Rooman d’Ertbuer Jacques Ghislain
Jacques Ghislain Rooman d’Ertbuer werd op 1 februari 1897
geboren in Gent (1). Hij was de zoon van Marcus Eugenius Alix
Raphaël Ghislenus Rooman d’Ertbuer (eigenaar) en Maria
Virginia Theresia Ghislena Blommaert (zonder beroep). Het
gezin verhuisde midden augustus 1904 van Gent naar
Heusden. Ze woonden in de Wellingstraat. Toch hielden ze in
Gent een tweede verblijfplaats. Na het huwelijk van de oudste
dochter Marcelle met vicomte de Baré (1911) vertrok het
kersvers echtpaar weer naar Gent. In februari 1914 vertrok de
rest van het gezin ook weer naar Gent (2).
De ongehuwde Jacques komt op 15 februari 1915 als oorlogsvrijwilliger
(stamnummer 106/75881) in dienst. Hij werd opgeleid in Opleidingscentrum 5 en
op 25 februari 1916 gedetacheerd naar het C.I.M. (Centre d’instruction de
Mitrailleurs (3). Iets meer dan een week later vertrok hij naar het C.I.A.M. (Centre
d’instruction des Anciens Militaires) (3). Jacques kreeg daar telkens nog een
bijkomende opleiding. Op 3 april 1916 ging hij naar het 6de Linieregiment, waar
hij ingedeeld werd bij het 1ste Bataljon (1ste Compagnie) (4).
Bij zijn aankomst in het regiment lag het 6de Linieregiment in de sector
‘Steenstraat’. De frontlijn liep langs het kanaal van de IJzer naar de Ieperlee. Het
leven in de loopgraven was geen lachertje. De onderwaterzetting was hier niet zo
effectief. Daardoor lagen de Duitsers zeer dichtbij zodat de soldaten voortdurend
rekening moesten houden met de dreiging van de Duitse scherpschutters.
Anderzijds woelden de beschietingen de begraven soldaten weer op: de ratten
konden er zich tegoed aan doen. Vanaf 26 januari 1917 tot 4 februari kon het 6de
Linieregiment rusten in Pollinkhove. (5)
De frontlinie in ‘Steenstrate' en het
Ieperleekanaal (6)

Frontlinie in de sector 'Steenstrate'
(6)

Op 22 februari 1917 bezetten de manschappen van het 6de Linieregiment een deel
van de ‘hel van het Belgisch front’: Diksmuide. De Duitsers en de Belgen werden
alleen gescheiden door de IJzer, die op bepaalde plaatsen maar 30 meter breed
is. Ten noorden van de stad maakt de IJzer een
bocht, zodat de Duitsers de Belgen gemakkelijk in
de flank konden beschieten. Bijna dagelijks
voerde de Duitse artillerie beschietingen uit. De
loopgraafmortieren zwegen zelden een hele dag.
Na elk bombardement moest de schade aan de
loopgraven hersteld worden: een zeer gevaarlijke
karwei
omdat
de
Duitse
sluipschutters
voortdurend op de loer lagen. De Belgen
probeerden vaak een Duitse stelling (de
‘Minoterie’ – de Meelfabriek) uit te schakelen.
Tevergeefs echter. Op 9 november 1917 mochten
de soldaten van de hele 2de Legerdafdeling (waar
het 6de Linieregiment een deel van was) op rust
in de buurt van Wulveringem, Alveringem, Oeren
en Izenberge. (5)
Situatieschets: de Duitse stelling ‘de Minoterie’ ligt
centraal aan de brug over de IJzer. (5)

De Meelfabriek (de Minoterie) te
Diksmuide voor 1914 (7)

De ruïne van de gevreesde Duitse
stelling ‘de Minoterie’ (Meelfabriek)
bleef van op de rechteroever van de
IJzer voortdurend dreigen (8).

Na de rustperiode vertrok het 6de Linie weer naar het front. Rond 20 december
1917 kwamen de manschappen aan in de sector rond Pervijze. In deze regio waren
de verdedigingslijnen goed uitgebouwd: stevige gevechtsloopgraven, houten en
betonnen schuilplaatsen. De vorst, de mist, de regen, de sneeuw, het slijk en de
wind maakten het echter lastig. De Duitsers voerden ook verschillende aanvallen
uit op de voorposten. Zonder succes echter want de linie was bijna oninneembaar
geworden. In het voorjaar van 1918 probeerden de Duitsers in deze sector twee

keer door het front te breken: op 17 februari en 27 maart werden die aanvallen
telkens afgeslagen. In de nacht van 14 op 15 mei voerde het 6de Linieregiment
een succesvolle raid uit tegen de Duitse stellingen. Wat er dan juist met Jacques
gebeurd was, bleef onduidelijk. Op 19 mei werd het 6de Linieregiment van het
front teruggetrokken en wat rust gegund tot begin juli. (5)
En toch werd adjudant Jacques Rooman d'Ertbuer in de nacht van 1 op 2 juni
dodelijk gewond tijdens een inspectieronde in de voorposten van de sector
Boezinge ('tranchée de Montmirail). Hij werd op 2 juni 1918 binnengebracht in het
Militair Hospitaal van Hoogstade. Hij was aan de rechterelleboog en in de buik
getroffen door mitrailleurkogels (4). Op dezelfde dag stierf hij om 11.45 u. aan de
gevolgen van de opgelopen verwondingen. Zijn overlijdensakte werd in de
Burgerlijke Stand van Heusden ingeschreven (akte 1923/11) (9). Zijn
compagniecommandant was als zijn directe overste overigens zeer lovend over
Jacques: jonge kandidaat onder-luitenant met een voorbeeldig gedrag, zeer
gedreven, met een verregaande toewijding, zijn hoog moreel, zijn patriottisme,
zijn kalmte en moed onder vuur (4).
Jacques lag oorspronkelijk begraven op de Belgische Militaire Begraafplaats van
Westvleteren. Zijn stoffelijk overschot werd op 27 juni 1921 overgebracht naar het
familiegraf op de gemeentelijke begraafplaats van Laarne (10). Jacques kreeg drie
frontstrepen toegekend (4).

Het familiegraf van de familie Rooman d’Ertbuer op de
gemeentelijke begraafplaats van Laarne en een
detailopname (foto’s Luc Donners, 2008)

Bidprentje van Jacques (11)
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