
Inhoud van QR-code aan monument Van Doorslaer 

 
Gebroeders Van Doorslaer op bovenstaande foto met van links naar rechts: 

1. Jeremias (° Steenhuffel 02/02/1893 † Semmerzake-Sluis 10/11/1918 WO I) 

Tweelingbroer van Lodewijk Jozef en in dienst bij de grenadiers vanaf 1 augustus 1914 bij 

het begin van WO I. 

Gesneuveld op de dag voor de Wapenstilstand te Semmerzake-Sluis aan het front bij het 

bevrijdingsoffensief tijdens WO I. 

Hij werd op 23 december 1918 gerepatrieerd van Semmerzake/Eke naar het kerkhof te 

Steenhuffel. 

Jeremias was korporaal. 

2. Lodewijk Jozef (° Steenhuffel 02/02/1893 † Brugge 30/05/1940 WO II) 

Tweelingbroer van Jeremias en oud-strijder van zowel WO I als WO II. 

In dienst als soldaat-brancardier bij het 5
de

 Linieregiment vanaf 1 augustus 1914 bij het 

begin van WO I. 

Hij geraakte tijdens WO I op 18 oktober 1918 zwaargewond aan zijn linkerschouder door 

mitrailleurkogels bij gevechten aan de oostkant van Oostrozebeke en werd tot 19 maart 1919 

verzorgd in een militair hospitaal in Hoogstade terwijl tijdens die periode zijn tweelingbroer 

Jeremias sneuvelt. 

Lodewijk Jozef was op het einde van WO I adjudant en oorlogsinvalide. 

Op 7 oktober 1919 onderwijzer van de jongensschool te Steenhuffel en vanaf 1 januari 1934 

schoolhoofd. 

Ondanks de invaliditeit opgelopen in WO I was Lodewijk Jozef ondertussen 

(reserve)kapitein-commandant geworden en deed hij dienst in WO II. 

Hij geraakte dodelijk gewond in Oedelem bij een Duits luchtbombardement op 26 mei 1940 

tijdens actieve dienst in WO II en overleed later in het militair hospitaal militair hospitaal in 

de Peterseliestraat te Brugge op 30 mei 1940. 



In Steenhuffel werd op zondag 19 september 1948 een gedenkplaat ter ere van hem 

aangebracht aan de zijgevel van het vroegere schoolhuis en werd later een straat naar hem 

vernoemd. 

3. Frans Henri Jan (° Steenhuffel 23/01/1892 † Steenhuffel 12/09/1972) 

In dienst als oorlogsvrijwilliger vanaf 1 april 1915 (op 4 augustus 1914 is WO I officieel 

begonnen) en bij de grenadiers vanaf 29 maart 1916. 

Vanaf 26 december 1916 in hetzelfde regiment grenadiers maar wel in een ander bataljon als 

zijn jongere broer Jeremias. 

Na de Eerste Wereldoorlog heeft Frans Henri Jan als beenhouwer gewerkt in Antwerpen. 

De drie broers Van Doorslaer hebben uiteindelijk allemaal gediend in het leger bij de grenadiers. 

Frans Henri Jan en Jeremias bij het 2
de

 Regiment Grenadiers in WO I maar wel niet hetzelfde 

bataljon, Lodewijk Jozef bij het 3
de

 Regiment Grenadiers maar dan wel in WO II, in WO I heeft 

Lodewijk Jozef gediend bij het 5
de

 Linieregiment. 

Een gedenkplaat ter ere van de drie broers/oud-strijders Van Doorslaer uit Steenhuffel werd 

plechtig onthuld op woensdag 8 mei 2019 (Bevrijdingsdag WO II)  op de begraafplaats van 

deelgemeente Steenhuffel. 

Sinds 1977 zijn Malderen en Steenhuffel deelgemeentes van Londerzeel. 

Londerzeel Sint-Jozef was tot aan de gemeentefusie van 1977 een aparte parochie van de gemeente 

Londerzeel. 

Meer info over Londerzeel en WO I: www.londerzeelwo1.wordpress.com 

 

Meer info over gesneuvelde soldaten WO I en WO II: www.wardeadregister.be 

   
Links: Gedenkplaat voor gebroeders Van Doorslaer op begraafplaats Steenhuffel. 

Rechts: Oorlogsmonument op kerkplein te Steenhuffel. (bron foto’s: Joris Saerens)  
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