Kasterlee en de ‘Groote Oorlog’
1.VIC EN GUST VAN GORP
Vanaf begin 2014 willen wij in ons tijdschrift aandacht geven aan de eerste
Wereldoorlog die 100 jaar
geleden begon.
In dit eerste nummer enkele
briefuittreksels en het verhaal
van twee vrienden uit Vorsel,
Kasterlee: Vic Van Gorp en
Gust Van Gorp, beiden soldaat aan de IJzer geweest en
beiden ook aldaar gesneuveld.
Op de bijgaande foto zie je ze
in een loopgracht aan het
front.
Links staat Vic Van Gorp,
°Kasterlee
(Vorsel)
19.03.1894. Hij was de zoon
van Petrus Franciscus Van
Gorp, landbouwer, en Maria
Anna Smets. Hij had twee
broers en vijf zusters. Hij was
soldaat bij het Tweede Linieregiment.
Rechts op de foto zie je zijn
kameraad Gust Van Gorp
°Kasterlee (Vorsel) 15.10.1894
Dat hij een goede vriend was van Gust Van Gorp schreef hij ondermeer
nog naar huis op 1 februari 1916:
…
Ge zult nu zeker overlast van werk zijn dat weet ik zeker. Met mij gaat nog
alles goed en ik heb niets tekort. Ik en Gust zijn nog altijd bijeen. Met hem
gaat ook nog alles goed alsook met de andere mannen van daarachter. Ik
ben nog altijd in goede gezondheid en hoop van u hetzelfde.
Uw toegenegen broeder
Victor

Op 10 oktober 1916 schreef Victor naar huis over de foto:
Beminde Broeders en Zusters,
Het is nog niet lang geleden dat ik geschreven heb, doch ik ga u nogmaals
eenige woorden schrijven. Laatst had ik geschreven dat wij ons samen
laten trekken hadden doch ik heb er niet vroeger kunnen opsturen daar ze
niet af waren. Er was laatst nog maar een af en dat heeft Gust opgestuurd.
Misschien zult ge dat al wel gezien hebben. Het is hier tegenwoordig nogal
gemakkelijk voor te laten trekken. Er is hier enen in de compagnie die het
getuig heeft doch het is allen in ’t klein getrokken en al de platen zijn omtrent verschillend, het een licht en het ander donker doch het is goedkoop
ook. Ik heb al verschillende portretten van het front doch die mogen wij
niet opsturen. Ik heb al lang nieuws verwacht van daarachter doch daar
komt niets af zoodat wij van tegenwoordig van niets meer weten van onze
streek, doch ik hoop dat ge het allen goed stelt en dat ge niets tekort hebt.
Wij hebben allen (de soldaten van Casterlé) een pak tabak gehad van Ferdinand Dierckx uit Holland. Anders is hier voor het oogenblik geen bijzonder nieuws. Met mij gaat nog alles goed en heb niets tekort. Ik ben nog
altijd in goede gezondheid en hoop van u allen hetzelfde. Een goeden dag
aan u allen en aan heel de familie.
Uw toegenegen broeder
Victor
Het is niet lang meer goed gegaan met Victor. Een goede maand nadien, op
28 november 1916, werd hij zwaar gekwetst tijdens gevechten te Kaaskerke. Hij werd opgenomen in het hospitaal van Hoogstade, waar hij reeds de
volgende dag, op 29 november 1916 stierf. Hij werd begraven te Hoogstade.
Gust Van Gorp °Kasterlee (Vorsel) 15.10.1894 was de zoon van Carolus
Van Gorp en Maria Diels en had 3 broers en 3 zusters. Hij was de jongste
broer van Joannes Van Gorp (Dr. Jan Van Gorp). Hij was soldaat sinds 1
januari 1917 bij het 22ste Linieregiment.
Op 4 december 1916 meldde Gust aan zijn ouders het droevige nieuws over
de dood van zijn vriend Victor:

Zeer Lieve Moeder, Broers en Zusters,
Ik laat u weten als dat het mij nog altijd goed gaat, en nog niets tekort heb.
Maar met groote droefheid laat ik u weten als dat mijn beste vriend Fik
Van Gorp zwaar gekwetst is. Hij is getroffen door nen vijandelijke kogel in
het hoofd op 28 November in Caaskerke. Ge begrijpt hoe zwaar ik getroffen was als ik het vernam, daar wij altijd samen waren. Ik was toen juist
niet mee geweest daar ik een abces op mijn tanden hadt, en ’t was daar nog
juist de laatste maal dat wij er naartoe moesten, want nu zijn wij weer voor
lang in rust.
Anders waren wij altijd bijeen, en altijd samen zij aan zij geleefd en gestreefd. Wij waren hier als echte broeders te zamen. Laat het met de kleine
weten aan de broers en zusters. Houdt dit nog een tijdje onder u dat hij den
30 overleden is. Hij ligt begraven in Hoogstaede maar wees voorzichtig dat
het op geen uur het dorp rond is. Den 29 hadt ik hem nog weest bezoeken
in het hospitaal.
Wegens zijn Christelijke plichten is hij goedt voorzien. 10 dagen van voren
hadden wij nog te zamen ter H. Tafel genadert, en als hij gekwetst was is
nog bediend van H. Olijsel daar hij buiten kennis was. Den 1 sten was de
begrafenis en binnen enige dagen zal er nog een mis zijn tot lafenis zijner
ziel.
Hoe gaat het met u allen. Zijt gij nog allen in goede gezondheid. Daarmee
zend ik u de beste groeten en druk u allen
de hand.
Uw onderdanige zoon en broeder
August

August Van Gorp zelf sneuvelde tijdens het
gevecht te Jonkershove op 28.09.1918 en
ligt begraven op de Militaire Begraafplaats
te Houthulst. Op nevenstaande foto de grafsteen, te vinden op nr. V- 889.
Luc Swerts

Kasterlee en de ‘Groote Oorlog’
2. LOUIS STAPPAERTS
Er is een brief van onze Louis!
De zéér gebrekkige en soms haast onmogelijke communicatie via briefwisseling
tijdens de Eerste Wereldoorlog, tussen de soldaten aan het front en hun familie
thuis, was voor hen een zeer zware beproeving. Oorzaak hiervan waren vele hinderpalen: strenge censuur van het Belgische leger op de brieven van de frontsoldaten, levensgevaarlijke smokkelroutes van post via Nederland door een grensafsluiting met hoogspanningsdraad, risico op vergeldingen en zware straffen door de
Duitse bezetter bij ontdekking van illegaal postverkeer en tot slot, maar niet in het
minst, een hoge graad van ongeletterdheid welke in 1910 in Vlaanderen nog meer
dan 28% bedroeg. 1
Franciscus Ludovicus ‘Louis’ Stappaerts, landbouwer en geboren in Tielen op 20
augustus 1886, in de volksmond “lowie stappers” van het Pleintje, werd om 2 uur
in de nacht van vrijdag op zaterdag 1 augustus 1914 uit zijn bed getrommeld. De
kerkklokken luidden, rijkswachters kwamen op deuren en ramen kloppen, er was
een algehele mobilisatie afgekondigd, oorlog dreigde.2 Hij nam afscheid van zijn
drie slapende kinderen Jozef, Maria en Augusta de jongste, amper 4 maanden oud.
Hij nam afscheid van zijn moeder, zijn broers en zussen, zij troostten elkander: Het
zal wel niet zolang duren, over enkele maanden zal hij wel weer terug thuis zijn!
Zijn vrouw Mélanie Wijnants (°1889 - †1986), in de volksmond “mellenie van
frietes”, bleef angstig en radeloos ongerust achter. De herinnering aan deze nacht
zou haar blijven achtervolgen, ze waren haar beminde Louis komen halen. En hoe
moest dit nu verder met haar drie kinderen en zo volop in de oogsttijd?
Louis was een zoon van veldwachter Frans Stappaerts (°1852 - †1892) en van
Maria Ruts (°1858 - †1925). Hij was de vijfde uit het gezin van zeven, waarvan
toen nog zes in leven, drie meisjes en drie jongens. Door de vroegtijdige dood van
vader was het jonge gezin ontwricht. Tot zijn veertiende jaar was Louis naar de
‘meesterschool’ geweest. Na deze schooltijd bleef hij thuis op de boerderij, samen
met zijn oudste broer Jos. In 1906 werd Louis opgeroepen voor de militaire loting
en hij werd ‘ingeloot’. Hij deed 22 maanden actieve legerdienst als soldaat 2 e klas
in het kamp van Beverlo en werd daar bevorderd tot ‘clairon’ (klaroenblazer).
Maar bij de fanfare De Kempenzonen van Tielen speelde hij wel op een bombardon! In juni 1910 huwde de 23-jarige Louis met de 20-jarige Mélanie Wijnants van
het Klein Heyken, zij was de vierde uit een gezin van zeven meisjes.
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Voorzien van wat proviand vertrok Louis vroeg in de morgen van 1 augustus met
de trein naar Antwerpen, samen met nog een tiental Tielense soldaten. Zijn bestemming was de kazerne St.-Bernard van het 6e Linie Regiment in Hemiksem.
Enkele dagen later zaten ze volop in het oorlogsgeweld. En drie maanden later zat
Louis vast aan het IJzerfront met Nieuwpoort, Ramskapelle, Loo, Steenstrate en
Diksmuide als verblijfplaats.3 De voorbije maanden van de bewegingsoorlog lieten
niet toe om brieven te schrijven naar het thuisfront in Tielen. Daar was men echter
zeer ongerust geworden. Het was August, de jongste broer van Louis, die de taak
op zich nam om hem brieven te schrijven.
“Weelde, 20 December 1914. Beste Broeder, Ik ben hier in Weelde, om U enige
regels toe te sturen, indien het mogelijk is. Naar men ons zegt waart gij naar England als zieke overgebracht, maar niet te minste hooren wij van U . Wij hopen van
U eene kleine tijding te krijgen dan waren wij tevreden, maar zoo in twee maanden
niets meer van U ontvangen begint ons te verontrusten. Tehuis is alles nog op zijn
beste.” (Uittreksel uit brief nr.1)
Het adres van de briefbemiddelaar in Nederland waar Louis in 1915 naartoe moest
schrijven was een handelaar in Baarle-Nassau en nadien wijzigde dit naar een
firma in Tilburg. Nog later moest hij gewoon het adres van thuis vermelden. Gelukkig was er wat beweging gekomen in de brievenpost, na 7 maanden (!) ontving
men in Tielen een brief van Louis, waarop August antwoordde:
“Thielen, 4 Maert 1915. Beste Broeder, Wederom kom ik U eenige regels toe te
sturen en laat U weten dat wij allen nog in goede gezondheid zijn. Hoe groot was
niet onze blijdschap toen wij op zekere namiddag een lang gewenschte brief ontvingen, en die blijdschap verdubbelde, als wij lazen dat het met U nog goed was,
en dat gij al de brieven ontvangen hebt die wij U geschreven hebben.” (Uittreksel
uit brief nr.5)
Vanaf juli 1915 was de rijksgrens met Nederland door de Duitsers afgezet met
hoogspanningsdraad. Smokkelroutes en illegale postnetwerken liepen allen via
Baarle-Nassau. Brievensmokkelaars en enkele onvervaarde avonturiers bezorgden,
bij nacht en ontij, de brieven op hun bestemming. In Tielen zou dit gebeuren door
Jos Gorremans, bijgenaamd “de vlieg”. Brieven naar Tielen bleven echter héél
moeilijk hun bestemming bereiken. Aan het front hadden de Tielense strijdmakkers
gelukkig toch nog regelmatig contact met elkaar.
“9 Juni 1916. Beminde Vrouw en huisgezin. Maar seffens kom ik in volle gezondheid U te antwoorden op de lang verwachten brief dien gij 26 mei geschreven hebt.
Melanie wat was ik toch weer kontent als ik den brief las en dat mij nog meer verheugde dat ge allen nog in goede gezondheid zijt. Ik ben ook blijde dat ge mijn
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portret 4 ontvangen hebt. Nu verwacht ik het uwe ook. Zeker hebt gij weer wel lang
getracht om tijding van mij, maar beminde neem het niet kwalijk, ik schrijf het
recht uit, dat is de laatste brief dien ik
geschreven heb in februari welke gij nu
ontvangen hebt.…/…Het is zeker spijtig
van onze gebuur Agust Segers 5 dat hij is
gevallen. Ik heb nu nog een brief van
Alexander Peeters 6 ontvangen, alles goed
met hem. Ook alles goed met Karel Peeters
en Frans Stappaerts. Bij Alexander Dierixk
7
, Jos Govaerts 8 en Agust Geerts, kom ik
al dikwijls, alles goed. Karel van Bouwel
zien ik ook dikwijls en Louis van de smed 9,
alles goed. Om ze allemaal te zien is moeilijk.…/… goede moed mijne beminde en tot
later. Ontvang mijne Oprechte Groeten, u
Louis”. (Uittreksel uit brief nr.19)
Louis schreef ook brieven naar Rijckmans,
een gegoede familie uit Mechelen die was
gevlucht naar Londen en waarnaar hij op
vakantie kon gaan. Zij hadden een meid in
dienst, Josefien, een zus van de gesneuvelde oorlogsvrijwilliger August Segers uit
Tielen. Op woensdag 1 augustus 1917 schreef Louis nog snel een brief naar Londen om een tweede keer op vakantie te kunnen komen. Diezelfde dag, juist drie
jaar nadat hij van thuis was vertrokken, sneuvelde hij op 30-jarige leeftijd in de
eerste linie van de loopgraven van Kaaskerke (Diksmuide). Louis werd begraven
op het militaire kerkhof van Oeren (Alveringem). ‘Op dinsdag 15 oktober 1917
had in Tielen, onder grote toeloop van volk, een plechtige lijkdienst plaats ter
nagedachtenis aan onze gesneuvelde vriend Louis Stappaerts.’10 Op het Pleintje
bleef een oorlogsweduwe achter met haar drie kinderen en was een moeder haar
zoon verloren.
Guy Stappaerts (Oud-Turnhout), kleinzoon van Louis.
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August Segers is gesneuveld op 22 maart 1916
6
Alexander Peeters, broer van Gustaaf die is gesneuveld op 14 oktober 1918
7
Alexander Dierckx ook gekend als “Zander van bettestiene”
8
Jos Govaerts is gesneuveld op 5 augustus 1917
9
“Louis van de smed” , dit is Lodewijk Driesen
10
Uit het frontbladje “Herenthals” van 17 januari 1918
5
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3. JOZEF WIJCKMANS
Jan Thijs (L) zorgde voor de 3 de bijdrage in onze reeks over Kasterlee en de
Groote Oorlog. Dit keer gaat het over een Lichtaartse jongen : Jozef Wijckmans.

Jozef Wijckmans werd geboren in Lichtaart op18 juni 1892. Op 20 jarige
leeftijd (15 oktober 1912) treedt hij in het klooster in Tongerlo en kreeg er
de kloosternaam “Isfridus”. Hij legde een tijdelijke gelofte af en volgde
studies voorbereidend op het priesterschap. Een stap die niet zo verwonderlijk is vermits zijn vader, grootvader en overgrootvader kosters waren in
Lichtaart. Even een overzicht van de stamboom Wijckmans.
Overgrootvader:
Cornelius Josephus Wijckmans
Koster / organist en onderwijzer in de gemeenteschool
geboren in Duffel 1802
gestorven in Lichtaart 1871 (leeftijd 69 jaar)
Twee keer gehuwd; eerst met Maria Elisabeth Heylen en na haar
overlijden met Maria Theresia Moorkens
Grootvader:
Joannes Edmondus Henricus Wijckmans
Koster organist en oud schepen van Lichtaart
Geboren in Lichtaart op 23 februari 1830

Overleden in Lichtaart op 1 juli 1907 (leeftijd 77 jaar)
Gehuwd met Regina Anna Andriessen
Vader:
Petrus Modestus Wijckmans
Koster en winkelier in Lichtaart
Geboren in Lichtaart op 8 oktober 1868
Gestorven in Lichtaart op 16 april 1931 (leeftijd 63 jaar)
Gehuwd met Maria Raeymaekers
Het gezin Wijckmans–Raeymaekers telde 6 kinderen waarvan er twee dood
geboren werden. Jozef was de oudste zoon en verder had hij nog twee zussen:
Anna Maria Constantina Wijckmans geboren op 31 juli 1896 en gestorven op 18 november 1915 (leeftijd 19 jaar) Volgens sommige bronnen
heerste er toen een felle griepepidemie en stierven en vele mensen.
Julia Cornelia Maria Wijckmans geboren op 10 februari 1898 en gestorven op 15 maart 1924 (leeftijd 26 jaar)
Uit deze gegevens blijkt dat vader Wijckmans iedereen van zijn gezin, zijn
vrouw en zes kinderen, heeft overleefd.
Naast koster was vader Wijckmans ook winkelier in Lichtaart. De winkel
was gelegen in de Leistraat tegenover de kerk. Op de oude prent van
Lichtaart zie je rechts het ouderlijk huis /winkel van de familie Wijckmans.
Aan de buitenzijde leek het geen winkel, maar een gewoon huis.

Toen Jozef Wijckmans op 2 augustus 1914 werd opgeroepen voor de oorlog was hij nog in opleiding tot priester.
Jozef Wijckmans was brancardier bij het 8° linieregiment. Geestelijken
werden in het leger meestal ingezet als brancardiers aan het front. In het
kamp van Auvours, een Frans artilleriekamp werden o.a. Belgische brancardiers opgeleid. Of Jozef Wijckmans hier ook werd opgeleid is niet geweten. Hij raakte zwaar gewond aan het front terwijl hij een gewonde soldaat verzorgde. Dit gebeurde tijdens een aanval op de hoeve Terstille in
Ramskapelle in de nacht van 9 op 10 oktober 1916.
De omstandigheden waarin Wijckmans gewond geraakte, worden wat heroisch beschreven in een artikel uit “Ons Vaderland” van september 1919: :
"Tongerloo’s tijdschrift herdenkt den dood van den gullen flamingant Jozef
Wijckmans, Norbertijner. In den nacht van den 9den tot den 10den October
werd er een kleine aanval gedaan op de puinen van Terstille, eene hoeve,
versterkt en bezet door de Duitschers en gelegen in het vak van Ramscapelle. De aanval mislukte: er vielen dooden en gekwetsten; onder deze laatste
een luitenant en een adjudant. Aanstonds komt Jozef met zijn draagberrie
toegesneld, en onder een hevig vijandelijk geweervuur verzorgt hij den
adjudant ter plaatse, aan den prikkkeldraad van den Duitschen post. Op
het zelfde oogenblik treft hem een bal, die zijne bil verbrijzelt en den moedigen jongen zwaar gekwetst neerbliksemt. Aanstonds vervoerd naar het
gasthuis van de Panne gaf hij na eenige uren den geest in de armen van
den aalmoezenier. “Ad omne bonum paratus !” “Tot alle goed gereed!“
was zij kloosterideaal."
En de brankardier die’t memorie schrijft gaat voort:
"De drasse moergrond van den Ijzer waarnaast het heilig overschot van
onzen dierbare Jozef, dit van duizenden anderen ligt, rookt nog van het
vergoten bloed. Gedenken wij steeds welke groote offers deze dapperen
gebracht hebben, die alles verlieten en alles gaven tot onze vrijwording.
Denk aan zijne en hunne ziel vooreerst, want zij leeft nog, en dan hoort
hunne stem, want is de wil van een stervende op het doodsbed heilig, hoeveel te meer die van een stervende martelaar op het slagveld! Wat zij stervende zeiden? “Mijn leven voor Vlaanderen en Vlaanderen voor Christus!”
In het artikel is er sprake van de nacht van “den 9den tot den 10den October”

Vandaar de twee verschillende data waarop hij gesneuveld is: op zijn
doodsprentje staat namelijk 9 oktober 1916 en op de twee grafzerken staat
10 oktober 1916. Ook op de documenten van de abdij van Tongerlo staat 9
oktober 1916 als datum van overlijden. Hij werd overgebracht naar het
militaire hospitaal “L’Océan” in de Panne waar hij overleed. Op het kerkhof van Adinkerke liggen allemaal overledenen uit het ziekenhuis van de
Panne. Wijckmans ligt begraven op de militaire begraafplaats van Adinkerke, Heldenweg, graf 1082.

Er zijn foto’s van twee verschillende zerken van Jozef Wijckmans.
Momenteel staat er een moderne
versie. Oorspronkelijk stond er een
ander grafmonument dat groter en
erg verschillend was ten opzichte
van de andere grafzerken. Vermoedelijk vanuit de orde der Norbertijnen geplaatst. Het wapenschild lijkt op een kerkelijk schild
met mijter en staf. Onderaan staat
“Veritas Vincit” gebeiteld. Een
soortgelijk schild staat op de eerste bladzijde van het dodenregister uit de
abdij van Tongerlo.

In 1960 stuurt een bezorgde katholiek uit de Panne een brief naar de abdij
van Tongerlo om te vragen iets te doen aan de slechte toestand van de grafzerk. De toenmalige abt (Joost M. Boel) geeft als antwoord dat hij iemand
zal sturen om het monument te herstellen. Of dit daadwerkelijk gebeurd is
en of het monument nog bestaat, weet ik niet.
Het archief van de abdij beschikt over twee mooie foto’s van Jozef Wijckmans die voor de oorlog werden genomen. De ene als novice met een pater
ernaast (naam niet bekend) en de andere in militair uniform. Beide foto’s
werden op de zelfde plaatsgetrokken (vermoedelijk binnen de muren van de
abdij van Tongerlo) De foto’s dragen het merkteken van een bekende studio uit die tijd: B.L. Pearson Postcard – Newton Heath- Manchester.

In 1955 krijgt Jozef Wijckmans een “diploma van erkentelijkheid” voor
bewezen diensten aan het vaderland tijdens de eerste wereldoorlog. Het
document werd uitgereikt door de gemeente Tongerlo.
In een oud boek van de abdij met als titel “necrologium” (dodenboek waarin de doden van een religieuze gemeenschap worden genoteerd om hen te
herdenken op de verjaardag van hun sterfdag) staat een met de hand geschreven tekst in het Latijn. Het betreft het overlijdensbericht van Jozef
Wijckmans in het dodenregister van de abdij.

septimo idus octobris
Fratris Isfridus Wijckmans (Alexandri ex Lichtaart 18 juni 1892
novitii hujus ecclesae ( v.15 oct 1912) infirmarii in acie belli, qui
ibiquem obiit (1916) sepultusque est Adinkerke
vulnerato succurrens ipse necatus est
zevende October
Broeder Isfridus Wijckmans (Alexander uit Lichtaart 18 juni 1892)
novice van deze kerkgemeenschap (sinds 15 october 1912), verpleger op het slagveld, daar zelf gewond geraakt en gestorven in 1916 en begraven in Adinkerke

Hieronder het gedachtenisprentje :
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4. HET VERHAAL VAN ALFONS ANTHONI EN YVONNE BOULIER
Een romance uit de Eerste Wereldoorlog
Luc Swerts

Het moeten niet altijd droevige verhalen
zijn, die we hier brengen over de ‘Groote
Oorlog’. Iets luchtiger mag ook wel eens.
Lucienne Wens – Anthoni is een flukse dame,
die al sinds 1980 in Kasterlee woont. Zij
vertelde aan ons bestuurslid Luc Swerts het
merkwaardige verhaal over de romance die
tijdens de Eerste Wereldoorlog in volle oorlogstijd achter het front ontstond tussen haar
vader Alfons Anthoni van Retie en haar
moeder Yvonne Boulier, een Franse schone.
Lucienne Wens-Anthoni

Alfons Anthoni was geboren in Kessel (°22.11.1892), waar zijn vader
werkte op een grote boerderij. Het gezin verhuisde naar Zandhoven, toen
hij nog klein was. Daar bracht hij zijn jeugd door. Nonkel Jef Bouwen was
gemeentesecretaris van Nijlen en aangezien zijn huwelijk kinderloos was
gebleven, ontfermde deze zich over Alfons en zorgde er ook voor dat hij in
Mechelen voor onderwijzer kon studeren. Nadat hij in 1908 die studies
beëindigd had kon Alfons aan de slag gaan als onderwijzer in de Gemeentelijke Lagere School van Retie en dit tot 1914 toen hij werd opgeroepen
als soldaat en ons land moest gaan verdedigen tegen de Duitsers, die ons
land binnenvielen. Hij maakte dan ook de hele oorlog mee aan het front, als
soldaat bij het 16de Linieregiment.
Het waren daar harde jaren aan de IJzer maar gelukkig waren er soms ook
pauzemomenten. Soldaten kregen namelijk af en toe de mogelijkheid om
eens weg te trekken van de gevechten, verlof te nemen en zelfs een korte
reis te maken om wat op rust te komen. Sommigen gingen op bedevaart
naar Lourdes, er waren er die de bloempjes gingen buiten zetten in Parijs.
En Alfons belandde in een soldatenverblijfplaats in het Franse departement
Seine-Maritime (regio Haute-Normandie). Het ging er daar heel wat losser

aan toe dan aan het front. Zware gevechtskledij werd vervangen door lichte
linnen oefenkledij. Die was ook heel wat gemakkelijker om te wassen.

foto groep soldaten op rust in Normandië – Frankrijk –
Bovenste rij rechts: man in witte pak: Alfons Anthoni
Hij zat daar uiteraard niet opgesloten en kon met enkele vrienden de streek
vrij verkennen. Zo trokken ze ondermeer naar de kust, naar Varengevillesur-Mer, een dorpje in het arrondissement Dieppe., dat zelfs nu nog maar
een 1000 inwoners heeft. Daar bevond zich een ‘Bureau de tabac’, waar
Alfons en zijn makkers zich van alles konden aanschaffen dat ze aan het
front moesten missen. Dat was natuurlijk tabak, maar ook briefpapier,
zichtkaarten en postzegels, en, men kon er ook een pintje, een glaasje wijn
of sterke drank drinken. Bij een dergelijk drankje maakten ze kennis met de
inwoners van het dorpje, want het werkvolk had er de gewoonte al ’s morgens een glas Calvados te komen heffen met een kop koffie. Maar er werd
niet alleen met die werklieden verbroederd! De eigenares, Mevrouw Berthe
Bertin – Langeuin, had ook een heel lieve dochter van haar overleden eerste man. Het jongedametje heette Yvonne Boulier. Alfons werd op slag
smoorverliefd op Yvonne en … de liefde was wederzijds. Het was ook
geen snel voorbijgaande romance zoals er in die tijd nogal wat waren met
die frontsoldaten. Alfons vertrok met hartenpijn terug naar de verschrikkelijke Westhoek, maar ons koppeltje bleef contact houden. Er werden liefdesbriefjes geschreven en die maakten de hel van het front wat draaglijker.

