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Karel, want dat is zijn roepnaam, wordt 
geboren te Zele-Bakkerstraat op 21 
september 1899 als enige kind in het gezin 
van vlasbewerker Gustavus en Maria-
Ludovica Verhelst. Tussen 1911 en 1920 
woont het gezin te Huivelde waar ook een 
herberg wordt opengehouden. Als 
nieuweling rijdt Karel voor de eerste 
wereldoorlog enkele ronden in kermis-
koersen. 
 
Na zijn legerdienst in 1919, die hij volgens 
zijn stamboeknummer 135-59567 bij het 
regiment 1e Grenadiers te Brussel heeft 
vervuld, is hij jutewever en hij begint 
opnieuw te koersen. Op 8 juli 1925 treedt 
Karel te Lokeren in het huwelijk met 
Blanca-Antonia De Ridder (°1906). Ook 
zij kent iets van koersen. Het gezin woont 
in bij zijn ouders, die ondertussen naar de 

Kapellestraat zijn verhuist. Hier wordt hun 
enige kind Julina-Maria (°Zele 17-01-
1926) geboren. Vader Clapdorp overlijdt 
enkele maanden later te Zele op 20 juni 
1926. De weduwe verhuist met het jonge 
gezin naar de Bokslaarstraat te Lokeren. 
Na het overlijden van moeder op 26 
augustus 1929 keert Karel met vrouw en 
dochter terug naar de Kouterstraat te Zele. 
Hij heeft verschillende beroepen: 
jutewever, wielrenner, herbergier en fiets-
hersteller. 
 
Op 12 september 1933 verlaten de drie 
onze gemeente. Hun bestemming is de 
Leirenstraat te Wetteren en later naar de 
Kapellendries. Karel blijft beroepsrenner 
tot 1939. 
 

 
 



Ook onze "coureur" ontsnapt niet aan de 
mobilisatie van 1938 en 1939. Gezien zijn 
leeftijd, 40 jaar, wordt hij toegewezen aan 
het "Wachters van verkeerswegen en 
Inrichtingen". Dit concept is ontstaan in 
1937 en heeft als doel de vitale 
verkeerswegen en infrastructuur in het 
gebied achter de K.W.-stelling te helpen 
beveiligen. De wachters zijn een onderdeel 
van territoriale troepen in hun eigen 
woongebied en voeren daar statische 
bewakingsopdrachten uit om saboteurs en 
luchtlandingen te snel af te zijn. 
 

Het XIIde-bataljon van Karel wordt 
gemobiliseerd op 17 april 1940 te 
Dendermonde, Lokeren, Sint-Niklaas en 
Schellebelle. Op 20 april 1940, drie dagen 
na de oprichting, krijgt het bataljon de 
opdracht om de neutrale zone in Brussel te 
beveiligen. Op 10 mei staat Karel echter op 
wacht aan de Scheldebrug te 
Dendermonde. 
 

 
 

Rond vijf uur in de namiddag voeren 
Duitse duikbommenwerpers Junkers Ju 87 
of in de volksmond "Stuka's" een 
luchtaanval op de brug en omgeving. Een 
vrouw die enkele minuten voordien de 
soldaten nog wat voedsel had gebracht, 
zoekt beschutting achter een betonnen 
afsluitingsmuur. Door een bominslag is de 
vrouw echter onder het puin bedolven. 
Karel en zijn collega's snelden ter hulp. De 
Duitse vliegtuigen keerden voor een 
tweede maal terug en herhaalden hun 

acties. Karel werd dodelijk getroffen met 
nog vier andere soldaten. 
 

Karel wordt begraven te Dendermonde in 
graf nr. 78. Op 7 september 1940 wordt het 
stoffelijk overschot overgebracht naar de 
begraafplaats te Wetteren. 
 

 
 

De weduwe ontvangt later vanwege de 
overheid een vergoeding van 5000 frank. 
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