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Van den Abbeele Isidorus-Prosper 
 
2de Kapitein 
2e legerafdeling - 2de, 8ste en 14de artillerie 
 
Zele 31 januari 1891 
Calais (F) 2 november 1918 
 

 
 
Isidorus-Prosper wordt te Zele op 31 
januari 1891 als 2e zoon geboren in het 
gezin van de 26-jarige Victor-Lodewijk 
Van den Abbeele en de 24-jarige Maria-
Ludovica Van Langenhove. Vader is 
koperslager en moeder maakt kleren. Het 
gezin woont in de Oudburgstraat. 
 
Militie 
 
Op het ogenblik dat hij door zijn vader in 
juni 1910 in het "militieregister 1911 van 
Zele" wordt ingeschreven is Isidore 
student te Gent. Dit is heel uitzonderlijk 
in die tijd. De student wordt is 1,70 m 
groot en zijn kennis reikt verder dan 
lezen en schrijven. 
 
Als 19-jarige engageert hij zich op 21 
december 1910 als beroepsvrijwilliger. 
Hij wordt voor een militietermijn 
ingelijfd bij de vestingartillerie van de 
versterkte vesting te Antwerpen. Fort 5 
te Edegem wordt zijn nieuwe thuis. 
 
Met Nieuwjaar 1911 ontvangt hij de graad 
van brigadier (korporaal). Het leger lijkt 
hem te bevallen. Op 24 oktober 1911 
wordt hij, op basis van een ministerieel 
besluit dat leerlingen aanwerft, aanvaard 
voor de militaire school. Wordt hier de 
artillerieschool van Brasschaat-Polygoon 
bedoeld? Op 14 november wordt hij 
benoemd tot de graad van "maréchal des 
logis" (sergeant). Hij komt in de militaire 
school aan op 17 november 1911. 
Sergeant Van den Abbeele, stamnummer 
15847, heeft voor een actieve dienst van 
2 jaar getekend. 
 
Het gaat vooruit. Onze Zelenaar wordt bij 
een koninklijk besluit van 20 december 
1913 bevoprderd tot onderluitenant bij 
de infanterie en ingelijfd bij het 2e 
artillerieregiment, 1e groep. Deze 
eenheid maakt deel uit van de 2e 

legerdivisie met als garnizoen Antwerpen. 
Groep 1 bestaat uit 3 batterijen: de 28ste, 
29ste en 30ste batterij met als uitvalsbasis 
Beverlo (Leopoldsburg). 
 
1914 
 
Op 31 juli 1914 ontvangt onderluitenant 
Isidore-Prosper Van den Abbeele een 
marsbevel van de artillerieschool te 
Brasschaat-Polygoon om zijn eenheid te 
vervoegen. Op 1 augustus komt hij aan. 
Het 2e artillerieregiment heeft haar 
eigenlijke garnizoen te Lier. Op 4 
augustus neemt de 2e legerdivisie haar 
positie in de streek van Leuven in. 
Aanvankelijk blijft alles rustig... 
 
Tijdens de 1e uitval uit Antwerpen op 25 
en 26 augustus onderscheidt het 2e 
artillerieregiment (2A) zich in de 
gevechten te Wespelaar en Tildonk. 
 
Op 8 september start de 2e uitval uit 
Antwerpen. Isidore-Prosper vertrekt om 
21u00 vanuit het kantonnement te 
Wommelgem en rijdt met zijn eenheid 
naar Lier. De 1e groep houdt halt op de 
weg van Lier naar Aarschot, vlakbij 
Koningshooikt. Om half vier 's nachts 
wordt de mars hervat richting Leuven. 
Om 21u00 komt onze Zelenaar aan ten 
noorden van Wezemaal. Het 
artillerieregiment kantonneert op de 
weg, het personeel blijft bij de stukken 
en de paarden. Op 10 september worden 
zij in steun gezet van het 6e en 26e 
linieregiment met bestemming Wijgmaal 
en Putkapel. De dag nadien trekt de 1e 
groep van de 2e artillerieregiment naar 
Wezemaal. De streek wordt opnieuw 
verlaten via Betekom, Begijnendijk en 
Koningshooikt. 
 
Hier maakt het 2A haar verdienstelijk te 
Wezemaal en Putkapel. 
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Op 28 september neemt de 2e 
legerafdeling de verdediging van de 
sector tussen het Fort "Sint-Katelijne-
Waver" en het Fort "Koningshooikt" waar.  
3 Dagen later moet de legerafdeling zich 
echter terugtrekken over de Nete. 's 
Morgens op 2 oktober neemt de 1e groep 
stelling ten zuiden van Berghoef. De 
tegenaanval mislukt. De Duitse druk is 
enorm. Achteruit is de boodschap. Op 6 
oktober is Isidore zijn eenheid reserve bij 
Lint en de dag nadien bevindt ze zich te 
Kiel. Op 7 en 8 oktober krijgt de divisie 
het bevel om de versterkte vesting 
Antwerpen te verdedigen terwijl de 
terugtocht van het Belgisch veldleger 
richting de Westhoek start. 
 
