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Het oorlogsdagboek van Fons Versmissen – enkele fragmenten -  
 
 
Fons Versmissen was soldaat in WO I. Hij hield een dagboek bij… zijn kleinzoon Jef Versmissen publiceert dit  
dagboek – 100 jaar later – als een blog onder volgende link :  http://oorlogsdagboek14-
18fonsversmissen.skynetblogs.be/archive/2014/08/18/meensel-kiezeghem-zondag-16-augustus-1914-
8260816.html 
 
Fons Versmissen passeerde in augustus 1914 ook door Meensel-Kiezegem…… Hierbij enkele fragmenten 
waar hij schrijft over Meensel-Kiezegem: … 
 
Zondereigen, december 1913 
 
“… Mijn naam is Alfons Versmissen. In Zondereigen, waar ik woon, noemen ze me Fonske. Deze zomer, op 
15 juni 1913, stierf mijn vader, Adrianus Josephus Versmissen. Mijn moeder, Philomena Jespers, bleef in 
het timmerbedrijf achter met haar kinderen Karel (23 j.), Cornelia (21 j.) en Alfons (20 jaar). Mijn broer 
Charel en ik werkten als schrijnwerker en timmerman. Onze Gust is 2 jaar geleden getrouwd met Mathilde 
Bogaerts. Ze wonen nu in de H.-Bloedlaan in Hoogstraten en hebben een dochter Emma. Kejke is mijn zus. 
Langs vaderskant heb ik 3 tantes: Theresia (Trees), Cornelia (Kej) en Catharina (Tow). Langs moeders kant is 
er eerwaarde zuster Leontine. 
Sinds 16 september 1913 ben ik bij het leger. Ik werd ingelijfd als soldaat in de 3de compagnie 17 en lig in 
de kazerne aan de Wilrijkse poort in Antwerpen. 
Mijn brieven en voorwerpen bewaarde ik al die tijd in een zwart koffertje. Het oudste document dat in het 
koffertje te vinden is, zie je hier onder…” 
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Antwerpen, 16 januari 1914 

“… Ik ben nu juist 4 maanden bij het leger. Met Kerstmis en Nieuwjaar mochten we naar huis. Naar huis, 
dat is naar Zondereigen. Op mijn pas staat wel Baarle-Hertog, maar dat komt omdat Zondereigen geen 
gemeentehuis heeft. Daarvoor gaan we naar Baarle-Hertog. Ons moeder is ook geboren in Zondereigen, 
maar op haar pas staat ‘Merxplas’…” 

 
Antwerpen, maandag 3 augustus 1914 
  
“… Van burgerleven ben ik op 16 september 1913 overgegaan naar het soldatenleven. Na 11 maanden 
gediend te hebben in de kazerne te Antwerpen brak de oorlog uit op 3 augustus 1914. Ik behoorde tot het 
7de linieregiment en 3/4de compagnie kazerne 9-10 aan Wilrijkse poort. Alles werd in orde gemaakt en 
enige klassen werden dadelijk binnengeroepen…” 
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 Meensel-Kiezeghem, vrijdag 14 augustus 1914 

Na de eenmalige overwinning van de Belgen op 12 augustus in Halen, rukken de Duitsers opnieuw op. De 
compagnie van Fons moet blijkbaar achter het front (in Meensel-Kiezeghem) nieuwe versterkingen maken 
waarachter de Belgen zich terug kunnen trekken. 
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Meensel-Kiezeghem, zondag 16 augustus 1914 

Terwijl de compagnie van Fons in Meensel-Kiezeghem versterkingen maakt, wordt het fort  van Loncin 
(nabij Luik) op zaterdag 15 augustus 1914 in de lucht geblazen door de Duitsers en worden de 
krijgsgevangen in Hoogstraten doorgestuurd naar Brugge. 
Op zondag 16 augustus 1914 geeft het fort van Hollogne zich als laatste in de fortengordel rond Luik over. 
De 3de divisie die de forten verdedigde, trekt zich terug achter de Gete. De Duitsers verhuizen hun 'Dikke 
Bertha's" naar de forten rond Namen die verdedigd worden door de 4de divisie.  
  
