
'Journal de Classe' van Korporaal Lodewijk Jozef Van Doorslaer in de Groote Oorlog 

(door Joris Saerens, website: www.londerzeelwo1.wordpress.com) 

 

Algemene informatie: 

Begin november 2017 verschijnt het boek “'Journal de Classe’ van Korporaal  

Lodewijk Jozef Van Doorslaer in de Groote Oorlog” geschreven en uitgegeven  

door Joris Saerens uit Londerzeel in samenwerking met de Geschied- en  

Heemkundige Kring Londerzeel en dit in het kader dat een recent gevonden dagboek 

van een oud-strijder WO I (en ook WO II) op dat moment exact 100 jaar oud zal zijn.  

 

Door een gelukkig toeval ben ik in augustus 2016 in het bezit gekomen van een 

persoonlijk dagboek van een oud-strijder WO I namelijk Korporaal Lodewijk Jozef Van 

Doorslaer (1) uit Londerzeel. 

 

Het is een eigenhandig geschreven klasschrift van Lodewijk Jozef Van Doorslaer (2) 

met notities over de opleiding en zijn persoonlijke aantekeningen tijdens een 

periode in de Eerste Wereldoorlog. 

 

Die periode begint op 6 oktober 1917 bij zijn aankomst bij C.I.S.O.I. (3) in Bayeux 

te Frankrijk en eindigt op 10 februari 1918 wanneer hij C.I.S.O.I. verliet en naar 

C.I.S.L.A.I. (4) in Gaillon ging. De groep studenten verhuisde wel op 16 januari 

1918 van Bayeux naar Saint-Lô waar de opleiding werd afgesloten met een 

evaluatie en examens. 

 

Tijdens de periode van 6 oktober 1917 tot 10 februari 1918 heeft Lodewijk Jozef 

Van Doorslaer een opleiding tot onderofficier gevolgd bij C.I.S.O.I. in een groep 

van 248 kandidaten en slaagde in die opleiding (hij zat bij 1ste Compagnie 2de 

Peloton 3de Sectie 6de Escouade). 

 

Na deze opleiding heeft Lodewijk Jozef Van Doorslaer vanaf 25 februari 1918 tot 31 

juli 1918 in C.I.S.L.A.I. te Gaillon in Frankrijk een opleiding tot Hulp-Onderluitenant 

gevolgd. 
                                                           
1
  Lodewijk Jozef Van Doorslaer was bij het beginmoment van zijn dagboek korporaal in het 5de Linieregiment 

10de Compagnie in de 2de Legerdivisie van het Belgische Leger en woonde in Steenhuffel (huidige deelgemeente 
van Londerzeel) en was brancardier aan het IJzerfront. 
2  Lodewijk Jozef Van Doorslaer (° Steenhuffel 02/02/1893 – † Brugge 30/05/1940 tijdens actieve dienst in WO II) was 

de tweelingbroer van Jeremias Van Doorslaer en de jongere broer van Frans Henri Jan. De drie gebroeders Van 
Doorslaer zijn oud-strijders WO I. 
3
  Centre d'Instruction des Sous-Officiers Infanterie/Opleidingscentrum voor onderofficieren Infanterie. 
4
  Centre d'Instruction des Sous-Lieutenants Auxiliaires d’Infanterie/Opleidingscentrum van Hulp-Onderluitenant 

Infanterie. 

http://www.londerzeelwo1.wordpress.com/


Mede doordat de opleiding in de Franse taal gebeurde in Frankrijk (5) heeft Lodewijk 

Jozef Van Doorslaer (6) zijn teksten in het boekje ook in de Franse taal geschreven. 

 

Na de Eerste Wereldoorlog is Lodewijk Jozef Van Doorslaer, die hoofdonderwijzer 

was in de gemeentelijke jongensschool in Steenhuffel, Kapitein-Commandant 

geworden en werd zwaar gekwetst bij een Duits luchtbombardement in Oedelem op 

26 mei 1940 tijdens zijn actieve dienst in de Tweede Wereldoorlog. Hij werd nadien 

overgebracht naar het militair hospitaal in de Peterseliestraat te Brugge en is daar 

overleden op 30 mei 1940. 