Briefwisseling met Frankrijk ging heel wat vlotter dan met België, want
dergelijke post moest soms over Engeland, Nederland gaan en uiteindelijk
over de grens gesmokkeld worden. Een bezoek aan een liefje in Frankrijk
brengen was ook heel wat gemakkelijker dan naar een vriendinnetje in het
thuisland, want dat was praktisch onmogelijk.
Niet dat Alfons zomaar vrij naar Varengevillesur-Mer kon trekken, daarvoor zal hij wel speciaal
verlof hebben moeten aanvragen.
Allfons verhoogde tijdens de oorlog ook van rang,
op 1 oktober 1917 werd hij korporaal, op 8 april
1918 sergeant en bij het beëindigen van zijn soldatendienst was hij adjudant geworden.
Om te mogen trouwen tijdens je soldatendienst
moest men een speciale toestemming hebben en
voor de partner was het toch ook wel een waagstuk: zolang de oorlog nog voortduurde bestond
toch altijd de kans dat je je man verloor of dat hij
zwaar gekwetst werd. Hoe het hen lukte weet
dochter Lucienne ook niet meer, maar feit is dat
ze nog in volle oorlogstijd in Frankrijk getrouwd
zijn, op 16 februari 1918, het laatste oorlogsjaar.
Op de gelegenheidsfoto’s zien we Alfons in zijn mooi gewassen en gestreken legeruniform en met opgepoetste laarzen naast zijn jonge bruid Yvonne
in haar wit trouwkleed.
Een andere foto toont hem midden van de familie van Yvonne. Je ziet hem
naast zijn schoonouders, de grootmoeder en andere familieleden en
achteraan nog een andere soldaat,
een Engelsman, die daar blijkbaar
ook een liefje gevonden had. De
familie langs de Franse kant was dus
aanwezig, maar vanuit België was er
wel niemand gekomen, want dat
lukte natuurlijk niet gezien de oorlogssituatie.
trouwfoto met de hele Franse familie

Na de oorlog werd Alfons nog een tijdje bij het leger gehouden, tot 21 februari 1919. Dan kon hij meteen terug aan de slag als onderwijzer in Re-

tie. Tot aan zijn opruststelling stond Alfons in de gemeentelijke dorpsschool. Hij was er wel gekend als een erg strenge leerkracht, maar ja, dat
was misschien ook wel nodig met 40, 50 tot zelfs
60 leerlingen en meerdere graadklassen. Het pas
gehuwde koppeltje vestigde zich eerst enkele
jaren in de Peperstraat, dan op de markt van Retie. Later bouwden ze een mooi huis op de Turnhoutsebaan. Ze kregen vijf kinderen: Jacqueline,
Josée, Marcel, Joseph en Lucienne.
Papa Alfons aardde als onderwijzer goed in
Retie. In zijn vrije tijd werd hij een verwoed duivenmelker en men verkoos hem zelfs tot voorzitter van de Duivenmaatschappij Moed en Hoop
van Retie, functie die hij gedurende bijna 35 jaar
uitoefende. Daarvoor kreeg hij op het einde van
zijn leven zelfs vanwege de Belgische Duivenmelkersbond de Gouden Medaille voor de Sportverdienste. Na zijn dood werd als blijvend aandenken
aan hem de ereprijskamp ‘Anthoni’ gehouden.
In 1923 kreeg Alfons ook vanwege het Ministerie van Nationale Landsverdediging het Oorlogskruis ‘voor zijn moed en toewijding’ tijdens de Eerste
Wereldoorlog en het daarbij horende getuigschrift. Als oud-strijder kon hij
met die medaille jaarlijks pronken op de 11de november, als het einde van
de Eerste Wereldoorlog herdacht werd. Die dag werd er ook steeds na de
misviering en de dodenhulde menig pintje gedronken en ‘maman’ mocht
dan ook deelnemen aan de gelegenheidsmaaltijd. De oorlogsmiserie werd
op zulke dagen al spoedig bij pot en pint vergeten, want, hoewel vader
weinig over de oorlog vertelde, toch wisten zijn kinderen dat het een zeer
zware tijd moet geweest zijn en dat hij er zware frustraties tegenover de
Duitsers aan overgehouden had. Dat moet ook wel de reden geweest zijn
waarom hij in alle stilte tijdens de Tweede Wereldoorlog actief lid zou
geworden zijn van de verzetsbeweging, de Witte Brigade. Toen de Duitsers
ons land binnenvielen was hij eigenlijk zinnens om met het hele gezin naar
Normandië te vluchten. Met fietsen vertrokken vader Alfons, maman
Yvonne en hun vijf kinderen op de vlucht, maar ze geraakten maar tot in
Menen. Daar werden ze wel wat opgevangen in een klooster, maar ze lukten er niet in over de grens te geraken. Vader ging dagelijks aan de grens
kijken maar daar hoopte zich een enorme massa vluchtelingen bijeen, die
het onmogelijk maakte om verder te trekken. Ze zijn dan maar onverrichterzake teruggekeerd naar Retie.

Maman Yvonne had het als Française heel wat moeilijker dan haar
man. De komst naar Retie moet voor haar een zeer zware stap geweest zijn
en het leven hier in de Kempen niet gemakkelijk. Ze kende aanvankelijk
geen woord Nederlands en zeker van het taaltje van Retie verstond ze niets.
In het gezin werd Frans gesproken. Als er boodschappen moesten gedaan
worden schreef vader alles op een briefje en daarmee trok “Madame Anthoni”, zoals men haar noemde, naar de winkel. Het waren eigenlijk harde
tijden voor Yvonne, die haar dorpje in Normandië en haar moeder erg miste. Nu nog meent Lucienne dat de liefde van haar ‘maman’ voor vader Alfons wel erg groot moet geweest zijn en dikwijls vertrouwde moeder haar
dochters in vertrouwen toe: “Haalt nooit zo’n zotte tour uit als ik!!!”
Alfons was niet alleen op school, maar ook thuis erg streng tegenover de
kinderen en ook wel veeleisend t.a.v. Yvonne. Die liet dat wel over zich
heen gaan en reageerde in haar speciale Nederlands met “beter ne kooj dan
gèn”.
Zij die helemaal ‘in de commerce’ was grootgebracht mocht destijds als
onderwijzersvrouw niet gaan werken en dat vond ze erg. Vroeger moest ze
thuis wel in de zaak helpen, en nu kon ze eigenlijk ook best een centje gebruiken. Dochters Jacqueline en Josée werden op internaat geplaatst in
Hoegaerden. Toen Josée haar studies voor ‘modiste’ geëindigd had, raadde
moeder haar aan om een hoedenzaak in Retie te beginnen. Lucienne, die
dezelfde studies gedaan had, ging bij haar, ook onder druk van moeder,
helpen. Maar later, toen Lucienne zelf huwde met Joseph Wens van OudTurnhout pousseerde maman Yvonne haar dochter om ook een eigen modistezaak te beginnen in Dessel. Zo begon ze daar in 1951 ‘Mode Lucienne’. In het begin ontwierp ze daar zelf dameshoeden – later evolueerde de
zaak meer naar een verkoop van dameskleding.
Haar broers Marcel en Jef Anthoni begonnen een slagerswinkel, 'beenhouwerij' op de Geelsebaan in Kasterlee, later alleen door Jef voortgezet.
Maman Yvonne was in Normandië diep christelijk opgevoed en zo deed ze
ook met haar kinderen in Retie. Elke zondag stond de hoogmis van 10 uur
op het programma, in de namiddag dikwijls het lof en ook geregeld een
wandeling naar een of ander kapelleke. Dikwijls was dat het kapelleke van
de nonnekes Franciskanessen op de Postelsebaan. Yvonne was ook erg
geëngageerd en sociaal en trachtte goede contacten te krijgen alhoewel ze
het daarbij niet gemakkelijk had door het taalverschil. Ze was een graag
geziene dame.
Ze bleef ook altijd goede contacten houden met de Franse familie en jaarlijks trok de hele familie tijdens de twee zomermaanden naar Varengeville-

sur-Mer. Daarvoor moesten ze gepakt en gezakt de trein nemen naar Lille,
want nooit heeft de familie Anthoni een auto gehad. In Lille werden ze dan
door nonkel Raymond, een slager uit Rouen, met de wagen afgehaald en
ging de rit naar Normandië. Daar had grootmoeder intussen haar ‘bureau de
tabac’ verkocht en was ze een mooi goed draaiend hotel-restaurant ‘Hôtel
du Télégraphe’ begonnen, een gebouw in typisch Normandische stijl. Ze
was een harde, strenge zakenvrouw, die echter altijd de familie uit Retie
goed onthaalde, hoewel ze wel wenste dat maman er een handje toestak in
de zaak. Echtgenoot Alfons zelf ging met zijn schoonbroers en hun vrienden geregeld op stap om te gaan jagen. Ook bij de andere familieleden
moesten ze altijd op bezoek gaan en dat was telkens ook een feest om bij
hen te vertoeven.

Alfons Anthoni
Yvonne Boulier
Alfons overleed thuis te Retie op 27 februari 1962. Yvonne overleefde hem
nog 25 jaar en stierf te Turnhout op 12 augustus 1987.
Lucienne heeft nog altijd ‘deux cousins’ in Varengeville-sur-Mer en gaat
bij hen ook nog af en toe eens op bezoek ‘Mode Lucienne’, haar kledingzaak in Dessel, heeft ze in 1980 overgedragen en ze woont nu al vele jaren
gelukkig in Kasterlee.
De jongste zoon Carl Wens erfde de liefde voor het restaurant van zijn
grootmoeder, deed gedurende vijf jaar stages in sterrenzaken in Frankrijk
en heeft nu al meer dan twintig jaar het bloeiende klassenrestaurant De
Pastorie in Lichtaart.
Met dank aan Lucienne Wens en Walter Raeymaekers, voorzitter Heemkundige Kring Retie, en bestuursleden van de kring..
Luc Swerts

Kasterlee en de ‘Groote Oorlog’
5. HET VERHAAL VAN GUSTAAF PEETERS UIT TIELEN
WIE WAS GUSTAAF PEETERS ? :
- OORLOGSVRIJWILLIGER 1914-1918
- LUITENANT 2e COMPAGNIE / 10e LINIE
- GESNEUVELD OP 14 OKTOBER 1918
CURRICULUM VITAE
 Gustaaf Peeters werd geboren te Tielen op 13 november 1892 en was het
zevende kind van dertien in het gezin Peeters-Deckers.
 Zijn vader, Ludovicus Peeters, was postmeester en gedurende 45 jaar kosterorganist in de kerk van Sint- Margarita te Tielen. Zijn jongste broer was Flor
Peeters, gerenommeerd organist, componist en muziekpedagoog.
 Het ouderlijk huis bevond zich aan de Kerkstraat, destijds huisnummer 5 ,te
Tielen. Zijn broers Emiel Peeters, opvolger postmeester en koster-organist en
Aloïs Peeters, bediende-drukker, vestigden zich later in dezelfde Kerkstraat op
de locatie van het ouderlijk huis.
 In het gezin Peeters-Deckers werden de kinderen zeer katholiek en Vlaams
opgevoed, hetgeen ook duidelijk blijkt uit diverse passages in het oorlogsdagboek van Gustaaf. Ook werd de koning,Albert I, zeer gewaardeerd en geëerd.
 Gustaaf bracht zijn jeugd door te Tielen en deed zijn middelbare studies aan de
Grieks-Latijnse humaniora van het Klein Seminarie te Hoogstraten. Hij bleek
een zeer goede student te zijn die beschikte over belangrijke literaire vaardigheden en talenkennis ( aan het front lag hij mee aan de basis van de editie en
publicatie van een Vlaams blad voor frontsoldaten, waarvan hij secretaris
was). Na zijn middelbare studies had hij, bij het uitbreken van de oorlog, 3 jaar
( 1e licentie) Germaanse Filologie achter de rug aan de Leuvense universiteit.
ENKELE MIJLPALEN IN HET LEVEN VAN GUSTAAF PEETERS
Incident met – en vernedering door een Duitse commandant
Op 22 januari 1915 deed zich in Tielen een incident voor dat waarschijnlijk
van doorslaggevende aard is geweest voor de beslissing van Gustaaf om als
vrijwilliger te vertrekken naar de oorlog.
De burgemeester, Petrus Deckers, oom van Gustaaf, kreeg bezoek van de
Duitse Ortskommandant, gelegerd in Kasterlee, om bepaalde afspraken te maken en verordeningen uit te hangen. De burgemeester deed beroep op zijn neef
Gustaaf, om als tolk aan dit gesprek deel te nemen. Na dit gesprek drukten de

commandant en de burgemeester elkaar de hand en wilde de commandant ook
de hand geven aan Gustaaf, die weigerde, beleefd en rustig zeggende dat hij de
vijand geen hand kon drukken. Daarop is de militair in woede ontstoken, heeft
Gustaaf zijn Belgische driekleur op zijn revers afgerukt , op de grond gegooid
en hem geslagen terwijl hij riep : “Der kein Freund ist, ist ein Feind, wir sehen
uns noch!”.
In een eigenhandig geschreven brief aan “Obertsleutnant Grimborn” doet
Gustaaf zijn beklag over de zware en publieke vernedering, hem aangedaan.
Slechts twee weken na dit incident beslist Gustaaf zich te melden als oorlogsvrijwilliger, nadat hij gezworen had zich te “zullen wreken voor den smaad en
den hoon zijn vaderland en hemzelf aangedaan door den duitsen
legercommandant van Casterlé”.
De lange weg naar de opleiding
en het front
Op zaterdag, 6 februari 1915, om
4u00 ’s morgens vertrekken
Gustaaf, samen met zijn broer
Alexander ( Zander Peeters ) te
voet en met nog enkele kameraden langs de spoorlijn naar Turnhout en via Weelde naar Baarle
Hertog en Breda . Op 7 februari
1915 wandelen zij clandestien het
vrije Nederland binnen en melden
zich als oorlogsvrijwilligers bij de
Belgische consul in Breda.
Verder gaat het naar Vlissingen
om daarna de overtocht per boot te
maken naar Folkstone in Engeland
en Calais in Frankrijk.
Omdat Gustaaf gevraagd werd de
officiersopleiding te volgen in
Frankrijk, gaat de tocht voor hem
verder naar Cherbourg, Octeville,
Carteret en Criel om later van daaruit te vertrekken naar het front in Ramskapelle . Zijn broer Alexander gaat rechtstreeks naar het front.

Vanaf zijn opleiding tot de dag waarop hij is gesneuveld heeft hij de militaire
rangen van soldaat tot luitenant doorlopen,wat niet vanzelfsprekend was als
Vlaming onder het gezag van hogere Franstalige officieren.
Aan het front had hij sporadisch contacten met vrienden uit Tielen waaronder
zijn dorpsgenoot Louis Stappaerts, en uit Vorselaar Jef Claeys en vele anderen.
Gustaaf sneuvelde, door een mitrailleurkogel in het hoofd , op 14 oktober 1918
in een hevig offensief te Kortemark, waar hij werd begraven op het slagveld
dicht bij de grens met Handzame.
Als postume hulde werd Gustaaf geridderd in de Leopoldsorde en werd hem
het Oorlogskruis toegekend.
Overbrenging naar Tielen in 1922
Op vraag van de familie Peeters en op aandringen van Melchior Gevers, destijds burgemeester van Tielen, vond de ontgraving plaats te Kortemark, en op
10 mei 1922 werd het stoffelijk overschot per trein overgebracht naar Tielen,
waar de plechtige herbegraving plaats vond in aanwezigheid van burgerlijke,
kerkelijke en militaire overheden, de bevolking van Tielen, de scholen en de
verenigingen van Tielen, vele oud-strijdersverenigingen, verder afgevaardigden van “ ’t Geheim burgerleger van Turnhout” en vertegenwoordigers van
de omliggende gemeenten.
De hoeken van het baarkleed werden gehouden door burgemeester Melchior
Gevers namens het gemeentebestuur, Marcel Prims namens de fanfare “ De
Kempenzonen “, Frans Simons, voorzitter van de oud-strijders en Theodoor
Coveliers, afgevaardigde van het Ceciliakoor.
Na de kerkelijke plechtigheid en de toespraken door burgemeester Melchior
Gevers, en Frans Simons, oud makker en wapenbroeder van de gesneuvelde,
werd het stoffelijk overschot overgebracht naar het kerkhof van Tielen, waar
het ten ruste werd gelegd naast zijn moeder en zuster Bertha, in de schaduw
van zijn doopkerk.
Spijtig werd de zerk van Gustaaf verwijderd en niet meer herplaatst zodat dit
aandenken verdwenen is. De zerk van een gesneuvelde oud-strijder zou alleszins zo lang als mogelijk behouden dienen te blijven.
Heldenhuldezerkje in de crypte van de IJzertoren te Diksmuide
Als eerbetoon aan de helden van de eerste wereldoorlog werd in 1930 de Ijzertoren te Diksmuide opgericht. In 1932 en 1937 werden naar de crypte van
de toren stoffelijke resten van gesneuvelde soldaten overgebracht. Ook werden
er monumentjes te hunner nagedachtenis en eer geplaatst, de zogenaamde heldenhuldezerkjes. Zo viel ook Gustaaf die grote eer te beurt en kreeg hij zijn

zerkje in de onmiddellijke nabijheid van beroemde gesneuvelde helden en
Vlamingen zoals Joe English, Renaat De Rudder, de gebroeders Van Raemdonck, Firmin Deprez, Frans Custers e.a.
Na de laffe dynamitisering van de Ijzertoren en de latere restaurarie van de
toren en de crypte, kreeg Gustaaf zijn vernieuwd gedenkteken. De wijding
vond plaats op Palmenzondag 20 maart 2005 in aanwezigheid van een delegatie van de familie Peeters, uitgenodigd door de Westvlaamse Oudstrijdersvereniging.
Wie de gelegenheid krijgt het vernieuwde museum van de Ijzertoren in Diksmuide te bezoeken, moet zeker even langs de crypte passeren en een bezoekje
brengen aan het zerkje van Gustaaf en aan al die andere Vlaamse helden die
vrijwillig hun jong leven gaven voor onze vrijheid.
Op 6 september 2014 bracht de Heemkundige kring van Kasterlee een bezoek
aan enkele militaire begraafplaatsen en
musea in de Westhoek, en werden enkele
gesneuvelde dorpsgenoten eervol herdacht. Zo werd ook een bezoek gebracht
aan de crypte van de Ijzertoren en het
heldenhuldezerkje van Gustaaf Peeters.
Flor Peeters : neef van Gustaaf Peeters

Kasterlee en de ‘Groote Oorlog’
6. HET VERHAAL VAN PIETER JOZEF DERGENT,
voormalig onderpastoor van Lichtaart, martelaar bij het begin van de
Eerste Wereldoorlog
Pieter-Jozef Dergent werd geboren te Geel op 15 augustus 1870 als tweede
van vier zonen. Zijn vrienden noemden hem gewoon ‘Jef’. Zijn vader was
kleermaker. Pieter-Jozef startte in 1881 zijn
studies aan het college van Geel en studeerde
vervolgens filosofie en theologie aan het
Mechelse Klein en Groot Seminarie. Hij
ontving de priesterwijding op 27 augustus
1893 en werd achtereenvolgens onderpastoor
in Bierbeek (1893) en kapelaan in Retie
(1897). Ook zijn broer Alfons werd priester
maar hij kreeg longtering, kwam bij PieterJozef in Retie op rust en overleed er in 1904.
Op 21 december 1906 werd Jef tot onderpastoor van Lichtaart benoemd. Hij stond er
bekend als een wilskrachtige, rondborstige en
vrome priester. Hij was met zijn pokdalig
gezicht en grote handen, niet direct een bevallige verschijning. Gedurende de zeven
jaren dat hij er onderpastoor was slaagde hij
erin de genegenheid van alle mensen van
Lichtaart te winnen (zo schreef Mgr Cruysberghs). Hij was ingoed, gaf
alles weg, kon geen lijden zien of hij moest helpen en leefde zo arm als
Job. In Lichtaart woonde hij met zijn huishoudster Josepha Vos in de onderpastorij, een huis aan de Leistraat ten noordoosten van de kerk.
De meeste foto’s (zoals deze) die van hem bewaard bleven dateren precies
uit zijn Lichtaartse periode. De Lichtaartse burgemeester, dokter Luysterborgs, had reeds voor de Eerste Wereldoorlog een fototoestel. En samen
met diens zoon Jos deed ook Dergent aan fotografie, al was hij niet bijzonder handig met de glasplaten. Zij maakten geregeld opnamen van personen
en plechtigheden in het dorp. Een aantal van deze negatieven op glasplaat
berusten thans bij de Heemkundige Kring. Maar het is niet omwille van
deze toegewijde uitoefening van zijn priesterschap dat vandaag nog een
straat in Lichtaart zijn naam draagt. Zonder de verschrikkelijke gebeurte-

nissen die einde augustus 1914 in Aarschot plaats hadden, was hij wellicht
reeds lang uit het collectief geheugen van de Lichtaartenaren gewist. Op 18
november 1913 werd hij pastoor benoemd in Gelrode, als opvolger van
Jozef Willibrordus Van den Schoor. Deze laatste was een telg uit een oud
en vooraanstaand Lichtaarts boerengeslacht, dat meerdere priesters en
kloosterlingen voortbracht. Zestig Lichtaartenaren waren die dag te voet
naar Gelrode gestapt
om hun onderpastoor
uitgeleide te doen.
Dergent betrok er de
pastorie vlak bij de
kerk te Gelrode.
Zijn
huishoudster
stuurde in de loop van
de volgende maanden
nog een postkaart, met
nevenstaande foto van
pastoor en pastorie,
naar haar voormalige
buurvrouw
Paulina
Proost
in Lichtaart.
Pastoor Dergent was op
zijn parochie gekend als een promotor van de Gregoriaanse muziek en
startte er verschillend acties om zijn parochianen beter bij het kerkelijk
leven te betrekken.
Amper acht maanden na zijn aanstelling brak de Eerste Wereldoorlog uit.
De eerste Duitse soldaten bereikten Gelrode in de namiddag van 19 augustus 1914, enkele uren na hun inval in Aarschot. Daar werd een Duitse generaal op het balkon van het huis van de burgemeester neergeschoten. Als
reactie daarop en uit angst voor vrijschutters organiseerden de Duitsers een
blinde klopjacht en controleerden ze iedere woning ook in Gelrode. Ze
brandden er 23 huizen plat en plunderden er 131. Die nacht sloten ze zeventig inwoners van het dorp op in de kerk. Ook pastoor Dergent werd die
nacht in zijn pastorie gevangen gehouden, gefolterd en ondervraagd omdat
ze twee oude karabijnhulzen in zijn huis hadden aangetroffen. Ze waren
nog afkomstig van zijn voorganger die wel eens op mussen schoot. De
Duitsers hoorden ‘geweerschoten’ en vermoedden dat er vrijschutters aan
het werk waren, maar een Duitse arts getuigde later dat de Duitse soldaten
zelf kogels in het vuur hadden geworpen. De volgende dag trokken de
Duitse troepen verder richting Leuven. Maar de 70 gijzelaars in de kerk

werden niet zomaar vrijgelaten. De luitenant die het commando voerde
moest er van zijn overste 21 selecteren. Ze werden op een rij gezet! Daarna
telde men af! Elke derde man moest uit de rij stappen. 7 jongemannen werden zo meegenomen en 100 meter verder in de straat tegen een muur gezet
en terechtgesteld, zonder enige vorm van verhoor of proces.
Dinsdag 25 augustus bevonden zich in Gelrode nog drie zwaar gekwetsten.
Eén van hen verkeerde in levensgevaar. Gezien de toestand in Aarschot
wilde niemand de gekwetsten naar het Gasthuis brengen. Pastoor Dergent
besloot het zelf te doen en vond Frans Haeselaers bereid om voerman te
zijn. De volgende morgen vertrokken ze met een vrijgeleide(brief). Het
Gasthuis van Aarschot lag echter al vol met Duitsers. Pastoor en voerman
werden doorverwezen naar een Rode Kruispost in het Damiaangesticht.
Daar leverde de pastoor zijn gekwetsten af. Hij sprak er nog de biecht bij
pater Blasius Moor. Ondanks de raad van broeder Linkens vertrok hij met
een vrijgeleide van een Duitse dokter langs dezelfde weg terug. Hij werd
echter door een Duitse patrouille verplicht langs de Grote Markt te rijden.
Daar werd hij verdacht van spionage en samen met zijn voerman opgesloten in het stadhuis. Op donderdag 27 augustus zaten ze daar nog opgesloten
tot 17 u. Dan werden ze naar de kerk van Aarschot gevoerd. In deze kerk
werden toen al 3000 burgers gevangen gehouden. De pastoor werd gedurende twee uur aan de kerkmuur mishandeld en bespot. Soldaten waterden
tegen hem en sloegen hem. Er werd geëist dat hij zijn geloof zou afzweren,
wat hij weigerde. Daarna werd hij totaal uitgeput naar het Blijkershuis
gebracht en neergeschoten. De volgende dag bleef zijn lijk er de hele dag
liggen. ’s Avonds werd het in de Demer geworpen.
Woensdag 2 september werd, aan de brug
nabij het kasteel van
Rivieren, een lijk aan
wal gebracht. Het was
naakt. Het droeg nog
wel kousen en schoenen en een zwarte
mantel vlotte er op het
water omheen. Het
kon
geïdentificeerd
worden aan de hand
van het horloge met
opschrift: ’J.Dergent, onderpastoor- Lichtaert’.

Uit vrees voor de Duitsers begroeven de mensen het stoffelijk overschot
van Jozef Dergent voorlopig op de oever van de Demer.
Welke diepe indruk de gruwelijke gebeurtenissen rond de dood van pastoor
Dergent op onze bevolking te Lichtaart en Kasterlee maakten, vernemen
we in het dagboek van meester Jozef de Ceuster van Kasterlee. Op 7 september 1914 was zijn broer August De Ceuster vanuit Brussel in Kasterlee
toegekomen en hij vertelde welke verwoestingen hij in Leuven, Aarschot
en Gelrode had gezien en welke verschrikkelijke verhalen hij had vernomen:
‘Zijn gemoed liep een ogenblik over bij ’t verhalen der verwoesting van
Leuven en ons aller ogen stonden betraand als hij vertelde van ’t graf van
E.H. Dergent, onzen goeden vriend, dat hij te Betekom op ca 100m van de
brug in een weide nabij den dijk aantrof: een eenvoudig terpje, daarop een
stokje met een briefje en opschrift.: “Hier ligt begraven de E.H. Dergent
pastoor te Gelrode.” Hoger hebben wij reeds wat van zijn dood gezegd,
nu wordt zijn geschiedenis nader aangevuld in dezen zin dat de goede pastoor na marteling en fusilleren werd gesleept tot aan den Demer en in ’t
water werd geworpen. Zijn lijk is driekwart uurs door de stroming meegevoerd tot aan de brug te Betekom. Boeren hebben het aangespoelde lijk
herkend, het opgehaald en met diepen eerbied begraven.’
Pas op 14 november bracht men het stoffelijk overschot over naar het
dorpscentrum van Gelrode voor de lijkdienst en de begrafenis op het kerkhof aldaar. Kardinaal Mercier noemde pastoor Dergent in zijn Kerstbrief
van 1914 een geloofsmartelaar, en riep tijdens een pastoraal bezoek op 6
december 1914 de parochianen van Gelrode op hun overleden pastoor als
zodanig te vereren. Na de oorlog ontstond in Gelrode een cultus rond de
priester aan wie minstens één miraculeuze genezing werd toegeschreven. In
1948 werd zijn stoffelijk overschot op het kerkhof van Gelrode ontgraven
en onderzocht. In datzelfde jaar stelde Mgr. Karel Cruysberghs een uitgebreid rapport samen over de omstandigheden waarin pastoor Dergent om
het leven was gekomen, gebaseerd op onderzoek van archiefdocumenten en
mondelinge getuigenissen.
In de loop van de voorbije eeuw werd de gedachtenis aan deze bewonderenswaardige priester op talrijke plaatsen in ere gehouden via straatnamen
in Gelrode, Aarschot en Lichtaart. Terecht heeft onze Heemkundige Kring
destijds dan ook aangedrongen op de naamgeving van deze straat in
Lichtaart.

Dergent kreeg in Gelrode een mooi monumentaal graf op het kerkhof. Verschillende standbeelden en instellingen die zijn naam dragen houden de
herinnering aan deze priester-martelaar levendig.
In het weekend van 30 en 31 augustus 2014 herdacht Gelrode met een tentoonstelling, een eucharistieviering en een huldeplechtigheid aan het graf
van Pieter-Jozef Dergent zijn pastoor-martelaar. Samen met mijn echtgenote en de Lichtaartse koster Gust Noyens gingen wij in op de uitnodiging
van de organisatoren om de parochie Lichtaart en onze Heemkundige Kring
te vertegenwoordigen op deze plechtigheden.