Fons (A. Versmis 7 Lin ¾ 2 divise is er bij geschreven) stuurt een kaartje als ‘Service Militair’ met als datum 
13-14  16  VIII  1914  aan zijn broer Karel Versmissen, schrijnwerker, Zondereigen bij Merxplas, Prov. 
Antwerpen. 
Op de voorkant staan heel veel mensen en de tekst: “ Un bonjour, et à votre santé. On s’ amuse bien à …” 
Op de achterkant lezen we: “Beste Broeder, Vandaag en Gisteren heb ik u twee brieven geschreven. Ik heb 
die van u ook alle twee ontvangen. Ze zeggen deze avond hier dat ze weer 70.000 Duitschers uit gevecht 
gemaakt hebben. Het kan er door hé waar het was dat weet ik niet. We zijn nog niet weg hier.” 
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Meensel-Kiezeghem, maandag 17 augustus 1914 

Brussel wordt ontruimd. De Belgische regering vertrekt naar Antwerpen en de compagnie van Fons moet 
voor de verdediging instaan. Dus wordt de mars ingezet vanuit Kiezegem richting Antwerpen. 
Er worden Duitse verkenningstroepen gesignaleerd in Kasterlee en Oud-Turnhout en het Duitse leger blijft 
de gruweldaden als vergelding voortzetten. 
 

 
 
“… Den 17den was het alarm en moesten ons gereed houden om te vertrekken. Om 9 uren ’s avonds 
moesten we op verkenning met 12 man en een Sergent. We moesten gaan tot aan de grootte wacht, doch 
men wist niet juist waar deze was. De wacht moest verwittigd worden om spoedig binnen te komen. 
Onderweg moesten we alle huizen doorzoeken. De burgers waren daar allen gaan vluchten, daar er aldaar 
al verkenningen geweest waren van den Duitsch te paard. De beesten van de boerkens, liepen allen los 
over de straaten, dat het droevig was om zien. We waren de wacht voorbij getrokken en konden deze 
alzoo moeilijk vinden. We waren in eene dreef gekomen welke vol lag met afgehakte boomen om den 
doortocht van den vijand wat te vertragen. We hoorden daar den vijand goed schieten dat we daardoor 
terug gingen. In het terugkeeren riep er iemand “Halt”. We bleven staan en het orderwoord gezegd te 
hebben, gingen we tot bij hem. ’t Was een gendarm van de grote wacht. Het was toen half twaalf ’s nachts. 
Spoedig trokken we dan terug en als we in Meensel-Kiezeghem kwamen, was de compagnie reeds al 
vertrokken en hebben ze toen achterna gegaan in de richting van Rotselaar, Keerbergen, Tremelo en 
Peulus, daar hebben we geslapen enkele uren, en ’s morgens vroeg de mars voortgezet langs Put tot Lier, 
daar ’s nachts verbleven en dan gegaan naar Wijneghem …” 
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Dinsdag 18 augustus 1914 in Peulis 

In Zevendonk sterven een burger en een Duits officier bij een schermutseling en in Tilburg en Baarle komen 
de eerste Belgische vluchtelingen aan. Een paar duizend Belgische soldaten proberen in Sint-Margriete-
Houtem (bij Tienen) te beletten dat de Duitsers de Grote Gete oversteken. De Belgische troepen worden 
compleet van de kaart geveegd. Er sneuvelen zowat 300 Belgen en een dertigtal Duitsers. Koning Albert 
besliste eerst om de troepen terug te trekken achter de Dijle, maar omdat hij nog niet onmiddellijk op 
steun van de geallieerden kon rekenen, beval hij ’s avonds een algemene terugtrekking binnen de 
versterkte stelling Antwerpen.  

Ook de compagnie van Fons die vanuit Meensel-Kiezeghem in Peulis was toegekomen zet zijn toch naar 
Antwerpen verder. 

  

 
 
 
Tot hier die enkele fragmenten waar Fons schrijft over Meensel-Kiezegem … 


