
Tollenaere Bernard Kamiel 
 

Bernard Kamiel Tollenaere was de zoon van Domien Tollenaere 
en Marie Christine Van Herreweghe. Hij werd geboren te 

Lochristi op 13 december 1892 (1). 

 

Midden februari 1914 kwamen beide ouders met hun tien 
kinderen naar Heusden. Bernard was het derde kind. Ze 

betrokken een woning in de wijk ‘Dries’. Tijdens de crisis die 

de Eerste Wereldoorlog voorafging, woonde de nog ongehuwde 
Bernard bij zijn ouders in Heusden. Hij was landbouwer. (2) 

 

Bernard behoorde tot de militielichting 1912 (stamnummer 145/18150). Hij was 
‘soldaat tweede klasse’ (ruiter) bij het 1ste Regiment Jagers te Paard, 1ste Groep, 

1ste Escadron. (3 en 4)  

 

Bij de mobilisatie moest hij naar de kazerne in Doornik. In de nacht van 2 op 3 
augustus 1914 bracht de trein hem met zijn medesoldaten naar de omgeving van 

Waver (Chaumont-Gistoux). Het 1ste Regiment Jagers te Paard vormde de 

cavalerie van de 6de Legerdivisie die tussen Leuven en Waver was opgesteld om 
de verdedigingslijn ‘op de Gete’ te bemannen. 

 

Verdedigingslijn 'op de 
Gete': situering van 

Opprebais in de driehoek 

Waver - Gembloux – Leuven 

(5) 
 

De cavaleristen voerden 

verschillende verkenningen 
uit vóór de eerste eigenlijke 

contacten met de Duitsers. 

Vanaf 8 augustus 1914 
bevond het regiment zich op 

stelling in de omgeving van 

Sart-Risbart. In de morgen 

van 16 augustus 1914 
verplaatste een grote 

colonne Duitsers zich in 

zuidwestelijke richting. Het 
regiment installeerde zich 

vroeg in de morgen ten 

zuiden van het dorp. Twee 

vijandelijke escadrons waren 
met een batterij artillerie gezien op de weg van Perwez naar Waver (kilometerpaal 

37). Iets na de middag hadden de Duitsers stelling genomen ter hoogte van het 

gehucht Picaute. Het 1ste Regiment Jagers te Paard stormde in de aanval. Het 3de 
Eskadron voerde een schijnaanval uit om de Duitsers te misleiden. De rest van het 

regiment viel frontaal aan door de holle weg aan de kapel ten westen van Sart-

Risbart over te steken. Vanaf het begin van de aanval stootten deze eskadrons op 
zwaar artillerievuur en machinegeweervuur. Terugplooien en stellingen innemen 



ten noorden van de holle weg waren het enige zinvolle alternatief (6). Deze 

gevechten waren de vuurdoop van het regiment. Bij het eerste contact met de 

Duitse vijand verloor Bernard het leven (3). 
 

Bernard werd op 18 augustus 1914 begraven op de begraafplaats van Opprebais. 

Op 13 oktober 1924 werden zijn stoffelijke resten ontgraven en herbegraven op 
de Belgische Militaire Begraafplaats te Veltem-Beisem. (4) 

 

De Rechtbank van Eerste Aanleg sprak op 16 juli 1924 een vonnis op rekwest uit 

dat het ‘volgens bijgaande stukken het voor vaststaand diende gehouden dat’ 
Bernard sneuvelde te Opprebais op 16 augustus 1914. De bevestiging van zijn 

overlijden werd in de Burgerlijke Stand van Heusden ingeschreven (7). Bernard 

kreeg geen frontstrepen 
(3). In Sart-Risbart werd 

een monument opgericht 

om de gesneuvelde 
soldaten te gedenken. 

Hun namen zijn niet 

vermeld. 

 
Algemeen beeld van de 

Belgische Militaire 

Begraafplaats in Veltem-
Beisem (foto Luc 

Donners, 2014) 

 
 

 

 

 

Graf van Bernard Camiel Tollenaere (links) (foto Luc Donners, 2014) en 

bidprentje van Bernard (rechts) (8) 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Monument in Sart-Risbart om de gesneuvelde 

soldaten van het 1ste Regiment Jagers te 
Paard te gedenken (foto’s Luc Donners, 2014) 
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