We wisselden met de organisatoren informatie uit.
Tijdens onze heemkundige reis in 2015 brengen we zeker een bezoek aan
dit grafmonument.
Vic Peeters 1 januari 2015

Kasterlee en de ‘Groote Oorlog’
7. NOLLEKE – OORLOGSVRIJWILLIGER WO I OP DEN DOOL
Nolleke, zijn eigenlijke naam was Jef (Josephus) Helsen, was wel echt een
heel merkwaardig persoon.
Jef was op de Markt in Kasterlee geboren op 20 februari 1878. Zijn vader
was Godefridus Helsen, dienstbode, geboren in Kasterlee. Zijn moeder
Maria Peeters was handwerkster en landbouwster en was geboren te Tielen.
Hij had twee broers en twee zusters. Hij woonde al eens in Tielen, dan weer
in Turnhout, kwam in 1899 terug naar Kasterlee om drie jaar nadien weer
terug naar Turnhout te trekken.
Dan kwam Wereldoorlog I:
Alhoewel hij al 37 jaar oud was, meldde hij zich op 12 februari 1915 nog
als oorlogsvrijwilliger. Het zou een lange dooltocht worden: Hij werd ingedeeld bij het 2e regiment Jagers te Voet en werd onmiddellijk doorgestuurd
naar het opleidingscentrum nr. 5. Eind augustus van dat jaar ging hij over
naar de 25e compagnie TAG (Troupes Auxiliaires de Génie of hulptroepen
van de genie) in Oost Vleteren. Deze hulptroepen waren voornamelijk samengesteld uit de oudere klassen van soldaten zoals hij en die werkten
“met schop en houweel” achter de frontlinie. Had hij het lastig om zijn
oversten te gehoorzamen, we weten het niet, maar op 19 december 1915
werd Jef voorgeleid voor ‘insubordinatie’, wat betekent ‘verzet van iemand
lager in rang tegen iemand die hoger in rang staat’, een strafbaar feit bij de
krijgsmacht. Hij belandde in de gevangenis van Veurne. Maar de zaak werd
op 18 januari 1916 door de militaire auditeur zonder gevolg geklasseerd.
Zo kwam Josephus op 27 januari 1916 terug vrij en vervoegde opnieuw
zijn eenheid. Niet voor lang, want in februari werd hij opgenomen in het
ziekenhuis wegens ziekte. Na zijn ontslag trok hij naar het kamp van
Ruchard voor een opleiding. In juni 1916 ging hij over naar de Compagnie
Construction van de Service Technique de Genie. Na weer een korte opleiding te hebben gevolgd werd hij vanaf augustus 1916 ingedeeld bij het
DOAH (Détachement Ouvriers d’Artillerie de Le Havre). Hij ging als militair werken in de munitiefabrieken van Le Havre. Twee weken later belandde hij voor een tweede maal in de gevangenis, ditmaal voor acht dagen,
wegens het verlaten van zijn verblijfplaats en dronkenschap. Dan volgde er
een periode van regelmatig korte opnames in het ziekenhuis wegens ziekte
afgewisseld met zijn werkzaamheden bij het DOAH. Half november 1916
werd hij opgenomen in het Belgisch Militair Hospitaal (BMH) in Le Havre

en van daar overgebracht naar het BMH in Auberville de Renault. Hij
keerde op het einde van februari 1917 terug naar het leger en ging onmiddellijk door naar het Kamp van Ruchard. Ook daar werd hij weer vrij snel
opgenomen in het hospitaal. Op 2 april 1917 ging hij met verlof zonder
wedde om zich een zestal weken later weer terug aan te melden in het kamp
van Ruchard. Weer werd het een rits van taken en plaatsen: vanuit het
kamp van Ruchard naar de Teinturerie militaire in Gaineville (23/07/1917),
naar het opleidingscentrum nr. 4 (28/11/1917), overplaatst naar de Siroperie te Eu ( 12/12/1917), naar het Centre d’Instruction des Auxiliaires (opleidingscentrum voor oudere militairen) in Dieppe (28/12/1917) en uiteindelijk terug naar de DOAH vanaf 15/01/19'18. Maar het stopte niet, het
heen en weer getrek ging steeds maar verder: Begin februari verbleef hij
even bij de scheepswerf in Duinkerken en de ‘Ecole de st-Emile’ te Calais
om vervolgens opnieuw opgenomen te worden in een BMH te Chateaugiron vanaf 26 februari 1918. Wat er juist mis ging met zijn gezondheid weten we niet, maar vanaf dan vertoefde hij steeds in een ziekenhuisomgeving: hij werd overgebracht naar BMH te Valloire (29/05/1918), ging op
herstelverlof (30/07/1918), opname in BMH te Sollegny le Trappe
(25/09/1918) en BMH Mechelen (12/08/1919). In Kasterlee beweerde men
dat hij meerdere pogingen deed om zich te laten zot verklaren: hij zou
daarom al eens ‘mojerneks’, poedelnaakt, door de straten van Parijs gelopen hebben. Op een keer zou hij zelfs aan ’t vissen geweest zijn in een riool.
Op de 23ste augustus van 1919 kon hij dan het leger verlaten als hij met
onbepaald verlof gestuurd werd. Wat hij echt gepresteerd heeft tijdens de
oorlog weten we niet, maar toch kreeg hij voor bewezen diensten twee
frontstrepen en twee medailles: de overwinningsmedaille en de herinneringsmedaille. Op zijn soldatenfiche stond als beroep ingevuld: “machiniste”
Zo keerde Jef terug naar Kasterlee, maar zette van daaruit zijn dooltocht
verder. Hij woonde al eens in Turnhout, dan weer in Kasterlee. Daar kreeg
hij de bijnaam Nolleke.
Ooit trok hij rond met nestels, blink, borstels, … . Hij was ook een heel
goede houthakker en werd veel gevraagd voor het omhakken van bomen.
Hij kon vijf bomen achtereen doen vallen, en juist op de plaats waar hij het
wou. Toch moet hij ooit eens een boom op zijn rug gekregen hebben, want
daar had hij een bultje van overgehouden. Nolleke liep dan ook altijd licht
voorovergebogen. Hij was altijd op dezelfde wijze gekleed, zeven dagen op
zeven. Hij droeg een lange ‘pardessus’, een jas die bijna tot op de grond

hing. Als hij zo door het dorp doolde steunde hij op een lange stok. Ooit
had hij van Wis Dom een paar vrouwenschoenen gekregen met hoge hakken en die droeg hij, merkwaardig genoeg, dan ook den hele tijd. En zo
deed het verhaal de ronde dat Nolleke op een keer eens op gang geweest
was met Jan Wuyts van Grootrees. Samen hadden ze zich goed zat gedronken. 's Anderendaags was Fien Mertens, de vrouw van Jan, erg verbolgen.
"Met wie zijt gij wel op stap geweest?" wilde ze weten en kwaad moet ze
hem een pantoffel naar het hoofd gegooid hebben, want ze had de afdrukken van de naaldhakken van Nolleke gezien in het mulle zand voor het huis
en dacht zo dat Jan met een vrouwmens opgetrokken was.
Nolleke is misschien ook wel een van de eerste die opkwamen als socialist
bij de verkiezingen, hij stond toen zelfs maar alleen op die lijst.
Werken kon hij van 's morgens nog voor 't opgaan van de zon tot het donker werd.
In de zomer kwam hij zeisen 'haren', scherpen, bij de boeren. Hij was daar
heel bedreven in. Men noemde hem in ’t dorp ook wel eens ‘Nolleke, de
zagenscherper’.
Hij is lang komen helpen bij vader Jef Broeckx op ’t Reties Heiken om er
‘hei’ effen te leggen. Een zeer zwaar werk. Daarbij moest zand verplaatst
worden met een ijzeren wagonneke dat op rails van den ene kant naar de
andere reed.
In de winter trok hij jaarlijks naar de Ardennen om er te gaan 'bossen', bomen hakken. Maandenlang was hij dan niet te zien en woonde hij als houthakker in een houten hut midden in de uitgestrekte bossen. Soms zag hij
dan in een half jaar omzeggens geen mens, alleen een voorman die eens af
en toe langs kwam om hem te bevoorraden en om te zien hoever hij met het
houthakken opgeschoten was.
Nolleke zou zodoende veel geld hebben kunnen verdienen, maar dit beheren, was een andere zaak. Als hij wat verdiend
had dronk hij het meteen op. Want hij kon goed
'heffen': hij dronk veel jenever, maar sloeg een
goede 'zjat' koffie ook niet af. Graag had hij
ook 'bokskes', 1 frank de pint. Dikwijls zat hij
zonder geld en leefde van wat hij kreeg. Men
kon hem altijd plezier doen met enkele rauwe
eieren die hij uitslurpte.
Als hij in Kasterlee verbleef, woonde hij in een
oude versleten woonwagen, een ‘berek, een
huiswagen’ die hij opgesteld had in de Pellemanstraat. Velen beweren met
zekerheid dat hij in zijn woonwagen een levensgrote pop had liggen om

zich niet alleen te voelen. Als hij thuiskwam riep hij altijd: "Hier ben ik!".
Ooit moet Jefke van Peer Geuns ook bij hem gewoond hebben. Begin 1952
is zijn woonwagen op een bepaalde dag in brand geschoten en volledig
vernietigd.
’s Zondags na de hoogmis trok hij ook wel eens rond met Jef de l’Arbre,
ook een oudstrijder WO I of met Gust Noyens, een vrijgezel, die men ook
wel eens ‘Zatte Noyens’ noemde. Maar eigenlijk was Nolleke een eenzaat,
een zonderling, die dikwijls in zichzelf zat te redeneren. Hij kon niet zwijgen en babbelde lijk een advocaat. Het interesseerde hem zelfs niet of men
wel zat te luisteren. Zo zei hij eens tegen Wiske Eelen van ‘Het Varken’:
"Madammeke, doe maar voort, ge moet naar mij niet luisteren", en zeverde
maar verder.
Dikwijls vertelde hij over '14-'18, toen hij bij het leger was. Iemand anders
kreeg dan de tijd niet om ook eens tussenbeide te komen.
In zijn laatste levensjaren is hij dan wat tot rust gekomen, toen Josepha
Maria Aerts zich over haar nonkel ontfermde en Nolleke bij haar en haar
man Joannes Boonen op de Bosdellen mocht komen wonen. Hij kreeg er
een eigen zolderkamer. Als hij al eens naar het dorp trok, dan verplaatste
hij zich voortaan op een fiets.
De lange dooltocht van Nolleke is uiteindelijk helemaal geëindigd op 13
december 1951 als hij in Turnhout overleed. Zijn lichaam werd nog teruggebracht naar de Bosdellen. Gust Noyens van Groot Rees die toen nog als
jonge knaap op de Bosdellen woonde herinnert zich de begrafenis nog. Hoe
de kist met het lichaam met paard en boerenkar naar Kasterlee gevoerd
werd tot aan het huis van Jef Eelen aan Borgerhout (nu Retiebaan). Onder
de kist had men zoals gebruikelijk wijpjes gestoken, (een ‘wepke’,’wijpke’,
stropoppeke strobusseltjes) zodat ze goed vast stond op de kar. Op de terugweg werden die dan door de voerder nabij een kapelletje of aan de
kruispunten van de kar geworpen om de voorbijgangers te herinneren aan
de overledene en om een gebed te vragen.
Eenmaal aan de dorpskom toegekomen werd de kist van de kar genomen en
op een draagbaar geplaatst. Er werd een lijkstoet gevormd met vooraan de
priesters, de suisse en misdienaars. Buurjongens, waarbij Gust Noyens,
droegen de kist dan plechtig naar de dorpskerk. Na de zieledienst galmden
de kerkklokken nog een laatste maal voor Nolleke, terwijl hij naar het
kerkhof gebracht werd, waar hij na zijn lange dooltocht uiteindelijk rust
kon vinden.
Luc Swerts
(met dank aan Koen Muësen voor informatie over zijn soldatentijd en Fons Bosch over zijn familiea fkomst – verder sprokkelden wij gegevens bij Gust Noyens,, Jozef Hannes, Jan Van Laer (+) Wiske(+)
en Jos Eelen(+) Julia Van Herck - Boonen, Jef en Marie Broeckx - Borghs –,, e.a.)
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8. FRANS JOZEF DANEELS - Laatste oud-strijder 14-18 Tielen
Sooi (Frans Jozef) Daneels werd geboren op de Loozijde te Gierle op 3
februari 1893 in het landbouwersgezin van Frans Daneels en Catharina
Diels. Hij had nog drie broers en drie zusters. Zoals de meeste bengels in
zijn tijd had hij slechts tot zijn 11 jaar school gelopen. Daarna werd men
oud genoeg bevonden om aan het werk te gaan. Het begon met thuis op de
boerderij te helpen en dat zou even duren tot hij het soldatenplunje mocht
aantrekken in 1913. Zijn legerdienst deed hij bij de vestingartillerie te Antwerpen.
Kort daarna verzeilde hij in de oorlog van 14-18, maar waaraan hij, in
tegenstelling tot zovele andere leeftijdsgenoten, gelukkig niet al te veel
slechte herinneringen overhield.
Op het formulier ‘Strijdersfonds’ schrijft Sooi zelf:
“binnengegaan 14e batterie de plas” (of 14e batterie de place
(plaatsartillerie) die in het Fort van Breendonk zat)
”overgegaan 14e chiens” (hij bedoelt hiermee 14e batterie artillerie
de siège dat zich bevond in Fort 8 te Hoboken)
In een document van de artillerie de forteresse d’Anvers (februari 1923)
staat vermeld dat hij zich vanaf 14 augustus 1914 bevond in de ‘14 e batterie
de chaise’ (of 14e batterie de siège of belegeringsartillerie). Met andere
woorden: bij het begin van de oorlog zat hij even in het Fort van Breendonk, vanaf 14 augustus 1914 in het Fort 8 van Hoboken.
Vanaf 28 september 1914 werd de vesting Antwerpen aangevallen door het
Duitse leger onder leiding van Hans von Beseler. Het gros van het Belgisch
leger verliet de vesting Antwerpen in de nacht van 6 op 7 oktober 1914. De
2e Legerdivisie en de vestingtroepen (waaronder Sooi Daneels) bleven achter in de stad (daar zij hun standplaats / kazernes in Antwerpen hadden)
samen met de Britse Marine Fuseliers tot de nacht van 8 op 9 oktober
1914, wanneer zij het bevel kregen de vesting Antwerpen te verlaten. Zij
trachtten nog naar de Belgische kust te geraken, maar door de oprukkende
Duitse troepen staken vele soldaten waaronder Sooi de Nederlandse grens
over. Hij werd daar dan op 10 oktober 1914 ontwapend en geïnterneerd.
Via Amersfoort belandde hij in kamp Harderwijk. Daar kwam hij terecht in
een inderhaast opgezet tentenkamp: witte punttenten op een uitgestrekt,
vlak veld.

Het interneringskamp Harderwijk
Tussen 11 en 15 oktober 1914 kwamen ongeveer 13.000 Belgische militairen terecht in Harderwijk. Een vijfduizend werd ondergebracht in de twee
kazernes (de Nederlandse soldaten waren toch allen richting het zuiden van
Nederland gestuurd), de rest kreeg onderdak in een 32 hectare groot tentenkamp dat was ingericht ten oosten van de stad. Al snel ging men over tot de
oprichting van een kamp, op een tweetal kilometer ten zuid oosten van de
stad Harderwijk. De Belgische soldaten werden er gehuisvest in houten
barakken waarvan de laatste klaar was in maart 1915. Stilaan ontstond er
een gans houten dorp met administratiegebouwen, was- en badvoorzieningen, een kerkbarak, een ziekenzaal, drie schoollokalen, werk- en magazijnbarakken, …
In het begin was het leven in het kamp eentonig, maar stilaan kwam hier
verandering in. Er werden diverse activiteiten ontwikkeld op het gebied van
ontspanning (o.a. sportwedstrijden), cultuur (met de inrichting van een
bibliotheek, toneelverenigingen, kampblad, …), scholing (de soldaten kregen de mogelijkheid om hun ontwikkeling te vergroten -> zo leerden zeer
veel soldaten lezen en schrijven tijdens hun verblijf in het kamp) en werkverschaffing (zowel binnen als buiten het kamp).
Vanaf 1916 werden er in de buurt van het kamp twee vrouwenkampen opgericht: Heidekamp en Leopoldsdorp. Daar konden de vrouwen (en kinderen) van de geïnterneerde gehuwde soldaten in Harderwijk verblijven. Op
deze manier was de familie van de geïnterneerde soldaat vlakbij en kon hij
enkele malen per week contact met hen hebben.
In Harderwijk heeft
hij voor de rest van
de oorlog niets anders
gekend dan eten,
slapen en veel kou
lijden tijdens het gure
winterweer. De eenzaamheid, de verveling en het verlangen
naar huis beheersten
er het leven van vele
geïnterneerden. Het
moet voor Sooi een
zware klop geweest zijn als hij daar, ver van huis, in maart 1917 het bericht
van de dood van zijn moeder ontving.

Maar ook die ellendige en vervelende dagen gingen voorbij en uiteindelijk
kwam de wapenstilstand. Op 7 december 1918 werd Sooi gerepatrieerd en
ingedeeld bij de CTAM (Centre de Tirage des Anciens Militaires). Maar
pas op 30 september 1919 werd hij gedemobiliseerd. Soldaten die zoals
Sooi geïnterneerd waren geweest in Nederland en niet aan het front hadden
kunnen vechten, hadden, na de oorlog, zeer weinig rechten. Zij ontvingen
geen medailles die te maken hadden met oorlogsverrichtingen, ze hadden
geen recht op frontstrepen, … Geïnterneerde soldaten werden aanzien als
profiteurs, lange tijd zelfs als deserteurs. Zij zijn zelfs tot op de dag van
vandaag nog niet in eer hersteld. Wel kreeg Sooi in 1962 zoals elke soldaat die zijn legerdienst vervulde tijdens de regeerperiode van Albert I de
‘Herinneringsmedaille van de Regering van Koning Albert’.
Na de oorlog werd hij knecht op de boerderij van Cornelis Daneels in Mazel, waar hij ook zijn intrek nam. Wanneer de zoon Sus trouwde en kwam
inwonen, was er arbeidskracht genoeg op de boerderij met het gevolg dat
Sooi naar een “schoofzak” greep en zoals zovele Kempenaars naar de Antwerpse “basseng” trok, naar de havendokken, wat betekende dat hij dokwerker, havenarbeider werd.
Intussen had Sooi ook wel belangstelling gekregen voor Marie
(°Gierle 21/06/1894), een dochter van Karel Vervoort en Amilia Van Gansen, landbouwers op Rooien.
Maar hij redeneerde “eerst het kot en dan het varken”, wat betekende dat
hij eerst een boerderij kocht in Mazel en dan pas op 03/02/1923 met zijn
Marie naar het gemeentehuis van Gierle trok voor de trouw. Daarna was
het weer hard werken geblazen: de omliggende grond lag vol ‘russen en
puinen’ en dat moest mits zwaar werk goede landbouwgrond worden. Na
vijf jaar voelden ze zich al “binnen” en stopten ze met boeren. Ze verhuisden in januari 1921 naar Gierle waar ze bij de ouders van Marie gingen
wonen. Sooi trok terug naar de haven van Antwerpen. Na twee jaar op
Rooien te hebben gewoond, kochten ze op ’t Pleintje een lap grond en daar
bouwden ze in 1931 een huis, waar ze tot hun overlijden zijn blijven wonen. Er werden twee kinderen geboren: Amelie en Marie. Sooi stopte het
werk in de dokken en ging zijn brood verdienen bij de Antwerpse trammaatschappij, waar hij 28 jaar lang bleef, tot aan zijn pensioen. Hij werkte
er in de loods en kuisen en repareren van de tramwagens was zijn job. Om
op zijn werk in Antwerpen te geraken reed Sooi elke dag met de fiets naar

Beerse, waar hij dan de tram nam naar de grootstad. Eén zomer heeft hij
zelfs elke dag het héle traject met de fiets mogen afleggen.
Zo maakte hij “op den tram” eveneens de tweede wereldoorlog mee, maar
gelukkig zonder al te veel brokken. Van de Duitsers moest hij geen schrik
hebben want hij droeg een speciale armband. Daarmee mocht hij altijd
direct door als hij aan een controlepost kwam, meer nog: ze riepen hem toe
“schnell” en “arbeiten”!
Sooi Daneels en Marie Vervoort hadden 2 dochters en 7 kleinkinderen.
Sooi heeft nog lekker kunnen genieten van zijn pensioentijd. Hij deed allerlei knutselwerk, verzorgde een grote
hof en had een konijnenfokkerij met in
de zomer soms wel 40 stuks.
Verder maakte hij toertjes met de fiets.
Precies op de dag dat hij en Marie in
Tielen hun gouden bruiloft vierden,
werd Sooi ook 80 jaar.
En natuurlijk moest hij ook als oudstrijder 14-18 op de Elf Novemberviering aanwezig zijn nabij het Tielense
gemeentehuis en op het kerkhof. Eerst
waren ze nog met velen tot hij uiteindelijk nog als enige oud-strijder van de
Groote Oorlog overbleef.
En ook daar kwam een einde aan, toen
Sooi te Turnhout overleed op 28 april
1983. Zijn vrouw Marie was 10 jaar
voordien op 25 augustus 1973 in Turn11 novemberviering omstreeks 1980.
Steeds present aan het monument van de hout overleden.
Luc Swerts
gesneuvelden te Tielen:
Vic Piedfort °15/04/1894 +9/03/1983
Sooi Daneels °03/02/1893 +28/09/1983
Voor het samenstellen van deze tekst gingen we op zoek in het archief van onze Heemkundige Kring, kregen we advies van Fons Bosch en oorlogsspecialist Koen Muësen en
vonden we ook heel wat informatie in een tekst die Louis Coveliers en Frans Van Gorp
schreven voor het soldatenblad ’t Klokzeel, naar aanleiding van de Gouden Bruiloft
van Sooi en Marie Daneels-Vervoort.. Verder mochten we ook putten uit de tekst van
Walter Driesen van de Heemkundige Kring van Gierle. Met dank aan Fons Bosch,
Koen Muësen, Walter Driesen, Louis Coveliers, Frans Van Gorp

Hier nog enkele beelden van het interneringskamp in Harderwijk :

Kasterlee en de ‘Groote Oorlog’
9. JOZEF LUYSTERBORGS
Het oorlogsjaar 1918
Uit het dagboek van Maria Caers , echtgenote van de Lichtaartse burgemeester
Zoon Jozef Luysterborgs door de Duitsers gearresteerd
Op woensdag 28 november 1917 werd seminarist Jozef
Luysterborgs(1), zoon van de Lichtaartse dokter en burgemeester Louis Luysterborgs(2), door de Duitse bezetters in het seminarie te Mechelen gearresteerd. Na twee
dagen verblijf in het gevang te Mechelen, bracht men
hem over naar een cel in de gevangenis van Turnhout.
Wat was er gebeurd?
Aan de hand van de aantekeningen in het dagboek van
zijn diep bedroefde en bezorgde moeder, Maria Caers(3),
kunnen we de gebeurtenissen nauwkeurig dateren. En we
krijgen vooral een goede kijk op de angst en de zorg die haar moederhart bezwaarden. De dokter en zijn vrouw stelden met hun dochters, Maria en Anna, alles in
het werk om hun zoon en broer bij te staan! Er werd armoede en honger geleden in
ons landje. We vernemen, via het dagboek, hoe het kleine verhaal van het dagelijks
leven in onze streken alles te maken had met het grote verhaal van die Eerste Wereldoorlog.
“Wat kan men onze zoon Jozef toch ten laste leggen? ” vroeg moeder zich af! Het
was niet meteen duidelijk! Elk contact met hem was verboden. Er deden wel geruchten de ronde! … Seminarist Jozef zou, zogezegde ontvluchte krijgsgevangenen
uit Duitsland of Belgische vrijwilligers, geholpen hebben. Zij wilden via Nederland
en Engeland naar ’t front achter de IJzer en kwamen daarvoor zijn hulp afsmeken.
Voor ’t oog van anderen zou hij ze hebben wandelen gezonden, maar hun daarna
door een tussenpersoon toch geld ( 25 frank) hebben laten overhandigen.
Pas einde december, een maand na zijn arrestatie, mocht Jozef een brief aan zijn
ouders schrijven. Dat bracht zijn moeder toch een beetje troost, want hij toonde
zich hierin heel moedig. Kort daarna kregen de twee zussen en mevrouw van der
Gracht de toelating hem te bezoeken! Maar het bezoek duurde maar 5 minuten en
van enige privacy was geen sprake, want de Duitsers stonden ernaast. Jozef zei
bijna niets, hij had lange nagels, een verschrikkelijke baard en lange haren. Stilaan
kwamen ze toch te weten dat hij honger geleden had en dat hij in zijn cel had moeten springen om niet te bevriezen.
Baron Van der Gracht, een vriend van de familie, probeerde te bemiddelen. Zo
kreeg zus Anna op 6 januari 1918 toch de gelegenheid wat zuiver linnengoed naar
haar broer in zijn cel te Turnhout te brengen. Maar ze kreeg uitdrukkelijk verbod
hem eten te geven.

Veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf
Op vrijdag 11 januari werd Jozef, als een crimineel tussen Duitse soldaten, met de
tram van Turnhout naar de grote gevangenis van de Begijnenstraat in Antwerpen
gevoerd. Vijf dagen later werd de ongelukkige zoon er tot 6 maanden gevangenis
veroordeeld. De voorhechtenis van anderhalve maand mocht daarvan wel worden
afgetrokken. Op zaterdag 19 januari kon Jozef kennis nemen van zijn veroordeling. Hij ondertekende het document! Zijn zussen konden hem toen 10 minuten
bezoeken. Hij toonde zich moedig maar vreesde dat hij naar Duitsland zou worden
gedeporteerd. Het werd weer bang afwachten… Op zondag 27 januari bracht een
brief van baron van der Gracht gelukkig definitief duidelijkheid: Jozef mocht zijn
straf in België uitzitten! “Quel Bonheur!!!” schreef zijn moeder in haar dagboek.
Op dinsdag 29 januari stuurde vader, dokter Luysterborgs, een brief naar de dokter
van de gevangenis met het verzoek zijn zoon te willen onderzoeken. Jozef had ooit
een dubbele longontsteking gehad en bleef daardoor verzwakt in de borst. Bijna
dagelijks reisden zus Anna en Maria door weer en wind om Jos zijn lot te verzachten. Ze hielden er allebei een zeer zware keelontsteking aan over waardoor ze 8
dagen ziek waren. Moeder was maar niet gerust in de gezondheidstoestand van
haar zoon. Ze lag er ’s nachts wakker van en zag dan in gedachten de lijdende
Jozef liggen op zijn ziekbed, uitgeput van zwakte.
Op 12 februari kregen ze dan toch toelating Jos dagelijks een stukje vlees en
smeervet te brengen. Twee dagen later droegen de zussen 4 frikadellenkoeken, 3
pond ruwe hesp en een pot smeervet naar Antwerpen. Maar eerst twee dagen later
kregen ze hun broer te zien gedurende 10 minuten en dan nog achter drie opeenvolgende tralies. Hij was heel blij met het smeervet want hij had zes weken droog
brood gegeten. Dagelijks naar Antwerpen reizen was in die oorlogstijd een hele
onderneming. Daarom maakten de zussen afspraken met een weduwe die recht
over ‘het prison’ woonde. Ze leverden er “een stuk varkensvlees, 6 witte pensen
beuling, 21 eiërs, 1 pond boter, ½ brood” af. Ze betaalden haar om dagelijks het
vlees te bakken en een portie eten binnen te dragen in de gevangenis voor Jos. Het
dagboek verhaalt vervolgens heel gedetailleerd wat de zussen wekelijks naar Antwerpen brachten en hoeveel de weduwe voor haar werk ontving.
Armoede, hongersnood en consternatie bij het volk
Het leven in het bezette België werd steeds duurder en moeilijker. We citeren het
dagboek! “ Het leven wordt al duurder en duurder alsook veel moeilijker ter oorzake der schaarste der voedingsmiddelen. De dieren mogen niet meer gevoederd
worden naar beliefte. Daaruit volgt dat er bijna geen melk noch boter gewonnen
wordt. Mensen en beesten staan op rantsoen en welk rantsoen nog? Genoeg om
van geen honger te sterven in de stad. Op den buiten gaat het nog wat beter, maar
er begint nu ook moeilijken toestand te komen. Er wordt een verschrikkelijke
dwang uitgeoefend. Men mag noch varkensvlees, noch graan, noch boter vervoeren. Hier krijgen wij per week voor ons gezin (6 personen) 480 grammen boter.
Per maand een weinig Amerikaans vet spek.” Ook de prijzen van de schaarse voedingsmiddelen stegen tot het tien- of twintigvoudige! “Een klein varken van 5 à 6
kilo’s dat vroeger 12 à 15 fr. kostte, kost nu 200 fr. …. Het schijnt dat er boeren

zijn die durven tot 500 fr. voor 100 kilo’s tarwe te vragen en verkopen. De eieren
kosten nu (maart-april) 70 centiem ’t stuk en in de winter 1,25 fr…. Dit zegt hoezeer de mensen honger geleden hebben.”
In 1917 waren ook de Verenigde Staten in de oorlog betrokken geraakt. Het duurde echter een aantal maanden eer het land klaar was om een hele legermacht naar
Europa te sturen. Daarom ontketenden de Duitsers in april 1918 een ultiem offensief om de geallieerde linies te doorbreken en de havens van Calais en Duinkerke
te veroveren zodat de aanvoer van Britse en Amerikaanse troepen veel moeilijker
zou worden. In het dagboek lezen we op dinsdag 9 april: “Heden is een groot
offensief der Duitsers begonnen.” En op 13 april: “Er is slecht nieuws voor ons in
omloop. De Duitsers drijven de Engelsen met geweld achteruit. Consternatie bij
ons volk”.
De dagelijkse zorg voor de gevangene
Keren we terug naar het verhaal van de gevangen seminarist Jos Luysterborgs!
Moeder Maria Caers had maar een zwakke gezondheid en liet de reis naar Antwerpen meestal over aan haar dochters. Die kwamen op 20 maart vertellen dat Jos
maar één derde van de levensmiddelen had ontvangen die zij naar de weduwe in
Antwerpen hadden gedragen. Waar waren die andere twee derden gebleven? Het
vertrouwen in die weduwe was blijkbaar verbroken. Een andere dame, Maria
Florus, werd met het dagelijks bevoorraden van Jos belast. Op donderdag 4 april
1918 reisde moeder dan toch mee: “Ik ben vandaag met Anna naar Antwerpen
geweest om naar den was van onze Jozef te gaan zien. Ik heb ene marotte zwarten
schonen saai gekocht voor 25 fr en ben zeer blijde dit nog te hebben kunnen kopen.
Waar gaan we naartoe?”
Vanaf 19 april kregen de politieke gevangen elke vrijdag een pak eten van het
“Nationaal Comiteit”. Dat bleek zeer welkom te zijn. Maar de volgende dag was
moeder toch weer ongerust nadat de dochters Jos hadden kunnen bezoeken! “Hij
zag er goed uit zegden zij, maar zijn klederen waren vuil van ’t stof. Dat komt van
’t manoevreren met de strooizak tweemaal daags. Armen sukkelaar. Geve de Goede God dat hij voor ziektes bevrijd blijve. Dit baart mij onrust!”
Vanaf 27 april werd de zorg voor Jos overgedragen aan mevrouw Pladijs. Zij zou
dagelijks een liter zuivere beste melk met daarin vier klontjes en drie eieren naar
het prison brengen voor Jos. Van dan af liep alles blijkbaar naar wens, want de
volgende maand wordt niets in het dagboek genoteerd.
Eindelijk vrij
De volgende aantekening in het dagboek dateert van zondag 2 juni 1918. “Groten
dag voor ons! Joseph is om 6 uren vrij gelaten. Zijne en onze blijdschap was onbeschrijfelijk. Ik was met Anna in het gevang der Begijnenstraat hem gaan afwachten
en op klokslag 6 uren zagen we hem met frak en zak in den langen gang afkomen.
Hij was met zijnen gezel mijnheer Devries met wie hij reeds lang zijn cel deelde.
Beiden lachten volop van plezier. Buiten het gevang stond er veel veel volk, van
beide families verschillende leden. Jos kon niet genoeg zeggen hoe aardig hem
alles voorkwam volk en huizen te zien. Beide hunne hoofden waren fel opgezwollen, doch ’s anderendaags was het reeds veel beter.”

Die volgende dag, 3 juni, vertrok het gezelschap naar Mechelen in de hoop dat Jos
permissie zou krijgen mee naar huis in Lichtaart te mogen. Drie dagen later kwam
het antwoord van het Meldenambt. De telleurstelling was groot! Jos moest zich
daar dagelijks gaan aanmelden, mocht dus niet mee naar huis. Enkele dagen later
lag hij ziek te bed, maar ook dat was geen reden om naar huis te mogen. Elke dag
kwam een Duitser naar zijn kamer kijken of hij er nog lag.
Het duurde nog tot de grote vakantie eer moeder, Maria Caers, haar zoon weer in
Lichtaart mocht verwelkomen. Op 22 juli noteerde ze: “Jos is dezen avond aangekomen”.
Grote zorgen, maar toch een sprankeltje hoop
Wij kunnen ons nog moeilijk voorstellen hoe de berichten over de oorlogsactiviteiten 100 jaar geleden onze plattelandsgemeenten in de stille Kempen bereikten. Er
was nog geen elektriciteit, geen radio, geen telefoon. De nieuwtjes moesten dus via
(clandestiene) brieven of via passanten worden overgebracht. Toch blijkt uit haar
dagboek dat de vrouw van de burgemeester vrij goed geïnformeerd was over het
verloop van de gebeurtenissen aan het front. Op 10 juni noteerde ze dat de Duitsers
offensief na offensief lanceerden. Ze beschoten zelfs Parijs met kanonnen die 120
km ver droegen. Maar ze werden telkenmale tegen gehouden en teruggeslagen. Uit
latere rapporten zou blijken dat de Duitsers daarbij 350 000 elitesoldaten verloren.
Op 16 juli staakten de Duitsers hun offensief en begonnen de bondgenoten met hun
tegenoffensief. Dat nieuws bereikte ook Lichtaart. Stille vreugde in de harten van
de mensen! Maar meteen dook een nieuwe grote kwaal op die duizenden slachtoffers zou maken. We citeren het dagboek “Het is vandaag (zondag 21 juli) Prinskensdag (nationale feestdag!) Modest Wijckmans (de koster van de kerk te
Lichtaart) heeft schoon den Brabançonne in sourdine gespeeld na de mis. Ik verneem dat de studenten van het Groot Seminarie morgen reeds in vakantie komen
omdat er de Spaanse ziekte heerst. De Spaanse ziekte is een soort influenza die in
gans Europa bijna heerst en in Spanje begonnen is. Men is er zeer ziek van, maar
er zijn weinig sterfgevallen.” Jammer genoeg bleek deze laatste overweging een
grove onderschatting, want in de periode 1918-1919 stierven wereldwijd minstens
20 miljoen mensen aan de Spaanse Griep.
Armoede, opeisingen en hongersnood ook in Lichtaart
Het leven werd steeds maar duurder. Mevrouw Luysterborgs noteerde in haar dagboek de prijs van tientallen producten. Een gewone stof (voor kleding) die men
vroeger 8 fr. per meter betaalde werd toen verkocht voor 80 tot 100 fr. Op vrijdag
12 juli 1918 eisten de Duitsers in Lichtaart 15 paarden op. Er waren er bijna geen
meer. Gelukkig hadden heel wat mensen, 2 jaar geleden vooruitziend, een os opgekweekt om het werk op het veld te doen. Anderen lieten een stootkar maken die ze
zelf trokken. In de Plaats en op ’t Kapeleinde waren er zelfs boeren die met een
veulen reden dat nog geen jaar oud was. “Arme beestjes!” oordeelde de vrouw van
de burgemeester! Maar het werd nog erger. Op maandag 15 juli lieten de Duitsers
alle molens sluiten in het dorp. Ze werden zelfs verzegeld. Er mocht de volgende
twee maanden niet meer gemalen worden. Het was volop oogst en toch waren er
veel mensen die honger leden! “De boeren zijn de beste. Alle hunne waren worden

10-dubbel verkocht en de mensen die geen geld hebben kunnen dus niets meer
kopen. Men vraagt dan 5 frs. en zelfs 7 frs. voor 1 kilo roggemeel. In de stad verkopen de lieden hun lijnwaad, kleren en meubelen om eten te kunnen kopen.”
Enkele dagen later verjaarde dochter An. Moeder had 150 fr. voorzien om bottinnen te kopen maar het was niet genoeg , ze kostten 250 fr. Daarom besloot ze: “We
kopen er geen meer. Onze schoenen worden gelapt met caoutchou banden van
automobiles, velo’s enz... Dat is zeer sterk.”
Op 22 juli dreven er ballonnetjes over. Her en der vielen ze ook. Ze kwamen van
’t front. Sommige bevatten Duitstalige briefjes om de Duitse troepen te ontmoedigen. Andere droegen portretten van onze koning en koningin. “Dat er zo ons maar
wat meer nieuws van den Havre gegeven wierd. Dit zou te minste de mensen die
soms zeer moedeloos zijn wat opbeuren.” oordeelde Maria Caers. De Belgische
regering verbleef toen in de Franse stad Le Havre.
Bidden voor vrede
Vanaf augustus begonnen de bondgenoten vorderingen te maken op het front.
Kardinaal Mercier, aartsbisschop van
België, beval de parochies een triduüm
(drie dagen durende gebedsoefening)
te organiseren ter ere van het H. Hart.
Pater Jezuïet Benoit ( Benedictus)
Caers, de jongere broeder van Maria
Caers, kwam vanaf 1 oktober deze
drie dagen in Lichtaart prediken. Op 4
oktober vermeldde het dagboek: “Benoit is opnieuw vertrokken den triduum van het H. Hart is ten beste gevolgd geweest door het volk. Het H.
Hart, dat bijna in alle huizen van ons
dorpje is ingetroond geweest, ook op
het gemeentehuis, zal ons redden.”
Ook de troepen zouden kleine vlaggetjes dragen met daarop de afbeelding
van het H. Hart. Die overtuiging heeft
er zeker toe geleid, na de oorlog, een
gedenkteken voor de gesneuvelden en
oud-strijders op te richten onder het
standbeeld van het H.Hart.
De vrede komt in zicht
Woensdag 9 oktober: “De kinderen hebben beste nieuws uit Antwerpen mede gebracht. Duitsland vraagt om vrede te maken en neemt alle conditiën aan, hem
voorgelegd door Wilson, den president der Verenigde Staten van Amerika.”
Zaterdag 12 oktober: “Het antwoord van Wilson is: eerst België, Noord-Frankrijk
en de bezette landen ontzetten en dan spreken wij van onderhandelingen.”
Zaterdag 13 oktober: “De ontzetting is door Duitsland aangenomen en nu begint

hunne terugtocht. Louis (haar man en burgemeester Luysterborgs) heeft deze namiddag de grote klok een uur doen luiden ten teken van de aanstaande vrijheid.
Het volk was zot van vreugde. Aanstonds werd overal gevlagd. De fanfaren bijeengeroepen, kwamen ons ene serenade brengen. Ook aan eerw. Heer Verrees, pastoor. Er wierd verlicht en eenieder was te been en riep: Leve onze Koning Albert!”
De volgende week vertrok Maria Caers met haar dochters Maria en Anna naar
Brussel. Het dagboek gaat dan nog wel verder, maar verhaalt niet meer over de
gebeurtenissen in Lichtaart.
Vic Peeters
Voor deze bijdrage maakten we gebruik van:
- Kopieën van het dagboek van Maria Caers ,door één van de dochters in een boek van groot formaat
overgeschreven (p. 83 ev). Deze kopieën berusten in het documentatiecentrum van onze Heemkundige
Kring.
- Herfstnummer 2000, p.513 van vzw Heemkring ‘Wiekevorst, ons dorp’.
- 14-18 Oorlog in België van Luc De Vos en anderen…

Uit het “HULDE-ALBUM aan de Lichtaartse Religieuzen en Priesters” van Nand Druyts :
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10. HET VERHAAL VAN ONDERWIJZER VICTOR DIERCKX, brancardier in de Groote Oorlog
Meester Victor Dierckx
werd geboren op 8 september 1893. Hij was de zoon van August Dierckx
en Mathilde Van Eyck. Ze woonden op
een grote boerderij in de Molenstraat in
Lichtaart. Later verhuisden ze naar Lage
Rielen en daarna naar de Markt van Kasterlee.
Na de vierde Latijnse aan het college van
Geel ging hij naar de Katholieke Normaalschool van Mechelen. Victor behaalde zijn diploma in 1913. Hetzelfde
jaar begon hij als derde leerkracht aan de
gemeentelijke jongensschool van Kasterlee.
Als de oorlog uitbrak vertrok hij naar het
front waar hij werd ingedeeld bij de geneeskundige dienst als brancardier van het Rood Kruis (zoals zo vele onderwijzers, priesters en paters). Hij ging binnen in het fort van Antwerpen.
Later heeft hij
nog vier jaar
aan de IJzer
gezeten.
Als men zijn
bijwijlen onleesbaar dagboek doorleest,
kan men een
gedacht krijgen
van al die oudstrijders die de
vier lange jaren
hebben meegemaakt in regen en wind, sneeuw en vrieskou. Er waren dan

ook veel zieken. Er gaat geen bladzijde voorbij of er staat… zoveel gekwetsten en zoveel … doden, dikwijls met naam en adres. Opvallend is ook
hoe gelukkig deze mensen waren als er eens een briefje langs Holland over
zee tot aan het front kon geraken.
Als Roodkruisman was hij veel onderweg en kon hij contact onderhouden
met de vele Kastelse soldaten (ca. 90). Op elke bladzijde vindt men namen
terug van dorpsgenoten die hij tegenkwam. Hij bezorgde die mensen contactadressen om naar huis te schrijven via Baarle-Nassau of Reusel of langs
Morkhoven (familie Heylen). Zijn verloofde ging die brieven dan dikwijls
ophalen op gevaar van gepakt te worden door de Duitsers. Tweemaal is ze
op het nippertje kunnen ontsnappen aan een wegvoering naar Duitsland.

Op 24 maart 1916 (zie bovenstaande passage uit het dagboek) werd
Meester Dierckx zwaar gekwetst door een kogel van een scherpschutter
bij het ophalen van gekwetste kameraden onder wie Luitenant De Jonck de
Wijngaert Emil (geboren te Heverlee, gevallen aan de IJzer 24/3/1916). Na
een eerste verzorging ter plaatse geraakte hij te voet, maar begeleid door
een soldaat, nog tot aan het kerkje van Luidschote. Dan kon hij niet meer.
Zijn kameraad ging vooruit om de auto te halen. In de auto gaf hij veel

bloed over en kon zo z’n long vrijmaken, wat verstikking voorkwam. Ze
voerden hem naar De Panne (gasthuis voor de zwaar gekwetsten). Er werd
niet geopereerd. De
kogel was er langs
voor ingegaan naast
het hart, had de long
doorboord en was er
langs achter weer uitgegaan. De kogel
moest dus niet verwijderd worden.
Zijn kameraden dachten dat Meester Dierckx zeker zou sterven en lieten, zoals de gewoonte was voor een gesneuvelde vriend, een mis doen door de aalmoezenier. Zo had hij zijn mis al
gehad vele jaren voor zijn dood. Hij herstelde alleen op uitwendige verzorging.
Op 25 maart kreeg hij al bezoek van Kastelaar Jozef Janssens.
Op 30 maart kreeg hij, samen met andere gewonden, bezoek van de koningin. De volgende dagen kreeg hij veel bezoek van vrienden en dorpsgenoten.
Op 30 april 1916 kreeg hij een eervolle vermelding op de dagorde van het
regiment en ontving “La décoration militaire de 2e classe avec palme et
attribution de Croix de Guerre”. Deze onderscheiding kreeg hij uit handen
van Koning Albert I.
Op 15 april kreeg hij bezoek van de generaal en kolonel dokter. Die zei (in
het Frans): “Dit is de merkwaardigste genezing die ik ooit heb gezien”.
Op 16 april mocht hij de eerste maal opstaan.
Op 23 april kreeg hij bezoek van de koningin en prins Karel. Die brachten
voor de soldaten een paaspakje.
Als de genezing vorderde, hielp hij al wat in het hospitaal en men wilde
hem daar een taak geven. Maar hij vroeg om terug te gaan naar het front.
Nu kwam hij bij de autobestuurders terecht. Met de ziekenwagen moest hij
de verbinding verzekeren tussen de eerste hulppost en het hospitaal. Bijna
nooit was men 24 uur zonder werk. Soms kon hij ganse nachten niet slapen.
Hij moest altijd maar gekwetsten wegbrengen. Vanaf 1915 had men ook af
te rekenen met gasbommen (giftgas). Bij het eindoffensief vielen er nog
veel doden en gekwetsten. Op 17 november 1918 moest hij met de Rode
Kruisauto naar Antwerpen om een zieke weg te brengen. Omdat de Duit-

sers zich toen terugtrokken, profiteerde hij ervan om even langs Kasterlee
te komen.
Op 22 januari 1919 kwam hij terug naar Kasterlee om z’n taak als onderwijzer verder te zetten.
Na de oorlog werd hij verkozen tot voorzitter van de oud-strijders en als
dusdanig verzorgde hij de briefwisseling van de oud-strijders met Brussel
om hun belangen te verdedigen. Bijvoorbeeld voor de frontstreeprente (1
frontstreep per half jaar front - elke frontstreep gaf een kleine rente), het
pensioen voor oorlogsweduwen en –wezen,…. .
Tijdens zijn hoofdonderwijzersschap werden acht nieuwe klaslokalen gebouwd (1934-1935) achter het gemeentehuis. Hij werd hoofdonderwijzer in
1932 en maakte de verhuis van het schoolhuis mee van de Mgr. Miertsstraat naar het gemeentehuis.

Hij was gehuwd met Maria Walravens, die samen met Z.E.H. De Pooter de
K.A.V. stichtte en er de eerste voorzitster van was.
Hij overleed in 1983.
Ann Van Olmen
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11. FLORIS PRIMS (T) verbindingsman tussen front en thuisfront.
Wie was Floris Prims?
Floris Prims, voor velen misschien een
onbekende, en toch was hij een van de
beroemdste personen van Tielen. Hij
werd geboren te Antwerpen op 3 maart
1882. Karel Prims en Juliana Dieltiens,
zijn ouders, waren beiden afkomstig
van Grobbendonk. Vader was natiebaas in Antwerpen en had een werf- en
vlasnatie. In 1896 verhuisde de familie
naar een groot wit huis op de Opstal in
Tielen, waar zijn vader een brouwerij
uitbaatte ‘Le roi d’Espagne’, een groot
gebouw dat nu verdwenen is (werd in
1975 afgebroken), tegen de straat die naar de Kalie loopt, naast de
haag van de voormalige slagmolen. Er waren twee werklieden in
dienst. Deze brouwerij bestond tot in '14-'18.
Floris studeerde aan het College van Herentals. Dagelijks trok hij
heen en weer vanuit Tielen. In 1900 ging Floris naar het Seminarie in
Mechelen. Hij werd priester op
23 september en op 25 september
1905 droeg hij zijn eerste H. Mis
op te Tielen. De foto hiernaast
werd toen genomen.
Reeds van in zijn studententijd
was hij erg geïnteresseerd in de
opkomende sociale beweging en
de opvoeding van de jeugd.
Wereldoorlog I – Naar Londen

De oorlog maakte echter plots een einde aan zijn drukke activiteiten
in België. Kort na het uitbreken, op 6 september 1914, werd hij door
Monseigneur De Wachter, hulpbisschop van Mechelen, naar Londen
gezonden om er als aalmoezenier te zorgen voor de Belgische soldaten en vluchtelingen.
De politie kon bij zijn aankomst niet meteen een geschikt verblijf
voor hem vinden en moest hem tijdelijk onderdak geven in een gevangenis. Hij ging meteen aan de slag en richtte een comité op om de
‘refugees’ huisvesting en een broodwinning te verschaffen. Hij had
zijn bureel eerst in de kelder van een katholieke kerk in Victoria
Street, daarna in de Office van The Catholic Association, een deftige
herenwoonst in Russel Square 55, later in een huis van de Duke of
Bedfort, Russel Square 23. Iedereen was er welkom en de deur van
zijn bureel stond geen ogenblik stil.
Tijdens het weekend echter verliet hij Londen en trok naar een of
andere uithoek van Engeland, Schotland of Wales om er zelf mensen
te gaan bezoeken die zich hadden kunnen vestigen op het platteland.
De Engelse regering had hem daarvoor een algemene vrijgeleide op
de spoorwegen verleend. Met zijn draagaltaar trok hij dan op naar de
protestantse streken waar er noch kerk noch priester was. Zo reisde
hij verschillende keren naar Snook Cottages bij West-Hartlepool,
waar talrijke Limburgse gezinnen onderdak hadden gevonden, om
daar mis te lezen en de HH. Sacramenten toe te dienen. God weet hoeveel mensen ‘Father Prims’ (zo
noemde men hem) gedurende deze
vier bange oorlogsjaren heeft getroost
en geholpen. Hij stond bekend en was
gewaardeerd voor zijn persoonlijke en
bescheiden edelmoedigheid ten bate
van zijn landgenoten.
‘De Stem uit België’
Om contact te houden tussen de ‘refugees’ onderling en tussen hen en
hun achtergebleven familieleden in

België en Frankrijk richtte hij In Londen het tweetalig weekblad ‘De
Stem uit België’ op. Het verscheen ononderbroken vanaf 25 september 1914, twee maanden na het uitbreken van de oorlog, tot 1919.
Het blad bracht wekelijks allerhande familieberichten en nieuws zowel uit het vaderland als van het oorlogsfront. Op de derde bladzijde
stonden adressen van zoekende en gezochte vluchtelingen, een van
zijn eerste bekommernissen. Op de vierde bladzijde antwoordde men
op gestelde vragen. De interessantste rubriek was ‘Uit soldatenpennen’. Daarin kon men het soldatenleven ten volle volgen: aan het
front, in de hospitalen, tijdens de ontspanning, … Op de bladzijden
‘Voor onze Kempische Jongens’ vinden we heel wat informatie over
onze streek en onze soldaten aan het front. Maar er stonden ook wetenschappelijke artikels en bijdragen in. Floris Prims schreef zelf als
hoofdredacteur verschillende artikels, meestal over godsdienst en
politiek. De artikels in De Stem kregen na enige tijd een steeds meer
uitgesproken klerikaal en Vlaams karakter, wat het blad deed uitgroeien tot de spreekbuis van de Vlaamse katholieke geestelijkheid.
Het blad werd kosteloos bezorgd aan de vluchtelingen. Andere belangstellenden moesten 5 shilling betalen. Het eerste nummer verscheen op 2.000 exemplaren maar de oplage steeg al vlug tot 6.000
nummers, later tot 20.000 en telde ooit 12 bladzijden.
Alhoewel de oorlog eindigde op 11 november 1918 bleef ‘De Stem’
verschijnen tot 14 februari 1919. Het 227ste nummer was het laatste.
Terugkeer in België
Na de oorlog keerde Floris Prims met evenveel bagage als waarmee
hij destijds naar Engeland gekomen was terug naar België, in alle
stilte, noch begroet, noch toegejuicht. Al meteen hernam hij met onverminderde werkkracht zijn activiteiten. Hij studeerde verder en
promoveerde in 1923 tot doctor
in de geschied- en zedenkundige
wetenschappen. Op 2 maart 1925
werd hij benoemd tot stadsarchivaris van Antwerpen, speciaal
belast met de herschrijving van
de Geschiedenis van Antwerpen.

Hij werd een groot Kempisch geschiedschrijver, een groot volkskundige en ontelbaar zijn dan ook zijn boeken en tijdschriftartikels. Bovendien werd hij als welbespraakt deskundige ook alom gevraagd
voor lessen, voordrachten, geleide bezoeken.
Floris Prims overleed in zijn geboortestad Antwerpen op 26 oktober
1954. Zijn lichaam werd bijgezet op het erepark van de begraafplaats
Schoonselhof.
Luc Swerts
Bronnen:
Inspiratie voor deze tekst haalden we uit:
- Christel Van Damme, Kan. Floris Prims, geschiedschrijver voor stad, volk en geloof. Biografie van een sociaal-religieus geëngageerd historicus, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Antwerpen, Antwerpen.
- Uit het boek ‘Kan. Floris Prims 1882 – 1954’ van Dr. André Prims en Dr.
K.C.Peeters. Dit werk is voor belangstellenden te vinden in het Erfgoedhuis te
Tielen.
In het Erfgoedhuis bewaart de Heemkundige kring ook werken van Floris Prims
zelf:
- Geschiedenis van Antwerpen II: De XIIIde eeuw
- Beelden uit den cultuurstrijd der jaren 1577-1585
- Het wonderjaar (1566-1567)
- Album Pastorum Campinae
- Sint-Agnetendal te Arendonk
- Onze Lieve Vrouw ten Troon te Ouwen-Grobbendonk
- Het Rubenshuis: gids bij de mythologische en humanistische versieringen
- Korte kerkelijke geschiedenis van België en meer bepaald van ons huidig
aartsbisdom
- De Onze-Lieve-Vrouw-Abdij der Norbertijen te Postel
- De Onze-Lieve-Vrouw-Abdij der Norbertijen te Postel
- Geschiedenis van Sint-Joriskerk te Antwerpen
Documentatiemap over Floris Prims met:
- De Antwerpse Kempen in de Geschiedenis
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12. MONSEIGNEUR THOMAS-LOUIS HEYLEN
Op 5 februari 1856 werd in Goor Lowieke Heylen geboren, vijfde
kind van Peer Heylen en Maria Peeters. Vader was boerenknecht.
Moeder moest meewerken op de boerderij en werd nog jong weduwe. Louis groeide op in een arme, maar warme thuis.
Louis was een flinke leerling op de school van meester Van Sintruyen.
En hij was ook een heel godsdienstig jongetje: elke dag trok hij naar
de vroegmis. Toen het kleine kapelletje op de weg naar Goor versleten was, zamelde Louis geld in voor de herstelling.
Omwille van zijn uitzonderlijke talenten, mag Louis gaan studeren
bij de jezuïeten in Turnhout. Met de bedoeling missionaris te worden, verhuist hij nadien naar de abdij van
Tongerlo waar hij op 28 augustus 1875 ingekleed wordt als frater Thomas van Kantelberg.
Na zijn priesterwijding komt de jonge norbertijn in Rome terecht voor studies wijsbegeerte aan de Gregoriaanse Universiteit. Na
zijn doctoraat volgt er nog een studie theologie.
Als in 1887 in Tongerlo prelaat De Swert
onverwacht overlijdt, wordt de 31-jarige
Louis tot nieuwe abt verkozen. Paus Leo XIII, die Louis volgde tijdens zijn studies in Rome, bleef nadien goed
bevriend met Louis. Tijdens één van hun ontmoetingen in 1899 sprak de paus hem aan als
mio caro Thomasso, wat toentertijd niet echt
gebruikelijk was in het Vaticaan. Een half jaar
later benoemde de paus zijn oogappel tot bisschop van Namen. Heylen veranderde toen zijn
voornaam in Thomas-Louis.