In de loop van 8 en 9 oktober verlaat de 
2e legerafdeling haar garnizoenstad via 
pontons over de Schelde aan het Steen en 
te Burcht. De aftocht verloopt over 
Zwijndrecht, Beveren, Vrasene, Moerbeke 
en zo richting Zelzate. Deze terugtocht 
naar de IJzer wordt aangevat in een 
pikdonkere nacht, het marcheren voor de 
uitgeputte infanterietroepen verloopt erg 
moeizaam. Bovendien zijn alle wegen 
eivol met vluchtende burgers uit onze 
omgeving. Moerbeke ligt, nadat de 
Duitsers de Schelde te Berlare zijn 
overgestoken, onder vijandelijk vuur. De 
marswegen worden omgelegd via de 
dijken. De 2e legerdivisie bereikt 's 
morgens op 10 oktober het kanaal Gent-
Terneuzen te Zelzate. In de namiddag 
bereikt het Eeklo. Het I/2A kantonneert 
te Maldegem. De bereden troepen 
waartoe de eenheid van Isidore behoort, 
zetten hun tocht op 11 oktober verder. 
Op het einde van de dag logeert Isidore 
te Klemskerke. De artillerie-eenheden 
van de 2e legerdivisie maken de balans op 
van de verliezen aan personeel, paarden 
en materieel. Er volgt een reorganisatie. 
De 1e groep van het 2e Artillerieregiment 
dat behoorde tot de divisietroepen wordt 
nu de artilleriegroep 5A van het 5e en 25e 
linieregiment. Op 12 oktober komt de 
Zelenaar te Veurne aan. Op 14 oktober 
stelt de groep zich volledig verdekt op in 
het bos langs de spoorlijn naar 
Nieuwpoort-Bad. 1 batterij moet de weg 
Nieuwpoort-Oostende beschieten, de 
overige 2 batterijen nemen het strand en 
de duinen voor hun rekening. 
 

Op 15 oktober tot 1 november worden de 
batterijen van het 2e artillerieregiment 
ingezet in de sector "Nieuwpoort - Sint-
Joris" met als hoogtepunt de beschieting 
van de Duitse stelling op 20 en 21 
oktober. Op 30 oktober heeft het 2e 
Artillerieregiment nog 60 granaten. De 
"Slag aan de IJzer" eindigt gelukkig op 1 
november 1914. In november neemt de 2e 
legerdivisie de bewaking van de sector 
Ramskapelle voor haar rekening. 
 
De "Heilige Wacht" kan begin 1915 
beginnen. Isidore bevindt zich met de 2de 
legerdivisie achtereenvolgens in volgende 
sectoren of zones: 
 

Nieuwkapelle-Lo (12-01-15 - 21-02-16), 
 

Legerreserve (22-02-16 - 28-02-16 
 

Noordschote-Driegrachten (01-03-16 - 17-
01-17),  
 

Legerreserve (18-01-17 - 22-02-17) 
 

Diksmuide (23-02-17 - 30-06-17), 
 

Legerreserve (01-07-17 - 21-07-17) 
 

Aanvalsector (km-paal 15 van de IJzer tor 
Driegachten (22-07-17 en 13-11-17) 
 

Legereserve (14-11-17-18-12-17) 
 

Ramskapelle-Pervijze-Oud- 
 

Stuivekenskerke (17-12-17 - 21-05-18), 
 

Legerreserve (22-05-18 - 28-05-18) 
 

Nieuwkapelle (29-05-18 - 19-06-18) 
 

Boezinge-Brielen (20-06-18 - 18-08-18) 
 

Ramskapelle-Pervijze (19-08-18 - 27-09-18. 

 
Isidore wordt op 8 oktober 1915 (nr. 
2988) tot luitenant van de artillerie 
benoemd. Op 19 januari 1916 wordt onze 
luitenant toegewezen aan de 2e 
artillerieregiment (2A). 
 
Op 20 december 1916 volgt er een eerste 
reorganisatie bij het veldleger. De 2e 
artilleriebrigade bij de 2e legerdivisie 
bestaat uit enerzijds het 2e 
Artillerieregiment (2A) (2 groepen lichte 
artillerie en 1 zware batterij) en het 
nieuwe 8e Artillerieregiment (8A) (2 
groepen van het 2A en een groep 
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"Houwitsers 105" en 1 loopgravengroep). 
Dit laatste is nieuw. 
 
Op 25 augustus 1917 wordt lt Van den 
Abbeele van 2A naar 8A overgeplaatst. 
Tussen 17 december 1917 en 24 januari 
1918 volgt onze Zelenaar de cursus voor 
"kapitein van de artillerie". Hij krijgt op 
25 januari 1918 te Onival (Franrkijk) de 
beoordeling "geschikt voor bevelvoering 
over een batterij artilleriestukken ". Op 
dat ogenblik is hij nog ingedeeld bij het 
8e artillerieregiment. Op 26 maart 1918 
volgt zijn benoeming tot 2e kapitein en 
kan hij in principe het bevel voeren over 
een batterij. 
 

