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Samson Franciscus 
 
Soldaat 2de klas v.m.p. 
6e legerafdeling - 1ste carabiniers 
 
Zele 5 april 1889 
Noordschote 10 april 1915 
 

 
 
Franciscus Samson is de 1ste zoon in het 
gezin van klompenmaker Philemondus en 
Amelia De Wilde. Hij wordt geboren te 
Zele-Kouter op 5 april 1889. 
 
Militie 
 
In 1909 wordt Franciscus 20 jaar. Dit 
betekent dat hij zich moet inschrijven in 
het militieregister. Hij is 1,625 m groot, 
haarpluizer van stiel en zijn kennis reikt 
verder dan lezen en schrijven. Ondanks 
dat hij zich met nummer 171 vrijloot 
engageert hij zich  op 22 juni als 
vrijwilliger met premie. Bijkomend kon 
Franciscus nog van een vrijstelling 
genieten gezien zijn jongere broer 
Gustavus (°Zele 04-09-1890) zich het jaar 
voordien reeds als beroepsvrijwilliger had 
opgegeven. 
 

 
 
Op 7 juni 1909 wordt hij gekeurd. Hier 
stellen ze vast dat hij bruine ogen en 

kastanjebruin haar heeft. Zijn gezicht 
heeft een dikke neus, een middelmatige 
mond en een ronde kin. Over zijn snor 
wordt niets vermeld. 
 
Hij wordt ingelijfd bij het 1ste regiment 
Karabiniers, 2de bataljon, 4de compagnie 
met als garnizoen de Boudewijn-kazerne 
te Brussel. Hij ontvangt het stamnummer 
131/55628. 
 
Uit het militieregister blijkt dat onze 
vrijwilliger op 9 oktober 1906 door de 
rechtbank van 1ste aanleg te 
Dendermonde voorwaardelijk was 
veroordeeld tot een geldboete voor 
slagen en nachtrumoer. Ook tijdens zijn 
diensttijd wordt hij gestraft met 8 dagen 
uitgangsverlof wegens het verlaten van 
de kazerne zonder toelating (6 juni 1910) 
en 8 dagen cachot om tijdens zijn wacht 
een aantal mannen ongezien uit de 
kazerne te laten vertrekken (2 juli 1910). 
 
Op 26 januari 1912 trouwt hij te Zele met 
Victorina Hoogewys (°Zele 01-07-1890). 
Uit dit huwelijk wordt Georgius-
Theophilus-Basilius Samson geboren op 30 
oktober 1912. Het gezin woont in de 
Magdalenawegel op de Kouter. 
 
Tijdens zijn legerdienst was hij omwille 
van besparingsmaatregelen, ziekte en de 
vermindering van het aantal effectieven 
regelmatig met bepaald of onbepaald 
verlof. 
 
1914 
 
Op 1 augustus biedt de gehuwde vader 
zich aan bij zijn eenheid te Brussel. 
 
Bij de 1ste uitval uit Antwerpen op 24, 25 
en 26 augustus maakt het 1ste regiment 
Carabiniers deel uit van de voorhoede van 
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6de legerafdeling. Het is de eerste keer 
dat zij vechten. 
 
Van 9 tot 12 september strijdt de 
Zelenaar in de buurt van Wakkerzeel, 
Werchter en aan de hoeve "Doremael". 
Het regiment lijdt zware verliezen. 
 
Op 24 augustus 1914 wordt hij opnieuw 
gestraft. Hij heeft het kampement om 14 
uur verlaten en ontbreekt op alle appèls 
in de namiddag. Om 18 uur keert hij 
terug. De compagniecommandant beloont 
hem hiervoor met 8 dagen cachot en dit 
in volle oorlogsstrijd. Heeft Samson 
hierdoor de volgende dagen geluk? 
 
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 bevinden 
de karabiniers zich te Sneppelaar (tussen 
Malderen en Londerzeel). Het regiment 
zal zich geleidelijk aan terugtrekken 
richting Antwerpen.  
 