In 1901 wordt de nieuwe bisschop de voorzitter van de Internationale
Eucharistische Congressen en reist hiervoor de wereld rond. Maar,
ook al is hij ondertussen een wereldburger geworden, elk jaar komt
hij in februari naar Kasterlee terug, op de dag van gedurige aanbidding, en 40 jaar lang komt hij ook de kinderen in het dorp vormen.
Heylen blijft 40 jaar bisschop. Tot zijn dood in 1941, nu 75 jaar geleden. Geen andere bisschop van Namen heeft een langere staat van
dienst.
Heylen en de Groote Oorlog
Tijdens de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871) waren gewapende verzetsgroepen van Franse burgers, de zogenoemde "franc-tireurs", berucht vanwege hun aanslagen tegen de Duitse bezettingstroepen.
Vanaf 4 augustus 1914, de dag dat Duitsland de oostkant van ons
land binnenviel, waren de bloednerveuze Duitse soldaten ervan overtuigd dat ze weer geconfronteerd zouden worden met een oorlog van
het volk. Mgr. Heylen, bisschop van Namen en Luxemburg, werd
snel geconfronteerd met de driestheid van de Duitse troepen. Vele
dorpen in zijn bisdom werden zwaar getroffen, er vielen duizenden
burgerslachtoffers.
Enkele voorbeelden van ‘martelarensteden’ uit het bisdom van Heylen.
Op 20 augustus werden in Andenne, een kleine industriestad, Duitsers beschoten. Onmiddellijk werd aan vrijschutters gedacht. De burgemeester van het stadje werd met een bijl gedood. Op twee dagen
tijd kwamen 262 burgers om, onder wie ook kinderen en vrouwen.
240 huizen gingen in vlammen op.
Op 22 augustus werden bange inwoners van Tamines uit de kerk naar
het dorpsplein gedreven. De mannen werden in groepen doodgeschoten of met bajonetten afgemaakt. 383 burgers werden op gruwelijke
wijze gedood.
Op 23 augustus richtten de Duitsers het grootste bloedbad onder burgers aan. 674 Dinantezen (tien procent van de bevolking) werden
vermoord. Meer dan 1100 huizen werden in brand gestoken.

Diezelfde dag vallen Duitse troepen ook Namen binnen. Omdat ze
menen vanuit het seminarie (palend aan het bisschoppelijk paleis)
beschoten te zijn, gijzelen ze Mgr. Heylen, zijn kanunniken Jean
Schmitz en Tharsicius en enkele professoren van het seminarie. Het
groepje geestelijken wordt tussen de brandende huizen aan de Grand’
Place naar het stadhuis gevoerd. Heylen laat zich niet doen tijdens
zijn gevangenschap en onderhandelt snoeihard met de Duitse commandant von Bulow, die dreigt te bisschop te laten ombrengen als
burgers zich nog tegen de Duitsers verzetten. Gaandeweg beseffen
enkele Duitse oversten met een man van formaat te doen te hebben
en ze gaan meer en meer in gesprek met de bisschop. Heylen wint
hun respect: er wordt zelfs om zijn raad gevraagd. Als het geestelijke
gezelschap enkele dagen gevangen gehouden wordt, vat het stadhuis
vuur. Heylen leidt de ontsnapping: langs een ladder en een balkon
voert hij zijn vrienden naar buiten. Daar worden zij weer gevat. De
bisschop laat zich niet zomaar wegvoeren, want hij merkt op het
plein een stervende brandweerman op en eist van de Duitse soldaten
dat hij die de laatste sacramenten mag toedienen. Wat gebeurt.
Belgische burgerlijke overheden zijn niet echt in staat om de Duitse
oorlogsmisdaden tegen de burgerbevolking te onderzoeken: de Belgische regering verblijft, na een korte tussenstop in Antwerpen, vanaf
15 oktober 1914 in Sainte-Adresse nabij Le
Havre. Kabinetsleider graaf Charles de Broqueville (geboren in Postel op 4 december
1860) houdt de hele oorlog lang van daaruit
contact met koning Albert I, die achter de
IJzer bij zijn troepen blijft.
Mgr. Heylen dringt aan op onderzoek van de
Duitse misdaden en trekt zelf op pad. Met
zijn secretaris, kanunnik Jean Schmitz, aan
zijn zijde en een fles jenever onder de arm.
Waar de miserie te groot is, durft de bisschop
wel eens een troostende borrel schenken.
Schmitz schrijft uitgebreide verslagen en vele
bewoners van getroffen dorpen en steden

worden gehoord. Op 14 april 1915 richt Heylen een brief aan gouverneur-Generaal Moritz von Bissing met de vraag te komen tot “de
vorming van eene rechtbank, samengesteld uit Duitsche en Belgische
scheidsrechters, in gelijk aantal, en voorgezeten door een afgevaardigde van een neutralen staat.” De Duitsers weigeren…om begrijpelijke redenen.
Op 10 mei 1915 publiceren de Duitsers een ‘witboek’, waarin ze alle
schuld voor de gebeurtenissen in de martelarensteden naar de plaatselijke bevolking en de vrijschutters doorschuiven. De Belgische
overheid reageert met ‘le livre gris’, een kanjer van een publicatie in
vier delen, meer dan 500 bladzijden dik. Een ingekorte versie verschijnt in een grote oplage. Opvallend: in dit ‘grijze boek’ wordt veel
geput uit brieven en protesten van de bisschop van Namen. Een citaat
uit een brief aan de paus: “Het gedrag der Duitsche legers in onze
streek was een opeenvolging van niet te rechtvaardigen en onmenschelijke daden jegens een onschuldige bevolking.”
De echte robbertjes op papier worden niet uitgevochten door politieke leiders, maar tussen kerkelijke gezagsdragers. In België liet vooral
kardinaal Joseph-Désiré Mercier van zich horen. Zijn kerstboodschap
van 1914 ‘Patriotisme et Endurance’ (in het Nederlands vertaald als
‘Vaderlandsliefde en standvastige lijdzaamheid’) is zo patriottistisch
dat zijn bisschoppen weigeren er hun handtekening onder te zetten.
Mgr. Heylen noemt het werkstuk van de kardinaal zelfs een oorlogsverklaring. Als de brief van de persen en de kansel rolt, is de reactie
van het volk echter zo enthousiast dat enkele bisschoppen zich ook
maar achter Mercier scharen. Een zinsnede uit de herderlijke brief ter
illustratie: “Onze heilige godsdienst maakt van de vaderlandsliefde
eenen plicht: er is geen volmaakt christen of hij is ook een volmaakt
vaderlander”. Door zijn felle opstelling wordt le grand cardinal een
ware oorlogsheld in Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde
Staten. Zijn brieven werden in 1919 als boek gepubliceerd en onlangs, in 2015, verscheen met ‘A Shepherd among Wolves’ de zoveelste Engelse editie.
Mgr. Heylen pakte het allemaal wat rationelere en diplomatischer
aan. Zijn brieven aan Duitse leiders en geestelijken en aan de paus

blinken uit door strakheid, wijze redeneringen en een overvloed aan
feitenmateriaal.
Mercier en Heylen worden beiden een paar keer door paus Benedictus XV ontvangen bij wie ze hun beklag maken over de Duitse oorlogsmisdaden én de ‘zalvende’ reactie hierop van hun Duitse collega’s. De paus probeert de kerk in het midden te houden en maant
beide Belgische herders aan tot kalmte en rust. Na een bezoek aan de
paus op 16 januari 1916 noteert Mercier in zijn
dagboek dat de paus een verlegen man is die
niet opgewassen is tegen zijn verantwoordelijkheden.
Mgr. Heylen onderzocht niet alleen rampen die
in zijn bisdom gebeurd waren bij de doortocht
van Duitse troepen, hij voorkwam ook leed
door actief op te treden tegen deportaties. Het
bekendste voorbeeld hiervan vinden we in
Gembloux. Omdat Duitse mannen massaal als
kanonnenvlees werden ingezet, had Duitsland
nood aan buitenlandse werkkrachten. Op 22
november 1916 dwong een Duitse oproep mannen van het kanton
Gembloux zich te melden voor tewerkstelling in Duitsland. Mgr.
Heylen kwam ter plekke en discussieerde drie uur lang met de Duitse
hogere militairen. Uiteindelijk drong de bisschop door tot in de beestenwagons waar hij namen van mannen noteerde en motieven waarom ze moesten blijven. Zo kon hij een aantal van hen thuis houden.
Uiteindelijk werden die dag toch nog 1600 mannen
afgevoerd. Het plein waarop deze slavenhandel
plaatsvond werd later herdoopt tot Passage des
déportés.
Lof voor Heylen
Voor zijn activiteiten tijdens de oorlog kreeg Mgr.
Heylen veel lof toegezwaaid. Vanwege GrootBrittannië werd hij gelauwerd als ‘Commander of

the Most Excellent Order of the British Empire’. Frankrijk schonk
hem ‘La croix de guerre avec palme’.

Een massale hulde werd georganiseerd in Namen op 20 juli 1919.
Als erkenning voor de rol die hij in de oorlog speelde, kreeg hij de
onderscheiding van ‘Grootofficier in de Leopoldsorde’ en de eretitel
van ‘Défenseur de la ville’. Bovendien ontving hij een ebbenhouten
koffer die een guldenboek bevatte met 90000 handtekeningen uit zijn
bisdom. Belangrijke toevoeging: slechts één persoon per gezin mocht
handtekenen. Ten slotte werd er 250000 frank geschonken aan de
‘religieuze werken van Mgr. Heylen’.

Zijn blazoen liep tussen de twee oorlogen wat scheurtjes op. Zo stelde de Monseigneur zich in de jaren ‘30 zeer terughoudend op in verband met de verschijningen in Beauraing. Bovendien was hij te
voortvarend in zijn plannen om een Waalse tegenhanger van de Boerenbond op te richten. Gevolg: een financiële catastrofe.
Dit alles betekende niet dat Heylen de sympathie van de bevolking
van zijn bisdom en stad verloren was. Op de dag van zijn overlijden
besluit de stad een plein naar hem te noemen. De week tussen de dag

van zijn overlijden (27 oktober 1941) en zijn begrafenis krijgt de
bevolking de kans hem alle dagen te groeten tussen 9 en 19 uur. Zeven dagen schuiven lange rijen aan voor een laatste groet aan de ‘beschermheer van de stad’. Mgr. Heylen werd begraven in de crypte
van de kathedraal van Namen en heeft daardoor geen zichtbaar graf.
Op aandringen van de Namenaars kreeg hij in 1956 (100 jaar na zijn
geboorte) echter een indrukwekkend bronzen beeld in de kathedraal
van Saint-Aubain. Geen andere bisschop van Namen viel die eer te
beurt.
Herman van Gorp
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13. EÉN BESCHIETING – TWEE SLACHTOFFERS UIT LICHTAART
Zondag 28 januari 1917: tussen 15u30 en 16u00 vuren de
Duitsers een vijf- à zestal granaten kaliber 105mm af op
het punt K.4 van de spoorlijn Nieuwpoort - Diksmuide. Er
vallen twee slachtoffers: één dode van het 1e Jagers te
Voet (Franck) en één zwaargewonde van het 3e Genie
(Van Gorp), die de dag daarna overlijdt in het hospitaal.
Eén beschieting, twee slachtoffers uit Lichtaart.
Adrianus Augustinus (August) Franck wordt geboren
op 25 oktober 1894 in de Plaats te Lichtaart als zoon van
Joannes Baptist (° 1857, Lichtaart) en Joanna Maria Van
Mechelen (° 1860, Kasterlee). Hij is actief als landbouwer
op het moment dat de oorlog uitbreekt. Behorende tot de militieklas 1914
word hij in de maand september 1914 opgeroepen voor actieve dienst. Hij
meldt zich aan maar in de kazerne weet men niet goed wat aan te vangen
met de nieuwe rekruten: “De officieren die anders voor de opleiding zorgden, zaten bijna allemaal aan het front en wapens en uniformen waren niet
(meer) voorradig (…) Overdag brachten de soldaten hun tijd door met
babbelen, kaarten of rondslenteren. Soms werd een
groep uitgestuurd om loopgrachten te graven of om
versperringen aan te brengen” (1). Na de val van
Antwerpen worden de nieuwe rekruten richting de
Belgische kust gestuurd. Pas begin oktober vertrekken ze naar Frankrijk voor hun opleiding. August
komt terecht in het opleidingscentrum nr 4 te Auvours. Eind april 1915 voltooit hij zijn basisopleiding
en wordt vervolgens ingedeeld bij het 1e regiment
Jagers te Voet, 2e compagnie, 2e bataljon (3e Legerdivisie) met stamboeknummer 28421.
Joannes Franciscus (Frans) Van Gorp wordt geboren op 22 juli 1896 in de Plaats te Lichtaart in het
gezin van Adrianus Josephus (° 1862, Lichtaart) en
Maria Ludovica Van Looy (° 1863, Lichtaart). Hij is nog ongehuwd op het
moment dat hij zich als oorlogsvrijwilliger aanmeldt bij het Belgisch leger
op 25 januari 1915. Hij gaat op 7 februari 1915 naar het opleidingscentrum

nr 9 te Frankrijk. Na zijn basisopleiding gaat hij over naar het Centre
d’Instruction de Génie waar hij zijn opleiding start op 27 juni 1915. Op 24
juli van datzelfde jaar volgt zijn overplaatsing naar het 3 e regiment Genie,
1e compagnie (3e Legerdivisie). Begin december 1915, toen de 3e Legerdivisie in de sector Pervijze ligt, raakt hij voor een eerste maal gewond. Hij
wordt opgenomen in het hospitaal en keert eind maart 1916 terug naar zijn
eenheid.
Vanaf mei 1916 bezet de 3e Legerdivisie de sector Diksmuide met
onder meer de gevreesde Dodengang. Het 1e Jagers te Voet keert
op 25 januari 1917 terug naar deze
sector nadat het een kleine maand
in de sector Lo vertoefde. De eenheid van Franck, het 2e bataljon,
krijgt de opdracht om de wacht te
verzekeren tot 30 januari in
Kruisabeele, ver achter het front.
Maar op zondag 28 januari 1917
besluit August om zijn dorpsgenoot
Frans Van Gorp te bezoeken. De
eenheid van Frans zit in dezelfde
sector maar bevindt zich in de
loopgraven net achter de eerste lijn,
ter hoogte van de spoorlijn Diksmuide – Nieuwpoort (punt K.4). En
dan volgt de Duitse beschieting:
Franck overlijdt ter plaatse om
15u45 ten gevolge van de verwondingen over zijn ganse lichaam veroorzaakt door obusscherven. Hij wordt
begraven op de militaire begraafplaats te Adinkerke waar zijn stoffelijke
resten nog steeds rusten (grafnummer 775).
Van Gorp wordt zwaar gewond weggevoerd met kwetsuren aan het hoofd,
armen en benen. Hij komt terecht in het Belgisch Militair Hospitaal van
Hoogstade waar hij de volgende dag om 16u00 overlijdt aan de opgelopen
verwondingen. Op 31 januari 1917 volgt zijn begrafenis op de militaire
begraafplaats te Hoogstade, waar hij nu nog steeds rust (grafnummer 629).

Het graf van Van Gorp is versierd met een
Heldenhuldezerk. Deze zerk is een initiatief
van het Heldenhulde-comité, gesticht op 15
augustus 1916. Dit comité ziet het als taak
om de graven van de gesneuvelde Vlaamse
soldaten te voorzien van een Vlaamse zerk
i.p.v. de wettelijk voorziene Belgische grafzerk met vermelding “Mort pour la patrie”.
Een Heldenhuldezerk is een ontwerp van Joe
English: de bovenzijde bevat een kruis, naar
Iers model, dragend in de kruiskroon de
leuze “AVV – VVK” en de vliegende
blauwvoet, het zinnebeeld van de Vlaamse
strijd. Het informatieplaatje op de zerk van
Van Gorp bevat echter een fout: er staat
vermeld dat Frans behoort tot het 5e regiment Genie, maar dat klopt niet.
In het frontblaadje “Herenthals” nummer 21 van mei 1918 (een blaadje dat
maandelijks verscheen voor de soldaten uit het kanton Herentals) lanceert
John Leysen (brancardier 6e regiment Jagers te Voet en afkomstig van
Olen) een oproep om ‘Herenthals Heldenhulde’ op te richten. Zijn opzet is
om alle graven van de gesneuvelde soldaten uit het kanton Herentals met
een Heldenhulde zerk te versieren en voor de toekomst te bewaren. Hij
roept dan ook op om geld te geven om de aankoop van deze grafzerken
(kostprijs 50 frank maar als de strijders van een gemeente de zerk schenken
ontvangt men een toelage van 20 frank). In het nummer 23 (juli 1918)
maakt men melding dat de aanvraag gedaan is om aanstonds een zerk te
plaatsen op het graf van o.a. Van Gorp uit Lichtaart. In het nummer 25
(september 1918) deelt John Leysen mee dat er tot hiertoe in ’t geheel 18
zerken werden geplaatst of althans besteld o.a. voor FJ Van Gorp.
Beide soldaten worden postuum vereerd met verschillende eretekens. Zowel Van Gorp als Franck ontvangen
de ridder in de Leopold II orde met palm, het oorlogskruis, de overwinningsmedaille en de herinneringsmedaille 1914-1918.
Beide namen staan vermeld op het herdenkingsmonument voor de oud-strijders te Lichtaart. Joannes Franciscus Van Gorp staat er wel vermeld als ‘Van Gorp J’

Bron:
August Franck:
- militair dossier 2284886, Kwartier Koningin Elisabeth Evere, militair
archief, dienst notariaat
- “Historique 1e et 4e régiments de chasseurs à pied”
- “Het drama van de dodengang”, Siegfried Debaecke, 1998
- 3e Legerdivisie, generale staf, 1e bureau, dagdossiers 15-31/01/1917, farde
29/01/1917, documentatiecentrum Koninklijk Legermuseum Brussel
- fiche Belgian War Dead Register
- foto Belgisch Militaire Begraafplaats Adinkerke (persoonlijk archief)
- (1) “Gevallen op het veld van eer … Cyrille Durnez”, Durnez Johan, 1988
Joannes Franciscus Van Gorp:
- militair dossier nr 3453520, Kwartier Koningin Elisabeth Evere, militair
archief, dienst notariaat
- foto Belgisch Militaire Begraafplaats Hoogstade (persoonlijk archief)
- fiche Belgian War Dead Register
- “Stem uit België, 24/03/1916” Stadsarchief Turnhout
- “Stem uit België, 4e jaargang, nr 17, 11 januari 1918”, persoonlijk archief
- “20 jaar Heldenhulde – F. Deprez, F. Kusters, H. Willems” , Bedevaart
naar de Graven van den IJzer vzw, 1936
- “zevende lijst der Belgische soldaten gesneuveld voor het vaderlang uitgegeven door het Belgisch bureel van inlichtingen over de zieke, gekwetste
of overleden soldaten, bestuurd door het comité medical van het Roode
Kruis van België”, CD-rom ‘gestorven voor ’t vaderland’
- http://www.oorlogserfgoedalveringem.be/nl/gorp-van-1
- bidprentje archief Heemkundige Kring Kasterlee
Koen Muësen (K)
In het boek “Oorlog over ons dorp” staat een lijst van de Lichtaartse gesneuvelden op p. 18.A. Franck “gesneuveld te Oostkerke op 18 Januari
1917”. Hier is dus een foutieve melding gemaakt van zijn overlijdensdatum.

Kasterlee en de ‘Groote Oorlog’
14. JEF ADRIAENSEN : laatste Kastelse oud-strijder ’14- ‘18

Op 7 maart 1986 overleed Jef Adriaensen op 92-jarige leeftijd in Turnhout.
Hij was als vaandeldrager van de oud-strijdersvereniging in Kasterlee de
laatste levende getuige van de eerste wereldbrand. Voor de meesten van
ons staat die eerste wereldoorlog in het geheugen geprent als de ‘loopgravenoorlog’ en is het niet meer dan een vage herinnering die we nog kunnen
terugvinden in geschiedenisboeken.
Voor Jef Adriaensen uit het gehucht Goor was het helemaal geen fictie
maar harde realiteit omdat hij samen met circa negentig andere Kastelse
soldaten en vrijwilligers meer dan honderd jaar geleden zelf onder de wapens was en die oorlog ook overleefde. Maar de oorlogsjaren hebben hem
wel getekend voor de rest van zijn leven.

Zo zag Goor er uit in 1900 met vooraan rechts café het Hertlam, uitgebaat
door Louis Van Looy, landbouwer en herbergier, en Stanske Deckx, bakel.
Jef was van Goorse komaf waar hij als oudste van vijf kinderen werd geboren op 29 juni 1893 in het gezin van Louis Adriaensen en van Joanna Van
Looy. Van zijn zevende tot zijn elfde levensjaar liep hij school bij de meesters De Ceuster en Van Ende. Van zichzelf zei Jef later dat hij zeker geen
botterik was aangezien hij in een concours tussen de scholen van de buurgemeenten zelfs mocht pronken met een eerste plaats en 93 percent van de
punten. Toen ik hem enkele maanden voor zijn dood n.a.v. de 11 novemberviering in het dorp nog bezocht voor een interview om een artikel te
maken voor Gazet van Antwerpen rammelde hij uit het niets de Belgische
steden en de Europese stromen af.
Van de boerderij naar het leger.
Ondanks zijn verstandelijke capaciteiten kwam van verder studeren helemaal niks in huis omdat het werk op de boerderij wenkte en daar was helemaal geen ontkomen aan. In die tijd waren er in een boerengezin een karrevracht werkjes op te knappen. “Om 100 mutsaards op een dag te kappen en
te binden moest hard gewerkt worden en daarvoor betaalde men toen
slechts één frank.”
Als milicien was Jef Adriaensen van de lichting van 1913 en kreeg hij als
stamboeknummer 21690. Hij werd ondergebracht bij de kanonniers in het

fort van Kessel bij Lier. Toen op 4 augustus 1914 de oorlog uitbrak en
Duitse troepen ons land binnenrukten loste Jef in datzelfde Kessel zijn eerste schoten met obussen van 12 mm. “Toen de Duitsers daarna dichterbij
kwamen waren we wel verplicht om te wijken en zo kwamen wij aan onze
kust aan waar we werden ingescheept om gedurende vier dagen en vijf
nachten zonder eten of drinken op de zee te zwalpen, een kwestie van uit de
handen van de vijand te blijven. Eenmaal aan land ging de tocht te voet
naar Frans- Vlaanderen, waar de soldaten wapens kregen en meteen kon
dan de trek naar het front beginnen, richting Diksmuide.”
Alle bevelen in het Frans
Daar wachtte hem ‘de hel’ zoals hij het later zelf noemde. “Onze legeroversten spraken geen woord Nederlands en waren allemaal Franstalig. Voor
een soldij van 3,65 fr. per week werd er gevochten ‘pour la patrie’. Vlamingen werden vooruit gestuurd en gestuwd terwijl de Walen bij een aanval richting de Duitse linies achteraan een plek kregen.” Die discriminatie,
die stelselmatig werd
toegepast, heeft hij
nooit kunnen verkroppen en is hem
altijd levendig bijgebleven. Niet te verwonderen dat hij met
een zekere minachting
neerkeek op zijn legeroversten.
Eens
toen na een zwaar
bombardement
de
doden verzameld waren zei een Waalse
officier: c’ est de rien,
ce n’ étaient que des
Flamands (het is niets,
het zijn maar Vlamingen).
Als artilleriesoldaat bestookte hij de Duitse stellingen met Franse kanonnen. In het heetst van de strijd werden obussen van om en bij de 45 kg in
een hels tempo van zowat honderd stuks per uur naar de vijand afgevuurd.
“Het gebeurde zelfs dat wij veertien dagen lang zonder verpozen aan het
kanon stonden. Op een bepaalde dag ontplofte zelfs de loop van ons kanon
(tuub) omdat het zo gloeiend heet stond.” Zelf werd hij door de luchtver-

plaatsing meters achteruit geslingerd maar een kameraad van hem uit Herentals die naast het kanon stond werd op slag gedood. “En we hebben
hem met stukjes en brokjes bijeen moeten rapen en in een zak stoppen,”
vulde hij aan.
Al die jaren heeft Jef Adriaensen geen bed gezien en heeft hij steeds geleefd in de grond met een deken vol luizen en vlooien, tussen de ratten, de
doden en verminkten, in modder en slijk. Van wassen en scheren was
meestal geen sprake. Het eten was altijd hetzelfde: ’s morgens een broodje,
wat koffie en twee klontjes, ’s middags was er soep en ’s avonds aardappelen met afgekookt vlees van ’s middags. Wanneer er samen met de Engelsen en de Fransen zware gevechten werden geleverd stond het vaatje jenever klaar in de tranchées.
Jef had het ook bijzonder moeilijk met het feit dat piotten de dood vonden
toen de vijand gebruik maakte van gifgas. Sommigen werden blind, hadden
verbrande of opgezwollen ledematen en stierven een langzame dood. Eén
hoop menselijk leed.
Niet alleen aan de IJzer, maar ook in de omgeving van Parijs en in de Elzas
heeft Jef gevochten.
Eén grote puinhoop
Over het einde vertelde Jef : “Toen de Duitsers werden teruggedrongen en
wij van de Ijzer tot in Meulebeke waren geraakt hebben wij onderweg geen
levende ziel gezien. Alles was verwoest en verlaten, één grote puinhoop. In
de omgeving van Kruishoutem stonden onze batterijen opgesteld en wij
joegen er de laatste dagen nog zo’n 400 obussen door toen de telefonist ons
meldde dat de oorlog ten einde was. In eerste instantie geloofden en begrepen wij het niet, maar naderhand drong het toch tot ons door dat het zo
was.”
Toen Jef Adriaensen, na 4 jaar, zonder een teken van leven te hebben gegeven terug thuiskwam, werd hij teruggeroepen naar Mechelen voor een
tweetal weken om daarna nog bijna een vol jaar met geladen kanonnen te
toeven aan de Rijn in Düsseldorf als bezetter. Op 30 september 1919, na 6
jaar soldaat te zijn geweest, kwam hij via Mechelen in Turnhout aan om
van daar te voet naar Kasterlee te gaan. In de Bonte Os op de markt ontmoette hij Gust Van Looy die eveneens in Goor woonde en samen legden
ze de laatste kilometers huiswaarts af.
Terug naar het werk van weleer.
Ellende en miserie had Jef tijdens de oorlog meer dan genoeg gezien terwijl
vele van zijn kameraden sneuvelden. Op zesentwintigjarige leeftijd thuis-

gekomen, bekommerde hij zich niet meer om het vrouwvolk. Hij had immers genoeg gezien tijdens de oorlogsjaren. Aan het front dienden de meisjes alleen voor de officieren en aan de andere zijde heulden ze mee met de
Duitsers. Voor hem hoefde het bijgevolg niet meer. Hij nam de draad van
voor de oorlog weer op en het boerenwerk heeft zijn verder leven ook volkomen beheerst. Met liefde en plezier heeft hij tot op hoge leeftijd allerlei
werkjes opgeknapt op de boerderij bij zijn zuster Stans en zijn schoonbroer
Jef Proost, waar hij ook inwoonde en die boerden in ’t straat of de verbindingsweg tussen ’t kapelleke in Goor en Hukkelbergen recht tegenover het
hoevetje van Janneke Mertens en later van Sus en Fien Mertens. Dit hoevetje is momenteel terug te vinden op het heemerf.
Alles pour la patrie, begot.
Jef Adriaensen kon bijzonder boeiend vertellen over ‘zijn’ oorlog en telkens wanneer iemand het woord ‘oorlog’ uitsprak vertelde hij in geuren en
kleuren over deze verschrikking en leek het net alsof het allemaal gisteren
was gebeurd. Opmerkelijk alleszins is het feit dat hij in de oorlogsjaren
zelfs geen ‘valling’ heeft gehad. Het bewijs van een sterk gestel en dito
gezondheid. Met een tikkeltje heimwee dacht hij dan wel eens terug aan de
vele elf novembervieringen met zijn kameraden oud-strijders. Dat hun aantal jaar na jaar slonk is normaal. Als vaandrig bleef hij echter als laatste op
post tot in het voorjaar van 1986 ook Jef na een korte ziekte overleed.
In zijn leven kreeg Jef tal van onderscheidingen zoals o.m. vuurkruiser
1914- 1918, ridder in de Leopoldsorde, de Kroonorde, de Orde van Leopold II en andere eretekens. “Van de diploma’s, de onderscheidingen, de
medailles en de frontstrepen die ik kreeg, kan men niet eten. Maar ’t was
allemaal ‘pour la patrie, begot’.
René Mertens.

