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Heinrich Lauer werd geboren op 17 maart 1894 in Heckendalheim bij
Sankt Ingbert (Saarland). In zijn eerste oorlogsjaren was hij
mitrailleurschutter bij de infanterie. In maart 1917 kwam hij bij de
luchtmacht terecht als boordschutter of ‘Schütze’.

Heinrich Lauer was born on March 17, 1894 in Heckendalheim near
Sankt Ingbert (Saarland). In his first years of war he was a machine gun
shooter with the infantry. In March 1917 he joined the Air Force as a
gunner or "Schütze".

De eenheid van Lauer vloog beschermingsvluchten voor de
observatievliegtuigen van ‘Flieger Abteilung 13’, vanaf ‘Desselghem
Flugplatz’ op Spriete (bij de huidige Carrefour Market). In de vroege
morgen van woensdag 26 september 1917 liep het mis bij een
luchtgevecht boven Beselare-Geluveld. De piloot zette het toestel nog
aan de grond in de omgeving van Kruiseke (ten noorden van Wervik),
maar boordschutter Lauer overleed korte tijd later, aan de gevolgen van
een buikwonde. Hij werd toen overgebracht naar Desselgem om er
begraven te worden. Tot onze verrassing bleken er nog prachtige Duitse
foto’s bewaard van deze begrafenisplechtigheid.
We konden ook een foto van Heinrich Lauer bemachtigen, met dank
aan Jan Vancoillie en Frank Peter Grosse.

Lauer’s unit flew protection flights for the observation aircraft of
"Flieger Abteilung 13", from "Desselghem Flugplatz" on Spriete (at the
current Carrefour Market). In the early morning of Wednesday,
September 26, 1917, things went wrong in an air battle over BeselareGeluveld. The pilot managed to ground the aircraft in the area
of Kruiseke (north of Wervik), but gunner Lauer died a short time later,
as a result of a stomach injury. He was then transferred to Desselgem to
be buried there. To our surprise, beautiful German photos of this
funeral ceremony still exist. We were also able to get a photo of
Heinrich Lauer, thanks to Jan Vancoillie and Frank Peter Grosse.

Op vrijdag 28 september 1917 noteerde pastoor Coussement in zijn
dagboek een uitvoerige beschrijving van de begrafenis van de Duitse
vliegenier. Tijdens de ceremonie werden met geweren enkele
saluutschoten gelost. Op de foto zien we ook dat Desselgemnaars
nieuwsgierig de begrafenis volgden van achter de haag. De sacristie van
de Desselgemse kerk en het klooster zijn nog duidelijk herkenbaar.
In de jaren 1930 werden de stoffelijke resten van Heinrich Lauer
overgebracht naar Anzegem. Wanneer ook de Duitse begraafplaats te
Anzegem (huidige Landergemstraat) eind 1955 werd ontruimd, kwam
Schütze Heinrich Lauer op Menen Wald terecht, graf C/2903. Onder de
naam van Heinrich Lauer staat ook Wendelin Strobl vermeld, deze
soldaat was ook bij de Desselgemse kerk begraven tijdens de
oorlogsdagen.

On Friday 28 September 1917, Father Coussement noted in his diary a
detailed description of the German airman's funeral. During the
ceremony some salute shots were fired with rifles. On the photo we
also see that people from Desselgem curiously followed the funeral
from behind the hedge. The sacristy of the Desselgem church and the
monastery are still clearly recognizable.
In the 1930s, the remains of Heinrich Lauer were transferred to
Anzegem. When the German cemetery in Anzegem (current
Landergemstraat) was also cleared at the end of 1955, Schütze Heinrich
Lauer ‘ended up’ on Menen Wald, grave C/2903. Wendelin Strobl is also
mentioned under the name of Heinrich Lauer, they were both buried at
the Desselgem church during the war days.
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