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De familiale achtergrond van André
Van Dooren

Toen we - eerder per toeval - hoorden dat
er in het voormalige Kamp Vogelsang in
Duitsland en in het garnizoen Leopoldsburg
een kwar�er vernoemd is naar kapitein-
commandant SBH André Van Dooren, was
een connec�e tussen hem en Turnhout wel
heel ver weg.

Hoe komt het dat er op de historische
begraafplaats van de Kwakkelstraat een
gedenkplaat hangt voor Brusselaar André
Van Dooren. En waarom werd hij
uiteindelijk in Turnhoutse grond begraven?
Dat wekte onze interesse.

Deze korte levensschets delen we op in
twee delen. Peter Mermans zal zo dadelijk
Van Doorens militaire carrière en overlijden
toelichten. Ik tracht nu eerst Van Doorens
Turnhoutse familiebanden te bespreken.

André Van Dooren werd geboren in Brussel
op 10 juli 1898, als tweede zoon uit het
huwelijk van de Turnhoutse ingenieur
François Joseph Adolphe Henri Van Dooren
(Turnhout 1870 – Elsene 1929) en Anne�e
Versteylen. (Turnhout 1872 – Brussel 1955).
Hun Turnhoutse band gaat al minstens vier
genera�es terug.

Andrés betovergrootvader Engelbert Van
Dooren (Antwerpen 1746 – Turnhout 1810)
kwam in de tweede hel� van de 18de eeuw
vanuit Antwerpen naar Turnhout om er
handel te drijven. Hij trouwde er met Maria
Catharina Van Lissum, a�oms�g van een
gekende Turnhoutse tex�el- en
winkeliersfamilie.

Andrés overgrootvader Pieter Paul Van
Dooren (Turnhout 1777 – Antwerpen 1832)
was eveneens koopman. Hij huwde met

Maria Josepha Bruggeman (Westerlo 1791
– Turnhout 1878), zus van de gekende
Turnhoutse geneesheer Jean Bap�ste
Bruggeman, die deelnam aan de Russische
veldtocht van Napoleon Bonaparte.

Zijn grootvader, �jkfabrikant François Van
Dooren (Turnhout, 1819-1895) woonde
samen met zijn echtgenote Fanny Fumière
uit Doornik in een breed herenhuis in de
Warandestraat. Hun achtertuin keek uit op
het kasteel. Turnhout was tot het derde
kwart van de 19de eeuw gekend als
tex�elstad. Vader François stelde er als
succesvolle �jkbaas vele �entallen wevers
te werk.

Fanny Fumière, SAT, Foto 05448_02,
ingekleurd

Huis Van Dooren, Warandestraat, 1865
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Hun gezin telde zes kinderen waarvan vijf
de volwassen lee�ijd bereikten. Vier
dochters trouwden met zonen van gekende
Turnhoutse families: Bruggeman, Caron,
Nuyens en Smolderen en bleven in
Turnhout wonen.

De enige zoon François Joseph studeerde
ingenieurswetenschappen aan het gekende
‘Ins�tut Electrotechnique Montefiore’ in
Luik. Al in zijn jeugdjaren onmoe�e Fran-
çois zijn toekoms�ge echtgenote Anne�e
Versteylen. Zij was de jongste dochter van
rijksontvanger Adrianus Antonius
Versteylen en Carolina de Fierlant uit de
Patersstraat. François en Anne�e huwden
in 1896 en verhuisden naar Elsene, in de
nabijheid van het Flageyplein en de twee
vijvers. François was er immers tewerk-
gesteld als secre-
taris van de tech-
nische dienst van
de ‘Compagnie
des Tramways
Bruxellois’.

Portret François J.
Van Dooren,
privécollec�e

Ook hun gezin telde zes kinderen: François,
André, Michel, Marie-Louise, Marguerite
en Pierre-François.

François (Luik 1897- Brussel 1967)
studeerde geneeskunde en werd een
eminent cardioloog met interna�onale
uitstraling. Hij verleende zelfs zijn naam aan
een tweejaarlijkse Prijs Cardiologie. Ook hij
woonde samen met zijn echtgenote
Marguerite Pirson (1909-1997) in Elsene.

André en Michel Van Dooren bespreken we
zo dadelijk.

Marie-Louise (1902-1960) huwde met

Henry Petre (Vilvoorde 1895 – Ukkel 1978),
oorlogsvrijwilliger �jdens de Eerste Werel-
doorlog, doctor in de rechten en oprichter
van de ‘Magasins Petre & Cie S.A.’

