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Kringbestuur van <<De Linde» v.z.w. :

Erevoorzitter: Eredeken J. Lauwerys, Vrijheid 232, 2320 Hoogstraten.
Voorzitter: H. Van Hemeldonck, Oosterwijkseweg, 30, 2430 Olen.
Ondervoorzitter: A. Livémont, Leemanslaan 15, 2430 Olen.
Secretaris: H. Anthonis, Lichtaartseweg 21, 2430 Olen.
Penningmeester: M. Verlooy, Waterstraat 31, 2430 Olen.
Bibliothecaris: P. Van Opstal, Gerheiden 35, 2430 Olen.
Pers en publiek: L. Baetens, Gerheiden 1, 2430 Olen.

Leden van het dagelijks bestuur:
J. Heyns, Dorp 29, 2430 Olen.
A. Van Houdt, Weeén 4, 2430 Olen.
E. Vanneste, Boekel 1, 2430 Olen.

Werkende leden :

J. Boeckx, Stationstraat 18, 2430 Olen.
E. Boels, Oosterwijkseweg 43, 2430 Olen.
Fr. De Ceulaer, Oevelseweg 85, 2430 Olen.
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Geukens, Oosterwljkseweg 22, 2430 Olen.
Goossens, Mosselgoren 5, 2440 Geel.
Kesten, Rozenstraat 41, 2430 Olen.
Liekens, Fr. Willemsstraat 12, 2430 Olen.
Peinen, Meirenstraat 21, 2430 Olen.

Het lidmaatschap van de kring bedraagt 50 fr. per jaar.
Inschrijvingen kunnen gebeuren bij de leden van het kringbestuur
of door overschrijving op de postrekening 000-0613510-82 van
Marcel Verlooy, penningmeester.

Lees in dit eerste <<LindebZad» .'

— Welkom en goede vaart.
J. Poortmans.

-— Een heuglijke dag: 13 december 1974.
H. Van Hemeldonck.

— Onze stichtingsvergadering:
Een ode aan de Olense linden !

R. Anthonis.
— Oorlogsherinneringen uit 1914.

J. Lauwerys.
~ << Lindeblad >> warm aanbevolen !

Dr. Fl. Prims.
— Aan den Lindeboom.

G. Gezelle.

Omslagtekening: Etienne Livémont.
3 tekeningen: Alfred Ost.
Fot0’s : Fam. A. Goossens-Van Dingenen, Olen.

Bruno Bomberen, I-Ierenfals.
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In mei 1975 puloliceert << De Linde >>

De Pot met 3 Oren.
Luchtig en Zustig.
Berijmd en... beroemd. (Prljs 50 fr.).  



Welkom en goede vaart.

Het is met gelukkige gevoelens dat wij, in naam van
het gemeentebestuur, de eerste aevering van het tijd-
schrift van onze Olense heemkring <<De Linde» welkom
heten.

Dat deze uitgave tot stand gekomen is hebben we in de
eerste plaats te danken aan eredeken Lauwerys, van
Hoogstraten, Olenaar van geboorte en hart, die samen
met enkele verdienstelijke medeburgers het verleden van
onze schone gemeente Olen bij de bevolking wil levendig
houden en kenbaar maken, opdat Olen op historisch gebied
de plaats zou verwerven die ze verdient in onze mooie
Kempen.

Waren de omstandigheden waarin onze voorouders
moesten leven meestal niet zonder zorgen en leed, toch
kende hun tijd ook zijn vreugde en gezelligheid, bijzonder
in het gemeenschapsleven, Waar men met eenvoudige
middelen elkander hielp in een geest van samenhorigheid
en begrip voor elkaars noden. Daarom is het goed, in deze
jachtige tijd vol welvaartroes het verleden — vooral bij
onze jeugd — eens in herinnering te brengen opdat we
zouden beseffen dat Welvaart alléén geen volledig geluk
brengt.

Wij hopen daarom dat dit prille begin in de loop der
jaren moge uitgroeien tot een indrukwekkende reeks bij-
dragen waarin de 1000-jarige Olense geschiedenis zal'
geschreven Worden, zodat onze dorpsgenoten de grootheid.
van Olen, waar We allen zo fier op zijn, nog beter zouden
leren kennen en waarderen.

Tot slot Willen wij van onze kant, de verzekering geven
dat dit initiatief van het gemeentebestuur de steun mag
verwachten die het verdient. Wij wensen <<De Linde>> voor
de toekomst gunstige Wind in de zeilen, veel succes en
een behouden vaart ! ! !

Jos Poortmans,
Burgemeester.
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EEN HEUGLIJKE DAG

13 december 1974

Op vrijdag, 13 december 1974 om 17 uur werd op het Gemeente-
huis te Olen overgegaan tot de officiéle stichting van de Heemkring
<<De Linde>>.

Op dit gemeentehuis Worden wel vele geboorteakten opgesteld,
maar deze van de Heemkring <<De Linde>> is wel een bijzondere,
zodat een kleine plechtigheid hierbij wel paste.

De Heemkring <<De Linde>>. Wat beduidt dat ?

HEEM - KRING
Het woord spreekt voor zich zelf: het heem is de heimat, de

eigen streek, ons tijdelijk verblijf hier op deze aarde, en een kring
is een groep, een gezelschap, een GEMEENSCHAP van mensen
die zich wijdt aan dit eigen heem.

