
Structuur van het Belgisch leger in 1914

Een land kan één leger of verschillende legers hebben: alles hangt af van de grootte van het land
en de bevolking. Zo had de Duitse keizer het bevel over diverse legers, waarvan de vier grootste
het Pruisische leger, het Beierse leger, het Saksische leger en het leger van Baden-Württemberg
waren. In België hebben we – net zoals in Frankrijk - één leger. Hiernaast beschikte onze kolonie
Congo over een 'Force Publique'.

België  was  een  neutraal  land  en  moest  deze  neutraliteit  kunnen  verdedigen  tegen  al  zijn
buurlanden. Dit verklaart waarom het landleger verdeeld werd over het hele grondgebied. 

Beroepsmilitairen, dienstplichtigen en vrijwilligers

Het Belgisch leger bestond in 1914 uit beroepsofficieren, onderofficieren en opgeroepenen. Tot
1909 bestond in België een systeem van loting : de jongens van een bepaald geboortejaar werden
opgeroepen en met lottrekking werd bepaald wie naar het leger ging. Deze praktijk kende nogal
wat achterpoortjes, waarbij rijke jongens zich lieten afkopen en minder begoede jongens naar het
leger gingen. In 1909 werd een beperkte persoonlijke dienstplicht ingevoerd, waarbij 1 man per
gezin een legerdienst moest vervullen van 15 tot 20 maanden. In 1913 dan, onder de dreiging van
een nakende oorlog, werd de algemene dienstplicht ingevoerd. Daags voor de oorlog werden ook
de reservisten van vorige jaren opgeroepen en konden alle mannen tussen 16 en 35 jaar zich
vrijwillig  aanmelden.  Op  4  augustus  1914  beschikte  het  Belgische  leger  over  188.000
manschappen.

Structuur van het leger 

Het Belgisch leger was in volle reorganisatie. Het veldleger telde 6 divisies, elk in een andere
provincie gelegerd en gericht tegen eventuele aanvallen vanuit het buitenland. 
Het leger staat onder leiding van een algemeen Hoofdkwartier (GQG of Grand Quartier General –
het Belgisch leger was immers Franstalig), onder leiding van de stafchef, luitenant-generaal Ridder
Selliers  de Moranville.  Vanwege voortdurende  meningsverschillen  met  onderstafchef,  luitenant-
kolonel de Ryckel (die de steun van de Koning genoot), zag Koning Albert zich genoodzaakt om
deze van hun taken te ontslaan en zichzelf aan het hoofd van het algemeen Hoofdkwartier te
plaatsen. 



De 6 divisies (Div) van het veldleger waren de volgende : 

Hoofd-
kwartier 

Getalsterkte 
aug.1914

Bevelhebber 

Eerste divisie Gent 17 800 Luitenant-generaal BAIX

Tweede divisie Antwerpen 17 400 Luitenant-generaal DOSSIN

Derde divisie Luik 24 000 Luitenant-generaal LEMAN

Vierde divisie Namen 22 000 Luitenant-generaal MICHEL

Vijfde divisie Bergen 16 800 Luitenant-generaal RUWET

Zesde divisie Brussel 15 500 Luitenant-generaal LANTONNOIS van RODE

Cavaleriedevisie Brussel 4 000 Luitenant-generaal DE WITTE 

Hiernaast waren er ook de soldaten die gelegerd waren in de vestingen van Antwerpen, Luik en
Namen, verdeeld over verschillende versterkte forten. Dit waren de zgn. 'vestingregimenten'. 

Tot slot waren er ook nog 46.000 leden van de Burgerwacht (waarvan baron P. de Dieudonné,
burgemeester van Korbeek-Lo, overigens een van de hogere officieren was) en 1.500 gendarmes.
Het politiepersoneel maakte geen deel uit van het Leger.

Elke divisie was als volgt opgedeeld: 
 Elke divisie bestond uit 3  brigades (Bde) van 5.000 tot 8.000-tal soldaten. Zij  worden

bevolen door een brigade-generaal (1 ster). De brigade is het laagste niveau dat volledig
zelfstandig  kan werken:  het  heeft  alle  middelen ter  beschikking om al  zijn  opdrachten
zelfstandig  te  kunnen  uitvoeren  op  gevechtsniveau,  bevoorrading  in  munitie,  eten,
brandstof en materieel.

