
Gust Van Gorp ( 21 jaar) 

Naam: Van Gorp Augustinus Clementinus  
Geboren te: Arendonk  

Geboren op: 23 april 1893  
Overleden te: Nieuwpoort  

Overleden op: 21 oktober 1914  
Burgerlijke stand: ongehuwd  

Beroep: brugwachter 

Augustinus Clementinus VAN GORP was het zesde 

kind van Simon Carolus VAN GORP en Marie Livine 

BRABANS. 

Vóór zijn legerdienst in 1913 werkte August Van 

Gorp als landbouwer en woonde in Arendonk, 

waarschijnlijk op Brug nr. 4 

August VAN GORP was van de lichting 1913 en trad in dienst van het Belgische 

leger op 4 juli 1913. Op 16 september 1913 begon zijn actieve dienst in het 7de 

Linieregiment. Hij is 1 m 67 groot, heeft een lang blozend gezicht, blauw-gelige 

ogen, een middelmatig grote haviksneus, dikke lippen, stug blond haar en als 

bijzonder kenmerk een volledig doorgespleten vingernagel aan de linker 

wijsvinger. Hij was soldaat 2de klas met stamnummer 107/58958. 

Het 7de Linie was gekazerneerd in Antwerpen (kazerne 7-8) en behoorde in de 

oorlog samen met het 27ste Linie tot de 7de gemengde Brigade die bij de 

mobilisatie vocht in de 2de Legerdivisie. August VAN GORP behoorde tot het 1ste 

bataljon, 2de compagnie. In augustus 1914 worden ze ingezet in de omgeving 

van Leuven en Mechelen, aan het eind van de maand bij ’s Gravenwezel. Van 8 

tot 10 september nemen ze deel aan de eerste uitval uit Antwerpen en heroveren 

Aarschot. Daarna zijn ze actief in Sint-Katelijne-Waver, Kontich, Lint en 

Borsbeek. Begin oktober 1914 trekken ze terug via Schoonaarde.  

Tijdens de Slag aan de IJzer in oktober 1914 vechten ze aan de Uniebrug te Sint-

Joris aan de IJzer. Daar wordt August VAN GORP op 21 oktober 1914 als vermist 

opgegeven. Zijn kapitein commandant COSYN bevestigt op 04 mei 1916 dat 

August Van Gorp gedood is in de loopgracht van zijn eenheid in de loop van de 

gevechten van 21 en 22 oktober 1914 in Sint-Joris en achter de dijk van de IJzer 

begraven werd op ongeveer 300 m ten zuiden van de Uniebrug (op de 

linkeroever). De precieze plaats van zijn graf is niet bekend. 

Onderscheidingen: Ridder in de Orde van Leopold II, Oorlogskruis met palm, en 

het IJzerkruis, uitgereikt aan zijn moeder, weduwe VAN GORP, op 30 oktober 

1921 te Lier. 
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