Een mens wordt geboren en een mens komt te sterven. Tussen
dit begin- en eindpunt speelt heel ons leven zich af, tussen dit
eerste en dit laatste uur moet ieder mens zoveel antwoorden geven
op alle kleine en grote problemen van het leven. En dat is nu zo,
en dat was vroeger zo en dit zal altijd zo blijven. Die weg van
de wieg tot het graf gaat ieder mens als enkeling, als kind uit een
geslacht, als medemens op het dorp, als bewoner van zijn streek,
in dagen van feest en in dagen van tegenspoed: dat kleurrijke
levensboek bekijken, ontdekken, waarderen en al het waardevolle
en zinvolle ervan distilleren, uitpuren, vermenselijken en doorgeven
aan anderen en aan hen die na ons komen, dat alles hoort tot de
opdracht van de Heemkring.

En de naam De LINDE ?

Dat Olen tot over de rijksgrenzen bekend is, danken Wij aan de
Pot van Keizer Karel, maar naast dat geniet Olen zijn bekendheid
om zijn lindebomen op het mooi driehoekig Frankische Marktplein,
aan de aloude afspanning St. Sebastiaan en rond de Oude Kapel
van Meren. Ook op andere plaatsen van onze grote gemeente vinden
wij deze mooie, oude, heilige boom, waarvan de geur in lentetijd,
de honing na de oogst en de speelsheid van het dartele blad en de
bescherming tegen bliksem en onheil evenals zijn historisch erfgoed
aanleiding waren tot naamgeving en zinnebeeld van de Olense
Heemkring.

In feite is een heemkring niets nieuw en komen wij in Olen bijna
helemaal achteraan in de Kempen Wat heemzorg betreft.

De meeste van ons zullen zich nog herinneren hoe in de jaren
voor de tweede wereldoorlog het hervormd leerplan in het lager
onderwijs zijn intrede deed.

Van de passieve luisterschool werd overgestapt naar de actieve
doe-school. Het geschiedenisonderricht van <<bloed en tranen», van
vorstenhuizen en veldslagen werd omgebogen naar de eigen streek.
Z0 ook met de aardrijkskunde: <<werkelijkheidsonderricht» heette
het toen; de school ging zelf op uitstap : de grenzen van de eigen
gemeente werden afgestapt, de riviertjes en heuvels werden door
de leerlingen zelf in kaart gebracht, al wat kon herinneren aan het
verleden werd daaraan toegevoegd: de romeinse heirbaan, — de
naam bestaat nog in onze eigen gemeente —-, de Spanjaarden, de
Boerenkrijg en Napoleon en zo verder. Van uit onze kleine, maar
echte en bekende wereld vertrok men en van hieruit werd de wereld
ontdekt en werd gepoogd om van ieder kind een mens te maken,
die met zijn twee voeten op de wereld stond.

4.



tot het stichten van een Heemkring te Olen en om zelf de eerste
bijdragen hiervoor te leveren. Wij zijn hem hiervoor veel dank
verschuldigd en hebben het ten zeerste gewaardeerd dat hij onze
wens heeft willen tegemoet komen en het ere-voorzitterschap van
de Olense Heemkring De Linde heeft aanvaard.

Vele belangstellenden hebben zich reeds als lid gemeld : inwoners
van Olen, afstammelingen van oude Olense families, uitwijkelingen
en zij die ergens in hun hart iets voor Olen voelen. Ieder is welkom :

uit welke hoek, rang of stand ook. Z0 uw belangstelling verder
mocht reiken dan een Warme genegenheid, is er meer dan ruimte
genoeg voor aktieve medewerking, publikatie of groepswerk.

Wij hopen dat de Olense heemkring <<De Linde>> moge groeien
en bloeien, dat hij zijn taak en rol naar behoren mag vervullen
en dat de stichtingsdag van 13 december 1974 een positieve bijdrage
moge zijn voor onze Olense gemeenschap, opdat men later zou
mogen getuigen dat de stichting van deze dag goed werk is geweest.

H. Van Hemeldonck.
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Onze stichtingsvergadering :

Een ode aan de Olense linden!!

Wanneer op vrijdag 13 december vele belangstellenden in de
raadzaal van het gemeentehuis te Olen samenkwamen om officieel
aangifte te doen van de geboorte van de heemkring <<De Linde»,
ging eindelijk een oude wens in vervulling, waardoor het in de

toekomst mogelijk zal Worden het rijke historische, folkloristische,
heemikundige en artistieke erfgoed van onze gemeente te herwaar-
deren, te beschermen en vooral beter aan de bevolking te laten
kennen.

Deze bijeenkomst stond in het teken van de linde. Dat was zeer
begrijpelijk als men bedenkt dat de naam van deze sierboom aan
de nieuwe vereniging werd gegeven. <<De Linde>> past immers uit-
stekend als symbool voor de levende heemkunde, die de geest wil
ontwikkelen en verrijken op diverse terreinen.

Nadat voorzitter Van Hemeldonck de vergadering met een fijne
toespraak, waafin hij het doel en het belang van een heemkring
voor onze moderne tijd onderstreepte, geopend had, ontwikkelde
eredeken Lauwerys —- onze erevoorzitter ad vitam — onder het
motto : << Olen is mijn geboortedorp,

zeer rijk aan frisse lindebomen !>>

een oprechte, diepdoorvoelde lofzang aan de linden die -— gelukkig
— nog zo talrijk het Olense landschap sieren.

