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Van Avermaet Camiel 
 
Soldaat 2de klas 
6e legerafdeling - 2de carabiniers 
 
Zele 25 januari 1893 
Sint-Joris 9 juni 1918 
 

 
 
Camiel Van Avermaet wordt als 2e kind 
geboren in het gezin van vlasbewerker en 
herbergier Isidorus en Maria-Adelina Roels 
te Zele-Hoek op 25 januari 1893. 
 
Militie 
 
Eind 1912 schrijft Kamiel zich in het 
militieregister in. Volgens zijn 
militiefiche heeft de landbouwersknecht 
een rond, getaand gezicht, een normaal 
voorhoofd, een gewone neus en mond. De 
kin is rond. Hij heeft licht bruine ogen en 
zwart haar. Op de linker wang heeft hij 
een litteken. Hij is 1,645 m groot, weegt 
63 kg en zijn borstomtrek bedraagt 87 
cm. Zijn kennis reikt verder dan lezen en 
schrijven.  
 

 
 
Hij wordt op 7 augustus 1913 ingelijfd en 
in actieve dienst opgenomen op 16 
september 1913 bij de 2e carabiniers en 
ontvangt het stamnummer 132/953. Met 
kerst en Nieuwjaar 1914 verblijft hij 
enkele dagen te Zele. Hij heeft nog 2 

maal verlof: van 11 april tot 17 april en 
van 5 juli tot 11 juli 1914. 
 
1914 
 
Op 1 augustus vervoegt hij de 2e 
carabiniers, 1e bataljon, 3e compagnie te 
Brussel op de Daillyplaats. 
 
Nadat de eenheid in de omgeving van 
Grez-Doiceau heeft gekantonneerd, 
neemt Kamiel op 25 augustus vanuit 
Borsbeek deel aan de 1e uitval uit 
Antwerpen. De bestemming is het front 
Hofstade-Schiplaken. Net voor de 2e 
uitval worden de carabiniers per spoor 
naar Heist-op-den-Berg vervoerd. Op 11 
september zijn er aanvallen te Tildonk en 
op het front Wolvenhoek-Hambos. Hier 
verliest vooral de zustereenheid, de 4e 
karabiniers, heel wat verliezen. 
 
Begin oktober wordt het regiment ingezet 
te Hingene en daarna verdedigt ze de 
sector Duffel-Lier. Tijdens de nacht van 5 
op 6 oktober neemt zij deel aan een 
tegenaanval. Nadien wordt ze 
teruggetrokken op de linker Scheldeoever 
om de aftocht van het veldleger te 
beschermen. Vanaf 8 oktober sluit de 6e 
legerafdeling aan bij het terugtrekkend 
leger. 
 
Half oktober neemt ze haar stellingen in 
op de lijn Merkem-Boezinge en staat ze in 
verbinding met de Franse territoriale 
troepen. 
 
Op 18 oktober krijgt de eenheid van 
Kamiel het bevel om de omgeving 
Noordschote-Boezinge te verlaten en zich 
in 2e lijn op te stellen ten westen van 
Diksmuide. 4 dagen later wordt de 
eenheid bij een tegenaanval ingezet in de 
bocht van Tervate om de doorgedrongen 
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Duitsers terug te dringen. Na de Slag aan 
de IJzer kan de Heilige Wacht beginnen. 
 
Op 22 april 1915 trachten de Duitsers te 
Steenstrate het front te doorbreken door 
het gebruik van stikgassen. De divisie van 
Kamiel houdt wacht in deze sector. 
Onder andere de 2e Carabiniers vangen 
deze poging op. Eind juni 1915 mag de 6e 
legerafdeling een 5-tal weken uitrusten 
aan de kust. 
 
Begin september 1915 wordt hij ziek 
(darmontsteking). Hij wordt op 4 
september 1915 gedurende 4 dagen in het 
hospitaal opgenomen. Nadien keert hij 
naar zijn eenheid terug in de sector 
Diksmuide. 
 
Op 28 februari biedt hij zich bij de 
infirmerie van de 6e legerdivisie. Hij 
verblijft hier tot 8 maart 1916. Het vlot 
blijkbaar niet met de gezondheid. Op 20 
april wordt hij met een lichte bronchitis 
ten gevolge onderkoeling in het hospitaal 
opgenomen. Hij verblijft hier tot 6 juli 
waarna hij naar het Centre d'Instruction 
des Anciens Militaire wordt overgeplaatst. 
Na een revalidatie periode van een 
maand keert hij op 9 augustus naar zijn 
eenheid terug. Deze bewaken de sector 
Nieuwkapelle. 
 

 
 

Op 3 juli 1917 wordt hij enkele dagen 
overgeplaatst naar het vervoerskorps van 
de 6e legerafdeling. Hier blijft tot 16 juli. 
In de loop van 1917 wordt hij een 14-tal 
ingedeeld bij de bagagedienst van zijn 
legerdivisie om op 2 december 1917 terug 
te keren naar zijn eenheid in de sector 
Nieuwkapelle. 
 
Op 1 januari 1918 maakt het 2e 
carabiniers deel uit van de 6e 
infanteriedivisie. Vanaf 8 februari bezet 
Kamiel met zijn eenheid de sector 
Nieuwpoort. 
 
Tijdens een opdracht wordt hij op 9 juni 
1918 dodelijk getroffen door 
obusscherven te Sint-Joris. Twee dagen 
later wordt hij begraven in De Panne 
(Duinhoek). 
 

 
 
Pas op 12 januari 1920 wordt hem 
postuum de medaille ridder in de orde 
van Leopold II met palm en het 
oorlogskruis toegekend. Voor zijn 
deelname aan de Slag aan de IJzer in 
oktober 1914 ontvangt hij de 
IJzermedaille op 7 januari 1920. Voor de 
overwinnings- en herinneringsmedaille 
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dient er te worden gewacht tot 3 
november 1923. 
 

 
 
Het bidprentje vermeldt een foutieve 
plaats en datum van overlijden en plaats 
van begraven. 
 
Voor zijn inzet ontvangen de ouders 3525 
frank. Voor de 47 maanden front worden 
hem 6 frontstrepen toegekend, waarvoor 
de familie eveneens een financiële 
tegemoetkoming ontvangt. 
 
Met een vonnis van 30 oktober 1924 
wordt zijn dood officieel op 12 november 
ingeschreven in het overlijdensregister 
van de gemeente Zele. In de linker kolom 
wordt in rood vermeld "Gestorven voor 
België" 
 
Bron: 
 
Geboorteregister 1893 
Militieregister 1913 
Overlijdensregister 1924 
Legerdossier nr. 2368351 
Bidprentje verzameling Freddy De Krijger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