 Elke brigade bestond uit 3 regimenten (Regt), meestal zo'n 2.500 man sterk, die onder
het bevel staan van een Kolonel.

 Een regiment infanterie bestond uit 3  Bataljons (Bn), van een 1.000-tal manschappen.
Een  bataljon  wordt  bevolen  door  een  luitenant-kolonel  (LtKol).  Een  cavalerieregiment
bestond uit 6 eskadrons.  

 Een  bataljon  bestond  normaal  gezien  uit  3  gevechtscompagnies (Cie)  van  een  300
manschappen en een stafcompagnie. Dit is zo bij de infanterie. Bij de artillerie spreekt men
over een gevechtsbatterij en een stafbatterij. Deze staan onder het bevel van een kapitein
of een luitenant.

 Een compagnie of eskadron bestaat uit 3, 4, 5 of 6 gevechtspelotons (Pon) van een 100-
tal manschappen en een stafpeloton, onder leiding van een onderluitenant. En tot slot kan
ook een peloton nog onderverdeeld worden uit twee of meer Secties (Sec) van minimum 2
soldaten en onder het bevel van een onderofficier of een Korporaal.

Uitrusting

Het  Belgische  veldleger  beschikte  in  1914  over  93.000  -  veelal  verouderde -  geweren,  6.000
sabels,  325  kanonnen en 102  machinegeweren.  Het  beschikte  voor  transport  over  meer  dan
35.000 paarden, 2.600 wagens en 1.500 auto's (meestal niet gepantserd).
Logistiek en organisatorisch maakte het Belgisch leger geen al te beste beurt bij de mobilisatie. De
artillerie was bijzonder slecht geïntegreerd, er was geen eengemaakt commando en er waren te
weinig transmissiemiddelen. Bij de mobilisatie waren er zelfs onvoldoende uniformen voorhanden.
Vaak  droegen  de  reservisten  dan  ook  hun  oude  uniformen,  uit  noodzaak  aangevuld  met
burgerkledij.



Zeemacht en luchtmacht

Tot zover het landleger. België had in 1914 geen zeemacht meer. Deze was in 1862 afgeschaft voor
een algemene Staatsmarine. Niettemin zou de Belgische koopvaardijvloot een belangrijk aandeel
hebben in de Grote Oorlog, toen elke beschikbaar scheepston welkom was. De 'koopvaardij' heeft
zich 4 jaar lang ingezet voor transport van goederen, gewonden en hulpgoederen. Het zou nog tot
1946 duren eer opnieuw een militaire zeemacht opgestart werd in het kader van de NAVO.
Tot slot de luchtvaart. Het was in 1914 nog maar decennium geleden dat de eerste mens ter
wereld gevlogen had en de luchtvaart stond m.a.w. nog maar in zijn kinderschoenen. Desondanks
zouden  vliegtuigen  in  de  Eerste  Wereldoorlog  ingezet  worden  en  verdere  verbeteringen
ondergaan. Vanaf het laatste jaar van de oorlog werd het vliegtuig een geducht oorlogswapen. 
Het  Belgische  leger  bezat  in  1914  toch  al  4  escadrilles  van  telkens  5  vliegtuigen.  Dit  werd
uitgebreid in 1915 tot 6 squadrons. 

Bijlage : schematisch overzicht van het legerkorps

Naam en onderverdeling Onder leiding 
van

Aantal 
manschappen 

Legerkorps Luitenant-
generaal ***

6 divisies  (Div) Divisie staf Generaal-majoor
**

18000

3 brigades (Bde) Brigade staf Brigade-
generaal *

9000

3 regimenten  (Regt) Regiment staf Kolonel 3000

3 bataljon (Bn) Bataljon staf Luitenant-
kolonel

1000

INFANTERIE = Compagnie (Cie)
CAVALERIE = Escadron (Esc)
ARTILLERIE = Gevechtsbatterij (Batt)

Stafcompagnie
Stafescadron 
Stafbatterij 

Kapitein of 
Luitenant

330

Gevechtspelotons (Pon) Stafpeloton Onderluitenant 100

Verschillende secties (Sec) Korporaal of 
onderoffficier

Min.2 
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