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Van den Abbeele Julius 
 
Soldaat 2de klas 
4e legerafdeling - 8ste linieregiment 
 
Zele 9 januari 1893 
Grembergen 7 oktober 1914 
 
 
 
Julius Van den Abbeele werd als 5de 
levende kind geboren te Zele-Kamershoek 
op 9 januari 1893. Vader Petrus-
Franciscus (°Zele 1851) was vlaskoopman 
en moeder Coleta Van de Velde (°Zele 
1858) hield een herberg open. 
 
Militie 
 
In 1913 werd Julius 20 jaar. Volgens de 
militiewet diende hij een persoonlijke 
legerdienst te vervullen. De militieraad 
bevond de landbouwersgast geschikt en 
duidt hem aan om dienst te doen bij het 
8e linieregiment, 3e bataljon, 1ste 
compagnie. Julius was 1,760m groot en 
zijn kennis reikte verder dan lezen en 
schrijven. Hij vervult zijn legerdienst te 
Vilvoorde. Hij heeft stamnummer 
108/57509. 
 
1914 
 
Op 28 juli wordt Jules opgeroepen en Op 
1 augustus vervoegt hij zijn regiment in 
een kazerne te Laken, waar het depot is 
geïnstalleerd. Het 8e linieregiment wordt 
ingezet tussen de forten van de 
versterkte vestiging te Namen. Het 8ste 
linie neemt de 4e sector voor haar 
rekening te noordoosten van Namen, op 
de linkeroever van de Maas. Op 3 
augustus komt Jules aan te Rhisnes. Twee 
dagen later wordt het bataljon verplaatst 
naar Sclayn-Sclaigneaux in de nabijheid 
van Andenne. Het houdt de wacht op 
beide oevers van de Maas tussen Andenne 
en Sclaigneaux. Pas op 11 augustus is er 
enige actie. Er wordt een peleton van het 
3e bataljon naar Bierwart gestuurd om de 
vijand te verdrijven. 
 
Op 15 augustus blijft het 3e bataljon de 
bruggen te Andenne en te Seilles 

bewaken. De mitrailleurs van de brigade 
worden verdeeld tussen deze 2 plaatsen. 
 
De Versterkte Stelling Namen wordt door 
de Duitse artillerie zwaar bestookt. Op 23 
augustus kunnen de overblijvende 
troepen van de 4de legerafdeling via een 
corridor Frankrijk bereiken. Na een tocht 
door Frankrijk wordt zij via de Noordzee 
opnieuw te Oostende en Zeebrugge aan 
Belgische wal gezet. De 4de legerafdeling 
hergroepeert begin september te Kontich, 
Edegem en Oude God. Zij wordt bij de 2e 
uitval uit Antwerpen (9-13 september) in 
reserve gehouden en zal zich verzamelen 
ten zuiden van Putte (Mechelen) en een 
bataljon uitsturen naar het brughoofd te 
Muizen. 
 

 
 
Op 16 september is er een 
verrassingsaanval van de Duitsers te 
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Dendermonde. Generaal Michel, 
bevelhebber van de 4de legerafdeling, 
ontvangt het bevel om Dendermonde te 
verdedigen. Jules komt in een voor hem 
gekende streek terecht. De Duitsers 
verlaten na een paar dagen 
Dendermonde, maar niet voor lang. 
 
Op 25 september bezet de 4de legerdivisie 
onze streek. Het 8ste linie van Jules heeft 
als kantonnement Zogge, Hooigat, 
Ekelbeke, Ardoystraat en Rodendries. De 
dag nadien wordt een bataljon van het 
8ste over de Schelde gestuurd om 
eventueel vijandige troepen op de linker 
Denderoever te Oudegem en Gijzegem 
aan te vallen. De 2 andere bataljons 
blijven in reserve op de linker 
Scheldeoever. In de nacht van 27 op 28 
september blijven 2 bataljons in reserve 
in de nabijheid van de baan van 
Waasmunster naar Dendermonde, terwijl 
1 bataljon zich naar de Bosstraat te 
Kastel begeeft. 
 

 
 
De Duitse troepen naderen Dendermonde 
en de incidenten nemen toe. De brug te 
Dendermonde wordt in de nacht van 1 op 

2 oktober opgeblazen. Onder andere 2 
bataljons van het 8e linie moeten de 
sector tussen Zele-Dijk en Terkillen 
(Grembergen-Moerzeke) verdedigen. Het 
blijft enigszins rustig tot 4 oktober. De 
Duitsers besluiten hun aanval te 
concentreren op de brug te Schoonaarde, 
maar laten niet na de streek te noorden 
van Dendermonde regelmatig met 
artillerievuur te bestoken. De nacht van 6 
op 7 oktober is betrekkelijk kalm. Tijdens 
de dag ondergaat het 8ste linie een zwaar 
bombardement te Grembergen waarbij 
Jules dodelijk wordt getroffen. 
 

 
 
Hij wordt begraven te Grembergen en 
later overgebracht naar de Stedelijke 
begraafplaats te Dendermonde. 
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