Marguerite s�erf op 14-jarige lee�ijd.

De jongste zoon Pierre-François (1912-
1966) overleed op 54-jarige lee�ijd bij een
ongeval in Slubice aan de Pools-Duitse
grens.

Andreas (of André) Maria Joannes Antonius
Josephus Van Dooren, de man die we
vandaag herdenken, werd op 10 juli 1898
geboren in Elsene. Over zijn jeugdjaren
weten we heel weinig. Tussen 1909 en 1914
ging hij naar de middelbare school van het
Sint-Michielscollege in E�erbeek, vlakbij
het Montgomeryplein. Volgens de toen-
malige volgorde volgde hij de lessen van de
zesdes tot de tweedes, ook wel gekend als
de Poësis. Geschokt door de inval van de
Duitsers op 4 augustus 1914, star�e André
niet met zijn retoricajaar, maar meldde hij
zich aan in het leger.

Sint-Michielscollege, E�erbeek met onderaan
de retorica van 1915, waartoe André zou
behoord hebben. Bron: Collège Saint-Michel,
h�p://www.aesm-database.be
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Hij moet vermoedelijk
toch nog een band met
Turnhout gehad hebben.
Kwam hij nog geregeld op
bezoek bij zijn tantes die
in de Binkenstad woon-
den? Hoe dan ook, hier
leerde André zijn echtge-
note Marie-José Dierckx
kennen.

Marie-José of Mita,
officieel Marie-Josèphe
Isabelle Alexandrine
Antoine�e Dierckx
(Turnhout 1902 – Elsene
1996) was de dochter van
de nijveraar Léon Dierckx die a�oms�g was
van een Turnhoutse notarisfamilie en
Delphine Diercxsens, dochter van
Alexander Diercxsens, voorzi�er van de
rechtbank van eerste aanleg in Turnhout.

Foto Mita Dierckx, bron: Rik Verheyen / Léon
Dierckx

V.l.n.r.: Laure Dierckx, Pierre Dierckx s.j., Paul
De Somer, Delphine Diercxsens, Edmond
Dierckx, Léon Dierckx, André Van Dooren en
Mita Dierckx, collec�e Paul Dierckx †

Marie-José werd geboren in het ouderlijke
huis in het begin van de O�erstraat. Zij had
twee broers en een zus. Pierre Dierckx was
pater-jezuïet in het Sint-Jozefcollege van
Aalst. Edmond Dierckx volgde zijn vader op
als bestuurder in de pannenfabriek TUCA in
het noorden van Turnhout. Hun zus Laure
huwde met Paul De Somer, bestuurder van
de vennootschap Antoine Van Genechten.

Landhuis Groot Boshof, Zoerselbos, 1922
Buitengoed Dierckx – Diercxsens,
collec�e Paul Dierckx †
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Een groot deel van hun vrije�jd brachten ze
met het gezin door in hun uitgestrekt
buitengoed ‘Groot Boshof’ in Zoerselbos.
Het is ook hier waar later Mita Dierckx en
vooral Michel Van Dooren hun vrije�jd
doorbrachten.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de
families van zowel André Van Dooren als
van Mita Dierckx niet gespaard. Op 4
november 1916 overleed Andrés neef langs
moederzijde, Karel Versteylen. Hij werd in
Pervijze in de Westhoek bij een
bombardement bedolven onder het puin.
Alle hulp kwam te laat. Hij werd amper 18
jaar.

De vier zonen van notaris Louis Dierckx,
neven van Mita verging het iets beter.
Ondanks zware beproevingen aan het front
overleefden zij allen de oorlog. Fanny
Aubergé, echtgenote van Jules Diercxsens
en tante van Mita, hee� in Turnhout al
meerdere jaren de status van
oorlogsheldin. Vanaf 1914 smokkelde zij
regelma�g brieven, geheime informa�e en
zelfs soldaten tot over de Nederlandse
grens. In 1916 werd zij opgepakt en
veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid. In het
najaar van 1918 werd ze vrijgelaten. Haar
verdere leven bleef zij maatschappelijk
geëngageerd als voorzitster van de
Turnhoutse afdeling van het Rode Kruis

Op 10 januari 1928 om iets voor 11 uur
huwden André Van Dooren en Mita Dierckx
in het oude, inmiddels afgebroken stadhuis
van Turnhout. Een huwelijk met een
beroepsmilitair was blijkbaar niet zo
eenvoudig. Het vergde immers heel wat
papierwerk. Schepen Jef Buyckx verklaarde
al in oktober 1927 dat Marie-José Dierckx
en haar ouders [ik citeer] ‘onder alle
oogpunten de algemene ach�ng en aanzien
in onze stad genieten’. Een bijgevoegde lijst
met de beroepen of status van de ouders
en rechtstreekse familie moest bewijzen
dat de toekoms�ge bruid voldoende
financieel solvabel was.

