De Clercq Leon August
Leon August De Clercq werd op 22 mei 1891 geboren in Heusden
(1). Leon was brouwer. Hij was als enig kind voorbestemd om de
opvolging van de brouwerij 'De Klok' te verzekeren (2). Leon was
nog niet gehuwd en woonde met zijn ouders op de Dorpplaats
(3).
Leon was soldaat 2de klasse (lichting 1911, stamnummer
105/56743) bij het 5de Linieregiment, 1ste Bataljon, 3de
Compagnie (4 en 5). Dit blijkt ook uit de brieven naar zijn ouders.
Om zijn studies aan de 'Brouwerijschool' te Gent te kunnen
verder zetten was hij voor zijn militaire dienst overgeplaatst naar het 2de
Linieregiment (stamnummer 57376). Gent was toen immers de garnizoenstad van
dit regiment.
Op 29 juli 1914 werd Leon door de mobilisatie weer opgeroepen. Op 1 augustus
moest hij in Antwerpen zijn (6). Zijn vader schreef na de oorlog dat Leon wegens
ziekte een maand verlof had gekregen (2 en 4).

"Daar hij zijne studiën begeerde voort te zetten in de Brouwerijschool te
Gent, werd hij overgeplaatst naar het 2de Linie, in garnizoen te Gent,
matrikuulnr 5737(6)"
"Toen in Oogst 1914 zijne klas werd binnengeroepen was hij ziek. Zich
hersteld voelende vervoegde hij zijn Korps, het 5de linie te St Bernard
den 25 Oogst 1914."
Twee fragmenten uit door vader Gustaaf De Clercq( na de oorlog) geschreven
brieven (2)

Leon als een fiere jonge soldaat (2)

Leon schreef op 27 augustus zijn ouders: hij verbleef dan
in Hemiksem (St-Bernard) en 's anderendaags moest hij
op bezoek bij de dokter. Waarschijnlijk vervoegde Leon
het 5de Linieregiment op 29 augustus. Het regiment
verbleef toen in de buurt van Lier en Ranst. Van 30
augustus tot 3 september voerden de soldaten
versterkingswerken uit te Schilde en voor het fort van
Oelegem:
bredere
loopgraven
graven,
prikkeldraadversperringen opwerpen en het schietveld
verruimen door bomen te vellen (6). In een nietgedateerde brief schreef hij aan zijn ouders onder andere
dat hij in Oelegem bezig was met het graven van
loopgrachten.

Brief naar zijn ouders gedateerd op 27
augustus 1914: goed logement en goed
eten (2)

Niet-gedateerde brief van Leon aan zijn
ouders (waarschijnlijk geschreven op 2
september 1914) (2)

Op 4 september waren de soldaten van het 5de Linieregiment op kantonnement
in Lier (6). Leon schreef dat hij op weg was naar Zwijndrecht. En van daaruit ging
hij verder trekken naar Dendermonde. Op 6 september schreef Leon weer naar
zijn ouders. Hij had een hele week in Oelegem in schuren op stro geslapen. Het
eten was er goed geweest. Ze haddden fruit in overvloed. 's Morgens hadden ze
telkens vroeg moeten opstaan. De hele dag hadden ze aan de loopgraven gewerkt.

Fragmenten uit brieven die Leon aan zijn ouders schreef op 4 en 6 september
1914 (2)
Op 5 september waren ze naar Antwerpen vertrokken. Leon beschreef de mars als
een 'triomfantelijke wandeling'. De Antwerpse bevolking begroette de soldaten
door hen te overladen met appels, peren, chocolade, sigaren, sigaretten, koffie,
bier, ... Ze verbleven op 6 september in een Antwerpse school in afwachting dat
ze naar Dendermonde gingen gestuurd worden. Op 5 september had het 5de Linie
inderdaad het bevel gekregen om naar de linker Scheldeoever te marcheren. Dit
hield verband met de Duitse aanval op Dendermonde. Een tegenbevel bracht hen
echter naar het Kiel. (6)
Op 7 en 8 september was het 5de Linie weer in Ranst. 's Anderendaags werd Leon
met zijn makkers om 03.30 u. op een pikdonkere trein gezet. Een uur later stopte
de trein in Heist-op-den-Berg. Langs Schriek trokken ze naar Grootlo. Daar bleef
het 5de Linie als reserve. Uiteindelijk zat Leon met het 1ste Bataljon in de
voorposten op de lijn Rotselaar – Wakkerzeel. Op 10 september richtte de 5de
Brigade Werchter in als bruggenhoofd. Het 1ste Bataljon moest de Steenweg naar