Vertrekkend uit een ver verleden, toen bisschop Ansfridus zijn
bezittingen waaronder <<ODLO>> aan het kapittel van Sint Martinus
te Utrecht schonk, en kuierend door de middeleeuwse tijd, wanneer
de heer Van Wezemael en later de familie de Merode Olen in erf-
pacht hadden en de witheren van de abdij van Tongerlo de geeste-
lijke belangen van de Olenaars behartigden, belandde de spreker
als vanzelf bij onze verre voorouders die nog échte boeren waren.
Ze leefden in -hoevetjes waarvan de lemen weeyten omzoomd en de
strodaken beschermd waren met milde lindebomen. Dat dit geen lou-
ter toeval was, kun je wel raden want dergelijke dingen uit de volks-
cultuur hebben immers altijd hun oeroude, diepe zin. Aan de

lindeboom werd inderdaad een beschermende en gelukbrengende
kracht toegeschreven die vooral te danken was aan het lange leven
van deze boom, wat onze voorzaten slechts konden verklaren door
een geheimzinnige, innerlijke levensenergie die ze in de linde aan-
wezig aohtten. Daarenboven ging het magische hier gepaard aan
het nuttige, want van de geurige lindebloempjes, die 's zomers de

bomen sierden, zetten de boerinnen lekkere, heilzame lindenthee
aangezien ze nog geen koffie kenden. Diezelfde bloempjes waren voor
de bijtjes van de boer uitstekend voedsel waaruit ze de honing

' puurden. En die honing was voor onze voorzaten het enig zoet-
en geneesmiddel waarvan ze ook wel eens <<honingmee>> 1) brouwden,
want bier was toen nog zeldzaam. Tenslotte leverden de bijenkorven
ook de nodige was voor het vervaardigen van kaarsen. Dit alles
toont aan hoe nuttig de lindeboom wel was in die middeleeuwse
domaniale samenleving.

Dat, volgens spreker, Olen het lindendorp bij uitstek, ja de

4 koningin van alle lindendorpen geworden is, heeft men te danken
aan dokter Heylen, de eerste <<maire>> uit de Franse tijd, die de

1 zware opdracht kreeg een brug te slaan tussen het oude en het
‘ nieuwe regime. Aangezien de Olenaars in 1798 de jonge, uitheemse

\' eik, die de Fransen als <<Vrijheidsboom>> op de dorpplaats hadden

‘. geplant, omhakten omdat deze voor hen een teken van verdrukking
was, koos <<maire>> Heylen de eigen, inheemse linde als symbool
en bindteken tussen traditie en vooruitgang. Daarom deed hij in
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1802 zes en zestig linden planten, die nu nog het fraaie dorpsplein
van oud-Olen sieren. Want is het niet om haar sierlijkheid, vraagt
de heer Lauwerys zich terloops af, dat de linde de enige boom is
van het vrouwelijk geslacht ? Z0 had hij het indertijd bij meester
Vetters in de school onder de lindebomen toch geleerd:

De eik is sterk - Hij is sterk.
De linde is mooi - Zij is mooi.

Door de aanleg van die prachtige warande te midden van het
dorp deed dokter Heylen al aan milieuzorg <<avant la lettre», maar
bij de buurdorpen, die zulk een rijkdom niet bezaten, gaf dit echter
aanleiding om Olen wel eens minachtend als <<Het houten dorp>>
te bestempelen. Doch niet alleen de <<Frankische driehoek» bezit
mooie lindebomen, ook voor de vermaarde afspanning <<In Sint
Sebastiaan» staat nog een merkwaardige linde, waaronder eeuwen-
lang de postkoets van Herentals naar Geel stilhield. In de 19e eeuw
was deze herberg ook de pleisterplaats bij uitstek voor de Herentalse
burgerij die ’s zondags tot daar kwam gewandeld om in de schaduw
van die linde een pot gersten te drinken. Dan zijn er nog de linden
rondom de aloude Sint Willibrorduskapel te Meren, waar men reeds
in Keizer Karels tijd op beeweg ging tegen jicht en zweren. Ook
aan de thans verdwenen kapellen van Gestelen en Oosterwijk ston-
den befaamde linden, die de afbraak van deze heiligdommen lang
hebben overleefd.

Verder prees de voordrachtgever de Olense gemeentevaderen die
steeds bezorgd zijn geweest voor hun linden. Z0 werd in 1907 de‘
stoomtram buiten de dorpskom gehouden om de bomen niet te
verstikken en gelukkig hebben ze er ook nooit aan gedacht hun
rijkdom aan hout te gelde te maken.

Zo kwam onze erevoorzitter tenslotte aan de lindeboomplanting
van deze avond namelijk die van de heemkring <<De Linde>>, welke
hij ee'n boom van een speciale variéteit noemde. Hij sprak de hoop
uit dat die jonge linde even weelderig zou opgroeien als de bomen
van <<maire>> Heylen en dat zij heel Olen zou overlommeren om dan
te besluiten als volgtz <<In lengte van jaren mogen jong en oud
aan deze bloeiende linde genoegen beleven. Niet alleen aan de
poétische bloempjes, die er wel eens kunnen aan ontluiken, maar
ook en vooral aan de frisse lindebladen waarop de geschiedenis van
heel Olen zal Worden geschreven. Mijn laatste wens is dan ook dat
velen in Olen en ook daarbuiten, fier en blij, met mij en ook na
mij zullen mogen zeggen: Olen is mijn geboortedorp,

zeer rijk aan frisse lindebladen ! >>

Na deze door de aanwezigen aandachtig gevolgde en gewaardeerde
toespraak overhandigde erevoorzitter Lauwerys, namens de jonge
heemkring, aan het gemeentebestuur de fotografische vergroting
van een uniek document, namelijk het dorpsplein van Olen door
pastoor Adriaan Heylen in 1797, tijdens de besloten tijd, in zijn
brevier getekend.