Vervolgens gaf de toenmalige minister van
landsverdediging, de Kempenaar Charles
de Broqueville, de toestemming aan
Luitenant Van Dooren om te trouwen. Een
Koninklijk Besluit van 21 november
bekrach�gde de goedkeuring.

Nadien volgde het kerkelijk huwelijk in de
Sint-Pieterskerk, [ik citeer] ‘te midden ene
groote toeloop van volk en veel
belangstelling langs talrijke zijden’. Het
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huwelijk werd ingezegend door priester
Paul Van Hal, leraar in Antwerpen en neef
van de bruidegom langs moederszijde.

Tien maanden later werd hun eerste kind
geboren: Marie Delphine. In januari 1930
kwam de tweeling Pierre en Elisabeth ter
wereld, gevolgd door François in 1932 en
Anne in 1938.

Over het fatale oorlogsjaar 1940 leest u zo
dadelijk meer. Ik moet u niet vertellen dat
de daaropvolgende jaren voor de weduwe
en de jonge kinderen bijzonder zwaar
moeten geweest zijn. Gelukkig konden zij
rekenen op de onvoorwaardelijke steun van
de beide families.

Op 3 augustus 1947 ontving weduwe Mita
Van Dooren uit handen van de toenmalige
minister van defensie drie postume
medailles voor haar gesneuvelde echt-
genoot. Op de Grote Markt in Brussel
werden de eretekens van Officier in de
Leopoldsorde met palm, het Oorlogskruis
met twee palmen en de Herinnerings-
medaille van de Tweede Wereldoorlog bij
haar opgespeld.

Plech�gheid, Grote Markt Brussel, 3
augustus 1947 met Mita Dierckx en minister
de Fraiteur. Bron: Rik Verheyen / Léon Dierckx

Op 21 september 1955 trouwde Mita met
de één jaar jongere broer van André,
namelijk Michel Van Dooren (Elsene,
1899-1979). Hij studeerde in Luik voor
burgerlijk ingenieur met als specialisa�e
mijnbouw. Ook Michel was �jdens de
Eerste Wereldoorlog oorlogsvrijwilliger.
Later was hij o.a. reserveofficier van de
genie en deed hij dienst bij de ‘Force
Publique’ in het voormalige Belgisch Congo.

Midden: Michel Van Dooren en Mita Dierckx,
Met links: dochters Marie en Anne
Achter en rechts: François Van Dooren en
echtg. Marguerite Pirson. Foto: Rik Verheyen/
Léon Dierckx

Marie-José Dierckx overleed in Elsene op 29
april 1996. Hun gezin werd intussen
uitgebreid met acht kleinkinderen en
meerdere achterkleinkinderen.

Bert Hendrickx
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De militaire carrière van kapitein-
commandant SBH André Van
Dooren, Cavalerieofficier pur sang

Zonder teveel in herhaling te willen vallen,
zou ik toch enkele punten uit het burgerlijke
luik, dat Bert Hendrickx zojuist besproken
hee�, willen aans�ppen, daar ze volgens
mij mee de latere militair André Van
Dooren gevormd hebben.

Zoals reeds aangehaald, groeide André Van
Dooren op in het Brussel van de Belle
Epoque. Onder impuls van onder andere
koning Leopold II onderging Brussel vanaf
1865 een architecturale metamorfose
zowel op burgerlijk als militair vlak. In de
nabijheid van de straat waar de jonge
André van Dooren opgroeide, ontstond er
in de regio Elsene - E�erbeek een
kazernewijk met o.a. een militair
oefenplein, twee cavaleriekazernes en een
voertuigenarsenaal. Vandaag zijn deze
kazernes gekend als kazerne Luitenant-
Generaal Baron de Wi�e de Haelen en
kazerne Majoor Géruzet.

