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Theophiel wordt te Zele-Kouter op 7 
december 1909 om halfacht 's avonds 
geboren in het gezin van de 33-jarige 
haarsnijder Petrus-Gustavus en de 31-
jarige Cesarina-Josephina De Petter. Hij is 
het 3e kind van vijf die het gezin van de 
haarsnijder zal tellen. 
 
In 1929 wordt hij in het militieregister van 
onze gemeente vermeld. Op vrijdag 26 
oktober 1928 keurt het wervingsbureel 
hem "goed voor de dienst" en Theophiel 
vervoegt op 30 oktober 1929 het 1e 
carabiniers te Schaarbeek. Tijdens zijn 
dienstplicht overlijdt zijn vader te Zele op 
11 juni 1930. Enkele tijd na zijn afzwaai 
overlijdt ook zijn enige broer Cesar-
Josephus (°Z 1908 - +Zele 1931). 
 

Op 1 september 1939 is er de mobilisatie 
van het Belgisch leger naar aanleiding van 
de Duitse inval in Polen. Op 22 september 
wordt Theophiel bij de uitrol van fase D 
van het mobilisatieplan opgeroepen en 
vervoegt hij het 3e carabiniers in de Prins 
Boudewijnkazerne te Schaarbeek. Deze 
eenheid van 2e reserve is een ontdubbeling 
van het 1e regiment carabiniers en wordt 
samengesteld uit miliciens van de ouder 
klassen waartoe onze Zelenaar behoort. 
 

 
 
Het 3C zoals het 3e regiment Carabiniers 
wordt aangeduid vormt samen met het 39e 
Linieregiment en het 3e regiment 
Grenadiers de 18e Infanteriedivisie. Tot 3 
oktober 1939 verblijft Theophiel in het 
kamp van Beverlo. De dag nadien vertrekt 
het 3C naar kantonnementen in de 
omgeving van Waterloo, Eigenbrakel, 
Vezon, Callenelle en Antoing om aldaar 
verstevingswerken uit te voeren. 
 
Net voor het uitbreken van de oorlog 
arriveert Theophiel op 7 mei 1940, na een 
mars van Antwerpen over Malle en 
Vorselaar, in Turnhout. Zijn eenheid neemt 
een stelling in achter het kanaal Dessel-
Turnhout-Schoten. 
 
Onder de hevige Duitse druk dient het 
Belgische leger zich richting de kust terug 



te trekken. Op 28 mei 1940, de dag van de 
capitulatie, bevindt Theophiel zich in het 
gebied tussen Oostkamp en Brugge. Hij 
heeft deze eerste periode van de 
wereldoorlog overleeft. 
 
Na een mogelijke korte gevangenschap 
mag de Belgische soldaat naar het bezette 
Zele terugkeren. 1942 is voor het gezin een 
noodlottig jaar. Op 22 juni overlijdt zijn 
zuster Magdalena (°Zele 1911) te Sint-
Niklaas en dag nadien verlaat moeder 
Cesarine te Zele het Aardse paradijs. 
Mogelijks werd het deze vrouw allemaal 
teveel. 
 
Theophiel, die in de Magdalenaweg op de 
Kouter woont, is mogelijks begin de jaren 
40 zijn werk als haarpluizer kwijt geraakt 
en de Duitsers zijn dan volop bezig om 
arbeiders vrijwillig naar Duitsland te 
lokken. De werkweigeraars worden 
opgepakt en verplicht naar Duitsland 
gestuurd. Onze Zelenaar wordt opgepakt 
en een tijdje in het kamp van Jabbeke 
opgesloten om vervolgens naar het 
concentratiekamp van Buchenwald 
(Weimar) te worden overgebracht. Daar 
worden onder andere de haren van de 
gevangenen gebruikt om vilt en textiel van 
te fabriceren. Een stiel dat Theophiel kent. 
 
Onze Zelenaar heeft de bevrijding van het 
kamp op 11 april 1945 niet meer mogen 
meemaken. Hij bezwijkt volgens zijn 
bidprentje te Buchenwald op 25 januari 
1945. De officiële datum zou 11 januari 
zijn. 
 
Zijn zussen Philomena (°Zele 1904) en 
Rosalia (°Zele 1914) hebben hun hele 
leven deze zware beproevingen binnen de 
familie moeten dragen. 
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