 

Doodsprentje van Lodewijk Jozef Van Doorslaer  

(bron: Archief Geert Tamsyn) 

                                                           
5
  In een opleidingscentrum van het Belgische leger in een Franse kazerne te Bayeux. 

6
    Lodewijk Jozef Van Doorslaer had het diploma van onderwijzer behaald aan de 

Normaalschool te Mechelen op 31/07/1913 en was afkomstig uit Steenhuffel (Bouw 3). Hij werd onderwijzer van de 
gemeentelijke jongensschool op Elst 24 te Steenhuffel op 07/10/1919 na WO I. Nadien werd hij hoofdonderwijzer van 
deze school (zie foto hiernaast) tot aan zijn overlijden op 30/05/1940 tijdens actieve dienst in het leger in WO II. 



Meer informatie over de 3 broers Van Doorslaer die soldaat waren tijdens 1914-1918: 

(meer informatie over deze broers kan je ook lezen op www.londerzeelwo1.wordpress.com) 

 

Van links naar rechts: Jeremias, Frans Henri Jan en Lodewijk Jozef Van Doorslaer 

(bron: Familie van Van Doorslaer) 

1. Jeremias Van Doorslaer, oudstrijder 1914-1918 en de tweelingbroer van Lodewijk 

Jozef (geboren in Steenhuffel op 02/02/1893). 

Gesneuveld op 10/11/1918 te Semmerzake-Sluis aan het front bij het 

bevrijdingsoffensief tijdens WO I (Jeremias was korporaal in WO I). 

2. Een oudere broer van de tweeling, Frans Henri Jan Van Doorslaer (geboren in 

Steenhuffel op 23/01/1892 en overleden in Steenhuffel op 12/09/1972), was ook een 

oud-strijder (oorlogsvrijwilliger) 1914-1918. 

Na de oorlog werkte hij als beenhouwer in Antwerpen. 

3. Lodewijk Jozef Van Doorslaer, oudstrijder 1914-1918 en 1940-1945, was de 

tweelingbroer van Jeremias Van Doorslaer (geboren in Steenhuffel op 02/02/1893). 

Hij geraakt zwaargewond in WO I aan de linkerschouder door mitrailleurkogels op 

18/10/1918 bij gevechten aan de oostkant van Oostrozebeke en werd tot 19/03/1919 

verzorgd in een hospitaal in Hoogstade (in die periode is zijn tweelingbroer Jeremias 

gesneuveld!) (Lodewijk Jozef was adjudant op het einde van WO I). 

Later schoolhoofd geworden van de jongensschool te Steenhuffel tot aan zijn dood op 

30/05/1940 tijdens actieve dienst in WO II (Lodewijk Jozef was kapitein-commandant 

tijdens WO II). 

De 3 broers Van Doorslaer hebben uiteindelijk allemaal gediend in het leger bij de 

grenadiers (Frans Henri Jan en Jeremias bij 2de Regiment Grenadiers in WO I maar 

wel niet hetzelfde bataljon, Lodewijk Jozef bij 3de Regiment Grenadiers maar dan wel 

in WO II). 

http://www.londerzeelwo1.wordpress.com/


Meer informatie over de opleidingen die er werden gevolgd tijdens WO I: 

In Bayeux bevond zich, in het stadje, een kazerne die gehuisvest was in een 

oud-seminarie waar de opleiding tot onderofficier werd gegeven (C.I.S.O.I.).  

Wanneer een soldaat geslaagd was voor het examen van onderofficier werd hij 
benoemd tot sergeant en verkreeg de toelating om aan het C.I.S.L.A., te Gaillon, 

een extra opleiding tot Hulp-Onderluitenant te volgen (kandidaat officier).  
Een opleiding aan C.I.S.O.I. duurde ongeveer drie tot vier maanden.  