In de periode van 1909-1914 volgde André
Van Dooren de rich�ng Grieks-La�jn aan
het jezuïetencollege Nouveau Collège Saint
Michel (nu het Sint-Michielscollege),
gelegen in de nabijheid van het Jubelpark
met de imposante triom�oog die werd
opgericht naar aanleiding van de 50ste
verjaardag van de Belgische ona�an-
kelijkheid. Ongetwijfeld zal hij toen ook al
de gebouwen van de Koninklijke Militaire
School (KMS) hebben opgemerkt die in
1909 in gebruik werden genomen en
grenzen aan het Jubelpark.

Poli�ek en militair gezien hanteerde België
op dat ogenblik een strikte neutraliteit en

voelde het zich beschermd door de vijf
grote mogendheden die zich bij de
oprich�ng van het land garant hadden
gesteld voor ’s lands territoriale
onschendbaarheid. Dit wereldbeeld werd
abrupt verstoord door de Duitse inval op 4
augustus 1914.

Na ongeveer één jaar onder Duitse
beze�ng geleefd te hebben, besloot de 17-
jarige André Van Dooren om op 22
augustus 1915 te ontsnappen uit het door
de Duitsers beze�e Belgische grondgebied
en slaagde hij er in om met gevaar voor
eigen leven de elektrische dodendraad aan
de Belgisch-Nederlandse grens over te
steken en zo het vrije Nederland te
bereiken, waar hij op 23 augustus 1915 in
Breda voor de duur van de oorlog dienst
nam als oorlogsvrijwilliger.

De militaire carrière van André Van Dooren
kan opgedeeld worden in drie periodes:

• De Eerste Wereldoorlog
• Het interbellum
• De mobilisa�e en de Ach�endaagse
Veldtocht

Op één korte periode na, waarop ik zo
dadelijk terugkom, hee� André al�jd
gediend in cavalerie-eenheden. Ik zal die
drie periodes nu kort bespreken.

Aanvankelijk werd soldaat André Van
Dooren ingelijfd bij het 2de Regiment
Gidsen. Om de toevloed van jonge,
onopgeleide oorlogsvrijwilligers in goede
banen te leiden, werden er in Noord-
Frankrijk een aantal, specifiek wapen-
gerichte opleidingscentra opgericht. Met
wapen wordt hier het legeronderdeel
bedoeld zoals daar zijn: infanterie,
cavalerie, genie, ar�llerie etc..
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Soldaat André Van Dooren volgde van
augustus 1915 tot 15 maart 1916 een
basisopleiding in het ‘Centre d’Instruc�on
de Cavalerie’ (CIC) te Campagne-lès-
Guines. (FR) . Op 15maart 1916 bekwam hij
dan zijn eerste oorlogsaffecta�e, zijnde het
4de Regiment Lansiers. Vanaf dat ogenblik
nam hij deel aan de loopgravenoorlog.
Aangezien een loopgravenoorlog geen
klassieke inzet van cavalerie toeliet, waren
de cavalerie-eenheden onderhevig aan een
rota�esysteem waarbij telkens de hel� van
het regiment zich aan het front bevond en
de andere hel� in het achtergebied was
gelegerd om de paarden te verzorgen en te
trainen. Het is nogal evident dat dit een
welkome afwisseling was voor de
stresserende, eentonige en bikkelharde
levensomstandigheden in de loopgraven.

Voor zijn verblijf aan het front van maart
1917 tot september 1918 werden hem vier
frontstrepen toegekend. Op 23 maart 1918
werd hij bevorderd tot brigadier. Slechts
enkele maanden later werd hij op de dag
voor zijn bevordering tot wachtmeester op
11 juli 1918 aangeduid om de cursus
hulponderluitenant te volgen aan het
‘Centre d’Instruc�on des Sous-Lieutenants
Auxilliaires de Cavalerie’ (CISLAC) in
Campagne-lès-Guines.

Op 29 oktober van datzelfde jaar werd deze
opleiding onderbroken en moest wacht-
meester André Van Dooren het 4de
Regiment Lansiers vervoegen. Aansluitend
nam hij met deze eenheid deel aan het
bevrijdingsoffensief.

Voor zijn ontsnapping uit de door de vijand
beze�e gebieden en het feit dat hij zich
�jdens zijn verblijf met het veldleger
onderscheiden had door zijn toewijding en
moed, werd hij op 21 maart 1919 eervol

vermeld op dagelijkse orders van het
veldleger (OJA) en werd hij onderscheiden
met het Oorlogskruis 1914-1918.

