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Van Onderbergen Benediktus-Leo 
 
Soldaat 2de klas v.m.p.(gereformeerd) 
AFA - 7e vestingsartillerie 
 
Zele 25 oktober 1881 
Zele 19 februari 1917 
 

 
 
Benediktus-Leo wordt te Zele geboren op 
25 oktober 1881 in het gezin van de 30-
jarige arbeider Joannes-Baptiste Van 
Onderbergen en de 29-jarige borduurster 
Adela De Kinder. Dit gezin woont op de 
Kouter. Benediktus is het oudste kind. 
 
Militie 
 
Benedictus schrijft zich in het 
militieregister van 1901. De aardewerker 
is 1.74 m groot en zijn kennis reikt verder 
dan lezen en schrijven. Hij trekt 
lotingnummer 159 en is er ingeloot. 
Daarop beslist hij om zich aan te geven 
als vrijwilliger met premie voor de 
lichting 1902. Op 24 februari 1902 
vertrekt hij naar de Fortstraat te 
Kruibeke. Volgens het bevolkingsregister 
komt hij op 4 februari 1905 terug van 
Fort Zwijndrecht. In dit laatste fort is er 
een bezettingsartillerie gevestigd. Hij 
heeft het stamnummer 9926. 
 
Enkele dagen ervoor, op 28 januari 1905, 
is onze 24-jarige soldaat te Zele gehuwd 
met de 25-jarige kantwerkster Elodia-
Basilia Heyman. Het koppel vestigt zich in 
de Oudburgstraat. In dit gezin worden 4 
kinderen geboren: Renatus (°1906-1968), 
Bertha (°1907-1993), Adolphina (°1909-
1992) en Basilius (°1911-1912). 
 
1914 
 
Op 1 augustus begeeft Benediktus zich 
naar de Versterkte Vesting Antwerpen en 
biedt zich aan bij het 7e vestingartillerie, 
23e reserve batterij 
 
Na 18 dagen, op 19 augustus 1914, wordt 
hij naar huis gestuurd met een certificaat 
dat hij ongeschikt was voor de dienst. 
 

Benediktus overlijdt op 19 februari 1917 
aan de gevolgen van "Tuberculose 
pulmonaire" of TBC. 
 
Op 15 februari 1920 vraagt de weduwe de 
300 frank aan die volgens de wet van 19 
juni 1919 wordt toegekend.  
 
Op 21 december 1920 start er een 
onderzoek door de commandant van de 
gendarmerie van Zele. Hieruit blijk dat 
Benoit in 1902 bij de vestingartillerie was 
en dat hij zijn dienst heeft volbracht bij 
de 7e artillerie, 23e batterij, Fort 4 
(Mortsel - Oude God). De commandant 
verklaart dat de betrokkene naar huis 
werd gestuurd en de brigadecommandant 
"un billet d'hopital" heeft opgestuurd 
naar de militaire gouverneur van Oost-
Vlaanderen op 1 juni 1919. 
 
Pas op 24 oktober 1921 buigt de regionale 
commissie te Gent zich over het gegeven 
of deze som mag worden toegekend. 
Deze commissie komt tot het besluit dat 
Benediktus zich vermoedelijk 1 augustus 
heeft aangeboden bij 6e bataljon, 23 
battterij van de vestingartillerie te 
Antwerpen. Een kopie van het "certificat 
d' inaptitude" is onvindbaar. De 
commissie heeft zelfs de indruk dat hij 
zich niet heeft aangeboden bij zijn 
mobilisatie-eenheid. Misschien heeft hij 
enkele dagen in een ander legerdepot 
verbleven en is hij na enkel dagen naar 
huis gegaan. De mogelijkheid bestaat dat 
hij reeds ziek was voor zijn oproep. De 
commissie geeft een negatief advies. 
 
Op 23 november 1921 schrijft ze de 
minister van Landsverdediging aan om de 
toekenning van 300 frank alsnog te 
krijgen. Of de gevraagde som werd 
toegekend en uitbetaald blijft een 
raadsel.  
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