 
 

De kazerne in rue des Bouchers te Bayeux waar de opleiding tot  
onderofficier werd gegeven van oktober 1917 tot 16 januari 1918. 
 (bron: Internet http://merienne.jy.free.fr/01bayeux2.htm) 

 
 

In totaal hebben ongeveer 350.000 Belgen deelgenomen aan de loopgravenoorlog, 

van wie twee derde ook werkelijk het front hebben gezien. In totaal zouden er, tijdens 

de oorlogsjaren, meer dan 130.000 nieuwe soldaten bijkomen (via Nederland en uit 

zes militielichtingen). Van augustus tot oktober 1914 meldden zich reeds 23.000 

vrijwilligers. Vanaf dan zullen zich tot 1918 nog eens 32.000 vrijwilligers melden. Bij 

het begin van de vijandelijkheden zorgde elke eenheid voor zijn rekrutering. Vanaf 

maart 1915 besliste het Ministerie voor Binnenlandse Zaken een aantal 

wervingsburelen op te richten in Frankrijk (Boulogne, Bordeaux, Lyon, Rennes, 

Marseille, Rouen, Le Havre, Le Mans, Caen, Clermont-Ferrand, Saint-Lô en Parijs), 

Engeland (London en Folkestone) en in het onbezette België. De medische 

twijfelgevallen werden ter observatie naar het hospitaal Bonsecours nabij Rouen 

gestuurd. 

http://merienne.jy.free.fr/01bayeux2.htm


In het najaar van 1914 werden de manschappen zonder opleiding in allerijl verzameld 

en verdeeld over verschillende plaatsen. Deze "heroïsche en moeizame" periode werd 

gekenmerkt door zelfredzaamheid en tekorten; van reglement tot kledij, van voeding 

tot officieren. Niettegenstaande vertrokken in januari 1915 reeds 15.000 opgeleide 

soldaten uit hun opleidingskampen. 

Om het tekort aan officieren tijdens de oorlog op te vangen werden er opleidingscentra 

voor officieren ingericht in leegstaande Franse legerkazernes.  

Het Belgische leger leed aan een tekort aan officieren. Zelfs noodoplossingen konden 

de nood niet lenigen (gepensioneerde officieren bijvoorbeeld). Dit tekort of deze 

geleden verliezen moesten aangevuld worden. Daarom werd beslist scholen op te 

richten, de zogenaamde C.I.S.L.A.  

Bepaalde soldaten lieten hun basisopleiding (zoals onder meer de opleiding van 

onderwijzer zoals Lodewijk Jozef Van Doorslaer) niet onopgemerkt voorbijgaan en 

werden toegelaten zich te melden bij de C.I.S.L.A.  

Nadien, in de periode van stabilisatie, reorganiseerde de legerleiding haar middelen in 

Noord-Frankrijk (Rouen, Normandië en Bretagne). De scholen en opleidingskampen, 

ateliers en fabrieken lagen ver verwijderd van het front en werden beheerd vanuit de 

voorstad Sainte-Adresse (Le Havre), de zetel van de Belgische regering tijdens WO I. 

In Gravelines waren magazijnen voor kleding, kleine levensmiddelen en benzine. 

Dichter bij het front, met Calais als centrum, lagen de bevoorradingsbases (bijv. haver 

en bloem) en hospitalen. In Bourbourg was er een veldbakkerij, een beenhouwerij en 

ook een veepark. (bron: http://wo1dudzele.brugseverenigingen.be/ALGEMENEINFOWO1) 

 

 
Het treinstation van Bayeux. 

 (bron: Internet http://merienne.jy.free.fr/01bayeux2.htm) 

  

http://wo1dudzele.brugseverenigingen.be/ALGEMENEINFOWO1
http://merienne.jy.free.fr/01bayeux2.htm


Meer informatie over het dagboek zelf: 

 

De omslag van het dagboek ‘Journal de Classe’ van Lodewijk Jozef Van Doorslaer.   

