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Alfons wordt geboren te Zele-Wezepoel op 
11 september 1897 in het gezin van 
vlasbewerker Leopoldus en Rosalia Van 
Onderbergen. Hij is het 5e kind van in totaal 
zes kinderen. Hij leert de stiel van 
haarpluizer of vellenbewerker. 
 
Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt 
vertrekt zijn oudste broer Emilius-Alexander 
naar het front. Hij is bij het 3e jagers te voet 
en sneuvelt te Pervijze op 25 oktober 1914. 
Zijn naam wordt aan de andere kant van het 
oorlogsmonument aan het station vermeld. 
 
Alsof het nog niet voldoende is wordt 
Alfons op 24 oktober 1916 door de Duitsers 
opgeëist. Hij vertrekt te voet uit Zele naar 
het station te Dendermonde alwaar hij in een 
beestenwagen naar Mézières (F) wordt 
vervoerd. Daar moet hij zonder dat hij het 
beseft werken uitvoeren aan de 

Hindenburglinie. Gelukkig keert hij op 20 
februari 1917 min of meer gezond naar Zele 
terug. 
 
Op 26 juni 1924 overlijdt zijn vader. Moeder 
verlaat het aardse op 21 mei 1937. Begin 
september 1939 wordt het Belgisch leger 
gemobiliseerd. Gezien hij van de lichting 
1917-1919 is, behoort hij tot de oudere 
militieklassen. De 43-jarige Zelenaar moet 
zich samen met zijn oudere broer Petrus-
Frederik (°1896) op 21 februari 1940 
aanbieden te Antwerpen. Zij worden 
ingedeeld bij het 2e Territoriaal Intendance 
korps dat als opdracht heeft om de troepen 
die zich in 1e lijn bevinden logistiek te 
ondersteunen. Zijn zuster Mathilde (°1902) 
strijkt de militievergoeding van beide broers 
op. 
 

 
 
Na de capitulatie van het Belgisch Leger op 
28 mei keren de broers begin juni naar huis 
terug. Mogelijks wordt of is de ongehuwde 
Zelenaar werkloos. De Duitsers verplichten 
de vrijgezel om in Duitsland te gaan werken. 
Zo verzeilt hij in Heide, een gemeente in de 
Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein (Kreis 
Dihmarschen) in het noorden van Duitsland. 
 



Alfons zou gekwetst zijn in een 
bombardement. In het overlijdensbericht van 
de stad Heide wordt meegedeeld dat de 
arbeider Alfons Christiaens op 20 mei 1945 
om 17u45 in de stadskliniek is overleden. 12 
dagen na het officiële einde van de Tweede 
Wereldoorlog. 
 

 
 
Zijn lichaam wordt op 4 december 1947 naar 
Zele overgebracht. Na een plechtige 
kerkdienst wordt hij bijgezet op het ereperk. 
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