Hierna dankte burgemeester Poortmans in korte woorden de
eminente spreker. Hij sprak zijn waardering uit voor de nieuwe
vereniging en hij beloofde haar de steun van het gemeentebestuur,
waarna hij de aanwezigen verzocht het guldenboek van de gemeente
te ondertekenen. De officiéle plechtigheid werd dan afgerond met
voorlezing en ondertekening van de statuten van onze heemkring
en tot slot ontving <<De Linde>> van zijn peter-erevoorzitter als
doopgeschenk het standaardwerk van Dr. Goossenaerts <<De taal
van en om het landbouwbedrijf in het Noordwesten van de Kempen»,
een eerste aanwinst voor de nog uit te bouwen bibliotheek van de
kring.

Deze succesvolle bijeenkomst werd dan in de beste stemming
besloten met een gulle receptie aangeboden door het gemeente-
bestuur.

Rik Anthonis.

1) Dit is een sterke drank door gisting uit honing bereid, oor-
spronkelijk drank van de Germanen.

8
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OORLOGSHERINNERINGEN

UIT 1914

AANLEIDING.

In oktober 1974 herdachten wij de 30e verjaring van a1 wat
Hoogstraten meemaakte in die gruwelmaand van 1944, toen op de
23e de reuzentoren werd neergehaald.

Daarover schreven we reeds uitvoerig in <<Hoogstratens Oor1ogs-
iboek». Daarin kan elk, die wil, het nogmaals herlezen en meebe1e-
ven en daarbij namijmeren over de armoede- en ellendetijd van
toen en de wee1de- en welvaartstijd van nu.

Maar tevens herinnerde het najaar van 1974 ons aan de eerste
4 oorlogsmaanden van 1914, toen wij, 60 jaar geleden, voor het eerst

van dichtbij hoorden en zagen wat miserie een oorlog teweeg
brengt, ook voor de burgerbevolking. A1 werd er toen in de Kempen
minder bloed vergoten, al werden er minder barbaarse verw0estin-
gen aangericht dan in 1944, toch moest de bevolking er veel angst
en ellende doorstaan. Weliswaar werden deze door de gruwelen van
1944 in de schaduw gesteld en uit het geheugen verdrongen, maar
toch dient de herinnering eraan bewaard. Ze waren immers een
leerschool voor velen, die in de tweede wereldoorlog moesten op
hun tanden bijten, om de harde tijden te doorworstelen en de ge-
varen te trotseren.

In de vorige septembermaand werd er te Bergen-op-Zoom een
merkwaardige tentoonstelling gewijd aan de Inassale vlucht uit
Antwerpen in oktober 1914. Illustraties en fotos uit die da-gen be-
zitten wij echter niet. Wij beschikken slechts over een paar aan-
grijpende tekeningen van meester Alfred Ost, die de schrijnende
ellende van de door angst voortgestuwde vluchtelingenkudde weer-

1 geven, zoals we ze zagen en er mede in opstapten. Om een schri.fte-
9 lijk tijdsbeeld op te hangen, beschikken we slechts over onze per-
I soonlijke herinneringen, welke wij plaatsen in het kader van de
l meer algemene geschiedenis, zoals we deze in boeken en kranten
P

vonden. Wij konden tevens beschikken over een paar interessante
>

verslagen uit die tijd, opgesteld door E.H. Segers, pastoor te
3 Achter-Olen en door een Rotterdamse oorlogskorrespondent. Ook

danken wij de nog levende tijdgenoten, die ons hun persoonlijke
herinneringen meedeelden.

1. DE OORLOG VERKLAARD.

Begin augustus 1914 liepen mijn rniddelbare studies aan het
kollege te Herentals ten einde. De bekroning ervan had feestelijk
moeten zijn, want het kollege vierde alsdan zijn 300-jarig bestaan.
Kardinaal Mercier zou in de grote kerk een pontifikale dankmis
komen opdragen... Er kwam echter niets van in huis!

, In de lessen van Nieuwste Geschiedenis hadden we geleerd dat
de vrede in Europa al sedert jaren in de weegschaal hing. In de
éne schaal lag de <<Drievoudige Overeenkomst» tussen Engeland,
Frankrijk e Rusland; in de andere schaal lag de <<Driebond>> tus-
sen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italié: drie tegen drie! Aan

“ dat evenwicht 'mocht niet worden geraakt!
Zulks deed echter en zelfs op uiterst brutale wijze een Servisch

terrorist, Gravillo Prinzip, die op 28 juni de kroonprins en de
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kroonprinses van Oostenrijk te Sarajevo bij een optocht in hun
praalkoets neerschoot. Oostenrijk verklaarde daarop de oorlog aan,
Servié, een Slavisch land, dat bevriend was met Rusland. Rusland
stak dreigend de vuist op tegen Oostenrijk. Duitsland snelde
Oostenrijk te hulp. Frankrijk en Engeland deden hun belofte ge-
stand en kozen partij voor Rusland: bijna heel Europa geraakte in
rep en roer en werd in de oorlog, de eerste wereldoorlog betrokken!