Wakkerzeel bewaken in de omgeving van de brug op de baan van Werchter naar
Rotselaar. Enkele bataljons raakten slaags met de Duitsers maar de vijandelijke
hoofdmacht bleef nog altijd verborgen. Rond 11.00 u.
moesten het 1ste en het 3de Bataljon van het 5de Linie
het bruggenhoofd te Werchter bezet houden. Om 14.00
u. werden ze afgelost en trokken ze richting Leuven. Ter
hoogte van het station van Rotselaar waren ze getuige
van de terugtocht van het 6de en het 26ste Linie. 's
Anderendaags nam de intensiteit van de gevechten af. Op
11 september organiseerde de 5de Brigade een stelling in
Wezemaal. Het 5de Linie lag op het front Wezemaal Heikant (ongeveer 3 km ten noorden van Wezemaal). (7)
Omgeving van Rotselaar, Wakkerzeel, Wijgmaal en
Werchter met de aanduiding van het verloop van de
aanval (8)
Op 12 september beval de Commandant van de 2de Divisie dat 'de 5de Brigade
naar Beversluis, Rotselaar en Molen moest oprukken en Wijgmaal en de
verdedigingswerken ten westen van de Dijle moest aanvallen'. De voorhoede
moest de brug te Molen om 06.30 u. bereiken. Om 05.30 u. trok het 5de Linie in
colonne op langs Beversluis. Het 1ste Bataljon marcheerde op kop. Om 06.45 u.
trok Leon met het 1ste Bataljon over de bruggen te Molen (een gehucht ten
zuidoosten van Rotselaar rond de bruggen over de Dijle) en vielen ze de Duitse
infanteriestelling aan. Een felle strijd barstte los. Gesteund door artillerie en
mitrailleurvuur voerden de Duisters een
tegenaanval uit. De commandant meldde
zware
verliezen
en
vroeg
dringend
versterking in troep en munitie. Ondanks het
inzetten van het 2de en het 3de Bataljon
werd de Belgische opmars gestopt. Het 5de
Linie kon slechts met zeer veel moeite de
stelling houden. Om 10.00 u. was de situatie
zeer hachelijk. Terwijl het 3de Bataljon vast
zat op de stelling moest het 1ste Bataljon
terugwijken. Ze hadden zware verliezen
geleden tussen de Walestraat en Wijgmaal.
Gebrek aan leiding (omdat verschillende
officieren gedood waren) en een ernstig
munitietekort braken de wil van de soldaten.
De Duitse opmars was niet meer te stuiten.
Rond 10.30 u. vluchtten het 1ste en het 2de
Bataljon langs de Dijle naar Werchter.
Andere soldaten probeerden de Dijle over te
zwemmen; velen verdronken. Uiteindelijk
zakten
beide
bataljons
ordeloos
en
verslagen af naar Schriek. (7)
De situatie rond 'Molen' te Rotselaar
(tijdstippen tussen haakjes) (7)

De
brief
van
6
september
was
het
laatste nieuws dat de
ouders
van
Leon
gekregen hadden. Zijn
ouders
werden
ongerust.
Op
1
november schreef een
wanhopige moeder een
brief aan haar enig kind
waar ze in weken geen
nieuws meer had van
ontvangen.

