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3e legerafdeling - 4de jagers te voet 
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Gustavus-Alphonsus Van den Abbeele 
wordt geboren te Zele-Zandberg op 20 
maart 1892 als 4de kind en 1ste zoon in het 
leurdersgezin van Leopoldus en Maria 
Waterschoot. Het gezin telt 6 kinderen. 
 
Militie 
 
In 1912 wordt Gustaaf 20 en moet hij zich 
verplicht inschrijven in het militie-
register. De katoenwever is 1,592 m en 
beheerst het lezen en schrijven. Hij heeft 
een lang gezicht met een vooruitstekende 
kin en een kromme neus. De kleine mond 
heeft dikke lippen. Gustaaf heeft helder 
blauwe ogen en blond haar. De huid is 
getaand. Volgens het medisch rapport is 
er iets met zijn oorlellen. 
 
 

 
 
Hij wordt op 21 februari goedgekeurd en 
treedt op 1 oktober in actieve dienst bij 

het 1ste regiment jagers te voet en 
luistert voortaan naar stamnummer 1292. 
Op 30 december 1913 wordt hij met 
onbepaald verlof naar huis gestuurd. 
Tussen 5 mei 1914 en 14 mei 1914 wordt 
hij opnieuw in zijn regiment verwacht 
voor een korte opfrissing van zijn 
militaire kennis. 
 
1914 
 
Op 30 juli 1914 ontvangt Gustaaf zijn 
oproepingsbrief en 2 dagen later 
vervoegd hij zijn regiment. Gezien het 
groot aantal rekruten wordt zijn regiment 
opgesplitst in het 1ste en het 4de Jagers te 
Voet. Beide regimenten zullen tijdens de 
oorlog steeds zij aan zij opereren. 
Gustaaf wordt gezien zijn militieklas 1912 
ingedeeld bij het 4de, 1ste bataljon, 3de 
compagnie. 
 
Het 1ste en 4de regiment dat deel uitmaakt 
van de 15de Gemengde Brigade van de 4de 
Legerafdeling is bij aanvang van de oorlog 
gedetacheerd te Hoei en wordt op 5 
augustus ter versterking van de 3de 
Legerafdeling naar Luik gestuurd, waar 
het te Fragnée verzameld. Op 6 augustus 
neemt het deel aan de gevechten rond 
het gehucht “Les Communes” en rond 
half elf krijgt het bevel terug over de 
Maas te trekken. Na de terugtocht wordt 
het regiment van Gustaaf voorgoed bij de 
3de Legerafdeling gevoegd. 
 
Het 4de jagers te voet neemt deel aan de 
uitvallen uit Antwerpen. 's Avonds op 6 
oktober ontvangt de 3de legerafdeling 
het bevel om zich op linker Scheldeoever 
terug te trekken. 
 
Op 11 en 12 oktober heeft het 4de jagers 
te voet rust te Lombardsijde. Op 13 en 14 
oktober wordt het regiment ingezet om 
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verdedigingswerken te Sint-Pieters-
Kapelle uit te voeren en loopgraven aan 
te leggen van Schore naar 
Schoorbakkebrug. Na deze activiteit 
begeven zij zich richting Diksmuide waar 
het regiment bivak houdt te Kaaskerke. 
Tot 19 oktober blijft de 3de legerafdeling 
in reserve. 
 
Op 20 oktober wordt het 4de Jagers te 
Voet ter beschikking gesteld van de 2de 
legerafdeling waar ze ten oosten van 
Oost-Duinkerke wordt ingezet. Het 1ste 
bataljon, waartoe Gustaaf behoort, komt 
op 23 oktober onder leiding van de 1ste 
legerafdeling en nemen positie in langs 
de weg Nieuwpoort-Pervijse waar het 
 
Op 24 oktober voert het regiment van 
Gustaaf een aanval uit richting 
Schoorbakke ten westen van de 
Blauwvoetbrug. De Duitsers antwoorden 
met een zware tegenaanval en het 1ste 
bataljon lijdt enorm veel verliezen, maar 
trekken zich ’s avonds terug tot aan 
Schoorbakkebrug. De dag nadien volgt 
opnieuw een hevige Duitse 
artilleriebeschieting. Het 4de regiment 
Jagers te Voet wordt afgelost door het 
1ste. 
 
Op 29 oktober tot 8 december 1914 wordt 
de sector Boitshoeke – Pervijse bewaakt 
en van 20 december tot 29 december de 
sector Pervijse – Berkelhof. 
 
Tijdens de IJzerslag raakte de toren van 
de kerk van Oud-Stuivekenskerke zwaar 
beschadigd door Duitse artillerie-
granaten. Toen de toestand er voor de 
Belgen hopeloos uitzag en zich tot de 
achter de spoorweg Diksmuide-
Nieuwpoort hadden teruggetrokken, 
installeerden de Duitsers er aanvankelijk 
een uitkijkpost. Door de onderwater-
zetting zagen de Duitsers zich 
genoodzaakt zich oostwaarts terug te 
trekken. De toren stond echter op een 
eilandje en een Belgische patrouille 
ontdekte dat deze verlaten was. 
 
Op 3 november wordt er een voorpost 
ingericht. Op 23 november installeert 
men er een grote wachtpost tussen de 

muren van een stukgeschoten gebouw bij 
de toren. Deze “Grand Garde 1”, ook wel 
“Grand Garde Sud” geheten wordt één 
van de 4 grote wachtposten aan Belgische 
zijde. 
 

 
 
Gustaaf sneuvelt op 26 december 1914 te 
Oud-Stuyvekenskerke. De begraafplaats 
van de katoenwever is tot op heden 
onbekend. 
 
In 1922 ontvangt hij postuum het “Kruis 
van Ridder in de orde van Leopold II met 
palm” en het “Oorlogskruis”. De 
“IJzermedaille” wordt hem verleend in 
1923 en in 1925 volgen nog de 
“Overwinnings-“ en de “Herinnerings-
medaille”. 
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