
Aan onze helden - Frank Coene 

Van Damme Camillus-Augustus 
 
Soldaat 2de klas oorlogsvrijwilliger 
6e legerafdeling - 1ste grenadiers 
 
Zele 15 mei 1887 
Lizerne 29 april 1915 
 

 
 
Camillus-Augustus Van Damme wordt te 
Hansevelde geboren op 15 mei 1887 in 
het landbouwersgezin van Felix en 
Rosalia-Mathildus Van der Jeugt. Kamiel 
heeft 2 oudere zussen. Na hem wordt er 
nog een dochter en zoon geboren. 
 
Militie 
 
In 1907 wordt Kamiel 20 jaar. Hij biedt 
zich in december 1906 op het 
gemeentehuis aan en wordt op de 
militielijst ingeschreven. Uit het eerste 
onderzoek blijkt dat hij 1,745 m groot is 
en dat zijn kennis verder reikt dan lezen 
en schrijven. Op 19 januari 1907 trekt hij 
tijdens de loting het nummer 273 uit de 
trommel. Een hoog nummer betekent 
automatisch de vrijstelling van 
legerdienst. 
 
Op 29 maart 1912 verhuist de 
aardewerker naar Ruisbroek (Brabant) en 
vestigt zich er in de Brugstraat 2. 
 
1914 
 
Bij het uitbreken van de oorlog biedt 
Kamiel zich aan als oorlogsvrijwilliger. Hij 
wordt op 15 augustus ingelijfd in de 
opgerichte compagnie van oorlogsvrijwil-
ligers. Hij ontvangt het stamnummer 
135/61766. 
 
Op 26 september 1914 is hij aanwezig bij 
het 1e regiment Grenadiers, 1e bataljon, 
4e compagnie. Kamiel neemt een eerste 
keer deel aan de 3e uitval uit Antwerpen 
en wordt met zijn regiment ingezet in de 
buurt van Opdorp en Sint-Amands. 
 
Tijdens de aftocht van het Belgisch leger 
waren zij de achterhoede te Berlare. Op 
7 oktober vluchten zij eveneens en 
komen enkele dagen later aan in de 

streek van Tervate. De slag aan de IJzer 
was bijzonder zwaar voor de Grenadiers. 
Van de twee overgebleven regimenten 
kon er na 30 oktober 1914 niet eens 1 
regiment worden gevormd. Kamiel zijn 
eenheid vocht in de streek Tervate, 
Schoorbakke, te Stuivekenskerke, aan de 
Gorte-Beverdijk en te Pervijze. 
 
Van 7 november 1914 tot 8 maart 1915 
bezetten de Grenadiers de sector 
Diksmuide. Het regiment werd in februari 
1915 aangevuld met rekruten, 
vrijwilligers en genezen gekwetsten. Er 
werden opnieuw 4 bataljons opgericht. 
Kamiel werd ingedeeld in het 3e bataljon, 
2e compagnie. Hierna worden ze 
verplaatst naar de sector Steenstrate tot 
juli 1915. 
 
De Slag van Steenstrate 
 
Na de oorlogwinter 1914-1915 lag het 
front vast en wilden de Duitsers een 
doorbraak forceren. De regiment 
Grenadiers werd in maart 1915 naar de 
sector Steenstrate overgeplaatst. 
 
Op 22 april trachten de Duitsers in deze 
sector het front door te breken en 
gebruikt hiervoor de 1ste maal 
chloorgassen. 
 
Bij deze aanvallen, later gekend als de 
Tweede Slag om Ieper, rukken de Duitsers 
op en kunnen zij bij Steenstrate het 
Ieperleekanaal oversteken. Ze veroveren 
op 24 april Lizerne en rukken verder op 
naar Zuidschote. Op 27 april slagen de 
Fransen met de hulp van de Belgische 
artillerie in om Lizerne te heroveren en 
de volgende maand kon men de Duitsers 
oostwaarts over het kanaal terugdrijven. 
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Tijdens deze dagen geraakt Kamiel 
gewond. Hij overlijdt in het hospitaal te 
Lizerne aan de gevolgen van de 
opgelopen blessure. 
 

 
 

B.M.B. Westvleteren - graf ... (2009) 
 

Oorlogsvrijwillger Kamiel Van Damme ligt 
sinds 23 augustus 1922 begraven op de 

Belgische militaire begraafplaats te 
Westvleteren. 
 

 
 
Op het bidprentje werd ten onrechte 
Lizerne in Frankrijk gesitueerd. Het 
gehucht ligt in België een halve kilometer 
ten oosten van het dorpscentrum van 
Zuidschote. 
 
Voor zijn inzet, 8 maanden en 16 dagen, 
ontvangt Felix Van Damme na herhaalde 
brieven aan de overheidsinstanties in 
1926 de som van 675 frank. Ook het 
postuum toekennen en het overhandigen 
van de eretekens Orde van Leopold II met 
palm, het Oorlogskruis met palm, de 
Overwinnings- en Herinneringsmedaille 
worden pas 10 jaar na zijn overlijden aan 
de ouders bezorgd. Ondanks dat hij 
meegevochten heeft in de Slag om de 
IJzer krijgt het verzoek van de vader een 
Franse "non". 
 
Bron: 
 
Gemeentearchief Zele 
Militieregister 1907 
Legerdossier nr. 6172992 
Bidprentje Freddy De Krijger 


