
Rober Herman N. A. 

Eretekens 

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens: 

8 frontstrepen  

het Oorlogskruis 

het IJzerkruis 

de Overwinningsmedaille 14-18 

de Herinneringsmedaille 14-18 

de Gouden medaille in de Leopold II orde 

het Militaire ereteken 1ste Klasse  

Levensloop 

Herman werd in Horpmaal geboren op 20 november 1885 als tweede van vier kinderen in het gezin van Joseph 

Rober en Jeannette Biets. Hij huwde met Oda Maria Margaretha De Meulemeester en ze kregen een kind. 

Herman was werkzaam bij de Rijkswacht en ook na de oorlog bleef hij bij de Rijkswacht tot zijn pensioen op 1 juli 

1930.  

De plaats en datum van overlijden van Herman hebben wij niet kunnen achterhalen. 

Militair overzicht 

Hij werd in 1905 opgeroepen om zijn militaire dienst te vervullen en trad in actieve dienst op 28 mei 1907 bij de eenheid 

‘verdedigingsartillerie’ van de Luikse forten. Een jaar later, in 1908, werd hij voor een verlofperiode naar huis gestuurd tot 28 sep-

tember 1909. Dan werd hij opnieuw aangeworven als vrijwillige reservemilitair en dit voor een periode van vier jaar. 

Herman bood zich op 15 februari 1911 aan bij de Nationale Rijkswacht in Brussel. Hij werd er opgenomen in het eskadron van de 

mobiele eenheid en vier maanden later werd hij bevorderd tot brigadier van het voetvolk. Een maand later, in juli 1911, mocht hij 

naar een andere afdeling waar hij werd benoemd tot brigadier van de ruiterij. Herman werd op 14 november 1911 opgenomen 

in de ‘Compagnie Gendarmerie de Bruxelles’. Als voorbeeldig rijkswachter moest hij niet lang wachten op zijn volgende bevorde-

ring bij de Rijkswacht, want op 30 september 1912 werd hij bevorderd tot wachtmeester 2de klas van de ruiterij. Vanaf zijn bevor-

dering tot wachtmeester wist Herman dat dit zijn verdere leven bij de Rijkswacht zou bepalen, wat maakte dat hij dus telkens een 

contract voor twee jaar dienst bijtekende. 

Op 1 juli 1914 werd Herman verbonden aan de Mobiele Dienst in Brussel en werd hij bij het uitbreken van de oorlog naar het 

front gezonden. Hij was een verdienstelijke soldaat, want op 26 april 1917 werd hij opnieuw bevorderd, ditmaal tot wachtmees-

ter 1ste klas van de ruiterij. Van 1 augustus 1914 tot en met 31 januari 1919 waren voor Herman 54 maanden van uitputting aan 

het front. 