Op 25 september 1919 ontving hij dan
onderstaande eervolle onderscheidingen:

• De Overwinningsmedaille 1914-1918

• De Herinneringsmedaille aan de Oorlog
1914-1918

Bijkomend ontving hij nog:

• De Medaille van de Vrijwillige Strijder
1914-1918

• Het Vuurkruis 1914-1918.
In het voorjaar van 1919 werd Wacht-
meester André Van Dooren opnieuw toege-
laten tot de cursus aan het ‘Centre
d’Instruc�on des Sous-Lieutenants
Auxilliaires de Cavalerie’ (CISLAC) dat zich
na de Eerste Wereldoorlog in Tervuren
ves�gde.

André Van Dooren, bron: familiearchief
Pierre Van Dooren
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Na een wederdienstname en het succesvol
beëindigen van deze cursus keerde hij terug
naar het 4de Regiment Lansiers,
gekazerneerd in Spa. Op respec�evelijk 1
en 26 december 1920 werd hij bevorderd
tot adjudant en onderluitenant. Waarna hij
op 29 december 1920 als kersverse
onderluitenant zijn nieuwe eenheid, zijnde
het 3de Regiment Jagers te Paard
gekazerneerd in Antwerpen, versterkte.

Het decennium na de wapens�lstand kan
het best omschreven worden als moeilijk
en woelig, zowel op maatschappelijk als
militair vlak. Militair vertaalde zich dit eerst
in een beze�ng van het Rijnland en
vervolgens in een beze�ng van het
Rurhgebied door Franse en Belgische
troepen. Reden tot deze laatste ac�e was
het wantrouwen van Frankrijk met
betrekking tot de door Duitsland
verschuldigde herstelbetalingen. Door het
verdrag van Locarno in oktober 1925 kwam
hieraan een einde.

Onderluitenant André Van Dooren werd op
26 december 1922 afgedeeld bij het 2de
Bataljon Carabiniers-Wielrijders
om vervolgens deel uit maken van
het detachement ‘beze�ng van
het Ruhrgebied’. Ik heb geen
details teruggevonden over zijn
concrete func�e in die periode
maar het was zijn enige niet-
cavaleriefunc�e.

Op 26 december 1923 werd hij
benoemd tot luitenant. Op 5 mei
1924 bekwam hij, om zich beter te
kunnen voorbereiden op de
academische ingangsproef van de
KMS, een overplaatsing naar het
2de Regiment Lansiers gekazerneerd in
E�erbeek. In 1919 was de Koninklijk
Militaire School heropend. In de zeven

jaren volgend op
het einde van de
Eerste Wereld-
oorlog werd aan
officieren, be-
noemd �jdens en
kort na deze
oorlog, de kans
geboden om
studies te volgen
aan de Koninklijke
Militaire School.

Luitenant Van Dooren, Bron: Pierre Van
Dooren

Nadat Van Dooren geslaagd was voor het
academisch ingangsexamen werd hij samen
met vij�ig andere officieren-leerlingen
toegelaten tot de 71ste promo�e
infanterie-cavalerie. De studies infanterie-
cavalerie besloegen in die �jd twee
studiejaren. Na een moeilijke start slaagde
luitenant André Van Dooren erin het �j te
keren en af te studeren met de vermelding
‘grand fruit’. Een vooraanstaand lid van de
71ste Prom I&C was de latere Prins Regent
Karel.

71ste promo�e Infanterie en Cavalerie. Bron:
Cel Historisch Erfgoed Koninklijke Militaire
School
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Zoals daarstraks al werd besproken, trad
Luitenant André Van Dooren na het
beëindigen van zijn studies aan de KMS in
het huwelijk met Marie José Dierckx en
keerde hij terug naar het 2de Regiment
Lansiers in E�erbeek.

Na een zeer succesvolle passage aan de
KMS, werd hij enkele jaren later, op 28
augustus 1931, met de 57ste Divisie
toegelaten tot de cursus sta�revethouder
(SBH). Deze cursus bereidde kandidaten
voor op func�es in staven van grotere
eenheden zoals divisie en legerkorps.
Tijdens deze twee jaar durende stafcursus
werd hij op 26 december 1931 bevorderd
tot kapitein. Op 11 september 1933 werd
hem bij koninklijk besluit het brevet
‘sta�revethouder (SBH)’ toegekend.

