
Bogaert Germanus 
 

Germain was de natuurlijke zoon van Cesarina 
Maria Van der Cruyssen. Hij werd op 5 maart 

1894 geboren in Heusden (1). Zijn moeder 

was nog geen achttien jaar oud. Ze was 

landbouwster (2). Toen zijn moeder op 16 
november 1899 in Heusden huwde met 

Augustus Franciscus Bogaert uit Schellebelle 

werd Germain als hun zoon gewettigd (3). 
Germain was de oudste van drie kinderen: hij 

had nog een broer (Remi) en een zus (Anna). 

Vlak voor het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog woonde de ongehuwde Germain 

met het hele gezin in de Steenstraat op de 

wijk ‘Dorp’ (2). 

 
Germain werd op 14 september 1914 ingelijfd (lichting 1914): hij kwam eerst in 

het opleidingscentrum van de Vijfde Legerdivisie. Op 14 oktober was hij in het 

Opleidingscentrum te Octeville. 
 

 De vermelding in zijn legerdossier dat de archieven van het Opleidingscentrum 

onvolledig zijn, zal later ‘zware’ gevolgen hebben. Op 14 december 1914 verbleef 
Germain nog altijd in het bewuste opleidingscentrum. (4) 

 

Zijn (onvolledig?) legerdossier geeft niet aan naar welke eenheid Germain 

muteerde na zijn opleiding. Er moet echter toch ‘iets speciaals’ gebeurd zijn want 
op 5 mei 1915 werd hij voorlopig buiten dienst geplaatst en op verlof zonder solde 

gezet. Een opeenvolging van bezoeken aan militaire hospitalen en onderzoeken 

begint. Op 15 september 1915 vertoefde Germain in het Tijdelijk Hospitaal in Lens. 
Midden september 1915 werd hij naar Villeblovin overgebracht. (4) 

 

Begin december 1916 werd Germain terug opgeroepen voor de dienst. Hij werd 
eerst ter observatie opgenomen in het Militaire Hospitaal van Bonsecours. Op 9 

december 1916 werd Germain overgebracht naar Calais om er voor de 

herzieningscommissie te verschijnen. Die verklaarde hem geschikt voor hulpdienst 

(‘service auxiliaire’). Midden 
december 1916 kwam Germain 

terecht bij C.T.A.M. (Centre de 

Triage des Anciens Militaires) te 
Auvours. Op Tweede Kerstdag 1916 

was hij ingedeeld bij de 3de 

Compagnie ‘Inaptes’ 

(‘ongeschikten’) van het ‘Camp du 
Ruchard’. (4) 

 

 
 

 

Beeld uit ‘Camp du Ruchard’ (5) 
 



Begin januari 1917 werd hij dan overgeplaatst naar het C.I.S.L.A.A. (Centre 

d’Instruction de Sous-Lieutenants Auxiliaires d’Artilleries) te Onival. (4) 

 
Op 1 april 1918 werd hij opgenomen in de ziekenboeg van het opleidingscentrum 

te Eu. Midden juni 1918 was Germain in het Militair Hospitaal te Montpellier waar 

hij begin juli werd ontslagen en van waaruit hij naar het Militair Hospitaal van 
Cabour (nabij Adinkerke) werd overgebracht. Op 26 juli 1918 verlaat hij ziek het 

C.I.S.L.A.A. waar hij op 31 januari 1919 weer aanwezig was. (4) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Ziekenzaal in Cabour (nabij Adinkerke) (6) 
 

Germain was volgens zijn overlijdensakte soldaat bij het 
4de Regiment Lansiers (7). Zijn legerdossier vermeldt die 

eenheid echter nergens. Volgens de vragenlijst die zijn 

moeder invulde om een toelage van het ‘Strijdersfonds’ 
aan te vragen, was Germain vanaf 21 september 1914 

ingedeeld bij het 3de Regiment Jagers te Voet. Volgens 

diezelfde vragenlijst was Germain ‘gekwetst en daarna 

gepakt door de stikgas en lang in het hospitaal geweest’ 
(4). In 1919 (waarschijnlijk eind januari) werd Germain 

vanuit het Militair Hospitaal van Cabour op verlof zonder 

solde gestuurd. Op 21 oktober 1919 overleed Germain te 
Heusden in het huis van zijn moeder (7). Gasintoxicatie 

werd hem noodlottig (8). Germain werd op 23 oktober 

1919 begraven op gemeentelijke begraafplaats te Heusden 
(9). Germain kreeg geen frontstrepen (4). 

 

 

Bidprentje van Germain (10) 
 

In juni 1923 vroeg zijn zus in haar eigen naam en in naam 

van haar broer Remi (die toen als soldaat in Duitsland was) 
in een brief aan de toenmalige Minister van Defensie te 

bemiddelen om hun aanvraag voor een dotatie te 

onderzoeken. Ze beschreef de verschillende mutaties: in 
september 1914 als soldaat ingelijfd bij een regiment 



Jagers te Voet (op 16 december 1914 gelegerd in Tonneville), in 1915 bij een 

regiment lansiers en op 5 januari 1917 bij het 1ste Regiment Artillerie. Op 28 

maart 1918 zou Germain ziek geworden zijn te Onival. In juni of juli 1918 zou hij 
na een maand verlof overgebracht zijn naar het hospitaal in Montpellier (4). Op 23 

juni 1931 (jawel!) maakte het Ministerie van Defensie een attest waaruit bleek dat 

Germain inderdaad bekend was bij het 1ste Regiment Artillerie.  
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