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Van Cauteren Karel-Lodewijk 
 
Soldaat 2de klas 
6e legerafdeling - 1ste carabiniers 
 
Zele 28 januari 1888 
Oppuurs 4 oktober 1914 
 
 
 
Van Cauteren Karel-Lodewijk wordt 
geboren te Zele-Zandberg op 28 januari 
1888 als 4de kind en 2de zoon in het 
arbeidersgezin van Theophilus en Joanna-
Coleta Coppieters. 
 
Militie 
 
Zoals wettelijk voorzien neemt Carolus-
Ludovicus deel aan de loting van de 
lichting 1908. De 20-jarige katoenwever 
trekt het nummer 69 wat dienstplicht 
betekent. De toekomstige soldaat is 1,66 
m en zijn kennis reikt verder dan lezen 
en schrijven. 
 

 
 
Op 29 juni 1908 wordt hij ingelijfd bij het 
1ste regiment Carabiniers, 3de bataljon, 
1ste compagnie. Het stamboeknummer 

54781 wordt hem toegewezen. Pas op 16 
november treedt hij in actieve dienst. 
 

 

 
 
Volgens zijn militiedossier heeft hij een 
ovaal gezicht, een normaal voorhoofd en 
blauwe ogen en kastanjebruin haar. Zijn 
linker oorschelp/-lel vertoont een 
litteken. Hij heeft een speciale opleiding 
genoten om voertuigen te laden. 
 
Op 14 september 1910 engageert hij zich 
als reservevrijwilliger voor 4 jaar welke 
een einde neemt op 9 september 1913. 
 
Op 22 augustus 1910 verlaat hij zijn 
wachtpost wat hem 7 dagen 
uitgangsverbod oplevert. Begin januari 
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1911 verlaat hij Zele en vestigt hij zich in 
de Merchtemstraat 102. te Sint-Jans-
Molenbeek. 
 
1914 
 
Na ontvangst van zijn oproepingsbrief 
begeeft Karel zich naar de Boudewijn-
kazerne te Brussel. 
 
Op 1 augustus wordt het 1ste Regiment 
Karabiniers door aankomst van de 
reservisten ontdubbeld om het 3de 
Karabiniers te vormen. 
 
Bij de 1ste uitval uit Antwerpen op 24, 25 
en 26 augustus maakt het 1ste en 3de 
regiment Karabiniers deel uit van de 
voorhoede van 6de legerafdeling. Het is de 
eerste keer dat zij worden ingezet. 
 
Van 9 tot 12 september strijdt Karel Van 
Cauteren in de buurt van Wakkerzeel, 
Werchter en aan de hoeve "Doremael". 
Het regiment lijdt zware verliezen en na 
de confrontatie met de Duitse troepen 
blijft er nauwelijks voldoende soldaten 
over om 1 regiment samen te stellen. Het 
3de Karabiniers wordt ontbonden. 
 
Het regiment neemt deel aan de 3de 
uitval uit Antwerpen (25 tot 27 
september) en zal vanaf 28 september 
worden ingezet voor de verdediging van 
Antwerpen. Op 29 september bevindt het 
regiment zich te Sneppelaar (tussen 
Malderen en Londerzeel) en zal zich 
geleidelijk aan terugtrekken richting 
Antwerpen. 
 
De geplande aftocht van het 1ste 
Karabiniers naar de IJzer maakt Carolus 
echter niet meer mee. Hij sneuvelt te 
Oppuurs-Heide op 4 oktober 1914 om 
10u00 in de voormiddag. 
 
Op 26 oktober 1914 stuurt onderpastoor 
Alberic Theyskens uit Oppuurs een brief 
aan het gemeentebestuur waarin hij 
verklaart soldaat Van Cauter uit Zele te 
hebben begraven. De Zelenaar was drager 
van een "livret en porte-monnaie 
inhoudende 1 frank en enige centen". 
Andere waarden werden niet gevonden. 

Het officiële overlijdensbericht wordt op 
31 mei 1919 opgesteld door het 
gemeentebestuur van Oppuurs. 
 

 
 
Later zal het stoffelijke overschot van 
Carolus Van Cauteren wordt overgebracht 
naar de gemeentelijke begraafplaats van 
Willebroek. 
 
Postuum ontvangt Carolus de medaille 
Ridder in de orde van Leopold II met palm 
en het Oorlogskruis op 14 maart 1924 (KB 
17784). Zijn zuster Sidonie ontvangst 
deze eretekens  in de plaats van de 
overleden moeder op 21 januari 1925. De 
overwinnings- en de herinneringsmedaille 
werden hem reeds verleend op 28 
december 1922. 
 
Zijn bidprentje vermeldt ten onrechte 5 
oktober als overlijdensdatum. 
 
Bron: 
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