
Verstraeten Gustaaf 
 

Gustaaf werd geboren te Heusden op 22 juli 1885 (1). Hij was de 
tweede zoon van Bernardus Verstraeten en Rosalie Merckx. 

Vader was dagloner, moeder was huishoudster. Met zijn ouders 

woonde hij in de Brugwegel (in de wijk ‘Terlaekt’). Voor de 

mobilisatie was Gustaaf fabrieksarbeider (2). Gustaaf behoorde 
tot de militielichting 1905 (stamnummer 112/52524). Hij was 

‘soldaat eerste klasse’ in de 4de Compagnie, 1ste Bataljon van 

het 12de Linieregiment (3 en 4). 
 

Gustaaf was begin augustus 1914 aanwezig bij het 12de Linie 

(3). Dit linieregiment behoorde tot de 3de Legerdivisie die rond Luik was gelegerd. 
De vestingtroepen bemanden de twaalf forten rond Luik. De infanterie moest de 

ruimte tussen de forten bezet houden (5). 

 

Bij de Duitse inval op 4 augustus 1914 nam het 12de Linie onmiddellijk deel aan 
de gevechten. In de buurt van Visé moest het 12de Linie de Maasbruggen 

verdedigen. De 34ste Duitse Brigade was echter al ter hoogte van Lixhe (ten 

noorden van Visé tegen de grens met Nederland) over de Maas geraakt. De 
Duitsers vielen het regiment van Gustaaf aan vanuit het noorden. Na fel verzet 

tegen een Duitse overmacht trok het regiment van Gustaaf zich op bevel terug op 

Herstal. De brug van Visé werd opgeblazen. (6 en 7) 

De opgeblazen Maasbrug ter hoogte van Visé hield de Duitse opmars even tegen 
(links) (8) en de door de Duitsers gebouwde brug in Lixhe een brug waar ze de 

Maas konden oversteken. (9) 

 

Bij de gevechten aan de Maasbrug tussen Wandre en Herstal deden ze het Duitse 
89ste Grenadiersregiment op de vlucht slaan. In de nacht van 5 op 6 augustus 

drong de brigade waar het 12de Linie deel van uitmaakte, de Duitsers terug tot 

Sart-Tilman (6) en (7). In deze gevechten rond Herstal sneuvelde Gustaaf op 5 
augustus 1914. Op 7 augustus 1914 stonden de Duitsers in het centrum van de 

stad Luik. De 3de Legerdivisie had eerder het bevel gekregen om zich terug te 

trekken naar de Getestelling. Daar stonden ze paraat in de regio Hoegaarden (5). 
De forten probeerden het Duitse beleg te weerstaan. Eén na één vielen de forten 



echter uit (capitulatie of 

inname). Het laatste viel op 16 

augustus: de slag om Luik was 
voorbij (10). 

 

 
De groene pijlen geven de 

Duitse aanval weer. De rode 

kleur staat voor het Belgisch 

leger; de rode driehoeken zijn 
de forten die rond Luik waren 

gebouwd. (11) 

 
 

 

Omdat er geen overlijdensakte 
werd opgesteld sprak de 

Eerste Burgerlijke Kamer op 9 

mei 1923 een rechterlijke 

bevestiging van het overlijden 
van Gustaaf uit. Deze 

bevestiging werd in de Burgerlijke Stand van Heusden ingeschreven (12). Gustaaf 

is begraven in het massagraf op de Gemeentelijke Begraafplaats van Rhées 
(Herstal - Luik) in de Rue Milmort. Op het massagraf herinnert een monument aan 

de gesneuvelden. Op de achterkant van het monument is de naam van elke 

gesneuvelde militair vermeld. Ook de naam van Gustaaf komt er op voor. 
 

Gustaaf kreeg geen frontstrepen. Zijn bejaarde moeder deed ook een aanvraag 

om achterstallige vergoedingen te ontvangen. Haar aanvraag voor een toelage 

werd echter geweigerd. (3) 
 

Op 20 januari 1925 schreef Marguerite Rimetz uit Pont-à-Vendin (Pas-de-Calais, 

Frankrijk) naar koning Albert I. Ze vroeg of haar dochter (Juliette Rosalie 
Verstraeten) het Oorlogskruis van haar gesneuvelde vader Gustaaf Verstraeten 

kon ontvangen als herinnering. Haar verzoek werd echter afgewezen omdat de 

eretekens al aan de moeder van de soldaat waren overhandigd. Juliette Rosalie 

(geboren op 18 februari 1912 te Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais, Frankrijk)) was de 
dochter van Gustave Verstraeten en Antoinette Rémy. Antoinette Rémy bestond 

echter niet. Het was een schrijffout die pas op 27 november 1912 was verbeterd 

door een uitspraak van het gerechtshof van Béthune. Op 14 december 1912 werd 
deze uitspraak ingeschreven op het gemeentehuis van Vendin-le-Vieil: Antoinette 

Rémy en Marguerite Rimetz (de vrouw die in 1925 koning Albert I schreef) waren 

immers één en dezelfde persoon. Gustaaf en Marguerite bereidden hun huwelijk 
voor. De mobilisatie van Gustaaf had hun huwelijk echter verhinderd. Op 21 juni 

1923 had Marguerite Rimetz Juliette Rosalie als haar dochter erkend. (3) 

 



Monument op de gemeentelijke begraafplaats van Rhées (Herstal): links de 

voorkant, rechtsboven de achterkant en rechtsonder een detail 

(foto’s Luc Donners, 2014) 
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