Hij schreef in potlood bovenaan rechts in het Frans (hier vertaald in het Nederlands):  

Klasschrift 

Jos. Van Doorslaer 

Korporaal 

C.I.S.O.I. 

Bayeux 

1° Compagnie   2° Peloton   3° Sectie   6° Escouade 

 

Korporaal Lodewijk Jozef Van Doorslaer geeft telkens een beschrijving van 2 

opéénvolgende dagen per bladzijde in zijn dagboek met notities over de opleidingen 

en na elke opleidingsdag gevolgd door zijn persoonlijke aantekeningen.  

De Nederlandse vertaling van elke bladzijde uit het dagboek bevindt zich steeds op de 

rechterpagina van het boek “'Journal de Classe’ van Korporaal Lodewijk Jozef Van 

Doorslaer in de Groote Oorlog” naast de oorspronkelijke tekst die telkens op de 

linkerpagina wordt geplaatst in het boek. Verder wordt zo veel mogelijk toelichting, 

informatie en foto’s/afbeeldingen gegeven om bepaalde zaken uit de oorspronkelijke 

tekst te verduidelijken en het lezen van dit boek aantrekkelijker te maken. 

 

Toekenning brevet van graad van Hulp-Onderluitenant Infanterie aan Lodewijk Jozef Van Doorslaer op 1 mei 1919.  
De opleiding tot Hulp-Onderluitenant heeft Lodewijk Jozef Van Doorslaer gevolgd vanaf 25 februari 1918 tot 31 juli 1918  

in C.I.S.L.A.I. te Gaillon in Frankrijk (na de C.I.S.O.I.-opleiding te Bayeux) (hij heeft de toekenning van de graad van  
Hulp-Onderluitenant Infanterie gekregen op 1 mei 1919 voor zijn verdiensten aan het front na de opleidingen).  

(bron: Militair Kwartier Koningin Elisabeth Evere) 



Hierna twee voorbeelden van pagina’s uit het boek: 

 

 



Kostprijs en bestelmogelijkheid van het boek: 

 

 

 

Technische fiche 
 

188 pagina’s in kleurendruk op luxueus papier, 
formaat A4 (210 x 297 mm).  
 

Het boek kan aangekocht worden aan de prijs 
van 24 €.   

 
(eventuele verzendingskosten: 7 € per boek) 

 

 

 

 

Er wordt enkel gewerkt met voorinschrijvingen om het boek te bekomen (uiterste datum 

van voorinschrijving: 1 september 2017).  
 
Een inkijkexemplaar van het boek zal ter beschikking liggen in de bibliotheek van 

Londerzeel tijdens de openingsuren gedurende de maanden juni, juli en augustus 2017. 
 

Voorinschrijving/bestelling kan gebeuren via de website 
www.londerzeelwo1.wordpress.com/bestelling. 
 

Indien het echt niet mogelijk is om te bestellen via internet kunt u op alle zaterdagen van 
juni en juli 2017 telkens tussen 9u00 – 11u45 terecht bij Joris Saerens achteraan in de 

bibliotheek te Londerzeel of bij een bestuurslid van Verenigde Oud-strijders & Oud-soldaten 
Londerzeel. 

 
Afhalen van het boek kan op zaterdag 4 november 2017 tussen 9u00 – 11u45 en nadien 
tijdens de periodieke zitdagen van de GHKL achteraan in de bibliotheek te Londerzeel (zie 

www.ghklonderzeel.be).  
 

Voor verdere informatie kan u terecht op de website www.londerzeelwo1.wordpress.com of 
via mail naar joris.saerens.wo1@outlook.com  

http://www.londerzeelwo1.wordpress.com/bestelling
http://www.ghklonderzeel.be/
http://www.londerzeelwo1.wordpress.com/
mailto:joris.saerens.wo1@outlook.com

