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Permentier Benedictus 
 
Soldaat 2de klas 
6e legerafdeling - 12de Artillerie 
 
Zele 3 januari 1890 
Nieuwpoort 25 mei 1918 
 

 
 
Benedictus wordt geboren als eerste kind 
in het gezin van de 25-jarige houthakker 
Petrus Permentier en de 30-jarige 
arbeidster Rosalie Dierick. Het gezin 
woont in de Stokstraat te Zele-Dries. 
 
Militie 
 
Op het ogenblik van de inschrijving in het 
militieregister 1910 woont Benoit in 
Manage, een gemeente in de buurt van La 
Louvière. De dienstknecht is 1,75 m groot 
en zijn kennis reikt verder dan lezen en 
schrijven. Vader woont met zijn gezin in 
de Elststraat en moeder is 5-tal jaren 
geleden overleden. Uit de marge in het 
register blijkt dat de militiaan wordt 
aangewezen voor de vestingartillerie te 
Antwerpen. Hij treedt in dienst op 1 
oktober 1910. Hij luistert naar het 
stamnummer 162/2624. 
 
1914 
 
Bij het uitbreken van de oorlog maakt 
Benoit deel uit van het 6e Artillerie met 
als garnizoen Brussel. Op 3 augustus slaat 
deze eenheid haar kantonnement op in 
de omgeving van Hamme-Mille. 
 
Bij de 1e uitval uit Antwerpen op 25 
augustus 1914 herovert de 6e 
legerafdeling Hofstade bij Mechelen en 
de bossen van Schiplaken. Onder Duitse 
druk dient men zich terug te trekken. 
 
Op 9 september start de 2de uitval uit 
Antwerpen. Het 6e bevindt zich te 
Werchter en rukt op langs Wakkerzeel 
naar Tildonk. Twee dagen later is er een 
Duitse aanval op Waalstraat-Kiep en op 
de hoeve van Borremaal. Gedurende 5 
uur wordt deze aanval afgeslagen. De 
legerafdeling wordt verplicht om zich 
terug te trekken achter de Demer. Op 13 
september trekt het volledige Belgische 

leger zich terug. Bij het beleg van 
Antwerpen eind september/begin oktober 
bezet de 6e legerafdeling de sector 
Schelde-Dijle. Op 29 september treedt 
het zwaar geschut in werking en op 5 
oktober wordt Sint-Amands even bezet. 
De 6e legerafdeling wordt op 6 oktober 
naar de linker Scheldeoever gestuurd om 
de verbindingslijnen van het 
terugtrekkend Belgisch leger te 
beschermen. Op 8 oktober is de 6e 
legerafdeling met enkele eenheden te 
Zele. Misschien was Benoit er met zijn 
artillerieafdeling bij.  
 
Half oktober 1914 bevindt de 6e 
legerafdeling zich in stelling te Merkem-
Boesinge. Hier staat ze in verbinding met 
Franse troepen. Op 18 oktober krijgt de 
6e legerafdeling het bevel om zich in 
tweede lijn op te stellen ten westen van 
Diksmuide. 4 dagen later voeren enkele 
linieregimenten een tegenaanval in de 
bocht van Tervate. Het 6e lijdt enorme 
verliezen. Eind november 1914 begint het 
eindeloos wachten.  
 
Benoit bevindt zich in het jaar 1915 in de 
sectoren Diksmuide, Fort Knokke tot 
Driegrachten, Steenstrate en terug naar 
Diksmuide 1915. Het jaar daarop neemt 
ze in het begin de kustverdediging voor 
haar rekening en vanaf 21 januari 
verhuist de 6e legerafdeling naar de 
sector Nieuwkapelle. Hier blijft Benoit 
tot 22 december 1916. Na een korte 
rustpauze vertrekt de eenheid naar de 
sector Steenstrate-Het Sas en blijft daar 
tot 3 mei 1917. Om de rest van het jaar 
terug de sector Nieuwkapelle te 
bewaken. Na tweede reorganisatie van 
het Belgisch leger in januari 1918 verhuist 
onze Zelenaar naar de sector Nieuwpoort. 
Zij lossen daar Franse troepen af. 
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Het militair dossier van Benoit 
Permentier ontbreekt te Evere of is 
spoorloos. 
 
Met de eerste grote hervorming van het 
Belgisch leger in december 1916 wordt 
het 6e artillerieregiment opgesplitst in 
een 6e artilleriebrigade bestaat uit het 6e 
artillerie en het 12e artillerie. Benoit 
wordt ingedeeld bij 12A. Deze eenheid 
bestaat uit 3 groepen lichte artillerie en 
1 loopgraafgroep (mortieren). Benoit 
behoorde tot III/A12, de 3e batterij. Deze 
laatste bedienden de houwitsers 120 
(zware artillerie). 
 
Op 25 mei 1918 wordt Benoit letterlijk 
uiteengereten door een obus. Hij heeft 
verwondingen aan het hoofd en een 
linkerarmbreuk. De soldaat 2e klas wordt 
op 27 mei begraven in De Panne, 
Duinhoek. Zijn lichaam vindt begin jaren 
'20 zijn uiteindelijke rustplaats op de 
Belgische Militaire Begraafplaats De 
Panne. 
 

 
 

B.M.B. De Panne 

Volgens de enige militaire gegevens die 
gevonden werd behoorde onze Zelenaar 
tot de 12e Artillerie, IIIe groep, 111e 
batterij. 
 
Zijn overlijden wordt bevestigd met een 
vonnis van de Rechtbank van 1e Aanleg te 
Dendermonde op 10 oktober 1924. Deze 
uitspraak wordt met akte nr. 203 in het 
register van overlijden van de gemeente 
Zele ingeschreven. 
 
Volgens zijn grafsteen heeft Benoit 
volgende medailles ontvangen: Orde van 
de Leopold II met palm, het Oorlogskruis, 
de overwinningsmedaille, de 
herinneringsmedaille en de vermelding 
M.M.F. 
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