats te Lebbeke 
 

 
 

Fragment uit het oorlogsmonument te Zele 


