
De Wilde Joseph 
 

Joseph De Wilde werd op 4 oktober 1894 geboren te Heusden. 
Joseph was de zoon van Casimir De Wilde en Amelie Catharina 

Van de Broecke (1). Zijn vader was landbouwer en beerruimer; 

moeder had geen beroep. Het gezin (beide ouders, Joseph, zijn 

twee broers en een zus) woonde in Heusden in de Steenstraat op 
de wijk ‘Dorp’ (huisnummer 278). De ongehuwde Joseph was voor 

zijn oproeping ijzerbewerker. 

 
Op 9 mei 1914 werd Joseph als dienstplichtige ingelijfd in het leger 

(lichting 1914, stamnummer 56652). Hij kon onmiddellijk op 

onbepaald verlof gaan. Op 15 september 1914 kwam hij in actieve dienst. Tot 13 
februari 1915 kreeg hij zijn opleiding in het opleidingscentrum van de 5de 

Legerdivisie. Dan vervoegde hij als ‘soldaat tweede klasse’ (ruiter) de 3de 

Compagnie van het 1ste Bataljon van het 3de Regiment Jagers te Voet. (2) 

 

 
3de Jagers te Voet: groepsfoto van de 3de Compagnie van het 1ste Bataljon 

(onbekende datum): of Joseph op deze foto staat is dan ook niet te achterhalen 

(3) 
 

Wanneer Joseph zijn eenheid vervoegde, kreeg hij geen rust. De bataljons werden 

naar Forthem en Alveringem gestuurd om de 6de Legerdivisie af te lossen in de 

sector van Diksmuide. Vanaf 14 februari bemanden ze de noordelijke ondersector 
van Diksmuide (van mijlpaal 16 tot mijlpaal 17.350 aan de IJzer). De verschillende 

bataljons losten mekaar af. Van piket zijn, rust en wacht lopen in de loopgraven 

wisselden af. De ‘rustende’ bataljons voerden tijdens die rust werken uit aan de 



achterliggende linies. De loopgraven en de achterliggende terreinen kregen 

frequente en soms zeer felle vijandelijke bombardementen te verduren. De 

toestand van de soldaten in dit gebied was weinig benijdenswaardig. Wanneer de 
Fransen in mei een belangrijk offensief in de Champagne-streek begonnen, was 

ook in de streek van Diksmuide een aanval gepland in de nacht van 9 op 10 mei. 

(4 en 5) 
 

Joseph maakte deze aanval echter niet mee. Op 7 mei 1915 werd hij immers 

overgebracht naar het hospitaal. Hij was ziek geworden tijdens de dienst. Op 20 

(of 21?) september 1915 (om 23.00 u.) overleed hij in het Aanvullend Militair 
Hospitaal van Rennes aan een niet nader omschreven ziekte van niet-epidemische 

aard (2). Joseph werd twee dagen later begraven in Rennes-Est (département Ille-

et-Vilaine, Frankrijk) (6). De overlijdensakte van Joseph werd in 1920 in de 
Burgerlijke Stand van Heusden ingeschreven (7).Joseph kreeg geen frontstrepen 

(2). 

Het Ministerie van Defensie verstrekt (in 1925) informatie over de doodsoorzaak 
van Joseph (2). 

 

Belgische Militaire Begraafplaats van Rennes Est (links) (8), het graf van Joseph 

(midden) (8) en zijn gedachtenisprentje (rechts) (9) 
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