Bollaert Albert Victor
Op 19 oktober 1893 werd Albert (Albrecht) Victor Bollaert te
Brussel geboren. Hij was de zoon van Polydore Jean Bollaert en
Clemence De Coster (1). Zijn vader was afkomstig uit Heusden;
zijn moeder uit Destelbergen. Nadat het gezin (vader, moeder,
Albert en zijn broers en zussen) in de toenmalige Nieuwstraat
(nu Kleempendorp) was komen wonen, werden nog drie
kinderen geboren. Albert was een ongehuwde fabrieksarbeider
(2).
Als brigadier (dienstplichtige van de lichting 1913 – stamnummer
163/844) was Albert op 1 augustus 1914 aanwezig in het Regiment
Belegeringsgeschut. De houwitsers 149 mm van Krupp maakten deel uit van de
vestingartillerie te Antwerpen met als doel de Beneden-Schelde te verdedigen. Vier
dagen later brak de oorlog uit. De groep houwitsers werd ‘omgevormd’ tot zware
veldartillerie. Albert werd door deze hervorming ingedeeld bij de 1ste Groep Zware
Houwitsers (Groupe Obusiers Lourds – G.O.L.) (3). Deze artilleriegroep werd
genoemd naar zijn toenmalige bevelhebber: de ‘Groupe Dechesne’ (4).
Van 11 tot en met 14 september stond Albert met zijn ‘artillerie-maten’ ter
beschikking van de 6de Legerafdeling. Albert geraakte zo betrokken bij de
gevechten te Rijmenam. Deze gevechten werden later beschreven als deel van de
‘Tweede Uitval uit Antwerpen’. (5)
De groep veldartillerie stond dan te Lippelo ter beschikking van de 5de
Legerafdeling die richting Buggenhout moest oprukken. Op 26 september (rond
10.30 u.) volgde de veldartillerie de Belgische troepenbeweging richting SintAmands. Belgische troepen lagen dan in stelling aan Opwijk-station, op het
Eeksken en tussen Buggenhout-Bos en de
spoorweg Dendermonde-Mechelen. ’s Nachts
lagen die onder Duits vuur: de aanval werd
voorbereid. (6)
Situatieschets bij
Buggenhout (6)

de

gevechten

rond

In de morgen van 27 september vielen de
Duitsers de Belgische posities aan. OpwijkEeksken werd door de Duitsers heroverd
maar de aanval op Buggenhout-Bos werd
aanvankelijk nog door het 1ste Linie en de
artillerie afgeslagen. Om 8.30 u. kreeg het
1ste Linie het bevel om de terugtocht van de
Belgische veldartillerijbatterij te dekken. De
groep met Albert nam nieuwe stellingen in op
de Hoge Linde om de twee belangrijkste
toegangswegen naar Opstal te kunnen
bestrijken. Rond de middag sloeg Belgisch

geweervuur een eerste Duitse infanterie-aanval af ten zuiden van Opstal. Ook een
tweede aanval werd afgeslagen. Bij de derde aanval konden de Duitsers echter
enkele huizen op de belangrijkste wegen innemen. Van daaruit konden zij
langzaam vorderen en de Belgische linies met mitrailleurvuur bestoken. Omdat de
Belgische voorraden bijna opgebruikt waren trok de 5de Legerdivisie zich rond
13.00 u. terug over Buggenhout naar posities bij Opdorp. In de nacht van 27 op
28 september trok de 5de Legerdivisie zich terug richting Hoboken. De Duitse
aanval op Antwerpen was volop begonnen. (6)
Toen de forten van Sint-Katelijne-Waver, Walem, Koningshooikt en Lier door de
Duitse artillerie waren uitgeschakeld, trokken de Belgische eenheden zich op 2
oktober achter de Nete terug. Ook de ‘groupe Dechesne’ droeg zijn steentje bij.
De 1ste Groep Zware Houwitsers probeerde met andere eenheden te beletten dat
de Duitsers de Nete overstaken. (7 en 5)
Toen op 8 oktober de Duitse artillerie begon met het beschieten van de stad
Antwerpen begrepen de laatste verdedigers snel dat verder verzet weinig zin had.
In de nacht van 8 op 9 oktober waren de meeste militairen de Schelde
overgestoken. De laatste forten moesten zich op hun eentje uit de slag zien te
trekken. De vlotbruggen van het Steen en Burcht werden vernietigd. (7)
De 1ste Groep Zware Houwitsers trok via Beveren, Bassevelde, Sijsele, Oostende
en Koekelare naar de IJzer. Albert nam met de 1ste Groep Zware Houwitsers deel
aan de ‘Slag om de IJzer’. Wegens munitiegebrek moesten ze echter worden
teruggetrokken. Toch konden ze weer bevoorraad worden zodat ze tot eind
december 1914 in de sectoren Diksmuide en OudeKapelle werden ingezet. Later
kwamen ze nog in actie in alle IJzersectoren. Na de eerste Duitse gasaanval (22
april 1915) was de munitievoorraad van 2de Groep Zware Houwitsers uitgeput.
Daarom moest de 1ste Groep Zware Houwitsers (met Albert) deze veldartillerie te
Reninge vervangen vanaf 26 april (sector Noordschote-Steenstraat). De groep
nam actief deel aan de gevechten in de regio Lizerne en Steenstraat. Zo was Albert
tamelijk dicht ‘getuige’ van de Duitse gasaanvallen. Uiteindelijk bleef Albert met
de 1ste Groep Zware Houwitsers langere tijd in deze sector. (5)
Op 23 september 1915 besliste de legerleiding tot een reorganisatie van de
artillerie. De 1ste Groep Zware Houwitsers werd de 1ste Groep van het Regiment
Zware Artillerie (Régiment Artillerie Lourde - R.A.L.). Hierdoor hoorde Albert van
23 september 1915 bij het Regiment Zware Artillerie. De bewapening bleef nog
altijd dezelfde: 3 batterijen van telkens 4 houwitsers 149 mm van Krupp. De
verandering trad echter pas op 22 januari 1916 in voege. Vanaf 2 januari 1917
hoorde Albert bij de 1ste Groep van het 1ste Regiment Zwart Artillerie (1 R.A.L.)
dat nog altijd met hetzelfde geschut was uitgerust (5).
Vanaf okober 1917 nam Albert met het 1 R.A.L. te Nieuwkapelle deel aan de
voorbereiding van een groot offensief in het westen (later bestempeld als het
‘Bevrijdingsoffensief’). Door alweer een reorganisatie kwam Albert vanaf 5 februari
1918 bij het 13de Regiment Artillerie (3de Groep – 3de Batterij). (3)
Albert werd op 15 september 1918 overgebracht naar het Belgisch Militair
Hospitaal Blosseville-Bonsecours (Rouen) (département Seine-Inférieure,
Frankrijk). Hij stierf er op 18 september 1918 om 19.00 u. (8 en 9). Dysenterie
was hem noodlottig geworden. Hij werd op 21 september begraven te Blosseville-

Bonsecours. Later werden zijn stoffelijke resten overgebracht naar St-Anne
d’Auray (departement Morbihan, Frankrijk) (9). Albert kreeg 7 frontstrepen (3).

Grafsteen van Albert op de Belgische Militaire Begraafplaats te St-Anne d’Auray
(Frankrijk) (foto Luc Donners, 2017)
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