
Aan onze helden - Frank Coene 

Van Hoey Petrus-Prudentius 
 
Soldaat 2de klas 
6e legerafdeling - 6e Genie 
 
Zele 7 januari 1884 
Chambéry (F) 11 mei 1918 
 

 
 
Petrus-Prudentius wordt geboren te Zele-
Meerskant op 7 januari 1884 geboren in 
het arbeidersgezin van Petrus-Gustaaf en 
Maria-Francisca Kets. 
 
 
Als 17-jarige wordt hij op 27 december 
1901 door de politierechtbank van Zele 
voorwaardelijke veroordeeld tot 20 frank 
of 2 dagen gevangenis wegens slagen en 
verwondingen. 
 
Militie 
 
Eind 1903 gaat hij zich in het 
militieregister van 1904 inschrijven. De 
aardewerker meet 1,875 m, wat 
uitzonderlijk groot is en zijn kennis reikt 
verder dan lezen en schrijven. Bij de 
loting trekt hij het lage lotnummer 75. 
Hij wordt voor de dienst goedgekeurd en 
op 27 juni 1904 ingelijfd bij het 
artillerieregiment van de vesting 
Antwerpen. In definitieve dienst treedt 
Petrus op 12 oktober. Hij wordt ingedeeld 
bij het 2e bataljon van de genie van de 6e 
legerafdeling.  
 
Na de beëindiging zijn legerdienst huwt 
hij te Zele op 14 december 1907 met de 
18-jarige kantwerkster Maria De Looze. 
De aardewerker vestigt zich te 
Meerskant. Er worden 3 kinderen 
geboren: Julius-Gustavus (°1908), Julia-
Maria (°1910) en Celestina-Adelina (°1911 
- +1912). 
 
1914 
 
Op 1 augustus wordt hij onder de wapens 
geroepen en biedt zich te Antwerpen 
aan. Hij zal worden ingeschakeld voor het 
uitvoeren van talrijke aardewerken, het 
aanleggen van prikkeldraad 
versperringen, ... Actief deelnemen aan 
het oorlogsgeweld zit er niet in. Bij 

verlaten van Antwerpen vlucht hij met de 
6e legerdivisie naar de sector Drie 
Grachten-Steenstraat. 
 

 
 
Op 22 oktober 1914, tijdens de slag aan 
de IJzer wordt hij overgeplaatst naar de 
hulptroepen van de Genie, 2e peloton van 
de 6e legerdivisie. De Belgische overheid 
heeft beslist dat de gehuwde mannen van 
de oudere lichtingen wordt overgeplaatst 
naar eenheden die achter het front 
logistieke activiteiten vervullen. 
 
Blijkbaar neemt de 30-jarige het niet zo 
nauw met de militaire discipline. Op 5 
juli 1915 wordt hij door de bataljons-
commandant bestraft met 8 dagen cachot 
wegens zijn afwezigheid tijdens 2 appels 
en bij het terugkeren naar zijn eenheid 
werd dronkenschap vastgesteld. 
 
Op 15 september 1915 komt hij van 
Auvours Drie weken later, op 4 oktober 
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1915 verhuist hij naar het Centre 
d'Instruction de Genie (MG), 3e bataljon 
te Ardres. 
 
Het gaat niet zo goed met zijn 
gezondheid. Op 22 augustus 1916 wordt 
hij opgenomen in de infirmerie en nadien 
hervat weer de dienst. Na wat 
overplaatsingen in 1916 en 1917 wordt hij 
op 17 juli 1917 overgebracht naar het 
sanatorium te Chambéry in de Franse 
Alpen. Hier overlijdt Petrus op 15 mei 
1918 aan de gevolgen van "tuberculose 
pulmonnarie". Hij wordt 2 dagen later 
begraven op het gemeentelijk kerkhof te 
Bassens in het departement Savoie (F). 
Hij laat een vrouw en 2 kinderen achter. 
 
 
 

 
 
Gemeentelijke begraafplaats te Bassens (F) 
 

Zijn overlijden wordt in het register van 
Zele ingeschreven in 1920 met de 
vermelding "Gestorven voor België". 
 
 

 
 
Hij ontvangt postuum het oorlogskruis 
met palm met KB van 31-10-1921. De 
overwinnings- en de herinneringsmedaille 
worden toegekend op 9 september 1922. 
 
Op 26 augustus 1922 worden hem volgens 
zijn legerdossier postuum 6 frontstrepen 
toegekend. 
 
Bron: 
 
Geboorteregister 1884 
Militieregister 1904 
Bevolkingsregister 1910-1920 
Overlijdensregister 1920 
Legerdossier nr. 6031014 
Bidprentje verzameling Freddy De Krijger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