Belgié voelde zich nogal veilig, omdat zijn onzijdigheid door de
grote mogendheden was gewaarborgd. Maar erg gerust was de
regering te Brussel toch niet!

Na zestig jaar ontwikkel ik hier nu de film van het oor1ogsge-
beuren, zoals ik hem toen in mijn kleine omgeving met honderden
kleine typische details in mijn geheugen heb opgenomen en se-
dertdien bewaard...

In de vroege morgen van vrijdag 31 juli werden wij in ons
geboortedorp Olen uit de slaap opgeschrikt door het angstig ge-
klep van de noodklok. Stond er ergens een huis in brand? Toen
wij buitenkwamen, hoorden we ook het storm-gelui uit de toren
van Noorderwijk. Op de fabriek te St. Jozef ioeide de sirene!...
We gingen naar de mis en ontmoetten de veidwachter, die in
’t voorbijfietsen riep: <<Het wordt oorlogi Ik moet de reservisten
oproepen tot klas 1901!»

Toen we uit de kerk kwamen, zagen we een paar verlofgangers
in hun grauwlinnen broek en soldatenvestje, met een pak onder de
arm. Zij stapten gejaagd over het dorpsplein naar de tramhalte.
Op de deur van het gemeentehuis had de sekretaris juist een af-
fiche aangeplakt! Enkele dorpelingen stonden erbij te lezenz <<Mo-
bi1isatie!>> in reuzeletters. Er viel niet meer aan te twijfelen. Er
hing oorlog in de lucht!

In <<De Kroon>>, op de hoek van de Kerkstraat, stond Melanie De
Busser met haar drie kinderen in de deur te schreien... Tevergeefs
poogde haar man, Alfons Van Olmen, ze te kalmerenz <<Wees
maar gerust! We moeten alleen maar de grens gaan bewaken, zoals
mijn vader het moest doen in 1870! Volgende maand kom ik te-
rug>>. Wat mijn kozijn haar toen voorspiegelde, gebeurde voor hem
slechts 52 maanden later!

Zaterdag en zondag verliepen in de grootste spanning. Radio
en T.V. bestonden er nog niet. De gewone weekbladen, welke de
postbode op zaterdagmorgen aan huis bestelde, brachten geen 1aat-
ste berichten en op een dagblad waren slechts een half dozijn bur-
gers geabonneerd!

Met bibberende stem las de oude dorpspastoor in de hoogmis de
herderlijke brief van kardinaal Mercier voor:

<<Het ogenblik is gewichtig. De angst grijpt alle harten aan.
Kinderen, echtgenoten, moeders wenen...

Nochtans, onze dappere soldaten vertrekken met vaste tred
naar onze grenzen, besloten, als het nodig is, de onafhankelijkheid
van de geboortegrond te verdedigen.

Groeten wij, met eerbied, die dapperen! .... ..
Vandaag zal er in al de kerken een lof gezongen warden, waartoe

de burgerlijke overheden en al de famiiién uitgenodi-gd Worden,
opdat het God zou believen de dreigende gevaren af te keren.

Dagelijks zal er in elke mis een gebed <<voor de vrede>> gelezen
Worden en elke zaterdag de mis ter ere van O.L. Vrouw voor het
welzijn van onze soldaten en hun families».

Het festival, dat tot viering van het 50-jarig bestaan van de
O.L.Vrouw-parochie met reuzegrote piakbrieven in alle herbergen,
ook in de naburige gemeenten, hing aangekondigd, vond natuurlijk
geen doorgang...

De kranten brachten eerst op maandagmorgen het nieuws dat
keizer Willem de vrije doortocht van het Duits leger door Belgié
eiste. Die dag vorderde het Belgische leger ook paarden op...

Toen wij die maandag 3 augustus te halfnegen de kollegepoort
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binnenstapten, riep de bel ons dadelijk naar de studiezaal. <<Pro-
fessor Elebaers is reeds opgeroepen als legeraalmoezenier», zei ons
directeur De Puydt, die gewoon was een luchtig toontje aan te
slaan, maar het nu doodernstig deed. <<Er hangt oorlog in de lucht.
De kardinaal heeft een telegram gestuurd :<<Houdt maar geen ju-
belfeesti» De prijsuitdeling wordt dus twee dagen vervroegd! <<Uw
prijzen liggen al gereed en worden dadelijk uitgereikt! En daarna
allen vlug naar huis!>> Adieu, kollegeleven!

Ondertussen vergaderde te Brussel het parlement. Fier wees
koning Albert het Duits ultimatum van de hand. Tevens beriep
hij zich op Belgié’s neutraliteit, die ook door de Pruisen was gewaar-
borgd. Misprijzend antwoordde de Duitse kanselier daarop in de
Rijksdag: <<Die waarborg telt voor ons niet! Dat traktaat is maar
een vodje papier!>>

Zoals wij later vernamen, was in de vroege morgen reeds een
Duitse trein op het onverwacht Luxemburg binnengereden en had
alzo de grenzen van het Groothertogdom geschonden. Een paar
uur later kwam op diezelfde 4 augustus de Duitse gezant de oor-
logsverklaring overhandigen aan de Belgische Eerste Minister ba-
ron de Broqueville, uit Postel. Meteen stortte de Duitse adelaar zich
met woest geweld op zijn zwake Belgische prooi !

