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Vercauteren Basilius-Alphonsius 
 
Soldaat 2de klas 
3e legerafdeling - 4de jagers te voet 
 
Zele 17 september 1890 
Calais (F) 10 maart 1915 
 

 
 
Basilius-Alphonsius Vercauteren wordt als 
1ste kind geboren te Zele-Hoek op 17 
september 1890. In het gezin van 
brouwersgast en herbergier Fredericus-
Cesar Vercauteren en Van Hecke Maria-
Ludovica zullen nog 11 kinderen worden 
geboren. 
 
Militie 
 
Zoals elke 20-jarige laat hij zich in het 
militieregister inschrijven. Op het 
ogenblik van zijn inschrijving verblijft hij 
te Sint-Jans-Molenbeek. Basiel meet 1,59 
m en zijn kennis reikt verder dan lezen 
en schrijven. Zijn gezicht is ovaal, het 
voorhoofd en de neus hebben een 
normale vorm. De kin is rond. Hij heeft 
blauwgrijze ogen en blonde haren en 
wenkbrauwen. De haarpluizer woont in 
de Lokerenbaan 109. 
 
Op 20 juni 1910 wordt voor de dienst 
goedgekeurd. Na het lezen van de 
militiewetten wordt hij ingelijfd bij het 
1ste Jagers te Voet met het stamnummer 
128/779. Hij mag naar huis terugkeren. 
Op 3 oktober 1910 treedt hij in effectieve 
dienst tot 14 maart 1912, wanneer hij 
met onbepaald verlof naar huis wordt 
gestuurd. Tussen 3 juni en 12 juni wordt 
hij even binnengeroepen. In 1913 moet 
hij tussen 7 mei en 2 juni enkele weken 
naar zijn garnizoen. Nadien wordt hij 
opnieuw met onbepaald verlof naar zijn 
woonst teruggestuurd. 
 
1914 
 
Basiel ontvangt zijn mobilisatiebrief op 
30 juli uit handen van de veldwachter. 
Hij vervoegt zijn eenheid te Charleroi. Bij 
aankomst wordt het 1ste Jagers te Voet 
ontdubbeld in het 1ste en 4de Jagers te 
Voet. De regimenten behoren tot de 15de 

Gemengde Brigade dat op zijn beurt deel 
uit maakt van de 4de legerafdeling. Deze 
laatste heeft als garnizoen Namen. De 
algemene legerleiding beslist op 5 
augustus om de 15de Gemengde Brigade, 
gedetacheerd te Hoei, toe te voegen aan 
de 3de legerafdeling te Luik. 
 

 
 
 
Basiel wordt gezien zijn lichtingsjaar 
ingedeeld bij het 4e Jagers te Voet, 1e 
bataljon, 4e compagnie. 
 
Op 6 augustus neemt hij deel aan de 
gevechten rond het gehucht "Les 
Communes", maar het regiment krijgt het 
bevel zich over de Maas terug te trekken.  
 



Aan onze helden - Frank Coene 

Na de aftocht uit Luik wordt de 15de 
Gemengde brigade definitief bij de 3de 
legerafdeling gevoegd. 
 

Vooraleer het regiment van Basiel zich op 
6 oktober uit Antwerpen naar de IJzer 
terugtrekt, neemt het nog deel aan de 
uitvallen uit Antwerpen op 24 augustus 
(in reserve) en 9 september (Rijmenam-
Hansbrug). 
 

Eens achter de IJzer worden de "jagers" 
(vanaf 14 oktober) ingezet tussen 
Schoorbakke en Tervate. Eind 1914 bezet 
het 4de jagers te voet Pervijze-Berkelhof. 
 

Begin maart 1915 wordt Basiel ernstig 
ziek. De ongehuwde Zelenaar wordt nog 
overgebracht naar de ambulance 
"Château Dubruecq" te Calais (Frankrijk). 
Op 10 maart 1915 om 20u00 overlijdt hij 
aan de gevolgen van tyfuskoorts 
opgelopen achter het front.  
 

De haarpluizer heeft zich 7 maanden en 
10 dagen voor ons vaderland ingezet. Hij 
wordt begraven te Calais en later 
overgebracht naar de Belgische Militaire 
Begraafplaats te Calais. 
 

 

Zijn overlijden wordt voor het eerst 
bevestigd door de "Colonne d'Ambulance" 
van de 3de legerafdeling op 1 mei 1917. 
 
Op de voorkant van het 
nagedachtenisprentje wordt ten onrechte 
het 5de Jagers te Voet vermeld. 
 

 
 
Op 25 mei 1922 ontvangt zijn vader 
postuum in naam van zijn zoon het 
oorlogskruis met palm (KB van 17-11-
1921). 
 
De officiële Franse overlijdensakte wordt 
op 20 november 1935, 20 jaar na zijn 
overlijden, aan het gemeentebestuur van 
de Zele bezorgd. 
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