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Samson Augustinus 
 
Soldaat 2de klas 
3e legerafdeling - 11ste linieregiment 
 
Berlare-Donk 2 mei 1886 
Herstal 5-6 augustus 1914 
 
 
 
Augustinus Samson wordt geboren te 
Berlare-Donk op 2 mei 1886 in het 
landbouwersgezin van Franciscus (°1849) 
en Maria-Coleta De Meyer (°1851). Hij is 
het 5de kind en de 2e zoon van de 11 
kinderen. 
 
Militie 
 
In 1906 wordt August 20 jaar en dient hij 
zich te laten inschrijven in het 
militieregister van zijn woonplaats. Hij 
wordt ingelijfd bij het 11de linieregiment 
en ontvangt het stamnummer 111/55626. 
 
Op 19 april 1913 treedt de ijzergieter te 
Zele in het huwelijk met de 7 jaar 
jongere Joanna Van Caneghem (°Berlare 
25-09-1893). 5 dagen later verhuist 
August officieel naar Zele en trekt hij in 
bij zijn schoonouders in de Heikant. 
Joanna is vrij snel in verwachting en op 2 
januari 1914 bevalt zij van haar zoon 
Franciscus. 
 
1914 
 
De lichting 1906 vormt de reserve van de 
actieve en de ontdubbelde infanterie-
eenheden en maakt dus deel uit van het 
Belgisch veldleger. August ontvangt op 31 
juli zijn oproepingsbrief.  
 
Op 1 augustus vervoegt de 28-jarige 
Zelenaar zijn eenheid te Hasselt. De 3de 
legerdivisie, bijgenaamd de "IJzeren 
divisie", waar de eenheid van August deel 
van uitmaakt wordt ingezet van de 
Nederlandse grens tot Luik om bij een 
mogelijke inval de Duitse troepen tegen 
te houden. De 3e legerdivisie bestaat uit 
ongeveer 23.000 manschappen. 
 
 
 

De Duitse generaal von Marwitz geeft in 
de late namiddag van maandag 3 augustus 
het bevel om België aan te vallen. 
 
In de nacht van 4 augustus blaast de 
Belgische genie de bruggen over de Maas 
bij Argenteau en Visé op. Om 8u20 
betreden de Duitsers te Gemmenich in de 
buurt van Moresnet het Belgisch 
grondgebied. Via Moelingen trekt de 
"Grijze vloed" verder naar Visé waar de 
eerste gevechten plaats hebben. Om 
10u15 arriveert de eerste Duitse 
patrouille te Verviers. Onder druk van de 
Duitse troepen worden de aanwezige 
Belgische troepen gedwongen zich terug 
te trekken onder bescherming van het 
artillerievuur van de Luikse forten. 
 

 
 

Foto bidprentje 



Aan onze helden - Frank Coene 

Op 5 augustus neemt een Duitse militaire 
attaché contact op met generaal Gérard 
Leman, commandant van de Luikse forten 
om de overgave van Luik te eisen. Deze 
eis wordt onmiddellijk door de Belgische 
bevelhebber van de hand gewezen. 
Hierop kondigen de Duitsers de staat van 
beleg af en start een aanval op de vier 
meest oostelijke forten bij Luik, zijnde: 
Barchon, Evegnée, Fléron en 
Chaudfontaine. De Duitse aanval wordt 
aanvankelijk afgeslagen. In de avond 
starten de Duitsers met de beschieting 
van het fort Fléron. Ook de tussenruimte 
tussen het fort Evegnée en het fort Fléron 
wordt belaagd. Het is in deze omgeving 
dat August zich bevindt. 
 
Tijdens de nacht slaagt het Duitse "14e 
Jäger-Bataillon" de ruimte tussen het fort 
Evegnée en Fléron te doorbreken om zo 
in de voormiddag het fort "La 
Chartreuse", voor het centrum van Luik te 
bereiken. Het 11de linie had zich reeds te 
Herstal, op de linkeroever van de Maas, 
teruggetrokken. 
 
Op 6 augustus wordt de toestand kritisch. 
De 3de legerdivisie, uitgeput door deze 
zware gevechten, krijgt uiteindelijk het 
bevel zich terug te trekken naar de Gete-
stelling. 
 
Voor August Samson is het te laat. Hij 
sneuvelt in de nacht van 5 op 6 augustus 
1914 te Herstal. Onze Zelenaar vindt zijn 
laatste rustplaats in het massagraf van 
170 Belgische militairen op de burgerlijke 
begraafplaats te Rhées. Zijn naam prijkt 
vandaag op de bronzen plaat van de 
stenen kolom. 
 
Augustinus heeft welgeteld voor België 6 
dagen meegestreden en blijkt volgens 
zijn legerdossier in de nacht van 5 op 6 
augustus te Herstal te zijn gesneuveld. 
Voor zijn korte inzet ontvangt de weduwe 
in 1921 een vergoeding van 600 frank. Pas 
eind 1923 ontvangt zij postuum, na 
bemiddeling van de Zeelse volks-
vertegenwoordiger Edmond Rubbens, de 
medaille Ridder in de orde van Leopold II 
met palm, het oorlogskruis, de zege- en 
overwinningsmedaille. Zijn naam wordt 
gepubliceerd op lijst 45 van het 

Koninklijk Besluit nr. 15271 d.d. 12-05-
1923. 
 
Het is niet duidelijk hoe snel Maria-Coleta 
het overlijden van haar man vernomen 
heeft. Begin augustus blijft zij achter met 
haar zoontje Franciscus van 7 maanden. 
 

 
 
De weduwe hertrouwt op 13 oktober 1920 
met Heungens Petrus-Clemens. Het 
koppel vestigt zich eveneens op de 
Heikant. Joanna Van Caneghem bevalt, 
twee maanden later, op 19 december 
1920, van een tweede zoon. Georges-
Josephus Heungens wordt de stiefbroer 
van Frans Samson. 
 
Het overlijden van August Samson wordt 
met een vertraging van 10 jaar op 30 
oktober 1924 officieel ingeschreven in het 
overlijdensregister te Zele.  
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