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Van Driessche Theophilus 
 
Soldaat 2de klas oorlogsvrijwilliger 
4e legerafdeling - 4de Artillerie 
 
Zele 1 maart 1891 
De Panne 26 juli 1916 
 

 
 
Theophilus is het 1e kind in het 
arbeidersgezin van Gustavus en Maria-
Augusta Clapdorp. Hij wordt geboren te 
Zele-Hansevelde op 1 maart 1891. Na 
hem volgen nog 4 meisjes en 1 jongen. 
 
Militie 
 
In 1911 bereikt Theophiel de leeftijd van 
20 jaar. Zoals voorzien biedt hij zichzelf 
voor de militie aan. De aardewerker is 
1,725 m en zijn kennis reikt verder dan 
lezen en schrijven. De militieraad beslist 
wegens een aderbreuk om Theophiel voor 
een bepaalde tijd vrij van 
militieverplichtingen te stellen. Ook de 
volgende jaren wordt hij niet opgeroe-
pen. 
 
1914 
 
Kort na het uitbreken van de oorlog 
beslist Theophiel om zich als 
oorlogsvrijwilliger aan te bieden. Gezien 
zijn gebrek aan opleiding wordt hij naar 
het opleidingscentrum nr. 3 in Franse 
Carentan gestuurd. Hier wordt hij op 21 
november 1914 officieel in het Belgisch 
leger ingelijfd. Volgens zijn legerdossier 
is onze Zelenaar rond van gezicht met 
een scherpe kin. Hij vertoont geen 
uiterlijke kenmerken zoals pokken of 
littekens. Zijn neus is vrij groot, heeft 
een normale mond met dikke lippen. Hij 
heeft bruine ogen en donker 
kastanjebruin haar. 
 
Tijdens zijn opleiding te Carentan  
(Normandië) verblijft hij van 26 april 
1915 tot 7 juli 1915 in het hospitaal. Op 4 
oktober 1915 is zijn algemene opleiding 
beëindigd en wordt hij overgedragen aan 
het opleidingscentrum voor de artillerie 
te EU in de oude kazerne Drouet. Hier 
wordt hij klaargestoomd voor het front.  

Op 24 februari 1916, na beëindiging van 
zijn opleiding, komt hij aan bij het 4de 
artillerieregiment, 5e groep, 2e batterij 
obusier 105. Zijn stamnummer 507 dat 
hem tijdens zijn opleiding werd 
toegekend wordt gewijzigd in nr. 
154/3973. Theophiel laadt de kanonnen 
van Franse origine met granaten van het 
kaliber 105 mm. 
 
Bij zijn aankomst is de 4e legerafdeling 
actief in de sector Diksmuide. Op 10 mei 
bevindt de divisie aan de kust Ze zorgt er 
voor de verdediging of vormt op dat 
ogenblik de legerreserve. 
 
De troepen van de 4e legerafdeling 
vertrekken op 26 mei 1916 naar de sector 
Ramskapelle en zullen er blijven tot 
begin 1917. 
 
Op 26 juli 1916 wordt hij in de 
"Ambulance Ocean" in De Panne verzorgd 
voor een gapende wonde ten gevolge een 
messteek in de deltaspier. Uiteindelijk 
overlijdt hij aan interne bloedingen om 
elf uur in de voormiddag. Een bizarre 
situatie!  
 
Hij wordt op 28 juli 1916 om 11u00 op 
het Belgisch Militaire Begraafplaats van 
Adinkerke begraven. 
 
Volgens zijn legerdossier is hij 15 maand 
en 3 dagen achter het front actief 
geweest en 5 maanden en 2 dagen aan 
het front. Het is op basis van deze 
opsplitsing dat vader Gustaaf na de 
oorlog een vergoeding van 1200 frank 
voor het overlijden zal ontvangen. 
 
Gezien de korte duur aan het front heeft 
Theophilus geen recht op frontstrepen. 
Postuum ontvangt hij wel de medailles 
"Ridder in de Leopold II" en het 
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"Oorlogskruis", de overwinningsmedaille 
en de herdenkingmedaille.  
 
 

 
 

B.M.B. Adinkerke 
 
 

Zijn overlijden wordt pas op 10 juli 1926 
in de registers van de burgerlijke stand 
van Zele ingeschreven. 
 
Bron: 
 
Geboorteakte 1891 
Militieregister 1911 
Bevolkingsregister 1910-1920 
Overlijdensregister 1926 
Legerdossier nr. 320642 
Bidprentje (verz. Freddy De Krijger) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


