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Wielrijdersgroep 18e Infanteriedivisie - 2e eskadron 

 
 
Roger van Acker wordt geboren te Zele op 
28 september 1914 in volle oorlog in het 
gezin van Theophiel en Joanne-Maria 
Merckx. Hij is enig kind. Vader is op de 
dijk toezichter op de waterdienst en 
moeder. 
 
Hij is fabriekarbeider wanneer hij in 1933 
zich aan te bieden voor de legerdienst. Hij 
heeft medische klachten en dient zich op 
25 augustus zich aan te bieden in het 
militair hospitaal te Gent. Blijkbaar zijn 
deze gering want hij wordt op 6 september 
aangewezen voor de dienst. Hij wordt 
ingedeeld bij het 2e regiment lansiers, 2e 
eskadron, 4e compagnie. Hij moet zich op 
16 juli 1934 aanbieden in de 
cavaleriekazerne te Etterbeek. Hij ontvangt 
het stamboeknummer 140-27725.  
 

 
 
Na zijn legerdienst hervat hij zijn normale 
leven. 
 
Op 26 augustus 1939 start de fase A en B 
van de mobilisatie van het Belgisch leger. 
Aanleiding is de Duitse inval in Polen. 
Roger behoort tot de militieklas 1934 en 
wordt op 23 september op de 
aanwezigheidslijsten van de wielrijders-
groep van de 18e Infanteriedivisie. Hij 
wordt in het 2e eskadron ingedeeld. Ook 
deze eenheid bevindt zich te Etterbeek. 
 
Deze eenheid is ontdubbeld van het 2e 
regiment Lansiers en werd op 17 
september opgericht. Het 2e Eskadron 
Fuseliers staat onder het bevel van 
kapitein-commandant Paul Schmidt.  

 
 
De oudere reservisten (klassen 31 tot 34) 
van de cavalerie leveren de manschappen 
voor de verkenningseenheden. Kort na zijn 
aankomst vertrekt naar het Kamp van 
Beverlo (Leopoldsburg) voor een 
trainingsperiode. Op 4 oktober wordt de 
ganse 18e Infanteriedivisie per trein naar de 
Belgische kust gebracht. De 
wielrijdersgroep wordt rond Nieuwpoort 
en Diskmuide belast met het bewaken van 
grensovergangen op de Frans-Belgische 
grens tussen de kust en de Leie.  
 
Begin november 1939 keert de 18Div terug 
naar het binnenland als algemene reserve 
van het leger. De divisiestaf wordt op 8 
november ondergebracht in de Prins 
Boudewijnkazerne op het Daillyplein te 
Schaarbeek. Vijf dagen later verhuist de 
staf naar Overijse om op 3 december terug 
te keren naar het Daillyplein. Op 3 januari 



1940 verhuist de 18Div naar Alken om de 
sector Kuringen-Hasselt-Diepenbeek van 
het Albertkanaal over te nemen. Op 24 
februari 1940 lost de 18e Infanteriedivisie 
in de Kempen de 9e infanteriedivisie af. Nu 
wordt het gebied tussen de Belgisch-
Nederlandse grens en de Dekkingsstelling 
het werkgebied. 
 
Wanneer Roger juist ziek of gewond is 
geraakt is onbekend. Vast staat dat hij 
werd opgenomen in het militair hospitaal 
in de Akkergemstraat te Gent. Hij overlijdt 
tijdens de mobilisatie op 29 maart 1940 om 
19u50. Het overlijden wordt te Gent 
aangegeven door zijn nonkels Petrus-
Alfred De Vylder 1, 53 jaar, schipper en 
Achiel Van Acker 2, 43 jaar, landbouwer, 
beide woonachtig te Zele. 
 

 
 
Roger is het 1e Zeelse oorlogsslachtoffer 
voor het uitbreken van de oorlog op 10 
mei. De ongelukkige wordt op 2 april 1940 
van het hospitaal overgebracht naar Zele. 
Volgens het kerkhofregister droeg de kist 
nr. 11300 en werd deze op het kerkhof in 
de Zevensterrestraat begraven. 
 
Zijn grafzerk is ondertussen verwijderd. 

                                                 
1 °Zele 03-08-1886 - +Zele 03-01-1958, gehuwd 
met Evelina Merckx. 
2 °Zele 21-01-1897 - + 27-07-1960, ongehuwd 
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