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Gossey Franciscus-Bernardus 
 
Soldaat 2de klas 
4e legerafdeling - 10ste linieregiment 
 
Zele 10 januari 1889 
Lebbeke 26 of 27 september 1914 
 
 
 
Gossey Franciscus-Bernardus wordt te 
Zele-Zandberg geboren op 10 januari 
1889 in het gezin van mattenmaker 
Petrus en kantwerkster Emerentiana 
Roels. 
 
Militie 
 
In 1909 schrijft hij zich in het 
militieregister van de gemeente. Hij loot 
zich in met het nr. 72. De zakgoedwever 
is 1,62 m groot en zijn kennis reikt verder 
dan lezen en schrijven. Hij wordt 
ingelijfd bij het 10de linieregiment, 3de 
bataljon, 3de compagnie. Hij luistert naar 
het stamboeknummer 110/55577. 
 
Op 9 mei 1914 treedt hij te Zele in het 
huwelijk met Stephania Beirens (°Zele 
01-04-1891). Het gezin vestigt zich in de 
Kapellestraat 10. 
 
1914 
 
Op 1 augustus vervoegt hij, niet 
vermoedend dat zijn vrouw in 
verwachting is, zijn eenheid. 
 
Het 10e linie, dat deel uitmaakt van de 4e 
legerafdeling, heeft als opdracht de 
versterkte stelling van Namen te 
verdedigen. 
 
Als de zware Duitse artillerie vanaf 20 
augustus in stelling wordt gebracht om de 
Naamse forten te bombarderen, dient de 
eenheid op 23 augustus Namen te 
verlaten. Via een corridor bereiken zij 
moeizaam Frankrijk. Na opnieuw 
ontscheept te zijn via Oostende en 
Zeebrugge hergroepeert de 4e 
legerafdeling zich rond 5 september te 
Kontich. 
 

Op 25 september ontvangt het 10e linie 
het bevel om zich ten zuiden van Hamme 
in te kwartieren. De dag nadien krijgt het 
linieregiment de opdracht om 
Dendermonde te verlaten langs de 
Brusselse steenweg en de Duitse 
strijdkrachten, die zich in  en rond 
Lebbeke bevinden, aan te vallen en te 
verdrijven. Het is tijdens deze strijd dat 
Frans Gossey dodelijk getroffen wordt. 
 

 
 

Foto bidprentje 
 
Volgens het bidprentje en zijn grafteken 
sneuvelt hij op 26 september. Zijn leger 
dossier spreekt van 27 september 1914. 
 
Het lichaam wordt begraven op de 
gemeentelijke begraafplaats te Lebbeke. 
Dit zal door het Rode Kruis worden 
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bevestigd op 26 juni. Een militaire 
begraafplaats heeft Frans niet gekregen. 
Wat er uiteindelijk met zijn graf is 
gebeurd is tot op heden onbekend. 
 

 
 
Op 5 juni 1915 wordt er in de Sint-
Ludgeruskerk een plechtige lijkdienst 
gehouden. 
 
Op 4 januari 1920 schrijft de weduwe een 
brief aan koningin Elisabeth met de vraag 
of haar 4-jarig zoontje Frans-Joseph-
Désiré-Clement Gossey (°Zele 05-04-
1915) de eretekens van zijn vader mag 
dragen. 
 
Zoals elke gesneuvelde ontvangt de 
gesneuvelde postuum de medailles Ridder 
in de orde van Leopold II met palm en het 
oorlogskruis (KB 7807 d.d. 26-07-1920) en 
de overwinnings- en herinneringsmedaille 
(BS nr. 281 d.d. 07-10-1920). Naast 
voornoemde eremetalen ontvangt de 
weduwe nog een geldelijke vergoeding 
van ongeveer 550 frank. 
 
Het officiële overlijden van Frans Gossey 
werd niet overgeschreven in de akten van 

de burgerlijke stand van Zele. Op 24 april 
1921 bevestigt het gemeentebestuur van 
Lebbeke het officiële overlijden van 
Frans Gossey op 27 september 1914. 
 
Moeder geeft het niet op. Er wordt voor 
de kleuter speciaal een legeruniform 
gemaakt van het 10e linie (zie muts). De 
Zeelse fotograaf Alois De Backer maakt 
van het kind een mooie portretfoto. 
 

 
 
Deze jonge "man", die zijn vader nooit 
heeft gekend krijgt alle kansen en zal 
later geneesheer worden met een 
praktijk te Zele. 
 
Bron: 
 
Legerdossier 2119649 
Militieregister 1909 
Bevolkingsregister 1910-1920 
Bidprentje Freddy De Krijger 
 
 

 


