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Van Cauteren Karel-Lodewijk 
 
Soldaat 2de klas 
Artillerie versterkte Plaats Antwerpen - 20e batterij 
 
Zele 7 mei 1880 
Amersfoort 27 maart 1915 
 

 
 
Franciscus Samson is de 1ste zoon in het 
Karel-Lodewijk Vercauteren wordt als 4de 
zoon op rij te Zele-Kouter geboren  op 7 
mei 1880 in het gezin van fabriekwerker 
Ernestus en borduurster Maria-Theresia 
Philips. Na hem volgen nog 3 zussen en 
een broer. 
 
Militie 
 
Op het ogenblik van de inschrijving van 
de militie 1900 bevindt onze Zelenaar 
zich te Mortsel. Hij verblijft er sinds 3 
april 1899 en is tewerkgesteld in het Sint-
Amadeusgesticht. Het is deze gemeente 
die hem per brief laat inschrijven in het 
Zeelse militieregister.  
 

 
 

Brief gemeenbestuur Mortsel 

 
Bij de keuring is zijn lengte 1,70 m, niet 
klein voor die tijd, en zijn kennis reikt 
verder dan lezen en schrijven. De 
dienstbode loot het nummer 83 en wordt 

ingelijfd bij het 5de artillerieregiment, 6de 
batterij dat gekazerneerd is te 
Dendermonde. 
Na zijn legerdienst huwt hij te Zele op 13 
februari 1904 met de 22-jarige 
zakkenmaakster Elisa De Beule (°Zele 1 
juli 1882). In het gezin van de 
katoenwever worden 3 kinderen geboren: 
Gustavus-Ernest (°1904), Odilo-Triphon  
(° en + 1911) en Clemens-Cesar (°1914). 
Het gezin vestigt zich op de Zandberg in 
de Rinkhoutwegel. 
 
1914 
 
Op het ogenblik van zijn vertrek uit Zele, 
op 4 augustus, loopt zijn echtgenote Elisa 
op alle dagen van hun 3de kindje. 
Clemens-Cesar wordt geboren op 9 
augustus. Misschien werd de geboorte per 
brief gemeld. Zeker is dat de baby zijn 
vader nooit heeft gekend. 
 
Bij de mobilisatie maakt Karel-Lodewijk 
deel uit van de Artillerie Versterkte 
Plaats Antwerpen. Hij doet dienst bij de 
20ste batterij dat garnizoen houdt in het 
fort te Zwijndrecht. 
 
Dit fort is tijdens de oorlog niet in actie 
gekomen. Twee dagen voor de overgave 
van de fortgordel rond Antwerpen en de 
stad (10 oktober 1914) vluchtten de 
oudere Belgische soldaten richting 
Nederland. Onder hen was onze 34-jarige 
artillerist. Bij zijn aankomst in Nederland 
op 9 oktober 1914 wordt hij geïnterneerd 
in één van de vele Nederlandse 
opvangkampen Amersfoort of Zeist. 
 
In Amersfoort moesten 15.000 soldaten 
onderdak vinden in een kazerne met 
plaats voor 4000. Er werd snel een 
tentenkamp met 900 tenten opgericht.  
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Reeds in de tweede helft van oktober 
werd er gestart met de bouw van 2-tal 
houten barakkenkampen (Kamp I en Kamp 
II) in de nabij gelegen legerplaats Zeist 
op het grondgebied van de gemeente 
Soesterberg. De officiële naam van dit 
kamp was: "Interneringskamp Amersfoort 
- Legerplaats bij Zeist"; meestal Kamp 
Zeist genoemd. Het kamp bestond uit 
twee kampen van 24 barakken op een 
oppervlakte van 25 hectare gescheiden 
door een brede gang afgezet met 
prikkeldraad. 
 
Karel-Lodewijk, die misschien heeft 
meegeholpen aan de opbouw van het 
interneringskamp heeft hier een ernstige 
longziekte opgelopen. Hij wordt nog 
verzorgd in het militair hospitaal te 
Amersfoort waar hij uiteindelijk op 27 
maart aan zijn ziekte bezwijkt. Hij wordt 
op 29 maart op het katholieke kerkhof 
van Amersfoort begraven. Vandaag staat 
zijn naam op de gedenksteen op het 
Belgisch militair ereperk te Harderwijk. 
 
 

 
 

Bidprentje opgesteld te Amersfoort 

Op 23 augustus 1920 stelt de gemeente 
Amersfoort een attest op dat Karel-
Lodewijk is overleden. Het duurt nog tot 
26 maart 1936, 25 jaar na zijn overlijden 
dat de overlijdensakte te Zele in de 
registers van overlijden wordt 
ingeschreven. 
 

 
 
 
De weduwe met 2 kinderen had op 10 
november 1920 een vragenlijst met 
betrekking tot het vaststellen van de 
strijder via het Strijdersfonds ingediend. 
Het zal nog een tijdje duren vooraleer zij 
en kinderen van de Belgische overheid 
een vergoeding ontvangen voor zijn 
militaire inzet. 
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