
Aan onze helden - Frank Coene 

Keppens Alfonsus 
 
Soldaat 2de klas v.m.p. 
3e legerafdeling - 9ste linieregiment 
 
Zele 3 oktober 1888 
Ougrée 5-6 augustus 1914 
 
 
 
Alphonsus Keppens wordt te Zele-Kouter 
geboren op 3 oktober 1888 als oudste 
zoon van Bernardus-Gustavus (°1861) en 
Maria-Clementina Wante (°1860). Vader 
oefent de stiel van plafoneerder uit en 
Alfons zal dit ambacht van zijn vader 
leren. 
 
Militie 
 
In 1908 wordt Alfons 20 jaar. Bij de loting 
trekt hij het lot nr. 233 wat hem de 
vrijstelling van legerdienst oplevert. De 
plafoneerder laat zich op 24 november in 
lijven als v.m.p. (vrijwilliger met 
premie). Wat hem 300 frank zal 
opleveren. Volgens het militieonderzoek 
is hij 1,59 m groot. Zijn gezicht is ovaal 
met een gekloven kin. Zijn haar is blond 
en de ogen zijn bruin. Hij heeft een dikke 
neus en een middelmatige mond. 
 

 
 

Foto bidprentje 

Op 9 december 1908 vervoegt hij het 9e 
linieregiment, 2de bataljon, 4de compagnie 
dat garnizoen heeft in  het Klein 
Kasteeltje te Brussel. Hij ontvangt het 
stamnummer 109/54965. Op 15 
september 1910 wordt hij met onbepaald 
verlof gestuurd. Hij wordt nog 2 maal 
binnengeroepen: van 10 augustus 1911 tot 
24 augustus 1911 en van 3 juni 1912 tot 
12 juni 1912. 
 
1914 
 
De klas 1908 wordt opgeroepen op 31 juli. 
De dag nadien arriveert de 26-jarige 
Alfons in zijn eenheid te Brussel. Bij hun 
aankomst worden de verschillende 
klassen opgesplitst in het 9de linie 
(klassen 1913-1911-1909) en het 29ste linie 
(1912-1910-1908). De klasse 1906 vormt 
de reserve van beide regimenten. De 
oudere lichtingen vormen het 9de 
regiment vestingtroepen. 
 
De 3de legerdivisie wordt aangeduid om de 
stad Luik en haar fortengordel te 
verdedigen. Onder het bevel van kolonel 
Meiser krijgt de 9de gemengde brigade op 
5 en 6 augustus haar vuurdoop ten zuiden 
van Luik in de tussenruimte van de forten 
Boncelles en Embourg en in het gevecht 
te Sart-Tilman. De helft van het effectief 
blijft achter op het terrein en van het 9de- 
en het 29ste regiment kan er achteraf 
slechts één regiment worden gevormd. De 
3de legerdivisie dient zich terug te 
trekken op de Gete-stelling. 
 
Alfons Keppens sneuvelt te Ougrée-Bois 
Saint-Jean tijdens een Duitse aanval in de 
nacht van 5 op 6 augustus 1914. 
Aanvankelijk wordt hij zoals velen van 
zijn strijdmakkers begraven te Gros 
Hêtre. De ongehuwde Zelenaar wordt 
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later overgebracht naar de Belgische 
Militaire Begraafplaats te Ougrée. 
 

 
 

fragment uit de tombe 
(B.M.B. Ougrée) 

 
Op basis van een overlijdensverklaring 
van de gemeente Ougrée wordt op 30 juli 
1920 zijn overlijden officieel 
ingeschreven in het overlijdensregister 
van de gemeente Zele. Hieruit blijkt dat 
hij gestorven is voor België op 5 of 6 
augustus 1914. 
 
Met het Koninklijk Besluit van 15 oktober 
1921 wordt hem postuum de medaille 
Ridder in de Orde van Leopold II met 
palm toegekend. Met het KB van 13 maart 
1922 ontvangt de familie het oorlogskruis. 
Of hij de niet-officiële medaille "Luik 
1914" postuum heeft gekregen is 
onbekend. Deze werd verleend aan de 
verdedigers van de stad Luik en haar 
forten. 
 
Voor zijn korte inzet van 5 dagen heeft 
hij geen recht op frontstrepen. 
 
Zijn broer Carolus-Ludovicus (°Zele 14-
02-1892), die dankzij het vrijwilligerschap 
van Alfons van legerdienst is vrijgesteld, 
vlucht in oktober 1914, als Zele door de 
Duitsers wordt bezet, naar Nederland. 
 

Zodra een familie in kennis wordt gesteld 
van het sneuvelen hun zoon volgt er een 
gedenkmis in de Sint-Ludgeruskerk. Ter 
gelegenheid wordt er door een lokale 
drukker een gedachtenisprentje 
opgesteld dat niet steeds de correcte 
overlijdensdatum vermeld. 
 

 
 
 
Bron 
 
Legerdossier 2356212 
Militieregister 1908 
Bevolkingsregister 1910-1920 
Overlijdensakte nr. 147/1920 
Bidprentje Freddy De Krijger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


