
Aan onze helden - Frank Coene 

De Block Carolus-Ludovicus  
 
Soldaat 
3e legerafdeling - 4de Jagers te voet 
 
Zele 2 september 1894 
Aan de IJzer 8 mei 1915 
 

 
 
Carolus-Ludovicus Coppieters wordt 
geboren te Zele-Zandberg op 2 september 
1894 als onwettig kind van Maria-Joanna 
Saeys. Bij het huwelijk van zijn moeder 
op 24 november 1894 met Cesar-Désiré 
De Block wordt Carolus-Ludovicus erkend 
en gaat hij voortaan als een De Block 
door het leven. Het gezin woont in de 
Hammesche weg. 
 
Militie 
 
Carolus behoort tot de lichting 1914 en 
valt onder de nieuwe militiewet die de 
persoonlijke legerdienst voorschrijft. Hij 
wordt, na de medische keuring, op 23 
juni 1914 te Dendermonde ingelijfd. Hij 
1,60 m groot, weegt 52,5 kg en zijn 
borstomtrek is 82 cm. Na het voorlezen 
van de militiewetten en ondertekening 
ervan mag hij naar huis terugkeren in 
afwachting van definitieve oproeping bij 
het 4de regiment jagers te voet. Carolus 
luistert naar het stamboeknummer 
128/1963. 
 
1914 
 
Op 1 oktober, 2 maanden na het 
uitbreken van de oorlog, wordt hij bij 
zijn eenheid verwacht. In plaats dat de 
totaal militair onervaren Zelenaar aan de 
frontlinie wordt ingezet wordt hij 
doorgestuurd naar het opleidingscentrum 
nr. 4 in het Franse Caen. Daar krijgt hij 
gedurende enkele maanden een 
doorgedreven militaire opleiding.  
 
Op 25 februari 1915 worden de Belgische 
troepen versterkt met 900 nieuwe 
rekruten. De 4de jagers te voet bestaat nu 
uit 3 bataljons en 12 compagnies. Deze 
aanpassing gaat door in de De Panne. 
Carolus maakt deel uit van het 3e 
bataljon, 11e compagnie. 

Tussen 3 maart en 21 maart bevindt de 
eenheid van Carolus zich in de 
ondersector van Oud-Stuyvekenskerke. Er 
worden 4 diensten ingevoerd: wacht, 
piket, halve rust en rust. 
 
In de periode van 28 maart tot 14 april 
bewaakt onze Zelenaar de omgeving van 
de ondersector Vicoigne en op 22 april 
worden deze legerafdeling overgeplaatst 
naar Oud-Stuyvekenskerke. 
 
Het ondergelopen Stuivekenskerke wordt 
onderverdeeld. In het noordelijk deel 
bevinden zich talrijke Duitse posten. In 
Oud-stuivekenskere is er de belangrijke 
Belgische voorpost "De Grote Wacht 
Zuid". Het is hier dat Carolus dodelijk 
wordt getroffen. 
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In het "Zeelse soldatenblad", dat achter 
het front wordt uitgegeven, wordt in het 
2e nummer van 1916 melding gemaakt 
van zijn overlijden. Dit wordt nog eens 
herhaald in het 8e nummer van dat jaar. 
 
Gezien de gevaarlijke situatie zijn zijn 
makkers waarschijnlijk niet in staat om 
zijn lichaam te recupereren. Op zijn 
bidprentje wordt vermeldt dat hij aan de 
IJzer is overleden op 8 mei 1915 en 
begraven in de buurt van de "Verbrande 
molen" van Stuivenkenskerke. 
 

 
 
Ter nagedachtenis van zijn overlijden 
wordt er in de Sint-Ludgeruskerk te Zele 
een kerkdienst gehouden. Een 
gedenkprentje wordt aan de aanwezigen 
uitgedeeld. 
 
Op 1 mei 1917 verklaart de 
leidinggevende van de Colonne 
d’ambulance van de 3de legerdivisie het 
overlijden van Carolus te Stuivekenskerke 
op 8 mei 1915. Andere stukken in het 
militaire dossier verfijnen de locatie van 
sneuvelen. Het is overleden ten gevolge 

verwondingen opgelopen in de buurt van 
het “Chateau de Vicogne”. 
 
Een graf met naamplaat op de Belgische 
Militaire Begraafplaats heeft Carolus niet 
gekregen. Waarschijnlijk is hij één van de 
vele niet-geïdentificeerde "onbekende 
soldaten". 
 
Met KB nr. 8679 van 19 januari 1921 
worden hem de medailles ridder in de 
Orde van Leopold II met palm en het 
Oorlogskruis toegekend. De overwinning- 
en de herinneringsmedaille worden 
postuum verleend op 10 november 1922. 
 
Met het vonnis van 15 mei 1924 van de 
rechtbank van 1e aanleg te Dendermonde 
wordt zijn overlijden definitief in het 
overlijdensregister onder akte nr. 122 
ingeschreven. In rode tekst wordt er in de 
marge vermeld "gestorven voor België" 
 
De ouders ontvangen voor zijn inzet en 
zijn overlijden een vergoeding van 525 
frank. Carolus heeft effectief 2 maanden 
en 14 dagen in de Duitse vuurlinie zijn 
opdracht vervuld. 
 
 
Bron: 
 
Geboorteakte 1894 
Militieregister 1914 
Bevolkingsregister 1910-1920 
Overlijdensregister 1924 
Legerdossier nr. 2248779 
Bidprentje (verz. Freddy De Krijger) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