Speciaal voor de foto heeft Jef
Adriaensen zijn beste tenue en
zijn medailles en eretekens nog
eens uit de kast gehaald. Hij
wordt hier geflankeerd door zijn
zuster Stans Adriaensen, de
echtgenote van Jefke Proost en
moeder van Staf (+), Aloïs,
Frans (+) en Emiel Proost.

Groepsfoto van de
Kastelse oudstrijdersvereniging
van 14-18 ter
gelegenheid van
de 11-novemberviering in 1968.
Jef is de fiere
vaandeldrager.
Wie kan ons de
andere namen
bezorgen ?
Groepsfoto van de
Kastelse oudstrijdersvereniging
van 14-18 ter
gelegenheid van de 11-november-viering in 1968. Jef is de fiere vaandeldrager. Wie kan ons de andere namen bezorgen ?

Bestuurslid André Van Laer bezorgde ons nevenstaande mooie foto uit
Goor waarop Jef Adriaensen als
klein kind op de arm van wellicht
zijn moeder te zien is.

Kasterlee en de ‘Groote Oorlog’
15. OP BEZOEK BIJ: SUS STESSENS
(Letterlijk overgenomen uit het Tielense Milac-soldatenblad ‘Oost
West Thuis Best’, november 1964)
Wij gingen even op bezoek bij oudstrijder Sus Stessens op 't Pleintje.
Sus werd geboren ergens tussen Kasterlee en Retie
(gedoopt te Retie en in de burgerlijke stand opgeschreven te Kasterlee) op 16 september 1889 uit een
gezin van 22 kinderen. Sus telt nu 75 jaar, heeft 9
kinderen en 24 kleinkinderen.
‘Sus, bent U soldaat geweest?’ was onze eerste
vraag.
Ja, en wel 10 jaar lang namelijk van 16 november
1909 tot juli 1919. In die tijd werd er nog geloot en
met het nummer 31 lootte ik, samen met een ander
van Kasterlee erin. Dat betekende dat er een jaar
slechts twee jongens van Kasterlee hun legerdienst
begonnen.
Het volgende jaar werd het loten afgeschaft en moest
in het vervolg enkel de oudste van het gezin soldaat
worden.
Sus werd opgeroepen op 16 november 1909 om 22
maanden te kloppen, dus tot september 1911. In
1912 werd hij opgeroepen voor een algemene werkstaking en in 1913 voor een maand kampperiode. Dan op 1 augustus 1914
kwam de grote slag en werd hij opgeroepen naar Dendermonde en op 4
augustus brak de wereldoorlog uit. Onmiddellijke overplaatsing naar Luik
waar ‘de Slag om Luik’ werd geleverd en waar 9 dagen stand werd gehouden vooraleer de eerste Duitser over de grens kwam. Dan werd achteruit
getrokken over Eppegem, waar Sus voor de eerste keer zelf in de slag werd
betrokken, vanwaar ze al vechtende achteruit trokken over Fort Willebroek,
Fort Lint, Lint, Hove en Hoboken. Daar via een noodbrug van schepen de
Schelde over naar Zwijndrecht en dan 's avonds per trein verder. In de trein
mochten ze niet roken omdat de Duitsers het licht van de sigaretten zouden
kunnen zien, zo dicht zaten ze hen op de hielen. En zo bolden ze naar Torhout waar alles voorlopig nog rustig was en ze in de voormiddag de hoogmis nog bijwoonden. Verder ging het te voet naar Diksmuide, waar ze door
de stad gingen met de kraag omhoog om de hitte tegen te houden want gans
de stad stond in brand. Dan over de IJzer, maar enkele dagen later kwamen

ook de Duitsers de IJzer over en werden onze soldaten gered door de brugdraaier, die gans de streek onder water zette, zodat de vijand terug achter de
IJzer moest.
Langsheen de IJzer werden overal tranchees (= loopgraven) gemaakt, want
hier zou lang stand gehouden worden. Op 28 oktober kreeg Sus een kogel
door zijn been en werd door het Rode Kruis naar Alveringem overgebracht
en dan per tram naar Boulogne in Frankrijk en tenslotte per boot naar Telestone in Engeland, per trein naar Sheffield, waar hij een maand in het
gasthuis verbleef. Vervolgens een vijftal maanden herstelverlof bij een rijke
juffrouw.
Maart 1915 terug naar Frankrijk, daar nog een maand werken in de depot
en dan terug naar de IJzer, waar alles stil en rustig was. De tijd werd daar
gestreden met drie dagen
front en drie dagen rust.
Ook ging hij van daaruit
nog 5 maal in verlof naar
de rijke juffrouw in Sheffield en in 1916 kreeg hij
een strafkamp in Frankrijk
om zogezegd de anderen
bang te maken, maar voor
hem was het eerder een
verlofkamp. Ook hebben
ze al die jaren aan de IJzer beroerde ogenblikken meegemaakt. Eten, tabak,
chocolade, verse kledij kregen ze voldoende. Als ze na rust terug gingen
naar de tranchee, ging de harmonicaspeler voorop met muziek naar het gevaar. Eens zag hij één zijner makkers, die even zijn kop buitenstak, dood
schieten. En bij het marcheren werd er een uit hun rangen geschoten. Terwijl Sus eens op wacht stond werd er vuurke gestookt in zijn abri, die vol
munitie zat, een zware ontploffing en acht mensen vlogen in de lucht en
kwamen dood op de grond terug neer.
Na 4 jaar op honderd meter van de vijand te hebben gezeten, werd op 9 november één hunner officieren dood geschoten. Op 10 november zei de
commandant ‘Jongens, pas goed op, want morgen om 11 uur kan de oorlog
gedaan zijn. 's Morgens werd er gezegd dat het om elf uur gedaan zou zijn.
De laatste vijf minuten werd er nog geschoten dat het kletterde. Om klokslag 11 uur gedaan met schieten en gedaan met de oorlog. Een paar uur later konden wij vrij naar boven gaan en honderd meter van ons zagen we
ook de Duitsers vrij rondlopen. Echt iets raar als ge vier jaar in grachten en
schuilplaatsen hebt geleefd.

Na 11 november moesten ze nog 15 dagen ter plaatse blijven om de Duitsers de kans te geven op te ruimen. En dan het vertrek naar Duitsland voor
de bezetting. Per dag werd 30 km te voet afgelegd. In Leuven gekomen
vroeg Sus verlof om naar huis te gaan. Om 6 uur in Leuven te voet vertrokken, om 's middags rond 4 uur in Kasterlee aan te komen. Het was meer
dan vier jaar geleden, en op die vier jaren geen briefje, geen nieuws uit de
streek, niets, niets ... Ge kunt denken wat zo'n weerzien is, allemaal vier
jaar ouder geworden, en zelfs een broerke bij gekomen die al 2 jaar oud
was. Na acht dagen terug naar zijn peloton, per trein naar Hasselt, met een
los machine tot Verviers, per boot tot Aken waar 2 Duitsers hem naar zijn
regiment brachten. Het regiment had een 24 dagen voetmars gedaan. Drie
maanden bezetting nabij Kevelaer dan naar Lokeren-Sint Margriet tegen de
Hollandse grens, waar ze als soldaat toch heel wat konden verdienen met
smokkelen. Vandaar uit zwaaiden om de drie maanden 3 klassen af en op
26 juli 1919 kwam voor Sus de lang verwachte afzwaaidag. Zijn brieven,
die hij achter de IJzer schreef op een tabakshoosje of ander stuk papier zijn
lang na de oorlog allemaal nog thuis gekomen. Zodat ze dan nog samen
zijn nieuws, waar ze jaren naar hadden gewacht en getracht, toch samen
konden lezen.
Nog enkele lossen aanvullingen bij het vraaggesprek met Sus Stessens:

De dagen dat ze, gedurende de oorlog, in de loopgraven zaten, verdienden ze 3 frank per dag, een pint bier kostte toen 0,25 frank, dus 12
pintjes per dag soldij. (2 frank werd op het spaarboekje gezet.)

De dagen dat ze vrij waren gingen velen werken bij de boeren achter het front om alzo wat bij te verdienen.


Koning Albert bezocht regelmatig achter het front de troepen en
sprak heel gewoon met de soldaten, ook hebben ze de koning eens in de
schuilplaats zelf gezien.

Als ze na de oorlog naar Duitsland trokken was er een Duitse burgemeester, die weigerde te groeten. De commandant gebood de burgemeester met de hoed in de hand langsheen gans het regiment te defileren.
De soldaten op de eerste rij schopten de beteuterde burgemeester bij het
voorbijgaan onder zijn broek. De laatsten moesten dit echter missen want
de burgemeester kon al te hard lopen eer hij aan de laatsten was.

Veel soldaten hadden in Frankrijk of Engeland iemand, die regelmatig hen op verlof vroeg (de Moereine genoemd). Bij Sus was het de rijke
Engelse juffrouw. Vijfmaal werd hij op verlof gevraagd voor tien dagen.
Daar werd hij zeer goed behandeld; goed eten en slapen, en als hij dan weer
wegging kreeg hij altijd nog zakgeld mee.
Dit is in het kort verteld wat een mens zoal kan meemaken tijdens de oorlog en nu kunt ge eens nagaan wat er in het binnenste van onze oud-strijders omgaat, als ze volgende woensdag 11 november (*) - Wapenstilstand
vieren en herdenken. Voor onze jongeren zegt dit misschien weinig, maar
voor hen die in de voorste linies waren, is het een stuk van hun leven, dat
even terugkomt met 's morgens herdenking van de doden in de H. Mis en
dan is voor hen feest om zege te vieren.
(Frans Van Gorp)
(*) Op 11 november 1964 kreeg Frans ‘Sus’ Stessens de herinneringsmedaille van Koning Albert opgespeld door de burgemeester.
FRANS OVERLEED 5 JAAR LATER (OP 9 JUNI 1971) IN HET ST.ELISABETHGASTHUIS TE TURNHOUT. HIJ WAS WEDUWNAAR VAN MARIA
LEYSEN, VADER VAN 9 KINDEREN EN GROOTVADER VAN UITEINDELIJK 27
KLEINKINDEREN.

Nevenstaande foto werd bezorgd door kleindochter Ria Stessens
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16. DE VERHALEN
LICHTAART

VAN TWEE GESNEUVELDE SOLDATEN UIT

Verhaal van
BIERMANS, Franciscus Josephus
Franciscus (Frans of Sooi) Josephus Biermans wordt geboren op 5 april 1888 in Hukkelbergen te Lichtaart als oudste zoon van
Petrus Josephus (°1858, Pulderbos) en Maria
Constantia Vervecken (°1858, Lichtaart).
Zijn vader die molenaar is in de watermolen
te Houtum (Kasterlee) en landbouwer, hertrouwt met Justine Van Dael na het overlijden, in 1894, van zijn eerste vrouw. In totaal
telt het gezin 13 kinderen (van 2 vrouwen),
waarvan zes kinderen sterven, goed enkele
maanden oud.
Frans groeit op in Lichtaart en is actief in de
landbouw. Hoewel behorend tot de militieklas 1908 gaat hij pas in 1909
naar de loting. Hij trekt het lotnummer 30 dat hem verplicht tot militaire
dienst. In juni volgt de indeling bij het 5e Linieregiment (kazerne Antwerpen) met stamboeknummer 55314 en zijn effectieve legerdienst start op 16
november 1909. Eind 1911 zwaait hij af en keert terug naar de heimat waar
hij zijn taak in de landbouw herneemt.
Hij is ongehuwd op het moment dat hij opgeroepen wordt bij de mobilisatie
van 1 augustus 1914. Maar alles was wel reeds geregeld voor een huwelijk:
hij zou trouwen met Louisa Leysen uit de Stenenstraat en daarna naar de
stad trekken als melkboer. Hij trekt naar de stad (Antwerpen) maar als soldaat: hij wordt opnieuw opgenomen in het 5e Linieregiment, meer bepaald
in de 3e compagnie van het 3e bataljon.
Frans maakt de ganse Duitse inval mee. Hij neemt met zijn eenheid deel
aan de twee uitvallen uit de versterkte vesting Antwerpen: de eerste eind
augustus 1914, de tweede begin september 1914 richting Rotselaar waar
het 5e Linieregiment zware verliezen lijdt. Terug in de versterkte vesting
Antwerpen wordt alles in het werk gesteld om klaar te zijn voor de belegering van Antwerpen. Vanaf 28 september 1914 vecht het 5e Linieregiment

in de buurt van het fort van Walem en de tussenruimte tussen het fort van
Koningshooikt en de schans van Tallaert maar moet uiteindelijk buigen
voor de vijand. De overblijvende troepen trekken richting de Belgische kust
waar ze zich opmaken om het laatste stukje Belgisch grondgebied te verdedigen. De tweede legerdivisie, met het 5e Linieregiment in zijn rangen,
neemt de verdediging van de stad Nieuwpoort en regio voor zijn rekening.
Vanaf 18 oktober 1914 start de ene na de andere Duitse aanval op de Belgische verdedigingslinie die, ondanks zware verliezen, stand houdt. Vanaf 26
oktober wordt de eenheid terug getrokken voor een herzameling vanwege
de enorme verliezen. Vanaf 29 oktober is het 5 e Linie gestationeerd in
Ramskapelle. “De mannen zijn afgemat, evenals de officieren. Van bevoorrading is geen sprake, noch in mondvoorraad, noch in drank (…) De koorts
alleen houdt hen nog recht: ze zijn hopeloos en gelaten in hun lot om, tot
den laatsten man, hun leven veil te geven” (1). De volgende dag overrompelen Duitse soldaten hun stelling en drijven het 5 e Linieregiment uit het
dorp, hun gewonden achterlatend. In allerijl worden andere Belgische eenheden naar Ramskapelle gestuurd om de vijand in het dorp te houden. Op
31 oktober slagen de Belgische en Franse troepen erin om de vijand terug
over de spoorlijn Nieuwpoort – Diksmuide te werpen en eindigt de Slag om
de IJzer.
Frans raakt heelhuids door de eerste oorlogsmaanden. Geen sinecure wetende dat van de 72 officieren en 2.845 manschappen van de 5e Gemengde
Brigade (5e Linieregiment – 25e Linieregiment en de mitrailleurscompagnie) op 4 augustus 1914 er op 1 november van datzelfde jaar nog 28 officieren en 1.254 manschappen resten!!
Half januari 1915 gaat het 5e Linieregiment naar de sector Nieuwkapelle
(tussen Diksmuide en Lo) en dit tot 1 juli 1915. In deze periode wordt
Frans driemaal opgenomen in het hospitaal wegens ziekte: 15 februari (ontslag 7 maart), 19 april (ontslag 26 april) en 30 april (ontslag 2 mei).
Na de sector Nieuwkapelle lost het 5e Linieregiment het 7e Linieregiment af
in de sector Sint Jacobs Kapelle (net onder Diksmuide) waar het blijft tot
januari 1916. Maar dit maakt Frans niet meer mee: op 5 december 1915
beland hij opnieuw in het hospitaal. Enkele dagen later, op 11 december,
brengen ze hem over naar het Hôpital Militaire Belge in de rue des Soupirants nr 27 te Calais. Hij overlijdt er op 14 december 1915 om 0u30 aan een
acute nierontsteking. Frans wordt de volgende dag, 15 december, begraven
om 10u15 op het cimetière Nord te Calais.
Vader Petrus Josephus verliest niet alleen zijn oudste zoon Frans in het jaar
1915. Ook een andere zoon verliest het leven: de 19-jarige verdrinkt in de

Nete te Lichtaart in de maand juli. Vader Petrus Josephus zelf overlijdt in
januari 1918.
Zijn militair dossier vermeldt enkel het uitreiken, postuum, van de IJzermedaille.
Frans Biermans staat vermeld op het herdenkingsmonument te Lichtaart.

Zicht op het cimetière Nord te Calais
Bron:
- militair dossier nr 6186803, documentatiecentrum van het legermuseum
en de krijgsgeschiedenis, Jubelpark, Brussel.
- “de historiek van het 5e Linieregiment 1830-1992”, herdruk van ‘Geschiedkundig overzicht der 5e, 15e en 25e Linieregiment’, een uitgave van
1937 (1)
- “De stam Biermans deel III”, Karel Wouters Tielen, 1987

Verhaal van
HERMANS, Carolus
Carolus (Karel) Hermans wordt geboren
op 11 februari 1887 te Vorsel in Kasterlee
als zoon van Ludovicus Petrus (°1851,
Kasterlee) en Catharina Diels (°1851,
Kasterlee). In februari 1897 verhuist het
ganse gezin van Kasterlee naar Hoge Rielen te Lichtaart.
Karel is actief als landbouwer als hij zich
in 1907 in het Belgische leger loot met het
lotnummer 40. Na het verplichte medische
onderzoek volgt de inlijving bij het 8e
Linieregiment (stamboeknummer 52601)
in juni 1907. Zijn actieve dienst start in
november van datzelfde jaar. Na zijn
dienst keert hij terug naar Lichtaart en
neemt zijn vroegere job terug op.
Op 1 augustus 1914, Carolus is nog steeds
ongehuwd, volgt de algemene mobilisatie
waardoor hij zich meldt bij het 8e Linieregiment. Hij wordt, behorende tot
de militieklas 1907, ingedeeld bij het ontdubbelde regiment: het 28e. Beide
regimenten vormen de 8e Gemengde Brigade van de 4e Legerdivisie.
Karel maakt de hele periode van de Duitse opmars mee. Zijn legereenheid
is een van de verdedigers van de stad Namen dat vanaf 20 augustus 1914
wordt aangevallen door Duitse troepen. Vanaf 23 augustus start de terugtrekking uit de stad, om via het noorden van Frankrijk, de havenstad Le
Havre en een bootreis met aankomst in Oostende / Zeebrugge te eindigen
begin september in Kontich bij Antwerpen.
Hij neemt deel aan de tweede uitval (9-13 september 1914) uit de Versterkte Vesting Antwerpen alsook een derde uitval (22-25 september) die start
vanuit Dendermonde en Oppuurs. Ondertussen werd het 28e Linieregiment
ontbonden en smelten de twee regimenten, het 8e en 28e, samen tot één
eenheid.
Na de val van Antwerpen begin oktober 1914 wordt zijn eenheid ingezet in
de verdediging van het laatste stuk Belgenland aan de IJzer. Vanaf 18 oktober tot het einde van die maand proberen ze de Duitse aanval tegen te
houden. Dit lukt uiteindelijk, met hulp van het wassende water. Dan begint
de wacht aan de IJzer: vanaf eind 1914 tot aan het eindoffensief eind sep-

tember 1918 wordt het 8e Linieregiment ingeschakeld in de verdediging
van het IJzerfront.
Het eindoffensief dat start op 28 september 1918 brengt het 8 e Linieregiment van Diksmuide over Woumen naar Zarren (30/09). Na een korte
break start de tweede fase met een aanval (vanaf 14/10) via Kortemark en
Torhout vordert men via Ruddervoorde, Kortekeer richting Aalter vanwaar
men het kanaal Brugge – Gent (aan de zuidkant) volgt en voortschrijdt via
Hansbeke (21/10) tot aan het afleidingskanaal van
de Leie. Wederom wordt er een pauze ingelast.
De rest van het eindoffensief maakt Karel niet meer
mee. Hij wordt op 25 oktober 1918 geëvacueerd
naar het hôpital d’évacuation d’armée (Aalter) wegens ziekte, waar hij op 31 oktober overlijdt.
Hij wordt begraven te Ruiselede maar in 1922 overgebracht naar de militaire begraafplaats te Brugge
(grafnummer 463) waar hij nog steeds rust.
Het militair dossier vermeldt de ontvangst van de
volgende medailles: de herinneringsmedaille 19141918, de overwinningsmedaille, de ijzermedaille en
het Oorlogskruis. Hij krijgt deze laatste medaille
medio 1916 voor zijn lange aanwezigheid aan het
front, zich bijzonder onderscheiden te hebben door
zijn dappere houding in het vuur en zijn altijddurende offervaardigheid.
Hij wordt vermeld op het herdenkingsmonument te Kasterlee (kerkhof) en
Lichtaart (kerk).
Bron:
- militair dossier nr 6260197, documentatiecentrum van het legermuseum
en de krijgsgeschiedenis, Jubelpark, Brussel.
- “ziedaar het 8e, 28e Linie en ‘t 8e vestingsregiment gedurende den oorlog
1914-1918”, 1937
- foto Belgische Militaire Begraafplaats Brugge (persoonlijk archief)

Beide verhalen werden ons bezorgd door Koen Muësen.

Kasterlee en de ‘Groote Oorlog’
17. AUGUST BORGHS

(een bijdrage van Koen Muësen)

Augustinus Josephus (August) Borghs werd geboren op 1 april 1886 (Terlo) in het gezin van Petrus (°1838, Lichtaart)
en Maria Anna Van den Brande (°1847, Kasterlee), als zesde van acht kinderen. August
werkte in de landbouw op het moment dat
hij, in 1906, onder de wapens kwam. Hij
lootte zich met lotnummer 35 in het Belgische leger en vervulde zijn legerdienst, als
artillerist met stamboeknummer 14269, bij de
vestingartillerie te Antwerpen. Tijdens zijn
dienst werd hij bevorderd tot soldaat 1e klas.
Eenmaal afgezwaaid keerde August terug
naar Kasterlee en de landbouw. Hij huwde in
september 1912 Maria Elisa Coleta Van den
Putte (°1893, Kasterlee) die hem twee kinderen schonk: Staf (1912) en Jan (1914).
In de nacht van 31 juli op 1 augustus 1914
ontving August, zoals vele anderen, zijn mobilisatiebrief en vervoegde zijn eenheid te Antwerpen alwaar hij ingedeeld
werd bij de vestingartillerie van het fort van Sint-Katelijne-Waver (S-KW). Dit fort (ook fort Midzelen genoemd) behoorde tot de buitenste fortengordel die de stad Antwerpen moest beschermen en verdedigen. Het vierhoekig betonnen pantserfort was in het begin van de 20e eeuw gebouwd,
opgeleverd voor het begin van de oorlog en bezet door de 12 e batterij
Plaatsartillerie: ongeveer driehonderdzestig manschappen en enkele officieren, onder leiding van kapitein-commandant Marius Arthur Joseph Renaux.
De eerste twee oorlogsmaanden verliepen redelijk rustig voor de manschappen in het fort. Alles moest wel in gereedheid gebracht worden voor
de strijd, er moest geoefend worden, …. maar tot een treffen met de Duitsers kwam het niet. Deze laatsten wilden immers zo snel mogelijk Parijs
veroveren en lieten de stad Antwerpen en het Belgische leger (dat zich
vanaf 19 augustus had teruggetrokken in Antwerpen) links liggen. De situatie veranderde nadat de Duitse pletwals werd gestopt aan de Marne te
Frankrijk en Parijs voor hen onbereikbaar werd. Nu kreeg het Duitse leger

de gelegenheid om definitief af te rekenen met het Belgische leger en bereidde een aanval voor op Antwerpen.
Op 28 september 1914 startte de Duitse aanval waarbij de regio met het fort
S-K-W de volle lading kreeg. In tegenstelling tot de eerdere aanvallen op
de Luikse forten, waar de Duitsers eerst de infanterie op de forten afstuurde
om later de hulp van de artillerie in te roepen, begon de aanval met hevige
beschietingen van de Duitse artillerie die daarbij gebruik maakte van verschillende kalibers: 21cm mortieren, 30,5cm en zelfs 42cm kanonnen (de
beruchte Dikke Bertha’s). De eerste granaten vielen op het fort vanaf
11u15. Twee uur later vernietigde een 42cm projectiel de telefoonverbindingen en de elektrische leidingen in het fort: op slag was het fort geïsoleerd en in duisternis gehuld. Uur na uur werd het fort verder vernield door
de Duitse granaatinslagen. De volgende morgen hernam de beschieting met
om de zeven minuten een projectiel dat neerkwam op het fort! De fortcommandant probeerde zijn manschappen zo goed mogelijk te beschermen
door hen onder te brengen in die plaatsen van het fort die het minst onder
vuur lagen. Maar door de gassen, die vrijkwamen door de ontploffingen,
was de lucht in het fort niet meer in te ademen en werden de soldaten in de
open lucht verzameld. Ondertussen bleven de Duitsers het fort beschieten:
munitiemagazijnen werden geraakt, opgeslagen munitie ontplofte, gangen
stortten in, hevige rookontwikkeling in het fort, soldaten werden gedood of
verwond, … kortom de situatie in het fort werd onhoudbaar. Door de moeilijke communicatie kreeg de fortcommandant pas in de late namiddag van
29 september de toestemming om het fort te verlaten, een evacuatie die
zeer moeizaam verliep, maar toch tot een goed einde werd gebracht. Zowel
op 30 september als op 1 oktober trachtte de fortcommandant met een kleine groep soldaten het fort opnieuw te bezetten, maar dit lukte niet, gehinderd door de vernielingen, de branden die woedden in het fort en het vijandelijke kanonvuur. In de late namiddag werd de Duitse infanterie richting
het fort gestuurd die het in de loop van de nacht ook effectief innam. Meer
dan een derde van het fortgarnizoen was gedood of gewond, de rest, waaronder August, trok zich definitief terug in de stad Antwerpen om te bekomen. Enkele dagen later, in de nacht van 6 op 7 oktober 1914 verliet August, samen met het overgrote gedeelte van de Belgische troepen, Antwerpen richting kust, op de vlucht voor de naderende Duitsers.
Ter voorbereiding van één van de laatste mogelijkheden om de Duitse aanvallers te stoppen op Belgisch grondgebied (later gekend onder de naam
‘de slag aan de IJzer’) werden de verzwakte Belgische troepen aangevuld
waar mogelijk. Talrijke soldaten uit de Antwerpse forten werden verdeeld
over de verschillende artillerie-eenheden: August kwam zo terecht bij de

58e batterij (8e Gemengde Brigade, 4e Legerdivisie) dat voorzien was van
75mm kanonnen van Franse makelij, getrokken door paarden.

