
Aan onze helden - Frank Coene 

Blancquaert Franciscus-Leo 
 
Soldaat 2de klas 
2e legerafdeling - 6de Linieregiment 
 
Zele 28 februari 1893 
Ramskapelle 31 oktober 1914 
 

 
 
Franciscus-Leo wordt te Zele-Heikant op 
28 februari 1893, als 4de kind in het gezin 
van Josephus Blancquaert en Mathildis 
Fiers uit Kalken geboren. Het gezin woont 
in de Bosch 109 en telt heel wat 
kinderen: 7 jongens en 3 meisjes. 
 
Militie 
 
In 1913 wordt onze dienstknecht 20 jaar. 
Zoals voorzien dient hij zich in maand 
december van 1912 zich in te schrijven in 
het militieregister van de gemeente Zele. 
Gezien hij op dat ogenblik te Antwerpen 
verblijft, vervult zijn vader deze 
wettelijke verplichting. Hij is de 6de 
Zelenaar die wordt ingeschreven. Uit een 
eerste keuring blijkt dat hij 1,67 m groot 
is en dat zijn kennis verder reikt dan 
lezen en schrijven. De militieambtenaar 
vermeldt in de kantlijn “6de linie 1/3”, 
wat meteen betekent dat hij voor de 
legerdienst geschikt is bevonden. 
 
Op 7 augustus 1913 wordt Leo ingelijfd 
als milicien. Hij gaat op 16 september 
1913 over tot de actieve dienst als 
soldaat bij het 6de linie 2e bataljon 1e 
compagnie Stamnummer 106/73443. Dit 
infanteristenregiment, dat deel uit maakt 
van de 2de legerdivisie, is gekazerneerd in 
de kazerne 7-8 en de geniekazerne 8-9 te 
Berchem-Antwerpen. 
 
1914 
 
Bij het uitbreken van de oorlog blijft hij 
ingedeeld bij het 6e linie. 
 
Bij de 1e uitval uit de Versterkte Vesting 
Antwerpen op 25 augustus is Franciscus 
gekantonneerd in de omgeving te Lier. De 
opdracht is een aanval op Wespelaar, ten 
noordoosten van Leuven. De dag nadien 
dient de kanaalbrug "Over de Vaart" te 
worden veroverd. 's Avonds is er 

algemene terugtrekking van het veldleger 
naar Antwerpen. Het 6e bezet de sector 
Fort Broechem 
 
Op 10 september is de streek Putkapel, 
Wijgmaal en Wezemaal de gevechtszone. 
Na deze uitval verlaat de 6e Gemengde 
Brigade via Betekom de streek en houdt 
kantonnement te Berlaar en Emblem. 
 
Bij de 3e uitval uit Antwerpen op 28 
september wordt de eenheid van 
Blancquaert ingezet in de sector Sint-
Katelijne-Waver en Koningskhooikt. Hij 
ondergaat zware Duitse bombarde-
menten. Op 1 oktober bevindt de eenheid 
zich achter de Nete om uiteindelijk in de 
nacht van 8 op 9 oktober de Schelde over 
te steken en de aftocht naar de IJzer te 
starten. 
 

 
 
Bij aankomst in de Westhoek wordt de 2e 
legerdivisie aangeduid voor de 
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verdediging van de overgangen van de 
IJzer in de sector Nieuwpoort-Sint-Joris. 
De 6e Gemengde Brigade van Blancquaert 
wordt in reserve gehouden in de buurt 
van kilometerpaal 5 op de weg naar 
Veurne. Van 17 oktober tot 23 oktober 
bezet het 6e linie de sector van 
Nieuwpoort.  
 
Tijdens de nacht van 31 oktober slagen 
het 6e linie en een detachement Franse 
koloniale troepen erin om Ramskapelle 
ter veroveren. De Duitsers worden achter 
de spoorweg teruggeslagen. Tijdens de 
gevechten laat Franciscus het leven. 
 
Hij wordt voorlopig begraven tussen de 
molen en het dorp. Vermoedelijk werd hij 
later als één van de 400 onbekende 
soldaten herbegraven op de militaire 
begraafplaats van Ramskapelle. 
 

 
 
Pas op 18 april 1924 wordt het overlijden 
van Franciscus-Leo Blancquaert in het 
overlijdensregister van de burgerlijke 
stand van Zele ingeschreven. De 
rechtbank van 1ste aanleg te 
Dendermonde heeft op basis van de 
voorgelegde stukken het vonnis 

uitgesproken dat hij overleden is te 
Ramscapelle op 31 oktober 1914 en dat er 
geen overlijdensakte werd opgesteld. Bij 
de inschrijving dient “Gestorven voor 
België” te worden vermeld. 
 
Voor zijn inzet van 3 maand ontvangen de 
ouders een som van 225 frank en later 
nog een vergoeding van 300 frank.  
 
Het IJzermedaille en bijhorend brevet 
wordt postuum toegekend met KB nr. 
6439 d.d. 20-12-1919. Op 11 mei 1929, 
14½ jaar na de dood van zijn zoon, 
tekent Josephus Blancquaert voor 
ontvangst. Maar hij laat het hier niet bij. 
 
Op 26 april 1929 vertrekt er een nieuwe 
brief. Ditmaal worden de overwinnings- 
en de herinneringsmedaille van de oorlog 
1914-1918 met bijhorende brevetten aan 
zijn vader opgestuurd.  
 
Het Kruis van Ridder in de Orde van 
Leopold II met palm en het Oorlogskruis 
met palm en brevet worden postuum 
toegekend met KB nr. 26733 d.d. 21-07-
1929). Vader Josephus ondertekent een 
ontvangstbewijs op 5 september 1929.  
 
Bron 
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