
Aimé Degryse  
° Hulste 15 augustus 1891 – † Imde 24 augustus 1914 

Aimé Degryse, zoon van Victor en Roma-
nia Waelkens, werd geboren in Bavikhove 

op 15 augustus 1891. In 1901 kwam het ge-
zin naar Hulste wonen. Van ‘naar school gaan’ 
was er nauwelijks sprake en Aimé werd, net als 
zijn leeftijdsgenoten, al snel als jonge geldver-
diener in het werk gestoken. Waarschijnlijk in 
het vlas; zijn vader was zwingelaar. Als 20 ja-
rige moest hij zijn dienstplicht vervullen. Op 
2 oktober 1911 vertrok hij naar de kazerne te 
Doornik waar hij werd ingelijfd bij het 3de 
Regiment Jagers te Voet. Na een diensttijd van 
18 maanden mocht Aimé zijn legeruniform 
afgooien en terugkeren naar het burgerleven. 

Over het verder verloop van zijn jonge leven 
vinden we in de archieven niets meer terug. Pas 
wanneer eind juli 1914 de reservetroepen wor-
den opgeroepen verschijnt zijn naam terug in 
de militieboeken van Hulste. Tijdens de nacht 
van dinsdag 28 juli ging garde Amedée Libeer 

met de fiets op ronde om de oproepingsbrieven 
te bestellen. Ook in de Distelbosstraat 26, aan 
het huis Degryse, werd aangeklopt. Aimé moest 
zich binnen de 24 uur en langs de kortste weg 
naar zijn eenheid in Doornik begeven. Hij was 
dan bijna 23 jaar. De soldaten van militieklasse 
1911 en 1912 werden als eerste opgeroepen. 
Aimé zal nooit gedacht hebben dat hij anderhalf 

De kledij van de soldaten van de jagers te voet bestond uit een 
groene tuniek met gele bies, daaronder een blauwgrijze broek 
met groene naad en zonder bies. Als hoofddeksel droegen zij 
een shako. Als kenteken droegen zij het regimentsnummer. 
(foto: http://www.ablhistoryforum.be/).

Distelbosstraat 26 
(credits: Google streetview)



jaar na zijn legerdienst opnieuw het soldaten-
uniform zou moeten aantrekken. Voorzien van 
een ransel met wat eten en wat kleren vertrok 
Aimé samen met nog enkele Hulstenaars met 
de tram naar het station van Kortrijk. De jonge 
soldaten werden begeleid door de garde die er 
alles aan deed om de meegekomen familieleden 
te bedaren. Met de stoomtrein ging het naar het 
station van Moeskroen en van daar dan naar het 
station van Doornik. Dan was het nog 2 km 
marcheren naar de Citadel kazerne.
Op 4 augustus, de dag dat de Duitse troepen 
ons land binnenvielen vertrok Aimé samen met 
zijn regiment richting Tienen om er achter de 
waterloop “de Gete” het voetleger bij te staan.  
Door het snel oprukken van de Duitse troepen 
moest het Belgisch leger zich achter de forten 
van Antwerpen terugtrekken. De Belgische sol-
daten kregen de opdracht om vanuit de forten 
geregeld een uitval te doen in de richting van 

Brussel. In de ochtend van 24 augustus vertrok-
ken vanuit de forten Liezele en Breendonk vier 
colonnes richting Duitse linies. Soldaat Aimé 
Degryse moest zich met het 3de Jagers te Voet 
naar Wolvertem begeven. Via Londerzeel en 
Slozen kwam zijn regiment  aan in Imde waar ze 
de strijd aangingen met het Duitse leger. Eerst 
leek een overwinning dichtbij maar de Duitse 
overmacht deed de Belgische troepen terugtrek-
ken naar de Antwerpse forten. Tijdens de ge-
vechten met het Duitse 24ste Reserve Infanterie 
Regiment in de gemeente Imde sneuvelde op 
24 augustus 1914 soldaat 2de klas Aimé Degry-
se. Hij stierf slechts enkele dagen na zijn 23ste 
verjaardag. Eerst werd Aimé te velde begraven. 
Na de oorlog kreeg hij een graf op de militaire 
begraafplaats te Eppegem (Brusselse Steenweg, 
graf 137). Hij was de eerste Hulstenaar die 
sneuvelde in ‘de Groote Oorlog’.
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