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Schietecat Petrus-Arthur 
 
Soldaat 2de klas 
3e legerafdeling - 9de Linieregiment 
 
Zele 10 oktober 1884 
Zeist (Nl) 26 april 1918 
 

 
 
Petrus-Arthur Schietecat wordt te Zele op 
10 oktober 1884 geboren in het gezin van 
de 38-jarige wever Augustinus en de 29-
jarige spinster Maria Coppieters (°1855). 
Het gezin heeft reeds 2 zonen en zal 
uiteindelijk 11 kinderen tellen waarvan er 
3 vroegtijdig zullen overlijden. Petrus 
groeit op in het Rotstraatje, wijk 
Zandberg. 
 
Militie 
 
Als 20-jarige wordt hij ingeschreven in 
het militieregister. Hij loot het nr. 78 wat 
legerdienst betekent. Uit zijn medisch 
onderzoek blijkt dat hij 1,615 groot is, 
een gewicht heeft van 50 kg en een 
borstomtrek van 79 cm. De kleermakers-
gast heeft een rond gezicht, een klein 
voorhoofd, een grote neus, een normale 
mond en ronde kin. Hij heeft blauwe 
ogen en blonde haren en wenkbrauwen. 
 

 

Hij wordt op 27 juni 1904 ingelijfd bij het 
9e linieregiment en krijgt het 
stamboeknummer 109/52627. De actieve 
dienst start op 12 oktober van hetzelfde 
jaar. Op 1906 wordt hij met "congé" 
gestuurd. Tussen 23 mei en 21 juni 1907 
wordt hij opgeroepen voor een kamp. Op 
1 oktober 1912 gaat hij over naar de 
algemene reserve van het leger. 
 
Petrus huwt te Zele op 5 oktober 1912 
met de 38-jarige Maria Coppieters 
(°1874). Het gezin vestigt zich in de 
Kamershoekse-wegel. Op 24 december 
1913 wordt Florentinus-Leo geboren. 
 
1914 
 
De lichting 1904 wordt begin augustus 
opgeroepen. Gezien zij tot de oudere 
militieklassen behoren wordt zij 
toegewezen aan één van de versterkte 
vestigingen. Gezien de actieve 3e 
legerafdeling de vesting Luik ondersteunt 
zal Petrus meer dan waarschijnlijk zijn 
ingedeeld in één van de forten of in de 
tussenzones van de forten van deze stad. 
 
De fortengordel Luik is op 16 augustus 
1914 door de Duitse invaller 
uitgeschakeld. De overgebleven Belgische 
troepen zullen zich voordien reeds terug 
getrokken hebben in het nationale 
bolwerk Antwerpen. Daar zal onze 
Zelenaar een nieuwe taak gekregen 
hebben. 
 
Net voor de capitulatie van Antwerpen op 
10 oktober 1914 hadden de soldaten de 
keuze. Ofwel meevluchten met het 
Belgische veldleger richting westhoek of 
de tocht naar het onbekende Nederland. 
Om haar neutraliteit ten opzichte van de 
Duitsers te handhaven werden alle 
soldaten in één van de voorlopige 
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Nederlandse interneringskampen opgeslo-
ten. 
 
Petrus komt op 10 oktober 1914 terecht 
in het kamp Amersfoort-Zeist. Hier kan 
hij enkel het einde van de oorlog 
afwachten om naar huis bij vrouw en 
zoon terug te keren. 
 
Op 26 april 1918 is zijn gemoedstoestand 
echter zo slecht dat hij zelfmoord door 
ophanging pleegt. Hij wordt op 30 april 
1918 begraven te Amersfoort begraven. In 
1962 wordt Schietecat overgebracht naar 
de begraafplaats Harderwijk waar hij zijn 
laatste rustplaats krijgt in het Belgisch 
ereperk vak 6, rij 2, graf 5. 
 

 
 
Zijn overlijden wordt op 23 april 1926 in 
het bijgevoegd overlijdensregister van 
Zele ingeschreven onder akte nr. 1. 
 
Bron: 
 
Geboorteregister 1884 
Militieregister 1904 
Bevolkingsregister 1910-1912 
Militair dossier nr. 
Bidprentje verzameling Freddy De Krijger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