 
 
2e kapitein Isidore-Prosper Van den Abbeele 

met 7 frontstrepen  
(foto na 4 augustus 1918) 

 
Door nieuwe hervormingen binnen het 
leger wordt in januari 1918 het 14e 
artillerieregiment op divisieniveau 
toegevoegd aan de 2e legerafdeling. Het 
14A was reeds in 1916 gevormd en 
bestaat uit een groep "Kanons 105 L". De 
"L" staat voor long of lange loop. 

Vanaf 5 april 1918 wordt Isidore bij het 
14e artillerieregiment, 1e groep (Z 30), 2e 
batterij (105 long) ingedeeld. Net voor 
zijn inlijving bij het 14A had deze 
eenheid op 16 en 17 maart deelgenomen 
aan de gevechten te Reigersvliet en 
Ooststuivenskerke. 
 
In september 1918 bevindt het 14A zich 
voor Diksmuide. Het ondersteunt de 
verovering van Esen. De 3 groepen 
waaruit het 14e A is opgebouwd trekken 
in oktober de IJzer over en nemen deel 
aan de achtervolging van de 
terugtrekkende Duitse troepen. De 1e 
batterij van de kanons 105 L werd ter 
beschikking gesteld van de 
Cavaleriedivisie. Maar waar is de 2e 
batterij van Isidore ingezet? 
 
Tijdens het eindoffensief, op 23 oktober 
1918, wordt 2e kapitein Isidore-Prosper 
Van den Abbeele te Zomergem ziek. De 
diagnose luidt "Maladie a caractère 
épidémique" Hij wordt voor verzorging 
overgebracht naar het Belgisch Militair 
Hospitaal "Porte de Gravelines" te Calais 
(Frankrijk) waar hij op 25 oktober 
arriveert. 
 
Ondanks de medische zorg overlijdt hij op 
2 november 1918 om half twee aan de 
gevolgen van de "grippe infectieuse 
bronchopneunimie (Spaanse griep)" te 
Calais (Fr). Zijn naam wordt niet 
opgenomen in overlijdensregister. Het 
lichaam wordt op 5 november 1918 om 9 
uur 's morgens in het graf nr. 1/6/2 
begraven. Een kwartier eerder was er nog 
een afscheidsmoment in het mortuarium 
van het Belgisch Militair Hospitaal. 
 
 
Heldendaden, medailles en vergoedingen 
 
Op 11 juli 1916 wordt in het dagorder een 
melding gemaakt van het moedig gedrag 
van Isidore-Prosper. Op 6 juli 1916 toen 
zijn sectie een zwaar Duits 
bombardement onderging, bleef het 1ste 
stuk (kanon) van de batterij maar 
schieten totdat het stuk buiten werking 
werd gesteld door vijandelijk vuur. Dit 
ondanks er 3 van de bedieners gewond 
waren.  
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B.M.B Calais 
 
Het oorlogskruis heeft hij ontvangen op 
16 november 1917 voor de moed en de 
inzet die hij getoond heeft in de loop van 
zijn lang verblijf aan het front. (KB 11-
05-1918).  
 
Verder ontvangt vader Victor nog de 
Overwinningsmedaille op 5 september 
1919 en de herinneringsmedaille op 23 
oktober 1919. Het IJzerkruis ontvangt hij 
postuum met KB 29-11-1920 (8400bis). 
 
Op 27 februari 1924 wordt er beslist dat 
hem geen Ridderkruis in de Orde van 
Leopold wordt toegekend. Dit eremetaal 
wordt enkel verleend aan gesneuvelden 
of militairen die aan hun verwondingen 
door Duits vuur zijn overleden.  
 
Onze gesneuvelde heeft 4 jaar 3 maand 
en 2 dagen aan het front gediend. Voor 
deze diensttijd worden hem officieel op 
25 maart 1924 7 frontstrepen toegekend. 
 
Voor zijn overlijden ontvangt vader Victor 
in de loop van 1924 een vergoeding van 
52 maanden à 75 frank of totaal 3900 

frank. De ouders hadden reeds eerder 
een voorschot ontvangen van 712,5 frank. 
Dit laatste wordt in mindering gebracht 
 
Het militiegeld dat door de ASLK wordt 
uitbetaald wordt verdeeld tussen de 
ouders enerzijds en zijn broers en zuster 
Maurice-Theophiel (°1888), koperslager 
te Berlare, August-Desiré (°1893), 
koperslager te Zele en Maria-Ludovica 
(°1895), die gehuwd is met Verbruggen 
Henri-Gustaaf en die te Borgerhout 
woont. 
 
Zodra zijn overlijden bekent geraakt Zele 
zorgen zijn ouders voor een 
herdenkingsdienst. Ter gelegenheid 
hiervan werd een gedachtenisprentje 
aangeboden.  
 

 
 
Bron 
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Bidprentje Freddy De Krijger 
 


