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Van Assel Augustinus 
 
Soldaat 2de klas 
5e legerafdeling - 1ste Linieregiment 
 
Zele 6 januari 1894 
Kaaskerke 20 juni 1915 
 

 
 
Augustinus Van Assel wordt geboren te 
Zele-Kouter op 6 januari 1894 als 3e kind 
van vijf in het gezin van fabriekwerker 
Leopold en Clementina-Isabella Rombaut. 
Later verhuist de familie naar de 
Lokerenbaan. 
 
Carolus-Ludovicus-Cesar (°Zele 29-09-
1891), de broer van August, werd 
eveneens gemobiliseerd. Hij is van de 
lichting 1911 en vervulde zijn dienst bij 
het 6de artillerie. Gelukkig voor de familie 
keert hij heelhuids terug of het menselijk 
leed was nog veel groter geweest. 
 
Militie 
 
Zoals bij militiewet voorzien biedt de 20-
jarige jutewever zich voor inschrijving op 
het gemeentehuis aan. Uit het 
militieregister 1914 blijkt dat August 1,68 
m meet en zijn kennis verder reikt dan 
lezen en schrijven. Hij wordt ingedeeld 
bij het 13e linieregiment. 
 
1914 
 
De nieuwe miliciens dienen zich op 15 
september 1914 bij hun eenheid aan te 
bieden. Gezien ondertussen de oorlog is 
uitgebroken wordt dit met een week 
verlaat. Op 23 september 1914 begeeft 
de zakgoedwever zich naar Kontich. Hij 
krijgt het stamboeknummer 101/61338. 
Totaal onervaren wordt hij op 3 oktober 
1914 naar het opleidingscentrum van de 
4de legerdivisie in het Franse Caen 
gestuurd. Vervolgens krijgt hij nog 
militair onderricht in het camp van 
Auvours, eveneens in Frankrijk. Op 24 
april 1915 wordt hij overgeheveld naar 
het 1ste linieregiment, 4de bataljon, 2de 
compagnie. Hij wordt ingezet in de sector 
Diksmuide. De 5e legerafdeling bewaakt 
deze sector sinds 14 februari 1915. 

Van 19 tot en met 21 juni 1915 veroveren 
Belgische troepen terrein ten 
noordwesten van Diksmuide. Tijdens deze 
gevechten sneuvelt Augustinus op 20 juni 
1915 in de buurt van Diksmuide. Hij 
wordt begraven op het militair kerkhof 
van Kaaskerke, graf nr. 106. Later wordt 
hij overgebracht naar de Belgische 
Militaire Begraafplaats De Panne, 
grafnummer 173 (Blok N - 195). 
 
 

 
 
 
Zijn sneuvelen wordt aangekondigd in 
nummer 8 het Zeels Soldatenblad, 
jaargang 1916 dat achter het front wordt 
verspreid. 
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Ter gelegenheid van zijn overlijden wordt 
te Zele een herdenkingsprentje 
uitgegeven. 
 
Met het Koninklijk Besluit nr. 4590 van 20 
april 1917 wordt hem postuum het 
ereteken Ridder in de Orde van Leopold II 
met palm toegekend. Het Oorlogskruis 
met palm volgt op 5 mei 1917. Pas op 27 
november 1922 worden de eremetalen 
overhandigd aan zijn moeder-weduwe. 
 
Voor zijn 5 maanden inzet aan het front 
wordt de familie 375 toegekend. Voor de 
5 maanden achter het front slechts 2500 
frank, of een totaal van 625 frank.  
 
Zijn dood wordt op 12 november 1924 
met aktenummer 212 in het register van 
overlijden ingeschreven. Dit op basis van 
een vonnis de rechtbank van 1e aanleg te 
Dendermonde van 14 oktober 1924. 
 
 
 
 

Bron: 
 
Gemeentearchief Zele 
Militieregister 1914 
Legerdossier nr. 3447860 
Bidprentje Freddy De Krijger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


