
Schamp Alfons 
 

Alfons Schamp werd op 4 oktober 1891 te Heusden geboren 
(1). Hij was het vijfde kind van Leopold Schamp en Maria 

Leonia Troch. Vader Leopold overleed te Heusden op 19 

september 1911 (2). Voor de oorlog woonde de ongehuwde 

Alfons bij zijn moeder in de Noordzandstraat (nu een deel van 
de Bommelsrede (3) ) in de wijk Bommels (2). 

 

Op 12 december 1914 nam Alfons dienst als vrijwilliger voor de 
duur van de oorlog. Hij kreeg zijn opleiding in het 

Opleidingscentrum nummer 8. Op 18 mei 1915 was zijn 

opleiding afgerond. Hij muteerde naar het 2de Regiment Karabiniers waar hij werd 
ingedeeld bij de 3de Compagnie van het 2de Bataljon (4). Als ‘soldaat tweede 

klasse’ had hij stamnummer 132/7099 (5). 

 

Toen Alfons bij het 2de Karabiniers kwam, bezette het regiment de sector tussen 
Noordschoote en de Steenstraat (ten noorden van Ieper). Om de loopgraven te 

bereiken moesten de soldaten op sommige plaatsen door diepe waterplassen 

waden (6). Intense Duitse bombardementen maakten het leven tot een echte hel. 
Van 1 juli tot 5 augustus 1915 kreeg het 2de Regiment Karabiniers rust in De 

Panne. Ze kregen daar ook nieuwe uniformen (7). 

 
Na deze rustpauze hernam het 2de Karabiniers de wacht in de sector van 

Diksmuide. Werken uitvoeren en wacht lopen in de loopgraven wisselden mekaar 

af. De 'tranchees' ontmoedigden hen en maakten ook hun gezondheid kapot (6). 

 
Wanneer de soldaten herstellingswerken aan de verdedigingslinies moesten 

uitvoeren vertrokken ze in de vroege ochtend uit hun kantonnement (in de 

omgeving van Alveringem). Eerst twaalf kilometer marcheren, de geweren aan de 
kant, de schoppen en de 'vaderlandertjes' pakken en aan de slag! De zakjes 

moesten opgevuld worden met iets wat voor aarde moest doorgaan. Zo ver ze 

kijken konden ... overal modder! Dit werk werd vaak onderbroken worden door de 
afgrijselijke bombardementen die zware verliezen veroorzaakten en hun pas 

uitgevoerde werk weer 

vernielden. Na vijf uren 

'dwangarbeid' keerden de 
soldaten terug naar hun 

kantonnement ... weer een 

'wandeling' van twaalf 
kilometer. Daar konden ze 

bekomen op hun vuile strobalen 

in een schuur die bijna geen 

bescherming bood tegen de 
weersomstandigheden (6). 

 

 
Gesticht Clep in Hoogstade 

(onbekende datum): Belgisch 

veldhospitaal (8) 
 



De Duitse beschietingen met enorm krachtige obussen brachten veel soldaten op 

de rand van een inzinking. Uitkijkposten verwittigden wanneer de beschietingen 

begonnen. Een geweldige ontploffing ... de grond beefde. Zakken, plakken, en 
aarde werden als stro in de lucht geblazen. Waar het projectiel op de 

verdedigingslinie insloeg bleef alleen een grote bomtrechter over (6). Bij één van 

deze bombardementen raakte Alfons zwaar gewond op 10 september 1915. Hij 
werd afgevoerd naar het 'gesticht Clep' in Hoogstade (4). Hier was het 'Belgian 

Field Hospital' ingericht: een Brits hospitaal dat uit veiligheidsoverwergingen uit 

Veurne was overgebracht. Half mei 1916 werd het overigens een Belgisch Militair 

Hospitaal (9). Daar stierf Alfons nog diezelfde dag ten gevolge van de opgelopen 
verwondingen (linkerdijbeenbreuk en buikverwonding (10) ). 

 

De vermelding in het regimentsboek mag zeker 
beklemtoond worden. Het Militair Ereteken Tweede Klasse 

werd verleend aan een 'Dappere soldaat, moedig en 

gedisciplineerd; werd ernstig gewond tijdens een hevig 
bombardement van onze loopgraven en ondanks zijn pijn 

behield hij zijn energieke en stoïcijnse houding' (K.B. 26 

september 1915). (4) 

 
 

Uittreksel uit het regimentsboek van de 2de Karabiniers (4) 

 
 

 

Alfons werd op 11 september 1915 begraven op de Belgische Militaire 
Begraafplaats te Hoogstade (graf nummer 00072). In 1926 kwam de 

overlijdensakte (nummer 1915/282) die in Hoogstade was opgesteld, toe in 

Heusden. De akte werd dan overgeschreven in de Burgerlijke Stand van Heusden 

(11). Alfons kreeg geen frontstrepen (4).  

Belgische Militaire Begraafplaats in Hoogstade (links) en de grafsteen van Alfons 

(rechts) (foto’s Luc Donners, 2005) 



Bidprentje van Alfons (12) 

 

 
 

 

De oorlog trof het gezin heel erg. Arthur 
Schamp, de jongere broer van Alfons, stierf 

immers op 20 januari 1917 te Marle 

(Frankrijk) (2). Hij was daar als Z.A.B.'er 

verplicht te werk gesteld. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Noten 

1 Burgerlijke Stand Heusden, Geboorteakte 1891/83, Gemeentelijk Archief 
Destelbergen 

2  Bevolkingsregister Heusden 1910-1920, boekdeel 4 fo 161, Gemeentelijk Archief 
Destelbergen 

3  Gevaert, L. en De Groote, M. (2001). Van Abeeldreef tot Zondernaamstraat (eigen 
beheer) 

4  Regimentsboek 2de Karabiniers, Koninklijk Legermuseum, Brussel 
5  Fiche Dienst Oorlogsgraven (http://files.warveterans.be/pdf/A49/26846.PDF - 

geraadpleegd op 9 april 2017) 
6  A la gloire du 2eme Régiment de Carabiniers, Koninklijk Legermuseum Brussel, A-

9292a 
7  Geschiedenis van het 2e Regiment Carabiniers, Koninklijk Legermuseum Brussel, E-

1748 
8  http://www.bel-memorial.org/cities/west-

vlaanderen/hoogstade/hoogstade_gedenkplaten_militair_hospitaal.htm (geraadpleegd op 24 
december 2015) 

9 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/woi/relict/94472 (geraadpleegd op 26 
december 2015) 

10  Namenlijst Oorlogsslachtoffers, 
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603ED2DB-297B-11D2-
B12B-BE2CDE1F7030 (geraadpleegd op 17 april 2017) 

11  Burgerlijke Stand Heusden, Overlijdensakte 1926/13, Gemeentelijk Archief 
Destelbergen 

12  Verzameling Walter Lynneel (Leffinge) 

                                                                                                                                              

http://files.warveterans.be/pdf/A49/26846.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603ED2DB-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603ED2DB-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030