Het werd dan de strijd van David tegen Goliat! Koning Albert
kon slechts over een minileger beschikken. Het was niet op zulk
een onverwachte oorlog voorbereid en niet tegen zulke machtige
vijandige nabuur opgewassen. Slechts sedert 1913 was de persoon-
lijke dienstplicht ingevoerd voor de oudste zoon. Kaiser Wilhelm
liet echter vier legerkorpsen, samen 1.350.000 man sterk, in Belgié
binnenvallen en nog twee andere legers door Elzas-Lotharingen te-
gen Frankrijk oprukken.

Koning Albert deed beroep op vrijwilligers. Duizenden boden zich
aan in een geestdriftige vlaag van vaderlandsliefde en uit spontaan
verzet tegen het brutale onrecht, dat ons land werd aangedaan.
Maar over-tuigd waren ook zij dat de oorlog niet lang zou duren:
<<zes weken ten hoogste!>> zei men.

Toen ik op 5 augustus tegen de avond naar Herentals fietste
om enig nieuws te vernemen, stond ik stom van verbazing: twee
van mijn klaskameraden, de meest sportieve, Frans Moorkens en
August Verellen, beiden van Herentals, hadden zich reeds ’s avonds
tevoren als vrijwilliger aangemeld. Omdat ze nog minderjarig wa-
ren, had hun vader ze voor hun inschrijving naar het aanwervings-
bureel op het stadhuis vergezeld. Ook zij dachten dat het maar
voor een paar vakantiemaanden was!

Zij werden te Lier gekarzerneerd in een school, maar het beviel
hun daar niet erg! Reeds acht dagen later schreef mij één van hen:
<<Kom ons maar niet achterna! We zijn hier in de aap gelogeerd!
We slapen in het stro, ook soms overdag, want we hebben niets te
doen! Eén uur per dag exerceren wij, dat is: doen we turnoefenin-
gen met een stok, zoals op 't kollege ! Met oogstappelen en vroege
peren lopen ze ons achterna, maar een uniform kregen we nog
niet! Wapens zijn er evenmin! Fatsoenlijke praat hoort ge hier
bijna niet!>>... Toch stonden ze later flink hun man! In 1915 wer-
den ze al korporaal, wellicht omdat ze goed Frans kenden. De
eerste vocht bijna. vier jaar lang aan de IJzer; de tweede sneuvel-
de er reeds in april 1916. Maar zulks dacht of voorzag niemand,
toen ze optrokken...

Op de preekstoel was veertien davgen te voren af-geroepen dat
' <<de jongelingen die wilden gaan wijsbegeerte studeren aan het

Klein Seminarie van Mechelen er op donderdag 6 augustus te 8 uur
hun ingangsexamen moesten komen doen>>. Bij de ontreddering van
het treinverkeer wist ik, met mijn k1as- en dorpsgenoot Jef Mer-
tens, niet hoe wij er moesten geraken, ten-zij per fiets. Gelukkig

Q kwam E.H. Louis Heylen, van de Zandhoeve, onder Noorderwijk,
1 leraar aan de Normaalschool te Mechelen, ’s avonds tevoren per
1 fiets (al mochten de priesters in die tijd in normale omstandighe-
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den nog niet fietsen) uit de Dijlestad terug om het nieuws aan te
brengen dat het examen was afgelastz al de lokalen van het Klein
Seminarie waren immers door de ambulantiedienst van het leger
opgevorderd en er lagen reeds honderden gekwetste soldaten, die
uit de versterkte stellingen van Luik waren aangebracht. Een in-
gangsexamen hebben we later ook nooit gedaan!

Toen ik op 7 augustus tegen de avond nog eens naar I-Ierentals
reed, was heel de bevolking er op de been. Aan a1 de huizen in de
Bovenrij wapperde de driekleur voor Cyriel Schelfhout, de eerste
oorlogsheld die over en weer was thuisgekomen! Aan de Duitse
grens was hij op de voorposten in de slag geweest met Duitse
verkenners: hij had er één van zijn paard geschoten en zijn pinhelm
buit gemaakt en meegebracht! Het was de eerste krijgstrofee, die
we te zien kregen. Maar daartoe moesten we dringen door de dich-
te volksmassa, welke de nationale held juiohend en joelend om-
stuwde. Op de schouders van enkele stoere kerels werd hij in tri-
omf naar het stadhuis gedragen, met de pinhelm op zijn bajonet!
Daar stonden de burgemeester en heel wat notabelen in de deur
om hem feestelijk te ontvangen. <<Met mannen als Cyriel zal de
oorlog vlug gewonnen zijn!» riep iemand uit de duizendkoppige
menigte, waarin iedereen, zo vrouwen als mannen, een driekleurig
strikje op de borst droeg!

In de Bovenrij, vernam ik nog van de h. Alfons Moorkens, die
juist uit Turnhout thuisgekomen was, hoe daar alle jachtgeweren,
pistolen en revolvers door de burgers moesten ingeleverd Worden
en naar Antwerpen gezonden. Alleen de <<garde civique>> de burger-
wacht, mocht haar wapens behouden. Zij was immers gemobi1i-
seerd om te Hoogstraten de Duitse krijgsgevangen te gaan bewa-
ken, die er op het kasteel geinterneerd werden!

