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Van den Bossche Frederik-Alois 
 
Soldaat 2de klas 
hulptroepen genie - 24e compagnie 
 
Zele 24 januari 1881 
Fortem (Alveringem) 17 augustus 1916 
 

 
 
Fredericus-Aloysius Van den Bossche 
wordt geboren te Zele-Rinkhout op 24 
januari 1881. Hij is het 2de kind en de 1ste 
zoon in het arbeiders gezin van Gustavus-
Theodurus en Melania Segers. 
 
Militie 
 
Op 20-jarige leeftijd laat hij zich 
inschrijven in het militieregister van de 
lichting 1901. De landbouwwerkman loot 
ze in met het nummer 93. Aanvankelijk 
wordt hij 1 jaar vrijgesteld van 
legerdienst wegens een zwak gestel, 
maar de herkeuringsraad van 22 mei 1901 
keurt hem goed voor de dienst en deelt 
hem in bij het 1ste linieregiment. Uit zijn 
militiedossier blijkt dat hij op 24 juni 
1901 1,68 m groot is, 57 kg weegt en een 
borstomvang heeft van 80 cm.  
 

 

Hij heeft een langwerpig gezicht, een 
puntige neus, een kleine mond en een 
spitse kin. Zijn haar is blond en zijn ogen 
blauw. Zijn kennis reikt verder dan lezen 
en schrijven. Zijn stamnummer is 
101/52328. Zijn actieve dienst start op 1 
oktober 1901. 
 
Frederik verhuist tijdens zijn legerdienst 
diverse keren van woonplaats. In 1905 is 
gehuisvest te Watermaal-Bosvoorde, het 
jaar nadien te Oudergem en later keert 
hij terug naar Zele. Op 1909 verhuist hij 
naar Elsene en in 1912 woont hij te 
Etterbeek. 
 
Frederik is een paar keer in aanraking 
gekomen met de politierechtbank van 
Zele. Zo wordt hij op 30 januari 1901 
veroordeeld voor dronkenschap. Op 27 
maart 1901 houdt onze Zelenaar zich niet 
aan het politiereglement inzake het 
openen en sluiten van de herbergen. Op 
23 oktober 1907 wordt hij door 
politierechtbank van Elsene om aarde op 
de openbare weg te hebben gestrooid uit 
een slecht afgesloten vuilniskar. Kort 
voor het uitbreken van de oorlog, op 18 
maart 1914, wordt hij door dezelfde 
politierechtbank veroordeeld om met een 
gespan onverlicht na het invallen van de 
duisternis te hebben gereden. Frederik is 
“camionneur” van stiel. 
 
1914 
 
Gezien zijn leeftijd (33 jaar) wordt de 
ongehuwde Zelenaar op 7 augustus 
ingedeeld bij het 1ste regiment 
vestinginfanterie te Antwerpen. Zijn 
laattijdige aankomst in zijn eenheid is 
gerechtvaardigd. Op 15 oktober 1914 
wordt hij overgeheveld naar een eenheid 
achter het front. Tijdens de Slag aan de 
IJzer van 17 oktober tot 31 oktober 1914 
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bevindt de 4de compagnie van het 4de 
bataljon van het 1ste linieregiment, 
waarvan Frederik op dat ogenblik deel 
uitmaakt zich te Landrethun, Bonnigues 
en Saint-Inglevert ten zuidwesten van 
Calais.  
 
Op 20 december 1914 wordt hij 
toegevoegd aan de 3de compagnie 
“travailleurs” te Basinghe. Tien dagen 
later wordt hij overgeplaatst naar het 
“camp Ruchard” te Avon-Les-Roches 
(Dep. Indre-et-Loire). Op 10 april 1915 
muteert hij naar “La Nouvelle Mairie” te 
Calais. Hier blijft hij tot 11 juli om dan 
deel uit te maken van de compagnie 
hulptroepen te Gravelines (Duinkerken). 
Na 3 maanden keert hij terug naar Calais. 
Hier verblijft hij tot 21 juni 1916 het 
ogenblik van overplaatsing naar het CTAM 
in het “camp Auvours”.  
 
Op 13 juli 1916 maakt hij deel uit van de 
24ste compagnie van het “Depot TAG” te 
Alveringem en op 29 juli is hij ingedeeld 
in de hulptroepen van de 1ste genie. Een 
maand later, op 17 augustus 1916 om 
0u30 overlijdt hij te Fortem (Alveringem) 
aan de gevolgen van de ontploffing van 
een vliegtuigbom gedropt door een Duits 
vliegtuig.  
 

 
 

B.M.B. Adinkerke 

Hij wordt te Fortem begraven in graf 
nummer 1916. Later wordt hij 
overgebracht naar de Belgische Militaire 
Begraafplaats te Adinkerke.  
 

 
 

Het nagedachtenis prentje werd niet 
helemaal correct opgesteld wat militaire 
eenheid en de plaats van overlijden 
betreft. 
 

Met het KB van 15 september 1917 wordt 
hem de eremetalen Ridder in de orde van 
Leopold II met palm en het Oorlogskruis 
toegekend. Later ontvangt hij nog 
postuum de herinnering- en overwinning- 
medaille. Op de IJzermedaille heeft hij 
blijkbaar geen recht. 
 

De ouders van Frederik ontvangen voor 
zijn militaire inzet tijdens de oorlog (17 
maanden aan het front en 8 maand 
achter de linies) een vergoeding van 1675 
frank. Er wordt hem op 27 juni 1922 één 
frontstreep toegekend. 
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