
Dieu Joseph Herman  

Eretekens 

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens: 

2 frontstrepen 

het Yzerkruis 

de Herinneringsmedaille 14-18  

de Overwinningsmedaille 14-18  

Levensloop 

Herman werd geboren op 8 augustus 1893 in Horpmaal. Zijn ouders waren Arnold Dieu en Victorine 

Baumans. Het gezin woonde in de Nieuwstraat nr. 2 (nu het einde van de Cartuyvelsstraat). Zijn vader 

stierf in 1898 op 45-jarige leeftijd toen Herman nog maar vijf jaar was. Op vrij jonge leeftijd had hij 

geen andere keuze dan met zijn moeder de landbouwerstiel verder te zetten. 

Hij trouwde in Horpmaal op 22 oktober 1926 met Marie Duchateau. Samen kregen zij drie kinderen, 

van wie er een zeer jong gestorven is. Herman is overleden in Horpmaal op 20 april 1954. 

Militair overzicht 

Hoewel hij een grote steun voor het huisgezin betekende, moest hij zijn militaire dienst vervullen vanaf 15 september 1913. Hij 

werd ingedeeld bij het 10de Linieregiment, 4de Compagnie, 2de Batterij. 

De gezondheidstoestand van Herman was niet al te best: hij kreeg geregeld epilepsieaanvallen. Daarvoor werd hij in de periode 

van februari 1914 tot juli 1914 zes keer opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoek en aangepaste medicatie. 

Toen het land de mobilisatie aankondigde, werd Herman automatisch opgenomen in de strijd aan het front. Op 2 oktober was de 

strijd hevig in Ramskapelle en werd Herman door een kogel gewond aan de rechterhand. De verzorging gebeurde in een veldhos-

pitaal, maar omdat het een ernstige wonde bleek te zijn die meer specifieke zorg vroeg, werd hij op Allerheiligen 1914 overge-

bracht naar het Generaal Hospitaal in Londen. Uiteindelijk werd zijn rechterwijsvinger geamputeerd. Herman mocht het hospi-

taal verlaten en werd op 18 november 1914 terug naar zijn eenheid gebracht. Voor verdere revalidatie werd hij opgenomen in de 

Balzacschool van Calais. Daar verbleef hij tot 13 augustus 1915. Waarschijnlijk door het verlies van die vinger was Herman, als 

rechtshandige, niet meer in staat om zijn functie als militair uit te oefenen en het oorlogsmateriaal te hanteren. Er volgde onver-

mijdelijk een ontslag. Hij werd naar huis gestuurd zonder soldij maar met een baanvergoeding om het openbaar vervoer te beta-

len. In zijn militair dossier staat tussen haakjes vermeld dat dit hoofdstuk van militaire dienst is afgesloten. Twee jaar na de oor-

log werd hij ter controle bij de militaire medische staf opgeroepen en de arts kende hem een invaliditeit van vijf percent toe. 