Op 7 oktober wordt zijn regiment ingezet 
in zijn geboortestreek. Het 2e bataljon  
van de 1e Carabiniers wordt in reserve 
gehouden in de omgeving van 
Kamershoek op amper enkele kilometers 
van zijn woonst. Op 8 oktober houdt hij 
met zijn strijdmakkers hun positie achter 
de Polsgracht opdat de andere eenheden 
van onder andere het 13e linie zich 
zouden kunnen terugtrekken. De 
Belgische troepen verlaten Zele via de 
Heikant, zo naar Everslaar richting Gent 
om vervolgens de wijk te nemen richting 
IJzer. 
 
Gedurende de daaropvolgende slag aan 
de IJzer zijn de Carabiniers van 20 
oktober af met de Duitsers in gevechten 
verwikkeld te Oudstuivekenskerke 
(kilometerpaal 10 van de IJzer) en nemen 
zij deel aan de beruchte stormloop op de 
bocht van Tervate. Tijdens deze periode 
wordt Franciscus overgeheveld naar het 
2de bataljon, 1ste compagnie. Op 16 
februari 1915 keert hij naar zijn 
oorspronkelijke compagnie terug. 
 

Nadat de streek onder water werd gezet 
bezetten de Carabiniers van 8 december 
1914 tot 14 februari 1915 de sector van 
Diksmuide. Op 9 maart wordt het 
regiment naar de sector Noordschoote-
Steenstraat verplaatst. Hier verdedigen 
de Carabiniers hardnekkig de 
vooruitgeschoven stelling van Drie 
Grachten. 
 
Franciscus sneuvelt op 10 april 1915 in de 
buurt van Noordschote, 500 meter ten 
oosten van de ondersector "Drie 
Grachten". Op het ogenblik van zijn 
overlijden was hij ingedeeld bij het 1e 
Carabiniersregiment, 4e bataljon, 2e 
compagnie. Hij wordt begraven op het 
burgerlijk kerkhof te Noordschote. Later 
wordt hij herbegraven op de Belgische 
Militaire Begraafplaats van Hoogstade. 
 

 
 
Met KB nr. 7173 van 22 april 1920 wordt 
hem de medaille Ridder in de Orde van 
Leopold II met palm en Oorlogskruis 
toegekend. De IJzermedaille voor zijn 
inzet tijdens de slag aan de IJzer ontving 
hij reeds postuum op 3 februari 1920 (KB 
nr. 6674). Op 20 juni worden hem nog de 



Aan onze helden - Frank Coene 

overwinnings- en de herinneringsmedaille 
toegekend. Hij ontvangt voor zijn inzet 
geen enkele frontstreep. 
 
Op 11 juni 1920 schrijft de weduwe een 
brief aan de minister met het verzoek, 
gezien zij een zoon heeft van 7 jaar, om 
de geldelijke achterstallen en 
nalatenschap van haar gesneuvelde man 
te bekomen. In totaal zal haar het loon 
van 675 frank (9 maanden à 75 frank 
frontdienst) en een vergoeding van 400 
frank worden uitbetaald. 
 

 
 
 
Zijn officiële overlijden wordt met een 
vonnis van de rechtbank van 1ste aanleg 
te Dendermonde op 23 juli 1923 
bekrachtigd nadat zijn dood reeds was 
afgekondigd in het Belgisch Staatsblad 
van 27 april en in de dagbladen "De 
Volksstem" en "De Standaard" van 29 april 
en 1 mei 1923. Het overlijden wordt pas 
in 1923 in het overlijdensregister te Zele 
overgeschreven. 
 
 

Hij stierf voor België na 8 maand en 10 
dagen strijd. In het Zeels Soldatenblad 
wordt ten onrechte vermeld dat hij te 
Nieuwpoort was gesneuveld. 
 
 
Bron 
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