Militaire School in Brussel, Bron: Cel
Historisch Erfgoed Koninklijke Militaire School

Volledig in de lijn met de gevolgde
cursussen en verloop van zijn carrière werd
kapitein SBH André Van Dooren
respec�evelijk op 31 augustus 1934 en 20
juli 1935 aangeduid voor een staffunc�e in
de Staf van de 2de Cavaleriedivisie in
Namen en de Staf van het Cavaleriekorps.

Op 26 december
1937 volgde dan
zijn benoeming
tot kapitein-
commandant en
op 15 februari
1939 muteerde
hij naar de
Krijgsschool in
Brussel om er de
func�e van
lesgever ‘tac�ek
lichte eenheden’ op te nemen.

Alhoewel de laatste echte cavalerie-inzet al
dateerde van de ‘Slag bij Burkel’
(Maldegem) op 10 oktober 1918, duurde
het nog tot 1937 voordat de cavalerie
afscheid nam van zijn paarden.

Cdt SBH André Van Dooren
had na zijn stafcursus aan de
Krijgsschool de mecha-
nisering van de cavalerie
bewust op stafniveau en in de
Krijgsschool op doctrinair vlak
meegemaakt. Hierdoor zag
de inzet van de cavalerie-
regimenten er bij de mobili-
sa�e en de daarop volgende
Ach�endaage Veldtocht gans
anders uit.

Zijn regiment, het 2de Regiment Lansiers,
was volledig gemotoriseerd en bestond uit
motorfietsen, an�tankgeschut getrokken
door vrachtwagens en een zeer beperkt
aantal pantserwagens (T13 en T15).

Nadat op 26 maart 1940 zijn aanvraag om
terug te keren naar het 2de Regiment
Lansiers werd ingewilligd, nam hij van 10
tot 19 mei 1940 met dit regiment deel aan
de Ach�endaagse Veldtocht.
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Voor wat de dag van zijn overlijden betre�,
zal ik summier het groter kader schetsen en
mij daarna beperken tot de gebeurtenissen
rond 16.00 uur.

Op 19 mei 1940 was het 2de Regiment
Lansiers in versterking van het 4de
Regiment Lansiers en kregen beide
regimenten die op dat ogenblik behoorden
tot de 2de Cavaleriedivisie de opdracht om
de Duitse troepen, die op dat ogenblik
reeds de Schelde hadden overgestoken en
snel oprukten rich�ng het Waasland, terug
te dringen ter hoogte van de transversaal
gevormd door het nu verdwenen gehucht
Pijptabak en Burcht. Onder aanhoudende
vijandelijke druk, trok de groepering ‘Jooris’
zich terug in de rich�ng van Zwijndrecht.

Rond 16.00 uur van die dag trok het 2de
Regiment Lansiers zich na een mislukte
tegenaanval terug achter de verdedigings-
stelling van het 4de Regiment Lansiers. Ten
koste van gevoelige verliezen was de
opmars van de vijand merkbaar vertraagd.
Onder de doden telde men Cdt SBH André
Van Dooren die heldha�ig zijn eskadron
leidde �jdens de aanval. Op de dagelijkse
orders van het 2de Regiment Lansiers werd
hij hiervoor eervol vermeld.

Militaire kaart met vermelding van de
voorlopige begraafplaats van André Van
Dooren

Door hun stugge houding �jdens deze
gevechten verwierven zowel het 2de als het
4de Regiment Lansiers de eervolle vermel-
ding “Zwijndrecht “ op hun standaard.

Cdt SBH André Van Dooren werd ini�eel
begraven te Zwijndrecht (Nr van de
grafstede 838) en op 17 augustus 1940
overgebracht naar het familiegraf op de
stedelijke begraafplaats in de Kwakkelstraat
te Turnhout.

Voorlopige begraafplaats in Zwijndrecht,
nr. 838, mei 1940.
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Na de Tweede Wereldoorlog vielen hem
nog volgende eerbetuigingen te beurt:

• In 1947 werd hij Peter van de eerste
naoorlogse sessie aan de Krijgsschool
(65ste Divisie) in Brussel.

