
QR-code aan monument Blauwenhoek 

Herdenkingsborden aan Blauwenhoek met de namen van de 

inwoners van Londerzeel overleden ten gevolge van WO I of WO II 

Op de vier gemeentelijke oorlogsmonumenten van de deelgemeentes van Londerzeel (Londerzeel 

Blauwenhoek, Londerzeel in het portaal van de kerk van parochie Sint-Jozef, Malderen kerk en 

Steenhuffel kerk) en op de gedenkplaat aan het voormalige gemeentehuis van Londerzeel staan een 

heleboel ‘anomalieën’ bij de vermelding van de namen van oorlogsslachtoffers (zowel soldaten als 

burgerslachtoffers). 

Sommige van de vermelde oorlogsslachtoffers op de oorlogsmonumenten waren bij hun overlijden 

geen inwoner meer van de toenmalige gemeente en een aantal oorlogsslachtoffers werden zelfs niet 

vermeld. 

Doordat de oorlogsmonumenten deel uitmaken van Cultureel Erfgoed en omdat aanpassingen aan 

deze oorlogsmonumenten op zich niet wenselijk en duur zijn werd gezocht naar een andere 

mogelijkheid. 

De gemeente Londerzeel heeft in samenwerking met de werkgroep ‘Londerzeel en WO I’ en met 

‘Verenigde Oud-strijders & Oud-soldaten Londerzeel’ een oplossing gezocht en heeft het initiatief 

genomen om twee herdenkingsborden te plaatsen aan Blauwenhoek met daarop de namen van de 

inwoners van (groot)Londerzeel overleden ten gevolge van WO I of WO II. 

Gesneuvelde soldaten en burgerslachtoffers van Londerzeel worden apart vermeld op de 

herdenkingsborden WO I en WO II aan Blauwenhoek. 

Bij de oorlogsmonumenten zelf wordt een infobord geplaatst met verwijzing naar de twee 

herdenkingsborden WO I en WO II aan Blauwenhoek. 

Het herdenkingsbord aan Blauwenhoek met de namen van de inwoners van (groot)Londerzeel 

overleden ten gevolge van WO I (33 gesneuvelde militairen en 12 burgerslachtoffers) wordt 

plechtig onthuld op zondag 29 september 2019 tijdens de herdenking van het 100-jarig bestaan van 

het monument Blauwenhoek dat werd opgericht door Mademoiselle Orianne. 

Het herdenkingsbord aan Blauwenhoek met de namen van de inwoners van (groot)Londerzeel 

overleden ten gevolge van WO II zal op latere datum plechtig worden onthuld. 

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. 

  



Oorlogsmonumenten van de deelgemeentes van Londerzeel 

 
Oorlogsmonument WO I aan Blauwenhoek te Londerzeel. (bron foto: Internet) 



 
Gedenkplaat WO I en WO II in het portaal van de kerk van de parochie Sint-Jozef te Londerzeel. 

(bron: ‘Project funerair erfgoed Londerzeel’ kerkhof Sint-Jozef door Anne-Mie Havermans) 



 
Gedenkplaat van de burgerslachtoffers WO I en WO II. Plaat in plexiglas aan het oud gemeentehuis 

Markt 1 te Londerzeel. (bron foto: Danielle Roubroeks) 



 
Oorlogsmonument WO I en WO II naast de kerk te Malderen. (bron foto: Gemeente Londerzeel) 

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



Lijst inwoners Londerzeel overleden ten gevolge van WO I (1914-1918) 

Gesneuvelde soldaten                                        Burgerslachtoffers 

 

Opmerkingen: 

-) Achter de namen van de inwoners de toenmalige woonplaats van de persoon. 

-) In totaal waren er bij de inwoners van (groot)Londerzeel 45 inwoners overleden ten gevolge 

van WO I waaronder 33 gesneuvelde soldaten (Londerzeel 11, Sint-Jozef 7, Malderen 9, 

Steenhuffel 6) en 12 burgerslachtoffers (Londerzeel 5, Sint-Jozef 1, Malderen 4, Steenhuffel 2). 

-) Hyperlinks met meer info over de personen zie achteraan dit document. 

  



Lijst inwoners Londerzeel overleden ten gevolge van WO II (1940-1945) 

  Gesneuvelde soldaten                                        Burgerslachtoffers 

Deze lijst met de namen van de inwoners van Londerzeel overleden ten gevolge van WO II (1940-

1945) dient nog opgesteld te worden. 

  

Nieuwe gedenkplaten van de inwoners overleden ten  

gevolge van een Wereldoorlog aan monument Blauwenhoek 

 

 
Nieuwe gedenkplaten aan monument Blauwenhoek. (bron foto: Joris Saerens) 

Hyperlinks: 

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

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

Meer info burgerslachtoffers WO I: www.inflandersfields.be/nl/namenlijst/zoek 

 

http://www.londerzeelwo1.wordpress.com/
http://www.wardeadregister.be/
http://www.inflandersfields.be/nl/namenlijst/zoek/