Die avond kwam ik te laat in het 10f en de boetprocessie, welke
dagelijks uittrok rond de kerk. De pastoor en de onderpastoor
zongen er dan met de koster en de kerkzanlgers in het Latijn de
Litanie van O.L.Vrouw en een -boetpsalm, terwijl achteraan door
de parochianen luidop het rozenhoedje werd gebeden. Dat laatsite
geschiedde ook in de late avond, na het veldwerk, op de gehuchten,
bij een Mariakapelletje, ja. zelfs een hele rozenkrans werd daar ge-
beden.

2. DE DUITSERS ZIJN DAAR !

Men vertelde in die dagen dat er Duitse spionnen in burger rond-
liepen in de Kempen. Zij werden door sommigen herkend als Duit-
sers, die in de vorige jaren de boerendorpen afliepen met pikken
en zeisens, messen en scheermessen uit So-lingen, <<recht van de
fabriek en dus goedkoop !>> zeiden ze. <<En goede waar ook !>> zeiden
de boeren, die van hen kochten. Maar een herbergier, bij wie er
soms één van hen logeerde, hoorden we wel eens vertellen dat
zulk een speciale leurder, na zijn zware dagronde, tot laat in de
avond op zijn landkaarten nog zat aantekeningen te maken. <<Om
beter mijn weg te vinden, wanneer ik later nog eens terugkeer,»
zei hij dan. <<We1licht in oorlogstijd als spion !>> voegde de henber-
gier er als bedenking aan toe...

Inderdaad bij de eerste Duitse verkenners, die in de Kempen
doordrongen, meenden sommigen Fritz en zijn medeleurders te
herkennen. Om hun waar des te gemakkelijker aan de man te
brengen, verkochten zij jarenlang zelfs op krediet: de boeren 4

moesten slechts betalen, indien ze over hun pik of zeisen kontent
waren... een jaar later! De laatste vervadag werd echter van
1914 tot 1916 versohoven: toen werden tussen 15 en 20 juli a1 de
personen uit het arrondissement Turnhout, die bij Fritz nog in het
krijt stonden, op het bureel van de Duitse burgerlijke kommissaris 1

ontboden om hun achterstallige schuld te betalen. (Eug. WATER-
SCHOOT. De Duitsohers in de Kempen, blz. 171).
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Burgemeester Louis Laenen, onze naaste gebuur. zei mij op 8
augustus dat er op het gemeentehuis een bevel was aangekomen
om op a11e gehuchten ’s nachts de ronde te doen, om jacht te maken
op die spionnen. Voor die nachtwacht moesten er dagelijks, om de
beurt, drie mannen tussen de 18 en de 40 jaar worden aangezegd.
Van 10 uur 's avonds tot ’s morgens vier uur moesten zij op ronde !

Wapens mochten ze niet meedragen, die hadden ze trouwens ook
niet, tenzij tot zelfverweer een eiken knuppel uit de houtmijt!

Een paar malen trok ik, a-ls de jongste van het gehucht, mee
de wacht op ! In de sti\11e zomernacht hoorden we dan niets, tenzij
bij oostenwind af en toe een dof gedommelz het waren de zware
Duitse kanonnen, die van 8 tot 16 augustus bij dag en bij nacht
de Luikse fortengordel bestookten. Wel schreven de dagbladen dat
de forten stevig standhielden, maar de Duitsers wisten toch er-
tussen door te geraken en in de nacht van 6-7 augustus drongen
ze reeds de stad binnen...
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Maar dat wisten we niet, wanneer we ‘s nachts op een gracht-
kant achter een haag, beschut tegen de scheut van de oostenwind,
of, bij het open haardvuur op een afgelegen hoeve, bij een tas
oude koffie de berichten van de dag zaten te bespreken. Het meest
indrukwekkend nieuws was echter wel dat de Belgische kanonniers
boven het fort Barchon een Duitse Zeppelin (sigaarvormig be-
stuurbaar luc-htschip) zouden hebben neergeschoten...

Zo gingen de volgende dagen voorbij zonder dat er iets bijzon-
ders gebeurde.

Op zondag 9 augustus kondigde pastoor Segers op de preekstoel
aan dat hij op woensdag te 5 uur in de morgen een plechtige H. Mis
zou opdragen ter ere van het H. Hart van Jezus <<om de parochie
te vrijwaren van alle onhei1en>>. Het H. Hartbeeld werd te midden
van de kerk plechtig uitgesteld te midden van kaarsen en bloemen
en de kerk stroomde in de vroege morgen vol volk. Achteraf is
gebleken dat de vrome pastoor in zijn groot betrouwen niet werd
teleurgesteld !

* * *

Op 12 augustus naderde een voorhoede van het eerste Duits
leger het dorp Halen, bij Diest. De Dultse ruiterij vormde een keur-
korps, 4000 man sterk, waarvan de officieren meestal uit de hoge
adel waren gerekruteerd. Als <<huzaren van de dood>> waren zij
schitterend uitgerust met een doodskop op hun zilveren helm. Maar
dat zij in die rustige landstreek de dood tegemoet renden, ver-
moedden zij voorzeker niet! In een afgepikt haverveld had een
afdeling Belgische karabiniers-wielrijders zich met machinegeweren
in de haverhoopjes verscholen. Zodra de Duitse ruiters in hun
bereik kwamen, brak het geknetter aan alle kanten 10s en paarden
en ruiters tuimelden bij honderden in het zand !