• Een vermelding op meerdere monu-
menten voor gesneuvelden:

- Monument op de campus Renaissance
(KMS) in Brussel (foto rechts: Bron Cel
Historische Erfgoed Koninklijke Militaire School

- Monument in het Sint-Michielscollege in
Brussel
- Monument in de Sint-Hendrikskerk in
Sint-Lambrechts-Woluwe
- Monument in Sint-Lambrechts-Woluwe

Links: overlijdensprentje, Bron: Léon Dierckx, rechts grafplaat André Van Dooren, op het
familiegraf van Van Dooren, historische begraafplaats aan de Kwakkelstraat, Turnhout.
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• In het Kamp Vogelsang (D) werd een
kwar�er naar hem vernoemd.

Bron: Joseph Claessens, 2007, website Kamp
Vogelsang h�ps://www.kamp-vogelsang.be/

• Tot 2010 droeg het kwar�er van het 2/4
Regiment lansiers te Leopolsburg de
naam Cdt SBH Van Dooren. De tradi�es
werden sindsdien overgenomen door het
‘Centrum voor Basisopleiding en Scholing
Noord’ (CBOS). Het ‘kwar�er Prins
Boudewijn’ werd herdoopt in ‘Kwar�er
Cdt SBH Van Dooren’.

Bron: Fred Simkens, website Kamp Vogelsang
h�ps://www.kamp-vogelsang.be/
hoofdmenu/het_kamp/gebouwen3b/

Tenslo�e vermelden we nog enkele
ui�reksels uit beoordelingen die enkele
militaire chefs van Cdt SBH André Van
Dooren maakten. Zo wordt echt wel
duidelijk waarom de onder�tel
‘cavalerieofficier pur sang’ geheel terecht
is.

Officier-leerling KMS :

‘Zeer waardige en correcte jonge
cavalerieofficier’

‘Geschiktheid als ruiter: Zeer goed ‘

Bevordering tot Kapitein-comman-
dant: ‘Is een uitstekend officier, in elk
opzicht!’

‘Geschiktheid als ruiter: Rijdt met
overgave, tact en veel energie.
Voorwaarts gericht’

Peter Mermans ing
Kapitein-commandant b.d.
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Bronnen:

• Bezoek aan dr. Pierre Van Dooren en Michèle Feyarts, 24 sept. 2021 door Peter Mermans en
Marc Nuyens

• Bezoek aan dhr. Léon Dierckx, 3 maart 2022 door Peter Mermans en Bert Hendrickx

• Archief dhr. Léon Dierckx en dhr. Paul Dierckx †

• Baudouin Walckiers, Généalogie de la famillie Diercxsens

• Stadsarchief Turnhout, kempenserfgoed.be, Geneanet.org en genealogiekempen.com

• War Heritage Ins�tute persoonlijk militair dossier Van Dooren Andr MJAJ Stamnummer 22121
. DO12847.

• De Belgische Cavalerie door de eeuwen heen. Ere Luitenant–kolonel SBHWilly Brabant. Edi�ons
du Perron Luik België 2014.

• Het militair erfgoedMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk gewest Direc�eMonumenten en
Landschappen. Nummer 50.

• De officiële Belgische onderscheidingen voor de eerste Wereldoorlog. h�p://www.wo1.be/
UserFiles/files/BelgieMedailles.pdf

• België in de Tweede Wereldoorlog. Deel 10. Frank Decat & Luc Devos, 1990.

• WHI Dossier De Eerste Wereldoorlog secundair onderwijs geraadpleegd via h�ps://www.klm-
mra.be/D7t/nl/content/eerste-wereldoorlog

• 14-18 Oorlog in België, Luc De Vos, Tom Simoens, Dave Warnier, Franky Bostyn , uitgeverij
Davidsfonds, 2014

• De groote oorlog. Het Koninkrijk België �jdens de Eerste Wereldoorlog, Sophie De
Schaepdrijver, 2013.

• Beknopt historisch overzicht van het 2e Regt Lansiers .2e Lansiers Staf. Euskirchen (D) 1951.
Universitaire bibliotheek van Defensie. VII-4793.

• Elektronische briefwisseling met archivaris & Cel Historisch Erfgoed van de Koninklijke Militaire
School

• Elektronische briefwisseling met War Heritage Ins�tute documenta�ecentrum

• De ach�endaagse veldtocht . Geraadpleegd via h�ps://18daagseveldtocht.be/
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Boven: Militaire overlijdensfiche
Onder: Ui�reksel uit Beknopt historisch overzicht van het 2e Regt Lansiers , Universitaire
bibliotheek Defensie nummer VII-4793 p. 5.




