
Florquin Frans 

Eretekens 

Na de oorlog kreeg hij postuum volgende eretekens: 

het Oorlogskruis 

de Herinneringsmedaille 14-18  

de Overwinningsmedaille 14-18 

Ridder in de Kroonorde  

Ridder in de Orde van Leopold II  

Frans 5de staande van links met pijp 

Levensloop 

Frans is geboren in Mechelen op 19 januari 1893 als vijfde van zes kinderen in het gezin van Joanna Dejace en Jan Florquin. 

Voor de oorlog woonde Frans samen met zijn ouders, zijn broer en zussen in de Nieuwstraat in Mechelen. De naam ‘Nieuwstraat’ 

verwijst naar de nieuwe weg die werd aangelegd en die samen met de Paardenstraat ‘Den Hoek’ vormde, wat waarschijnlijk ver-

wees naar de uithoek van het dorp. Vandaag de dag staat deze straat bekend als de ‘Mechelenstraat’. Frans trad in de voetstap-

pen van zijn familie en geraakte net als zij vertrouwd met het boerenleven. Hij werd ‘cocquetier’ en bracht zo gevogelte en eieren 

tot in de huiskamers. 

Militair overzicht 

Frans was amper twintig jaar wanneer hij via loting bij het leger terechtkwam. Hij nam dienst op 15 september 1913, één jaar 

voor de grote oorlog van start zou gaan. 

Zoals de wet het voorschreef, waren Belgische jongens tussen 20 en 25 jaar verplicht om vijf jaar in dienst te treden. Indien er 

sprake was van een oorlog werd deze diensttijd voor onbepaalde tijd verlengd. Na drie jaar dienst werd Frans bevorderd tot kor-

poraal. Hij stond vanaf dat moment net boven de rang van soldaten. Al de gruwel en het harde oorlogsleven werden ook deze 

dappere man op een gegeven moment te zwaar. Hij vluchtte naar huis waar hij zich dagenlang verschuilde. Na enkele dagen van 

‘rust’ besloot hij dat hij niet door het leven wou gaan als lafaard. Hij keerde via Nederland terug naar het front. 

Soldaat-korporaal Florquin werd opgesteld aan de IJzer in het 14de Linieregiment dat werd ingezet in Sint-Joris-Nieuwpoort en 

Ramskapelle. Enkele dagen na zijn terugkeer aan het front werd hem een zeer verleidelijk aanbod gedaan. Hij mocht enkele da-

gen ‘verlof’ nemen maar hij weigerde opnieuw om niet als lafaard afgeschilderd te worden. 

Op 28 september 1918 vond de eerste en beslissende fase van het ‘Eindoffensief’ plaats, meer bepaald de inname van de Vlaam-

se heuvelkam. Frans kwam om bij deze artillerieaanval in Poelkapelle (Steenbeek), zijn lichaam werd nooit gevonden. 

Frans met zijn zussen 