De woorden van een
wanhopige moeder (2)

Een lange en (uitzichtloze?) zoektocht was begonnen. Kennissen gingen op zoek.
De familie verzamelde informatie bij de Duitse bezetter. Was Leon gekwetst? Het
Rode Kruis beloofde te zullen zoeken. Was Leon krijgsgevangene? Neen! De
Duitsers konden hem ook niet vinden tussen de krijgsgevangenen. Leon bleef
‘onvindbaar’. (2)
Na veel berichten die telkens weer (valse) hoop gaven, aanvaardden ze uiteindelijk
de realiteit. Weer begon een lange, lastige en moeilijke zoektocht: heeft Leon een
bekend graf? Bij de soldaten die in de omgeving van Leuven waren begraven
vermeldde de krant het stamnummer van Leon (van het 2de Linieregiment). De
naam klopte echter niet. De zoektocht van de ouders bleef duren tot een hele tijd
na de oorlog.

Doodlopende sporen in de zoektocht naar Leon: kennissen, Rode Kruis, de Duitse
bezetter (links) en de lijst met gesneuvelde soldaten begraven in de regio
Leuven (2)

Vader De Clercq schreef verschillende brieven om te kunnen ontdekken wat het
lot van zijn vermiste was.

“Op … verscheen in het blad “Het Volk van Gent” eene lijst van gesneuvBelgische soldaten in den slag van Rotselaar gesneuveld en te Rotselaar
begraven.
Daaronder stonden vermeld:
Matrikuulnummer: 57376 5de Linie, behoorende aan den soldaat
Deschepper van Buggenhout, begraven onder nr 40 te Rotselaar”
“Ingezien de verwarring die toen heerschte, veranderde hij niet van
kleren noch van matrikuulnummer zoals het had behooren te zijn, maar
deed zijnen dienst in uniform van het 2de linie”
Fragmenten uit brieven die Gustaaf De Clercq schreef om het lot van zijn zoon te
achterhalen (2)
Er was enige verwarring. Waarschijnlijk veranderde Leon bij zijn aanmelden bij het
5de Linie (eind augustus 1914) niet van kledij en behield hij zijn uniform (en
stamnummer) van het 2de Linie waar hij zijn legerdienst had gedaan. Uiteindelijk
leverde de zoektocht toch een beetje troost op. Leon was inderdaad gesneuveld
maar zijn graf werd gevonden: hij was begraven op de Belgische Militaire
Begraafplaats van Rotselaar. Op 18 juli 1924 werd het stoffelijk overschot van
Leon ontgraven en overgebracht naar de Belgische Militaire Begraafplaats van
Veltem-Beisem: Leon rust in graf 499. (5)
Omdat er geen overlijdensakte werd opgesteld sprak de Rechtbank van Eerste
Aanleg op 16 januari 1924 een vonnis op rekwest uit dat het ‘volgens bijgaande
stukken het voor vaststaand diende gehouden dat’ Leon sneuvelde te Rotselaar op
12 september 1914. Deze uitspraak werd in 1924 ingeschreven in de Burgerlijke
Stand van Heusden. (9)

Een zeer zakelijk opgestelde brief bracht de ouders op de hoogte van de
nalatenschap van hun zoon Leon. Uiteindelijk kregen zijn ouders de nalatenschap
van Leon: een bebloed kraagje en een koperen muntstuk van 5 cent. Leon kreeg
geen frontstrepen. (4)

Oorspronkelijke begraafplaats van de gesneuvelde soldaten te Rotselaar (links)
en de nalatenschap van Leon (gedateerd 24 augustus 1924) (2)

Gedachtenisprentje van Leon (10) en de grafsteen van Leon te Veltem-Beisem
(bij Leuven) (foto Luc Donners, 2014)

In Rotselaar is een straat genoemd naar het 5de Linieregiment dat aan ‘de Molen’
fel strijd heeft geleverd. In de Vijfde Liniestraat werd ook een monument opgericht
om de gebeurtenissen van 12 september 1914 in ere te houden en om hulde te
brengen aan de daar gesneuvelde soldaten. Leon was er één van.

Monument in de
Vijfde Liniestraat in
Rotselaar ter ere
van de
gesneuvelden van
12 september
1914 (foto Luc
Donners, 2014)
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