
De Wilde Arthur 
 

Arthur De Wilde werd op 12 januari 1890 geboren in Heusden. 
Hij was de oudste zoon van Isidoor De Wilde en Rosalie Impens 

(1). Zoals zijn vader was Arthur ook steenbakkerswerkman. 

Arthur was niet gehuwd. Beide ouders woonden met hun vijf 

kinderen in de Wellingstraat op de wijk ‘Melhoek’ (huisnummer 
96) (2). 

 

Arthur nam dienst als oorlogsvrijwilliger. Op 12 oktober 1914 
kwam hij aan in het Opleidingscentrum van Auvours. Op 25 

maart 1915 vervoegde hij als ‘soldaat tweede klasse’ het 4de 

Regiment Jagers Te Voet (stamnummer 4333) (3). Of was het stamnummer 
128/4487 (4)? 

 

Het 4de Regiment Jagers te Voet bezette in 1915 afwisselend de ondersectoren 

Oud-Stuivekenskerke en Vicogne. De periode aan het front duurde 15 tot 20 dagen 
en werd afgewisseld met een korte rust in De Panne. Vier aspecten kenmerkten 

de dagen aan het front. De soldaten moesten onderhoudswerken uitvoeren aan de 

loopgraven. Ze moesten schuilplaatsen bouwen en houten loopbruggen aanleggen 
in de drassige gebieden achter de eigenlijke frontlinie. Tegelijk ondergingen ze de 

beschietingen van de Duitse artillerie die de loopgraven en de voorposten 

bestookten. De soldaten 
moesten rekening 

houden met groeiend 

geweervuur dat vooral bij 

de aflossingen de 
loopbruggen viseerde. En 

ze moesten ook op 

verkenningstocht in het 
niemandsland om de 

juiste ligging van de 

vijandelijke posten te 
ontdekken en hun sterkte 

in te schatten. (5). 

 

 
 

Oud-Stuivekenskerke en 

Vicogne: ten 
noordwesten van 

Diksmuide (6) 

 

 
 

Voor sommige soldaten werden deze gevaarlijke verkenningsopdrachten een echte 

sport. Soms botsten ze op gelijkaardige Duitse patrouilles. Kortstondige gevechten 
waren het gevolg van deze ‘ontmoetingen’. Aan deze schermutselingen namen 

weinig soldaten deel. Maar van de betrokken soldaten vereisten de gevechten 

koelbloedigheid en dapperheid (5). Tijdens één van deze patrouilles werd Arthur 
gedood om acht uur ’s morgens op 150 meter van Kloosterhoek. Zijn lichaam werd 



de volgende nacht meegenomen door de 

vijand (3). Zijn begraafplaats is onbekend. 

Op 2 juli 1924 sprak de rechtbank een 
vonnis op rekwest uit dat het ‘volgens 

bijgaande stukken het voor vaststaand dient 

gehouden dat’ Arthur De Wilde op 24 juli 
1915 sneuvelde te Stuivekenskerke (7). 

Arthur kreeg geen frontstrepen (3). 

 

 
 

 

 
Bidprentje van Arthur De Wilde (8) 
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