
Aan onze helden - Frank Coene 

Vergeylen Adolf 
 
Soldaat oorlogsvrijwilliger 
1e legerafdeling - 3de linieregiment 
 
Zele 9 maart 1886 
Stuivekenskerke 30 augustus 1916 
 

 
Adolf wordt geboren te Zele-Durmen op 9 
maart 1886 in het arbeidersgezin van de 
25-jarige Leonardus Vergeylen en de 23-
jarige Maria-Theresia Van Kerckhove. Hij 
is het tweede kind en de oudste zoon.  
 
Militie 
 
In 1905 wordt Adolf 19 jaar. Hij schrijft 
zich in het militieregister te Zele lichting 
1906. Hij meet 1,605 meter en hij kan 
lezen en schrijven. Bij de loting trekt hij 
het hoge nummer 286. Hij is vrijgeloot. 
 
1914 
 
Ondanks hij geen militaire opleiding 
heeft genoten geeft hij zich op 7 
augustus 1914 als oorlogsvrijwilliger aan. 
 
De oorlogsvrijwilligers die zich in 
augustus 1914 hadden aangemeld voor 
het Belgisch leger werden niet naar het 
front gestuurd maar voor opleiding 
verzameld in een vrijwilligersregiment. In 
september werd ook de klas 1914 van 
dienstplichtigen opgeroepen. Beide 
groepen samen werden eind september 
via Ieper en Veurne naar Frankrijk 
gestuurd voor opleiding.  
 
In november 1914 is hij aanwezig bij het 
3e linieregiment, 2e bataljon, 4e 
compagnie. Hij ontvangt het 
stamnummer 103/60967. 
 
Begin 1915 bewaakt de 1e legerafdeling 
de sector Ramskapelle. Op 30 maart gaat 
Adolf met zijn eenheid op rust te Bray-
Dunes (Frankrijk) ten westen van De 
Panne. Tijdens hun rust ( april 1915) 
wordt de 1e legerafdeling ter hulp 
geroepen naar Steenstrate. Zij vervingen 
de Grenadiers die door de gevechten 
uitgeput waren en die het slachtoffer 
werden van de eerste Duitse gifgassen 

gebruikt. Vanaf 30 juni bezet de divisie 
van onze Zelenaar Steenstrate. Op 
nieuwjaarsdag verhuist de divisie naar 
Noordschote. Eind februari gaat de divisie 
naar de kust om aldaar de verdediging 
voor hun rekening te nemen. 
 
Op 13 april 1916 worden zij aangeduid om 
de sector Pervijze te bewaken. In deze 
sector liggen onder andere de bocht van 
tervate, de hoeve Vicogne en 
Stuyvenkenskerke. 
 
Op 30 augustus 1916 in bevolen dienst 
gesneuveld. Hij werd gekwetst aan het 
rechterbeen door een kogel komende uit 
de richting van de hoeve Kloosterhoek, 
een Duitse voorpost. Hij overleed aan zijn 
verwondingen te Stuyvenskerke. 
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Er wordt lokaal een gedachtenisprentje 
opgesteld. Zijn familienaam wordt 
verkeerdelijk als "Vergaele" afgedrukt. 
 
Eerst werd Adolf begraven op de 
divisiebegraafplaats te Steenkerke (graf 
nr. 93). Later werd hij overgebracht naar 
de Belgische Militaire Begraafplaats te 
Steenkerke bij Veurne (graf nr. 455). 
 

 
 

B.M.B. Steenkerke 
 
Het Oorlogskruis en Ridder in de orde van 
Leopold II wordt hem toegekend op 15 
september 1917. Later ontvangt hij nog 
de Overwinningsmedaille en een 
Herinneringsmedaille. 
 
Met het vonnis van 7 juni 1924 verklaart 
de Rechtbank van 1e Aanleg te 
Dendermonde dat Adolf op 30 augustus 
1916 te Stuivekenskerke voor "België" is 
gestorven. Het vonnis wordt op 23 juni in 
het overlijdensregister ingeschreven. In 
rode inkt wordt vermeld "Gestorven voor 
België". 
 

De ongehuwde soldaat heeft zich 24 
maand en 25 dagen ingezet. Hiervoor 
ontvangen zijn ouders een som van 1875 
frank. 
 

 
 
Ook te Zele volgt er een 
herdenkingsdienst. Ter gelegenheid 
hiervan wordt ook een prentje 
uitgedeeld. 
 
Adolf heeft voor zijn inzet 3 frontstrepen 
ontvangen waarvoor de familie ook nog 
een vergoeding zal opstrijken. 
 
Bron 
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