
Aan onze helden - Frank Coene 

Van Driessche Armandus-Franciscus 
 
Soldaat 2e klas 
5e legerafdeling - 1ste linieregiment 
 
Zele 8 april 1894 
Boezinge 20 juni 1916 
 

 
 
Armand wordt geboren te Zele-Hoek op 8 
april 1914 als 11e en jongste kind in het 
gezin van de 49-jarige bakker Emilius-
Franciscus Van Driessche en 39-jarige 
winkelierster Delphina-Seraphina Van 
Wesepoel. Armand is een kind het tweede 
huwelijk van vader. 
 
Militie 
 
Eind 1913 schrijft Armand zich in het 
militieregister voor de lichting 1914. Op 
24 juni verschijnt hij voor de 
keuringscommissie te Dendermonde. 
Onze rekruut meet 1,66 m, weegt 55,5 kg 
en heeft een borstomtrek van 81 cm. Hij 
heeft een lang gezicht, een gewone 
huidskleur, een gemiddeld voorhoofd met 
grijze ogen. Zijn neus is hoog, de mond is 
klein met dunne lippen. De haren zijn 
kastanjebruin. In het medisch rapport 
staat dat hij uiterst geschikt is voor de 
ruiterij. 
 

 

1914 
 
De lichting 1914 wordt pas op 24 
september 1914 verwacht. Gezien zij nog 
geen enkele militaire opleiding genoten 
hebben worden zij naar Frankrijk 
overgebracht om aldaar onderricht te 
krijgen. Deze algemene opleiding duurt 
tot 15 oktober, de dag van de start van 
de Slag om de IJzer. Die dag vertrekt hij 
naar het Centre d'Instruction van de 4e 
legerdivisie. De opleiding zal er duren tot 
23 augustus 1915. Zijn stamnummer is 
101/61327. 
 
Op 24 augustus 1915 komt Armand aan bij 
het 1e linieregiment, 2e bataljon, 14e 
compagnie van de 5e legerafdeling. Op 
dat ogenblik bevindt deze legerafdeling 
zich achter het front in rust. Op19 
oktober 1915 staat de divisie in voor de 
bewaking van de sector Ramskapelle. Ze 
blijft hier tot 25 mei 1916. Na een korte 
rustpauze wordt ze op 5 juni 1916 
aangeduid voor de bezetting van de veel 
gevaarlijkere sector Steenstrate - 
Boezinge. Lang heeft de inzet van 
Armand niet geduurd. 
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Op 20 juni 1916 wordt hij terwijl hij in 
een loopgracht te Boezinge, Het Sas, door 
een kogel van een Duitse sluipschutter in 
het hoofd getroffen. Hij is opslag dood. 
Hij wordt te Westvleteren begraven in 
graf nr. 88. 
 
Op 20 april 1917 ontvangt Armand 
postuum het kruis in de Orde van Leopold 
II met palm en het Oorlogskruis. De 
overwinnings- en herinneringsmedaille 
krijgt hij respectievelijk op 22 september 
1919 en 28 oktober 1919. 
 
Voor zijn inzet achter het front (10 
maanden en 9 dagen) en aan het front 
(10 maanden en 20 dagen) ontvangt zijn 
voogd, Petrus-Alphonsus Van Driessche, 
een som van 1425 frank. Vader is 
overleden in 1909 en moeder in 1903. 
 

 
 

B.M.B Westvleteren 

 
Met haar vonnis van 30 oktober 1924 
verklaart de Rechtbank van 1e Aanleg te 
Dendermonde dat Armand is "Gestorven 

voor Belgïe" te Boezinge op 20 juni 1916. 
Het vonnis wordt in het overlijdensregis-
ter van de gemeente Zele ingeschreven. 
 
 

 
 
Ter gelegenheid van zijn overlijden wordt 
er gedachtenisprentje na een eredienst 
uitgedeeld. 
 
 
Bron: 
 
Geboorteakte 1894 
Militieregister 1914 
Bevolkingsregister 1910-1920 
Overlijdensregister 1924 
Legerdossier 377644 
Bidprentje (verz. Freddy De Krijger) 
 
 
 
 
 
 

 
 