Kanon C75mm TR (tir rapide)
De 4e Legerdivisie werd vanaf 17 oktober opgesteld te Keiem, ten noordoosten van Diksmuide, maar moest al snel door de Duitse druk en na hevige gevechten achteruit, via Tervate en Stuyvekenskerke tot achter de spoorlijn Nieuwpoort-Diksmuide, waar ze de strook tussen Pervijze en Diksmuide verdedigde. Na tien dagen onafgebroken strijden, slecht gekleed, slecht
gevoed en zonder drinkwater, zat iedereen op zijn tandvlees. Gelukkig
werd zijn eenheid op 29 oktober afgelost aan het front, echter niet voor
lang. De Duitsers plaatsten een laatste aanval op 30 oktober en alle beschikbare troepen van de 4e Legerdivisie werden weer richting spoorlijn
gedirigeerd. De aanval kon afgeslagen worden en dankzij het stijgende
water in de Ijzervlakte hield het Belgische leger stand.
Zoals velen begon ook August aan de wacht aan de Ijzer. Als artillerist had
hij een ander leven dan een infanterist: hij verbleef niet in de eerste loopgraven, maar stond met de kanonnen enkele kilometers achter de frontlijn,
maar dit betekende niet dat er geen gevaar was! In de open vlakte was het
hun opdracht om de kanonnen te verbergen aan het oog en de beschietingen
van de vijand. Er werden voortdurend borstweringen, maskeringen en ver-

dekte opstellingen gebouwd die op hun beurt moesten onderhouden worden. Daarbij had je nog de ontelbare verplaatsingen van de batterijen (een
batterij is een groep van vier kanonnen): om de vijand te blijven verrassen
werden de kanonnen regelmatig verplaatst wat betekende dat al het werk
opnieuw moest gebeuren. Ten slotte bleven de kanonniers voortdurend bij
hun stukken (en het potentieel gevaar). Dit in tegenstelling tot de infanteristen die, via een aflossingssysteem, maar enkele dagen in de voorste loopgraven vertoefden.
Augusts eenheid verscheen terug aan het front vanaf eind maart 1915, waar
ze de sector Ramskapelle bezette. In juni 1915 ging August over naar het 4 e
regiment artillerie (70e batterij / 4e Legerdivisie) waar hij bleef werken met
het 75mm kanon. Midden oktober ging de 4e Legerdivisie in grote rust om
begin december 1915 de sector Diksmuide te bezetten tot eind april 1916.
Na een kleine maand rust volgde opnieuw de sector Ramskapelle. Eind
december 1916 ging hij, ten gevolge van een reorganisatie in het Belgisch
leger, over naar het 10e regiment artillerie (2e groep, 71e batterij) onder
leiding van kapitein Delpire en voorzien van het 75mm kanon. Omdat het
10e regiment een nieuwe eenheid was, ontstaan uit het 4e regiment artillerie,
kreeg August een nieuw stamboeknummer: 3564.
Nadat het 10e regiment artillerie de sector Ramskapelle verliet op 18 maart
1917 voor een korte rustperiode te Ghyvelde en in de Franse Moeren, nam
ze haar intrek in de sector van Boezinge (Steenstrate – Het Sas), een zeer
bedrijvige sector. De 2e groep installeerde zich ten zuiden van Zuidschoote,
met het 71e aan de hoeve Dekort. De regimentsgeschiedenis van het 10e
regiment artillerie schrijft over deze periode: “Zeer onrustige periode, uiterst vermoeiend door de ononderbroken artilleriegevechten, als door het
inrichten van talrijke stellingen, waarmede wij gelast zijn. Die offensiefvoorbereidingen ontsnappen aan het waakzaam oog van den vijand niet.
Ook werkt hij met zijn moordend vuur onze toebereidselen tegen. (…) De
toegangspaden worden gedurig aan beschoten, zoodat zij om zeggens onbruikbaar zijn en het ravitailleeren ten zeerste gehinderd wordt.“ Het
dagrapport van de 4e Legerdivisie dd 13 juni 1917 meldde dat er de dag
voordien (dus 12 juni) om 14u00 twee verschillende Duitse batterijen de
streek ten noorden van Boezinge alsook Het Sas hadden beschoten waarbij
één soldaat van de 71e batterij zware verwondingen had opgelopen. Deze
gewonde was August die verwondingen opliep in de buikstreek en nog
diezelfde dag overleed. Twee dagen later volgde zijn begrafenis te WestVleteren, een Belgische militaire begraafplaats waar zijn stoffelijk overschot nog steeds rust (grafnummer 531).

In december 1917 ontving de familie aan het thuisfront via het
Rode Kruis officieel bericht van
het overlijden van August.
Onderscheidingen:
- Oorlogskruis met palm (KB nr
6440 - 12/01/1918)
- Ridder in de orde van Leopold II
(KB nr 4860 - 12/01/1918)
- IJzermedaille (KB 20/12/1919)
- Overwinningsmedaille
- Herinneringsmedaille 1914-1918
Bron:
- militair dossier nr 6190388, documentatiecentrum van het legermuseum en de
krijgsgeschiedenis, Jubelpark, Brussel
- ‘zevende lijst der Belgische soldaten
gesneuveld voor het vaderland’, uitgegeven door het Belgisch Bureel van inlichtingen over de zieke, gekwetste of overleden soldaten bestuurd door het comité
médical van het Roode Kruis van België
- ‘4e legerdivisie, Generale Staf, 1e bureau, dagdossiers 1-17 juni 1917, farde 13 juni 1917’,
documentatiecentrum van het legermuseum en de krijgsgeschiedenis, Jubelpark, Brussel
- Roets Peter, ‘Koninklijke besluiten 1918, deel 1’, 2015
- fiche Belgian War Dead Register
- ‘Frontblad Herenthals, nummer 13, september 1917’, Stadsarchief Herentals
- ‘Lichtingen 1903-1910, nationale militie, register tot inschrijving, gemeente Casterlé,
lichting van 1906’, archief gemeente Kasterlee
- ‘Lichtingen 1903-1910, nationale militie, inlijving der miliciens, gemeente Casterlé, naamlijst, lichting van 1906’, archief gemeente Kasterlee
- ‘dagboek Jozef De Ceuster, 4 december 1917’, www.europeana1914-1918.com
- Lothaire, Roger, ‘L’Artillerie légère de campagne belge de 1900 à 1940, Tome I’, Editions
du Patrimoine Militaire - Liège, 2011
- Cannaerts Julien en De Munter René, ‘Fort Midzelen, anders bekeken’, Erf en Heem vzwSint-Katelijne-Waver, 2017
- Gils Robert, ‘Antwerpse forten 1914’, Lannoo - Tielt, 2014
- ‘Ziedaar het 8e, 28e Linie en ‘t 8e Vestingsregiment gedurende den oorlog 1914-1918’,
Brussel, 1937
- ‘Geschiedkundig overzicht van het 10e artillerieregiment 1914-1919’, Brussel, 1936
- foto grafzerk: Belgische Militaire Begraafplaats West-Vleteren (archief Koen Muësen)

Kasterlee en de ‘Groote Oorlog’
18. TEN OORLOG MET JEF MEEUS, de ‘grootste’ oud-strijder 1914-18
van Lichtaart (een bijdrage van Jan Cooymans)
Jef Meeus die de meeste mensen zich nog herinneren
als de Lichtaartse veldwachter die na Gust Van de
Waeter kwam, werd geboren te Lichtaart op dinsdag
13 november 1894 als tweede zoon van Joannes Baptista Meeus en Christina Van den Broeck die zeven
kinderen hadden. Als boerenzoon kwam de verplichte legerdienst want de jongens van geboortejaar 1894
werden in 1913 opgeroepen. Zij werden verzocht
zich op 01.08.1913 aan te
melden in Antwerpen. Daar
werd Jozef Meeus ingeschreven onder het nummer
50.292 in de éénheid: regiment van de 1ste Grenadiers met de graad van gewoon soldaat 2e klas 1913, legerafdeling 6 de sectie. Op 15.09.1913 werd
hij ingedeeld bij het Regiment Grenadiers in Brussel, infanterie voor een diensttijd van 15 maanden.
Omwille van zijn postuur en gestalte (meer dan
1.80 m groot) werd Jef bij de grenadiers ingedeeld.
Die werden beschouwd en opgeleid als elitetroepen
of bereden Koninklijke wacht. Jef moest al vlug
wacht lopen voor het koninklijk paleis en werd ook
opgeleid om de koning tijdens parades te paard te
begeleiden in grenadierstenue met berenmuts!
Toen onverwacht tijdens zijn diensttijd de oorlog
uitbrak moest hij direct naar het front vertrekken.
Hij werd ingedeeld tijdens de mobilisatie bij de
grenadiers 1ste regiment, 1e compagnie van het 3de
bataljon.
Op 1 Augustus 1914 wordt het Regiment Grenadiers, aangevuld door de gemobiliseerde miliciens
met onbepaald verlof, ontdubbeld in 2 afzonderlijke Regimenten. Jef Meeus zat in het 1ste Grenadiers onder het bevel van Kolonel ASO Lefebu-

re. Het eerste regiment werd gemobiliseerd in de Prins Albert kazerne te
Brussel, de twee grenadiersdivisies maakten deel uit van dezelfde Brigade
en streden bijgevolg meestal zij aan zij.
Chronologische opsomming van de inzet in de strijd
04.08.1914: Bij het begin van de oorlog werd Jef opgesteld achter de dijk
Hamme-Mille om de Duitsers tegen te houden na de val van Luik op
17.08.1914. Dan slag in Longueville en naar Steenokkerzeel, en op 19/08
bevinden ze zich in de bossen ten noorden van het station dicht bij de weg
Brussel – Haacht. In de namiddag begint een vermoeiende tocht via Perk en
Zemst naar Blaasveld. Dan richting Willebroek, steken de Rupel over bij
Boom en gaan tot Niel en daarna voor enkele dagen naar Wilrijk. Op
24.08.1914 werden ze teruggedreven van Mechelen naar Hofstade en Schiplaken. De grenadiers nemen dan deel aan de eerste uitval uit Antwerpen
en ze komen of vechten daarna in Walem, Mechelen en ze krijgen opdracht
om een aanval uit te voeren op Elewijt. Dan weer naar Walem en Ekeren.
Een maand van hot naar haar en dat allemaal te voet en met volledige gevechtsuitrusting. Alle plaatsen waar Jef vocht, verbleef of werd gebivakkeerd worden hierna bondig opgesomd: In het kort geef ik de volgende
verplaatsingen van Jef tot aan het ijzerfront mee, praktisch allemaal te voet
en in gevechtsuitrusting: Deurne, Antwerpen, de Schelde over ter hoogte
van het Steen en St Anneke, richting Melsele, de Schelde over bij Burcht.
Aartselaar, Werchter, Wakkerzeel, Duffel, Schriek,Tremelo en Werchter.
De Grenadiers blijven rond Werchter en staan in voor de organisatie en
verdediging van het bruggenhoofd bij Werchter. Daarna Rotselaar,
Schriek en Koningshooikt. De Grenadiers blijven in deze regio tot 25/09
waar ze afwisselend bezig zijn met verdedigingswerken (graven loopgrachten) en in de eerste vuurlijn vertoeven. Nadien komen de verschillende bataljons Grenadiers samen te Putte en gaan via Lier, Kontich en
Hellegat naar Ruysbroek,eind september moet het 3e bataljon van Jef zich
opstellen als reserve van de 6e LD. Dan beginnen de Duitse aanvallen op
Antwerpen. Van dan af zitten ze in de loopgraven en krijgen contact met de
vijand in de regio Opdorp – Larendries – Driehuizen. Hij komt in Brans
(ten noorden van Mariekerke), Oppuurs, Bornem en Doregem. Het regiment verblijft in de regio Puurs – Schelde. Dan volgt een bevel om met alle
troepen een aanval uit te voeren op de vijand te St.- Amands, daarna Bornem – Puurs – Hingene – de Schelde over bij Temse – Tielrode – Elverselle, dan naar Hamme ten zuiden van de Durme en Elversele. Op weg via
Ekelbeke, Mespelaar en Langevelde naar het station van Zele, nadien naar
Berlare, Appels, het kanaal Gent-Terneuzen. Bosch-la-Chapelle, Hul en

Zeveneken, Lochristi. Daarna begint de terugtocht richting Gent en Mariakerke! De 6LD-divisie trekt achteruit van Hansbeke naar Diksmuide waar
ze ’s morgens in de trein stappen en zo rijden ze via Brugge,Torhout naar
Diksmuide. Op 12 oktober neemt de 6LD -divisie achter de Ijzer plaats,
regio Lo-Roesbrugge aan het kanaal Yzer-Ieper. Dan naar Bikschote en
Merken. Dan wordt de sector Noordschote verdedigd om met de Franse
troepen front te kunnen vormen. Ze verdedigen de brug van Streenstrate.
Op 18 oktober begint de slag aan de ijzer en 1e Gren wordt onmiddellijk
toegevoegd aan de 2e LD en Jef en het 3e bat blijven in Ramskapelle. Op
22 okt worden 3 bataljons in de tegenaanval ingezet aan de Ijzer o.a. het 1 ste
regiment grenadiers. Bij geluk wordt Jef met het 3e bat naar boerderij
Blauwhuis gestuurd(kmpaal 6 weg Pervijze – Schoorbakke). Het 2e bat
neemt deel aan een aanval op Stuivekenskerke en lijdt daar grote verliezen
(o.a. bevelhebber majoor D’Oultremont). Van dan af liggen Jef en zijn
maats onder constante beschieting van de vijand en op 24 oktober steken de
Duitsers de IJzer over en wordt er teruggetrokken achter de Grote Beverdijk. Door de zware verliezen van de afgelopen twee dagen wordt het 1e en
3e bat samengevoegd omdat de helft gesneuveld is ! Jef blijft mee vechten
in de eerste linies en houdt positie onder constante Duitse aanvallen en
krijgt bevel om kost wat kost de spoorlijn Nieuwpoort – Diksmuide te houden. De grenadiers houden stand tot 29 oktober, de dag waarop de sluizen
worden opengezet en de IJzervlakte onder water loopt! De Duitsers kunnen
nu niet meer aanvallen en ‘s avonds worden de uitgeputte mannen afgelost
en krijgen ze rust. Daarna begint de loopgravenoorlog die nog vier jaar en
13 dagen zal duren ! Begin november ligt Jef in Vinkem en van de 2 regimenten grenadiers wordt wat overblijft weer samengevoegd tot een volledige eenheid van 1 regiment met drie bataljons met drie compagnies.
Deelname van Jef aan gevechten ten Noordwesten van Diksmuide en Vinkem, daar krijgen ze veel opdrachten in de strijd. Van Sinterklaasdag moet
hij terug naar de eerste linies van het front en dit telkens 2 of 3 dagen en
dan rust en dit tot 8 febr.2015. Vanaf 13/2 zit Jef in De Panne en vanaf 8
maart aan het front in Steenstraete.
Kort samengevat: het lange verblijf van Jef in de loopgraven van 14 december 1915 tot 1918 verliep voor hem zelf uitermate gunstig en de hoogtepunten waren in het kort: -22.04.1915: Eerste Duitse gasaanval. - In
1917 verrekt Jef mee naar Camp de Mailly in Frankrijk waar hij verdere
opleiding krijgt samen met de Fransen en lessen in Franse tactiek en in
februari 1917 neemt hij positie in in het beruchte Steenstraete en daarna in
Nieuwkapelle. In 1918 vecht hij vooral in de omgeving van Nieuwpoort
met de Franse troepen en vanaf juni met de Engelse troepen in de sector

Brielen. Vanaf september neemt Jef deel aan het eindoffensief; van Langemark tot Sint-Jan bij Ieper.
Jef Meeus nam deel aan de eindstrijd als Grenadier die begon met de verovering van Passendaele en een deel van Moorslede, wat de doodsteek voor
de Duitsers betekende. Er vielen duizenden doden aan weerszijden en het
regiment van Jef werd na deze strijd tot staan gebracht en gereorganiseerd.
Jef verbleef na de slag in kantonnementen voor de nodige rust en om te
bekomen van de zware veldslag en stond er enige tijd als reserve. De oorlog komt in zijn eindfase en Jef is gelegerd bij Ruddervoorde, vanaf
07.11.1918 staat hij ter beschikking voor acties. Op 9 november zijn er nog
enkele schermutselingen over de Schelde bij Eke. Op 10 november gaat Jef
mee op verkenning naar Semmerzake. Tijdens de nacht sneuvelen er nog
eenentwintig grenadiers als allerlaatste slachtoffers van de oorlog want
op 11 november om 11u wordt de wapenstilstand uitgeroepen.
Jef neemt deel met de 6LD aan de
intocht in Brussel en wordt ontvangen
in een feestelijke paradeoptocht te
Brussel, de garnizoensstad van het
regiment Grenadiers. Eind januari
1919 krijgt Jef Meeus officieel melding van het einde van zijn frontdienst. Maar…. wie dacht dat de oorlog voorbij was kwam bedrogen uit.
Jef moet anderen aflossen en dienst
doen in het bezette Rijnland. Bij de
aftocht van de Duitsers in november
werden deze achternagezeten door
onder andere de Grenadiers tot aan de
Rijn! Daar moest ook wacht gelopen
worden en als herinnering bracht Jef
een wapen mee van een Duits officier.
De klasse of opgeroepenen van 1913
worden met verlof gestuurd 19 aug.
1919 en ontvangen hun soldij 5 jaar en
18 dagen na de mobilisatie (Jef telt
dan 6 jaar en 18 dagen legerdienst).
Op 30 september wordt de ganse klasse van 1913 met onbepaald verlof
naar huis gestuurd.
Jef Meeus is van 7 oktober 1919 af in burgerlijke dienst actief. Als bij
wonder wordt Jef niet gekwetst, hij blijft van alle ziektes en infirmerie

(verzorging) gespaard, geen kogels, geen granaten of scherven, het gifgas
overleefd! Wat een gelukzak! Niemand zal ooit weten wat hij allemaal
meemaakte want daar repte hij met geen woord over. Jef Meeus had dus
ononderbroken, en zonder thuis te komen, 54 maanden (4,5 jaar) aan het
front gezeten of in de grootste gevarenzone doorgebracht! (vanaf 1.08.1914
tot 31.01.1919). Aan het einde van de oorlog werd zijn soldij uitbetaald
(3900 frank). De oorlogsvergoeding maakte hem plots tot een rijk man, en
voor die tijd was dat bedrag een grote som geld van niet geringe waarde!
Voor de dienst aan het front gedurende 54 maanden kreeg hij 8 frontstrepen, nadien werd hij gelauwerd en beloond met nog 7 militaire eretekens.
Zo was het verhaal van de boerenzoon, die met veel geluk en zonder één
schram de zwaarste grondoorlog aller tijden meemaakte er één van geluk
én tegenslagen, maar Jef was door die oorlog zodanig gehard en getekend
dat hij er nooit met iemand over sprak.
Jef, de familieman
Jef die op 9 december 1967 overleed, overleefde zijn vader, die 91 werd
maar 7 jaar. Zijn grootouders aan vaders kant had hij nooit gekend en werden beiden slechts 40 jaar oud. Jef verloor ook nog zijn moeder op 8-jarige
leeftijd en kort daarvoor overleed ook zijn jongste zus toen hij 7 was op 1
april terwijl er diezelfde maand en wel op 16 april een nieuw zusje werd
geboren. Deze laatste overleed op haar beurt in 1914 tijdens de legerdienst
van Jef op 12 jarige leeftijd. Na heelhuids uit de oorlog teruggekeerd te
zijn, na een afwezigheid van meer dan 5 jaar, werd Jef aangesteld als beste
kandidaat uit 8 kandidaturen voor de plaats van veldwachter, beroep dat hij
ook uitoefende tijdens de tweede wereldoorlog tot eind de jaren 50. Ook in
zijn huwelijksleven had Jef al vroeg tegenslag toen zijn eerste vrouw
Louisa Renders al op jonge leeftijd overleed in 1927. Uit dit huwelijk waren er 4 kinderen: Emma, Bernardina, Maria en Aloïs. En als jonge weduwnaar met vier kleine kinderen trad hij nadien in het huwelijk met Josepha Elisabeth Neefs. In zijn tweede huwelijk werd de kinderschare aangevuld met nog eens dertien kinderen : Maria, Renatus(+), Jozef (+), Jan
Frans, Mathilde, Clara, Adolf (+), Agnes, Leo, Annie, Gaby (+), Marcel,
André.
Van het volledige levensverhaal van Josephus Martinus Meeus, ook Jozef
of Jef “de Gerde” genaamd bestaat een samengevatte versie opgetekend
door de zonen André en René, lang na zijn overlijden. Die versie kan men
raadplegen in de collectie van de HK KLT.

ADDENDUM :

Bovenstaande foto werd genomen tijdens een samenkomst van 17
Lichtaartse oud-strijders uit de “groote oorlog”. In het midden Jef Meeus,
toen al in zijn veldwachtersuniform, want de foto werd genomen omstreeks
1930 ter gelegenheid van hun teerfeest.
De 42 oud-strijders die in 1918 behouden zijn teruggekeerd zijn niet allemaal in Lichtaart gebleven. Sommigen waren al overleden en ook waren er
oud-strijders uit andere dorpen ondertussen ingeweken.
We beschikken wel over 16 namen van de 17. Het zijn van L naar R :
Voorste rij : Jefke Hermans, Jef Haelen, Lode Lauwers, Jef Meeus, Gust
Valgaeren, Benedictus Wouters, Fons Baekelants en Jef Thys.
2de rij : Emiel Dierckx, Gust Embrechts, Fons Van de Putte, Louis Verschueren en Sus Jacobs (VOSvlaggendrager).
3de rij : Jan Van Bouwel, Frans
Van Eyck, Frans Truyens en
Modest Embrechts

Menig keer nam Jef in zijn uniform deel aan de jaarlijkse hulde
aan het gedenkteken van de
overleden makkers.

Kasterlee en de ‘Groote Oorlog’
19. EDWARD POLUS, vier jaar krijgsgevangene in Duitsland
Wereldoorlog I – vertrek als vrijwilliger
Op het einde van 1914 deden onze Koning Albert I, Kardinaal Mercier en
de Belgische regering vanuit Sainte-Adresse (Frankrijk), waar ze zich gevestigd hadden, een oproep naar de jongemannen om zo mogelijk toch het
leger aan het IJzerfront te vervoegen.
Op 4 januari 1915 werd door de Duitse overheid een bevel afgekondigd
waardoor alle jongelingen van de militieklassen 1914-1915-1916 verplicht
werden zich te komen melden bij de Duitse controle. Men vreesde dat de
Duitsers de bedoeling hadden ze in te lijven bij hun leger. Dat had tot gevolg dat vele jongemannen in ’t geheim de grens overtrokken met de bedoeling zich te gaan voegen bij het Belgisch leger. Uit Kasterlee, Lichtaart
en Tielen meldden velen zich vrijwillig. Sommigen trokken langs Holland
om naar het front. [alle jongens uit onze drie deelgemeenten die na de
Duitse bezetting naar het Belgische leger wilden, gingen via Nederland,
want dit was de kortste weg om uit bezet gebied te geraken]
In Tielen vertrokken negen jongemannen als
vrijwilliger. Edward Polus (Edward Jean Marie
Emile °Tielen 3/1/1897) van het kasteel van Tielen was één van hen. Hij was de zoon van Ernest
Polus (Marie, Petrus, Franciscus, Ernest
°Tongeren 28/11/1862) en Jonkvrouw Regina
Van der Gracht de Rommerswael et de Vremde
(Regine, Marie Jeanne, Leopoldine °Antwerpen
24/05/1863). Samen met zijn broer Albert Polus
(Albert Marie Joseph Ferdinand Antoine °Tielen 25/03/1898) waren zij de
laatste afstammelingen van het geslacht dat gedurende zes eeuwen op het
kasteel van Tielen verbleef.
Vader Ernest Polus, een geëngageerd man
Vanaf februari 1915 waren intussen Duitse soldaten in Tielen permanent
ingekwartierd in het stationsgebouw en enkele leegstaande huizen. Zij hielden onder meer erg streng toezicht op het respecteren van het verbod op
bezit van wapens. Tegen drie inwoners werden gerechtelijke vervolgingen
ingespannen. Bij huiszoekingen werd een jachtgeweer gevonden bij vader
Polus op het Tielenhof, bij Lodewijk Raeymaeckers nabij de statie en bij
Remi Piedfort, Opstal. Zij werden onmiddellijk aangehouden en gevanke-

lijk weggevoerd, eerst naar Turnhout en later naar Antwerpen, en ze werden uiteindelijk tot drie maanden gevangenis veroordeeld (Verslag van
pastoor Van Miert over de gebeurtenissen in Tielen tijdens de oorlog]11).
“Eenige weken geleden werd Mr Polus van Thielen en twee andere ingezetenen dier gemeente door de Duitschers in hechtenis genomen, omdat zij in
hunne woning of ergens in den grond wapens hadden geborgen.
M Polus en zijne dorpsgenooten hadden vroeger hun jachtgeweren op het
gemeentehuis van Thielen ingeleverd. Maar zie, bij den inval der Duitschers, wisten de gemeentelijke overheden niet wat met de ingeleverde wapens aanvangen en deze werden toen aan de rechtmatige eigenaars terug
gegeven.
De wapens werden evenwel door de Duitschers opgeëischt: doch intussen
werd te Thielen een wildstrooper aangehouden en de vrouw van den strooper zou toen bij de Duitschers de ingezetenen van het dorp verraden hebben, die hun geweer van het gemeentebestuur hadden teruggekregen.
Daarop volgden huiszoekingen, ontdekking van wapens en aanhouding der
eigenaars en verzending voor het Feldgericht van Antwerpen, dat uitspraak
deed.
Mr Polus had zijn geweer onder den vloer zijner woning geborgen, Remi
Piedfort had zijn wapen in het veld in den grond gestopt en een derde,
Raeymaekers, had zijn schietgetuig al even zorgvuldig van kant gemaakt.
Zij werden tot twee maanden gevangenis verwezen, met aftrek der voorloopige aanhouding. Het schijnt dat bovengemelde omstandigheden – het gemis aan kwaad opzet of slechte inzichten – er toe hebben bijgedragen om
bij de uitspraak van het vonnis verzachtende omstandigheden in acht te
nemen en ook nog wel voor gevolg zouden kunnen hebben de nog te doene
gevangenisstraf in eene geldboete te veranderen.” (De Kempenaer 19-121915)
‘Heer Polus en L. Ramaykers (lijze Witten) zijn naar Duitschland gevoerd
omdat zij nog jachtgeweren in huis hadden. Piedfort is daarvoor ook gevangen genomen geweest.‘
(Frontblaadje ‘De Stem uit België’ 24-03-1916)
Het frontblaadje ‘De Stem uit België’ bracht wekelijks allerhande famillieberichten en nieuws, zowel uit het vaderland als van het oorlogsfront. De
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dossiers betreffende de oorlogsschade in Antwerpse gemeenten opgesteld ten behoeve van
de onderzoekscommissie over de verkrachtingen van de regelen van het Volkenrecht: Tielen, Rijksarchief Beveren

hoofdredacteur was priester Floris Prims van Tielen.Het werd vanuit Londen naar de soldaten aan het front gezonden.
Vader Ernest Polus was intussen voorzitter geworden van de Tielense afdeling van het NHVC ‘Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit’ Bij de start van
de plaatselijke afdeling was burgemeester Petrus Deckers de voorzitter van
de NHVC, althans op papier. In realiteit leidde onderpastoor Brants de afdeling. In augustus 1915 ontvingen alle plaatselijke afdelingen een schrijven12 van het hoofdbestuur NHVC met de mededeling dat burgemeesters
en secretarissen geen functie meer mochten opnemen in de plaatselijke
afdeling. De reden hiervoor was dat het NHVC een neutrale organisatie
was. Het zou voor de Duitsers te verwarrend zijn dat een neutrale organisatie geleid werd door een politiek benoemd persoon. Deckers werd vervangen door Ernest Polus, die zijn functie zeker vanaf 1 januari 1916 uitoefende13. Het NHVC zorgde voor de voedselbevoorrading en –verdeling in
België alsook voor de hulpverlening aan vluchtelingen, daklozen, werklozen en oorlogswezen. Het voedsel zelf werd aangekocht door de Commission for Relief of Belgium (CRB) dat onder leiding stond van Herbert Hoover. Zij zamelden geld in om goederen aan te kopen en vervolgens te
transporteren naar België waar het NHVC instond voor de verdeling en
distributie. Maar het deed nog veel meer: onder meer hulp aan vrouwen en
kinderen van gesneuvelden. Het NHVC had ook een dienst die hulppakketten verstuurde naar krijgsgevangenen. In zo’n pakket kon van alles zitten:
kledij, voedsel, tabak, … .
Edward Polus: Gevangen genomen
Ook Edward had de bedoeling om zich te gaan melden als oorlogsvrijwilliger en trachtte de Nederlandse grens over te steken. Hij werd op 3 mei
1915 door de Duitsers opgepakt te Arendonk, vervolgens naar de Gendarmerie in Turnhout overgebracht en vandaar als gevangene richting Duitsland gevoerd14. Hij verbleef daar de ganse oorlog in meerdere kampen.
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“beknopt verslag van het uitvoerend komiteit over de werkzaamheden van het Hulp- en
Voedingskomiteit voor het arrondissement Turnhout vanaf zijne stichting op 7 januari 1915
tot op 2 juni 1919”, pagina 14
13
“Inventaris van de archieven van het nationaal komiteit voor hulp en voeding 19151920/inventaris/secretariaat/personeel/lijst van leden, bedienden en werklieden van de komiteiten der provincie Antwerpen van L tot Z”, Rijksarchief Beveren
14
“Ministerie van Justitie, Commissie voor onderzoek over de inbreuken op de regelen van
het volkenrecht en van de oorlogswetten 1914-1926, arrondissement judiciaire de Turnhout
1919-1920, canton Herentals, commune de Thielen 1919-1920”, Algemeen Rijksarchief
Brussel

