
Ruiter Antoine FONCK van het 2de Regiment LANSIERS  

Het verhaal van Ruiter FONCK:         

In de ochtend van dinsdag 04 Aug 1914 wordt in het dorpje Thimister geschiedenis 
geschreven: een jonge Belgische soldaat, de Lansier Antoine Fonck, wordt 
doodgeschoten door de Duitse troepen in het zogenaamde “Croix Polinard” langs de 
kant van de weg. Soldaat Fonck, met stamnummer 18318, was het eerste slachtoffer 
van wat later de Grote Oorlog zou genoemd worden, en voert dus de lange lijst aan 
van mannen waarvan de naam gevolgd wordt door het opschrift “gesneuveld voor het 

vaderland.  

We beperken ons niet louter tot de dood van Lansier Antoine Fonck maar we zullen tevens de dagen 
voor en na 04 Aug behandelen teneinde de lezer beter het verloop van de feiten te laten begrijpen. 

 Telkens we de benaming “Chaussée” gebruiken bedoelen we hiermee de weg Aix-Luik, die vandaag 
“Chaussée Charlemagne” of “Nationale 3”. Vroeger gebruikte men voor deze weg enkel de benaming 
“chaussée”.  

De laatste uren van Ruiter Fonck  

Teneinde het verloop van de eerste uren van de oorlog beter te begrijpen moet 
men weten dat, toen de mobilisatie op 31 juli bij decreet werd afgekondigd, 
Luitenant-generaal LEMAN de verkenningsopdracht ter hoogte van de oostelijke 
landsgrens aan het 2de Lansiers had toevertrouwd, indien de Duitse invasie een 
feit zou zijn. Deze eenheid was op dat moment in Luik gekazerneerd.  

Vier pelotons werden speciaal voor deze delicate opdracht samengesteld en er 
werd gedurende enkele maanden voor getraind.  

Op 04 Aug, vanaf het moment dat de overschrijding van de Belgische grens door het Duitse leger 
bekend werd, kreeg het 2de Lansiers het bevel om onmiddellijk haar alarmkantonnement te 
vervoegen.  

Antoine Fonck maakt deel uit van het 1ste eskadron dat bevolen wordt door Commandant 
Morisseaux. Ze krijgen als opdracht zich te ontplooien ter hoogte van Battice, vanwaar dan de 
verkenningspatrouilles zullen worden uitgevoerd.  

Een patrouille bestaande uit Wachtmeester Eloy, Brigadier Stainfort en Lansier Hamès, onder bevel 
van Luitenant Baptiste, moet zich begeven naar Froidthier en Aubel teneinde vijandelijke activiteiten 
waar te nemen en deze informatie door te geven aan de Eskadronscommandant in Battice. Een 
gelijkaardige opdracht wordt gegeven aan de patrouille die onder meer bestaat uit Brigadier Frère, 
Trompetter Kreit en Lansier Fonck. Hun actiezone bevindt zich ter hoogte van Thimister.  



Deze laatsten bereiken hun bestemming via de “route de Stockis” en Margensault. Zij praten 
onderweg met enkele bewoners teneinde zo veel mogelijk informatie betreffende de invasie te 
vergaren. Het is meer dan waarschijnlijk dat zij van inwoners van Thimister vernemen dat er zich 
Duitse soldaten bevinden op de “chaussée” in Clermont. Met deze informatie keren zij terug naar de 
commandopost van het eskadron in Battice. Van zodra de Eskadronscommandant op de hoogte is 
van de vordering van de Duitsers geeft hij het bevel aan het drietal Frère, Kreit en Fonck om een 
vooruitgeschoven verkenning uit te voeren op de “chaussée”. Tegen 1000Hr bereikt het drietal “le 
Croix Polinard” ter hoogte van een kleine kapel links van de weg. Vanaf die standplaats ontdekken zij 
ter hoogte van het kruispunt van Thimister een “grijsachtige massa” die zij identificeren als Duitse 
soldaten. Ruiter Antoine Fonck besluit om naderbij te gaan teneinde meer gegevens te verzamelen 
en hij steek de spoorwegbrug over (die heden niet meer bestaat). Op die plaats waren de directeur 
en een ingenieur van de plaatselijke steenkoolmijn explosieven aan het aanbrengen om de brug te 
laten springen, hetgeen mislukt is door tijdsgebrek. Nadat Ruiter Fonck wat bijkomende informatie 
ontvangt van Meneer Nicolas Thimister, een landbouwer van “Serezé” die alles vanop een afstand 
volgde, vordert hij nog enkele honderden meter tot aan de hoeve BolséeRinchenne. Op dat moment 
voelt Ruiter Fonck zijn paard in elkaar zakken doordat het geraakt werd door enkele vijandelijke 
kogels. Fonck tracht zich vervolgens te voet terug te trekken om zijn kameraden te vervoegen. Hij 
volgt een gracht en probeert over een haag te klauteren, maar zijn opzet mislukt. Hij wordt geveld 
door een kogel die hem vol in de nek treft. Als de Duitsers tot op zijn hoogte genaderd zijn plant één 
van hen zijn sabel in de borst van hun eerste militaire slachtoffer.  

Antoine Fonck, een jonge Belgische soldaat van het 2de Lansiers, sterft op 21-jarige leeftijd op 04 
Aug 1914 en wordt op die manier de eerste held van het conflict, maar ook een kind van Thimister.  

De enige ooggetuigen van deze feiten was de familie Bolsée die de feiten volgden vanuit de ramen 
van hun hoeve.  

 

 

Vertaling door Majoor Ronald SMOUT 