Volgens het document werd hij vrijgelaten op 7 december 1918 -> (zie ook
krantenartikel van De Kempenaer van 16 mei 1915 onder aan deze tekst).
Eerst werd hij overgebracht naar Dirschau bij de Russische grens.
Deze stad zal Duitsland in 1919 moeten afstaan aan de nieuwe republiek
Polen en werd toen de Poolse grensplaats Tczew.
De Kempenaer, 16 mei 1915:
“De 18 jarige zoon van Mr Polus-Van der Gracht van Thielen deed in St
Lodewijkgesticht te Brussel zijne voorbereidende studiën voor de militaire
school. Toen de jonge heer werd opgeroepen om te gaan teekenen dat hij
de wapens niet zou opnemen tegen de Duitschers, wilde hij over de Hollandsche grens. Maar hij werd aangehouden en naar de gendarmerie van
Turnhout overgebracht om verder in ballingschap naar Duitschland vervoerd te worden. Mr Polus wendde zich tot den Kreischef en verklaarde
rechtzinnig dat zijn zoon, die zich voor de militaire loopbaan ten dienste
van zijn vaderland bestemde, de verklaring toch niet kon teekenen welke
van hem werd geëischt, want dat hij alsdan een valsche en dubbelzinnige
rol zou spelen. Mr Drimborn prees Mr Polus om zijne rechtzinnigheid, en
gaf hem toelating zijnen zoon een bezoek te brengen. Maar dat alles belette
niet dat de jeugdige man naar Duitschland moest worden overgebracht.”
Zivilgefangenlager Senne I te Sennelager bei Paderborn
als ‘Zivilgefangener n° 211’ 4de Compagnie, Block IV
We vernemen uit een brief van Edward van 09.10.1915 dat hij moest vertrekken vanuit Dirschau naar het kamp van Sennelager bij Paderborn. Die
tocht moet zwaar geweest zijn, want hij moest gedurende drie weken met
voetkwetsuren opgenomen worden in een lazaret..
Het kamp van Sennelager was een voormalig militair opleidingskamp dat
tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst deed als krijgsgevangenenkamp.
Hier verbleef Edward een half jaar in de 4de compagnie, block IV als gevangene met als gevangenenummer 211.
Het kamp was verdeeld in afdelingen, omringd door prikkeldraad. Engelse,
Franse en Belgische soldaten waren er gescheiden.
Aan elke gevangene werd toegestaan een briefkaart te verzenden naar zijn
familie. Edward schreef geregeld naar huis, naar vrienden en kennissen,
heel dikwijls naar de gezusters Anna en Maria, dochters van dokter Luysterborgs van Lichtaart, met wie de familie Polus goed bevriend was. Ook
vanuit Lichtaart werd naar hem geschreven Zo ontving hij geregeld post
van de juffrouwen en ook van hun broer Jozef, die in het Groot Seminarie
van Mechelen verbleef.
Brieven moesten open op het postkantoor aangeboden worden.

Uit zijn antwoorden hierop krijgen we een idee van zijn ervaringen in de
gevangenkampen.
‘Ah! Les demoiselles trouvent que les vacances passent trop vite! Chez moi
c’est tout le contraire. Je trouve que les miennes durent bigrement long. …
En tout cas je puis vous assurer que je désire bien fortement revoir mon
patelin.’
‘Ah! de juffrouwen vinden dat de vakantie te vlug voorbijgaat! Bij mij is
dat het tegengestelde. Ik vind dat die bij mij verdomd lang duurt. … In elk
geval kan ik u verzekeren dat ik heel erg verlang mijn dorpje terug te zien.’
Brief van Edward Polus, Zivilgefangenenlager Senne I,9 oktober 1916.
Op 18.12.1916 zendt Edward naar Jozef Luysterborgs een foto met binnenzicht van de katholieke kerk in het kamp van Sennelager.

De Familie Luysterborgs – Caers van Lichtaart
Vlnr: Dr Louis Luysterborgs (burgemeester van Lichtaart) Jozef (seminarist), Maria, Anna en echtgenote Maria Caers
Kriegsgefangenenlager II in Münster in Westfalen
In Münster bevond zich het grootste krijgsgevangenkamp van NoordwestDuitsland. In totaal verbleven hier van 1914 tot 1918 ongeveer 90.000
krijgsgevangenen uit Frankrijk, Engeland, Rusland, België, Italië, Portugal
en Servië. Er waren drie kampen ingericht. Edward verbleef er in Lager II:
Rennbahn aan de Hammerstrasse, in Blok III, kamer 10.
Op 07.08.1917 bevestigt Edward langs de dienst Volksopbeuring in Gent
dat hij een pakje ontvangen had van Jozef Luysterborgs.

Volksopbeuring was een ‘Vereeniging tot leniging van den stoffelijken en
zedelijken nood van het Vlaamsche volk’, die ook de ‘krijgsgevangenenzendingen’ verzorgde. De vereniging was opgericht door de activisten (diegenen die heulden met de Duitsers) als een netwerk van caritatieve actie en
hulpverlening – eigenlijk een tegenhanger van het NHVC, maar dan veel
kleiner. Ze was vooral actief in de (grote) steden.
15.08.1917 Hij meldt aan de dames Luysterborgs dat hij nu als ‘Zivilgefangener‘ verblijft in Block III in het Kriegsgefangenenlager II in Münster in
Westfalen. Het is er heel wat kleiner dan in Senne en omringd door barakken, waarin plaats is voor 180 mannen.
Hij verkoos toch wel het kamp van Senne, waar hij het merendeel van zijn
makkers had moeten achterlaten, Walen, van wie hij het karakter verkoos.
Hij gaat ook niet naar de voordracht van een ‘flamingant’.
Hij meldt ook dat hij een pakje tabak ontvangen had, dat Jozef Luysterborgs naar hem en Victor Jacobs gezonden had en dat heeft hen veel plezier
gedaan.
Victor Jacobs °Lichtaart 10/09/1896, was de zoon van mulder Jacobs. Hij
werd opgepakt op 14 november 1916 bij het overschrijden of in de buurt
van de Nederlandse grens, kwam eerst in de gevangenis van Turnhout terecht tot 5/02/1917 en werd daarna naar Duitsland gebracht, eerst Sennelager, vanaf 9/07 Munster I-II. Hij werd vrijgelaten op 20 november
191815.
Edward is ook benieuwd of de twee zussen nog steeds de ijverige directrices zijn van de gemeentelijke soepbedeling voor de inwoners van Lichtaart.
Edward is ook benieuwd of de twee zussen nog steeds de ijverige directrices zijn van de gemeentelijke soepbedeling voor de inwoners van Lichtaart.
[de school- en volkssoep was een initiatief van het NHVC dat financieel
ondersteund werd door de gemeente]
Zoals de twee juffrouwen hoopt ook hij dat er een snelle oplossing komt
voor dit wereldconflict, maar wel een die ons zal toestaan fier het hoofd te
verheffen en ons ganse België weer de plaats mag geven die het verdient.
Gecensureerde brief
Op 16.12.1917, naar de jaarwisseling toe, zendt hij vanuit Münster zijn
beste wensen naar de zussen Luysterborgs, die hij nu al drie jaar geleden
15

“Ministerie van Justitie, Commissie voor onderzoek over de inbreuken op de regelen van
het volkenrecht en van de oorlogswetten 1914-1926, arrondissement judiciaire de Turnhout
1919-1920, canton Herentals, commune de Lichtaert 1919-1920”, Algemeen Rijksarchief
Brussel

verlaten heeft. Edward mijmert over de mooie namiddagen die hij met hen
mocht doorbrengen, de ijspret, het kaartspel, de vrolijke avonden waarbij
hij het van hen bij het kaarten won. Maar dan heeft hij het over een mogelijk verder verloop van de oorlog en zijn beschouwingen gaan te ver voor
de Duitse censuurdienst. Ganse passages worden dan ook met zwarte inkt
onleesbaar gemaakt.
Zivilgefangenlager Senne I te Sennelager bei Paderborn
als ‘Zivilgefangener n° 211’ 4de Compagnie, Block IV
06.10.1918
Edward verbleef weer in Sennelager en hoopt enkele
maanden later (of weldra?) met Anna te kunnen praten.
Wapenstilstand:
Op 11 november 1918 werd weliswaar de wapenstilstand afgekondigd en
zwegen de wapens maar het zou nog enige tijd duren tot de Duitsers ons
grondgebied hadden verlaten. In november vertrokken de verslagen Duitsers uit onze gewesten. Niet zonder hier en daar nog een en ander mee te
pakken, onder meer de fiets van dokter Luysterborgs en zelfs zijn lange
meerschuimen pijp met amber mondstuk.
Zo duurde het ook nog wel even vooraleer ook Edward weer thuis was.
Uit een kaart die hij op 1 december 1918 naar de gezusters Luysterborgs
schreef, vernemen we dat hij nu wel bevrijd is, maar nog in een kazerne in
een fel gebombardeerd Nancy in Frankrijk verblijft. Nu had hij wel geen
gebrek aan voeding, maar het logement was niet zo fameus. Er liepen daar
ook veel Amerikanen rond, die op hem een goede indruk maakten, wat niet
zo het geval was met de Fransen zelf:
Mes chères amies,
Je compte pouvoir venir vous retrouver dans une quinzaine de jours. Je
m’amuse très peu ici. La ville a été fortement bombardée. Je rencontre
énormément d’Américains. Ils sont très chics avec nous autres. Les Français me font beaucoup moins bonne impression. Bien nourris mais mal
logis. A bientôt. .. ??..
01.12.1918 – brief van Edward Polus naar de zussen Luysterborgs vanuit
Nancy in Frankrijk
Na de oorlog – naar Belgisch Congo
Edward bleef niet in Tielen. Hij week in de twintiger jaren uit naar Belgisch Congo, waar hij een plantage kocht. Op Wapenstilstandsdag 11 november 1936 overleed hij er aan malariakoorts, nog geen veertig jaar oud.
Hij was ongehuwd gebleven.

eerste rij vlnr: zoon Edward, vader Ernest, zoon E.H. Albert Polus en
echtgenote mevrouw Regina van der Gracht
Einde van de aanwezigheid van de familie Polus in Tielen
Zijn moeder Regina van der Gracht overleed te Tielen op 4 april 1938.
Zijn broer Albert Polus werd in 1939 op eigen verzoek onderpastoor in
Tielen, om zo in de nabijheid te blijven van zijn eenzame en zieke vader.
Vader Ernest Polus overleed te Tielen op 30 maart 1944.
In 1964 is Herman Van Gerven onderpastoor geworden en is Albert Polus
met pensioen gegaan. Albert is wel in Tielen blijven wonen en is er nog
altijd voorgegaan in sommige missen. Op 20 mei 1973 bracht de bevolking
van Tielen een grootse hulde naar aanleiding van zijn gouden priesterjubileum.

Toen deze bescheiden en erg geliefde man overleed op 27 april 1984 betekende dit ook het einde van de aanwezigheid van de familie Polus in Tielen.
Inspiratie voor deze tekst vonden wij onder meer in briefwisseling tussen de
families Polus en Luysterborgs, in het archief van de Heemkundige Kring
Kasterlee en in het boek ‘Tielen mijne vriend’ van Antoon Koyen.
Aanvullende informatie met militaire gegevens kregen we van Koen
Muësen.
Luc Swerts

Kasterlee en de ‘Groote Oorlog’
20. ALFONS VANGESTEL - een bijdrage van Koen Muësen
Het herdenkingsmonument van de
oud-strijders op de gemeentelijke
begraafplaats te Kasterlee bevat 36
namen: bovenaan de tien gesneuvelden, daaronder twee kolommen met
namen van oud-strijders die na de
oorlog overleden en begraven werden op het verdwenen kerkhof rond
de kerk van Kasterlee. In de linkerkolom, helemaal onderaan, vinden
we de naam van Vangestel Alfons.
Geen rasechte Kasterleenaar, maar
wat hij meemaakte en deed tijdens
de oorlog verdient een verhaal.
Petrus Alphonsus (Alfons) Vangestel werd geboren op 18 juni 1882 te Geel
als oudste zoon in het gezin van Josephus (°1855, Geel) en Joanna Vandeperre (°1859, Geel). Hij was sigarenmaker toen hij zich in 1902 uit het
Belgische leger lootte, maar toch tekende als VAP. Een VAP (Volontaire
Avec Prime of vrijwilliger met premie) ging vrijwillig in het Belgische
leger en kreeg hiervoor een premie van 1.600 frank [1]. Alfons ging binnen
in maart 1902 bij het 7e Linieregiment, gekazerneerd te Antwerpen, om een
jaar later de overstap te maken, vermoedelijk als begeleider, naar het
‘Corps de discipline et de correction’. Dit was een eenheid met een streng
regime die gestrafte soldaten strafwerk liet verrichten in een militaire context maar buiten de eenheid. In 1904 verlengde Alfons zijn engagement met
een nieuwe termijn van twee jaar om in september 1906 met onbepaald
verlof te gaan met de graad van korporaal-klaroenblazer, waarna hij administratief terug naar het 7e Linieregiment ging.
In juli 1907 huwde hij Theresia Hortensia Robijn (°1878, Olen) die hem
reeds twee kinderen had geschonken: Joanna Francisca Elisabetha (°1902,
Geel) en Florentina Francisca (°1905, Geel). Alfons ging aan de slag als
douanier. Deze beroepskeuze was een mogelijke verklaring voor het veelvuldig verhuizen van het gezin Vangestel: ze verbleven achtereenvolgens
in Veldwezelt, Lommel, Bulskamp, Rijkevorsel, … om ten slotte in Merksem neer te strijken.

In de nacht van 31 juli op 1 augustus 1914 werd Alfons terug onder de wapens geroepen waarna hij zich meldde bij zijn eenheid. Omdat hij behoorde
tot de oudere lichtingen werd Alfons ingedeeld bij het 7e Vestinglinieregiment, dat verbleef in en rond de versterkte vesting Antwerpen meer bepaald
in sector 1 (vanaf de Nederlandse grens tot aan het kanaal AntwerpenTurnhout). De vestinglinie-regimenten werden ingeschakeld bij het rooien
van bomen, het graven van loopgrachten, het spannen van prikkeldraad, het
vrijmaken van het schootsveld voor de kanonnen van de Antwerpse forten,
… kortom zij verrichtten alle werken die noodzakelijk waren voor de verdediging van de stad en dit gedurende de maanden augustus en september
1914. Op drie weken na, namelijk de periode van 3 tot 23 augustus 1914,
tijdens dewelke Alfons in een Niels hospitaal verbleef wegens een longontsteking, bracht hij de eerste oorlogsmaanden al werkend door. Vanaf eind
september 1914 veranderde de situatie: het Duitse leger zette zijn aanval op
Antwerpen in vanaf 28 september. Na een week van hevige gevechten besloot de Belgische legerleiding om het leger in de nacht van 6 op 7 oktober
over de Schelde richting de Belgische kust te sturen, met uitzondering van
de 2e Legerdivisie (met o.a. het 7e Vestinglinieregiment) alsook de bemanning van de verschillende forten die achterbleven in en om Antwerpen om
de stad te verdedigen. De achtergebleven troepen kwamen in een zeer chaotische toestand terecht wat ook tot uiting kwam in een brief die Alfons
schreef in september 1920 aan de bevelhebber van het 7 e Linieregiment:
“Op 8 october 1914 was onze compagnie 5/1 [2] in den forten gordel tusschen fort 2 en 3 te Oude God. Rond 14 uur werdt eene vrijwillige patrouille gevraagd om tusschen fort 1 [3] en 2 in de richting der vijands te patrouilleeren (als douanier mijn beroep van voor den oorlog) met de kleine
wegen en de hindernissen zeer vertrouwd bood ik me aan en vond 5 soldaten van goeden wil die me wilden vergezellen onder deze waren Joseph
Vespen, Jan De Vreeze, enz. Om 18 uren na steeds in de richting van den
vijand geoppereerd te hebben kwam de cycliste der compagnie mij van
wege den Commandant verwittigen dat wij het terrein niet mochten verlaten tusschen fort 1 en 2 gezien de compagnie van het 6 e Ligne die daar de
verdediging had, die plaats verlaten had in de richting Antwerpen. Tot 23
uren bleef ik zonder nieuws, toen heb ik één mijner soldaten gelast voeling
te krijgen met de compagnie na ¾ uur kwam hij terug met de boodschap
dat ook onze compagnie vertrokken was dus zonder ons te verwittigen. Wat
bleef er mij over? Op eigen bevel dus na mij verzekert te hebben op fort 1
én fort 2 dat die ook ontruimd waren of gedeeltelijk de compagnie trachten
te vervoegen in Antwerpen. Den 9 october kwam ik dan te Antwerpen aan
rond 8 uren, daar vernam ik dat de brug over de Schelde juist opgeblazen

was [4], en wij begaven ons op weg naar Lillo om alzoo in Oost Vlaanderen
onze compagnie te kunnen ontmoeten, toen wij te Eeckeren aan kwamen,
op de weg naar Oorderen ontmoeten wij een Belgisch officier die mij zijne
kaart met foto toonde en hij verzekerde mij dat het ons onmogelijk was om
nog over te komen zonder krijgsgevangene genomen te worden, gezien den
vijand reeds de overzijde der Schelde bezet had; wat viel mij nog te doen
over? Over einternering had ik nog nooit horen spreken, dat was dus het
minste van ons gedacht, en ik besloot met mijnen 5 mannen naar Cappellen
te gaan en mij ter beschikking te stellen van den Commandant van het fort,
na mij aangeboden te hebben en na van den heer Commandant vernomen
te hebben dat zij het fort gingen laten springen, heb ik eerst mijn tegenwoordigheid doen bestatigen (…), hebben wij de wijk genomen in de richting van de grens. Na aldus bestatigd te hebben dat er geen anderen weg
meer over bleef dan de gevangenis in Duitschland of de overzijde van de
grens, zijn wij den 10den october in Hollands Put aangekomen, waar ze
onze wapens hebben doen afgeven, en ons verder naar Assen hebben gezonden, in de provincie Drente.”

Geïnterneerden te Assen (archief Koen Muësen)
Nederland was neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die neutraliteit
verplichtte het land om elke soldaat van een oorlogvoerend leger die het
Nederlandse grondgebied betrad, te interneren, m.a.w. te ontwapenen en te
huisvesten voor de duur van het conflict. Na de val van Antwerpen staken
begin oktober 1914 +/- 40.000 Belgische militairen de Nederlandse grens
over. Een kleine 7.000 soldaten ontsnapten, in burgerkledij, via Vlissingen

naar Engeland en vonden, via Frankrijk, terug aansluiting met het Belgische leger. De rest bleef achter in Nederland, dat totaal niet voorbereid was
om zo’n grote massa soldaten op te vangen. De overheid koos om hen
voorlopig onder te brengen in kampen en kazernes te Leeuwarden, Assen,
Kampen, Zwolle, Amersfoort, … die door het vertrek van de Nederlandse
gemobiliseerde troepen helemaal of deels ontruimd waren. Maar het was
volop improviseren: in Amersfoort, een kamp voor 4.000 militairen, werden minstens 15.000 Belgische soldaten ondergebracht, en dit met de winter voor de deur! Maar de Nederlandse overheid zette zijn schouders eronder met de (uit)bouw van nieuwe kampen en vanaf 1915 kreeg de overheid
de situatie stilaan onder controle, hoewel het verre van ideaal was. De verschillende kampen werden geleidelijk één voor één gesloten om er uiteindelijk nog twee over te houden: Zeist en Harderwijk. Ondertussen werkte
de autoriteiten hard om de soldaten bezig en tevreden te houden. Elk kamp
kreeg de beschikking over sportfaciliteiten (in het kamp van Harderwijk
was er bijv. een velodroom van 400 meter lang), er werden muziekkorpsen
en toneelverenigingen opgericht en bibliotheken ingericht. Ook werd er
onderwijs opgestart voor de geïnterneerden: vele Belgische militairen leerden lezen en schrijven tijdens hun verblijf in Nederland, er kwamen volledig ingerichte werkplaatsen en ateliers waar soldaten zich konden bekwamen tot metaalbewerker, timmerman, drukker, … Vanaf april 1915 kregen
de Belgische geïnterneerden de toestemming om buiten de kampen betaald
werk te verrichten in de landbouw en industrie om alzo de leemte aan arbeidskrachten, die ontstaan was door de Nederlandse mobilisatie, op te
vangen. Indien er in een plaats meer dan vier geïnterneerden werkzaam
waren, werd er een interneringsgroep gevormd, onder militaire bewaking,
die gehuisvest werd in een leegstaande woning of gebouw of in een speciaal daarvoor gebouwde barak. En de Nederlandse overheid ging nog verder: ze liet toe dat de gezinnen van de geïnterneerde soldaten zich konden
vestigen in de buurt van hun echtgenoten en dit in speciaal opgerichte
vrouwenkampen zoals Heidekamp en Leopoldsdorp (bij Harderwijk), Albertsdorp (Zeist), …
Terug naar het verhaal van Alfons: hij kwam in Assen terecht waar 2.500
Belgische militairen opgevangen werden in magazijnen en exercitieloodsen. Vanaf het moment dat het interneringskamp van Oldebroek (prov.
Gelderland) min of meer klaar was, werden de manschappen uit Assen
overgebracht en werd deze opvangplaats opgeheven. Het kamp in Oldebroek was een bestaande legerplaats dat deel uitmaakte van een artillerieschietkamp, maar het stond leeg wegens de Nederlandse mobilisatie. Waar
het sinds eind september, begin oktober 1914 in gebruik was als opvang-

plaats voor Belgische vluchtelingen, werd het vanaf januari 1915 aangeduid
als interneringskamp. De nog aanwezige vluchtelingen werden overgebracht naar andere oorden om vervolgens de Belgische militairen te verwelkomen. In september 1916 sloot Oldebroek op zijn beurt de deuren
nadat de laatste Belgische militairen waren overgebracht naar Harderwijk.
Over zijn verblijf in Oldebroek, waar Alfons verbleef vanaf 1 februari
1915, schreef hij het volgende: “Daar heb ik de expeditie gedaan van het
Camp tot 1916, in augustus, die tijd is ook waardig om aangehaald te worden. Toen ik dus als expediteur van het Camp werkzaam was kwam op zekeren dag een onderofficier van de artillerie me vragen of er geene middel
was hem uit het Camp te helpen daar hij gaarne het leger zou gaan vervoegen in Frankrijk. Niet zo gauw had die soldaat mij het voorstel gedaan of ik
besloot al het mogelijke te doen om diegene welke wilden ontvluchten te
helpen met alle middelen waarover ik beschikte, ten eerste de automobile
waarmede ik in het Camp kwam en ten tweede de ledige broodkisten die en
retour naar Amsterdam werden gezonden elken dag. Ik gaf mijn voornemen
te kennen aan de soldaten onder mijn bevel, zijnde Louis Truyts (2e Ligne),
August Janssens, Emiel de Cubber en Cas Nevelsteen van het 7e Ligne.
Mijn besluit was vast genomen, en de werking begon, den eenen na den
anderen werd alzoo soit in ledigen kisten soit tusschen dekens of iets anders buiten gesmokkeld voorzien van burgerkleeren en weg was de man.

Interneringskamp Oldebroek (archief Koen Muësen)

Rond october besloot ik zelf te vertrekken doch toen ik mijn voornemen te
kennen gaf aan Capitein commandant Le Cointe gaf mij deze de raad
voorts te doen met helpen ontvluchten zo veel mogelijk en te blijven gezien
die werking anders zou ophouden. Ik heb dan het costuum dat voor mij
was bestemd en dat ik zeker 50 franken had betaald gratis gegeven aan een
ander soldaat die er mede gevlucht is. Alzoo heb ik er 159 helpen ontvluchtten waarvan ik destijds een lijst had, doch die ik heb moeten vernietigen toen ik aangehouden werd in 1916 eenige dagen voor het verbod van
wege de Belgische regering is gekomen dat we zouden terug gezonden
worden zoo wij nog dierven ontvluchtten. De redenen waarvoor ik aangehouden werd is geweest omdat twee ontvluchtten Ed Coppé en H Moermans bij de artillerie aangehouden werden te Amsterdam en dat beweerd
werdt dat ik ze had helpen ontvluchten of buiten gevoerd had met den auto.”
Voor Alfons volgde een overplaatsing naar een interneringsgroep te Epe
(prov. Gelderland) waar hij bleef tot het einde van de oorlog. Op 20 december 1918 volgde zijn repatriëring naar Kapellen en demobilisatie op 1
februari 1919, waarna hij terugkeerde naar zijn gezin in Merksem. Wat
Alfons na de oorlog deed, is me niet bekend. Zijn vrouw overleed echter in
september 1938 te Merksem. Enkele jaren later, in november 1945, vestigde hij zich in een woning op de Retiesebaan te Kasterlee. Alfons overleed
op 12 maart 1954 in het ziekenhuis te Turnhout. Enkele dagen later werd
hij begraven op het oude kerkhof rond de Kastelse kerk. Voor zijn oorlogsinspanningen werd hij gedecoreerd met de Overwinningsmedaille en de
Herinneringsmedaille 1914-1918.
Om het interneringsverhaal af te ronden nog twee opmerkelijke zaken:
1) De Belgische soldaten die in oktober 1914 de Nederlandse grens overstaken en “kozen” voor internering werden door de Belgische legerleiding
beschouwd als deserteurs. Hoewel niemand van deze soldaten na de oorlog
hiervoor werd veroordeeld, worden ze nog steeds beschouwd als deserteurs.
2) de Nederlandse overheid maakte gebruik van hun recht om alle kosten
m.b.t. de internering van de Belgische soldaten op de Belgische staat te
verhalen. Een factuur van 47 miljoen gulden [5] werd in 1919 overhandigd
aan de Belgische overheid, die not amused was. Uiteindelijk betaalde België de laatste schijf van het bedrag, dat via interesten was opgelopen tot 60
miljoen gulden, terug in 1937.
Eindnoten:
[1] ongeveer 10.000 euro vandaag de dag
[2] 1e compagnie van het 5e bataljon

[3] dit fort bestaat niet meer, heeft plaats moeten ruimen voor het Shoppingcenter te Wijnegem
[4] de 2e Legerdivisie had de stad Antwerpen verlaten in de nacht van 8 op 9 oktober 1914
[5] 1 gulden (1920) = 5,48 euro (2016) dus 47 miljoen gulden = 275.560.000 euro
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