Heel het verloop van die veldslag, de eerste Belgische overwin-
ning, vernamen we ‘s anderendaags ‘s avonds, toen wij uit het lof
kwamen, uit de mond van Jakke Aerts die per fiets van het slag-
veld was teruggekeerd; evenals zijn makkers had hij tot beloning
van zijn moedig gedrag, een paar dagen verlof gekregen! Voor
zijn huis zat hij op een gevelde kanadaboom in geuren en kleuren
te vertellen hoe hevig het er was toegegaan. Met ingehouden adem
stond jong en oud naar hem te luisteren! Olen bezat in hem een
oorlogsheld, zowel als Herentals in de persoon van Cyriel Sc~he1f-
hout, ook al werd hij minder uitbundig onthaald!

Twee dagen later was het Halfoogst. Een paar jonge mannen
waagden het per fiets op verkenning te rijden naar het slagveld
te Halen, maar, hoe nieuwsgierig ik ook was, ik mocht niet mee van
thuis. Achteraf wisten zij te vertellen van de gruwelijke dingen,
die zij er zagen, van de bleke lijken en de opengereten paarden-
kadavers, die_men er aan ’t begraven was, en van de stukgeschoten
huizen en hoeven. I-Ialen leerde ik later nog kennen uit het bekende
gedicht van priester-dichter August Cuppens, pastoor in het na-
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burig Loksbergen, die van nabij bij de slag was betrokken. Het
was slechts deze zomer dat ik het merkwaardig, maar te weinig
bekend museum bezocht, dat er nadien op het gevechtsterrein in
een grote schuur werd ingericht. Het was de moeite waard er nog
de Belgische en Duitse nniformen, alsook de zilveren helmen te
zien, welke aan de slag bij Halen zijn beroemdheid hebben geschon-
ken. Het was daar dat ik mij voornam deze bijdrage te schrijven.

Vijfentwintig jaar later werd er, als een uiting van vaderlandse
trots, de <<S1ag der Zilveren Helmen» feestelijk herdacht. In 1914
dacht er echter niemand aan feesten. Te Olen viel de jaarlijkse
kermis op O.-L.-Vrouw-Hemelvaartdag helemaal weg en de p1ech-
tige H. Sakramentsprocessie werd tot een boetprocessie herleid,
zoals voorgeschreven door de kardinaal. De week, die volgde, was
zelfs een verschrikkelijke week!

De Duitsers waren immers in genendele verslagen, a1 waren zij
te Halen gevlucht. Eerst jaren nadien lazen wij dat de versterkin-
gen van Luik wel door 40.000 man en deze van Namen door 37.000
man werden verdedigd. Maar het 1e en 2e Duits leger, die Luik
en Namen omsingelden, waren tlenmaal zo sterk! Bovendien be-
schikten de Belgische forten slechts over 15 cm kaliber-kanonnen,
die hoogstens 8.400 m ver konden schieten. De Duitse artillerie
schoot echter 15 km ver met stukken van 30,5 tot zelfs 42 cm
kaliber, die in latere tijd <<dikke Bert-ha’s>>, naar de dochter van de
kanonnengieter Krupp, werden geheten...

Eén voor één werden alzo de Luikse forten smkgeschoten. Dit
van Loncin hield het langst van alle stand tot op 16 augustus.
Daar werd de heldhaftige verdediger, generaal Leman, onder het
puin gevonden en gevangen genomen. Het Belgisch leger was a1
dagen te voren zijn terugtocht op Antwerpen begonnen. Mijn kozijn,
Alfons Van Olmen, die deze helse aftocht met het vervoerkorps
meemaakte, schreef daarover aan zijn vrouw een lange brief, welke
echter niet bleef bewaard.

Het Duits leger volgde op de voet en zond ook naar de Kempen
patroeljes van 10 a 20 man uit, om de oprukkende kolonnen in de
flank te dekken.

Het was wellicht reeds op 14 augustus dat de eerste Duitsers
helemaal op ’t onverwacht te Achter-Olen opdoken. Pastoor Segers
vermeldt de juiste datum niet, wanneer hij schrijft: <<De eerste
Uhlanen, Duitse gendarmen te paard, naar het schijnt, waren 15
in getal. Zij zijn door het dorp gereden, doch hebben niemand on-
gelijk aangedaan. Er werden slec-hts enkele ve1o’s afgenomen of
de banden ervan doorgesneden. Dagelijks doorkruisten deze Uhlanen
a1 de gehuchten. Ook Bellgische soldaten waren er soms te zien.>>
Diezelfde avond werd onze nachtronde afgelast!

Een volgende dag trokken er weer 12 pinhelmen door het ge-
hucht Meren in de richting van Buul en stapten af in het bos van
<<de Scheper>> (Gust Laenen, wonende te Gerhagen). Jef Laenen,
thans 78 jaar oud, zag Peer Gendarm (Petrus van de Besse-laer,
een gepensioneerd rijkswac-hter, die in het dorp woonde) te midden
over de steenweg lopen en hoorde hem al hijgend roepen: <<Daar
zijn ze !>> Hij rende toen zo snel hij kon naar het te1efoon- en
telegraafkantoor om de gendarmen te Herentals te alarmeren. Een
troep Belgische vrijwilligers snelde dadelijk toe en botste op de
Duitsers nabij de Schietboom, op de steenweg van het dorp naar
Neerbuul. Wanneer pastoor Segers de geweerschoten hoorde, snelde
hij naar Bijleveld en zag nog één Uhlaan te paard op de vlucht
slaan. Kort daarna zag hij de Belgische ruiters, die <<de slag bij
Buul» hadden gewonnen, triomfantelijk terugkeren met een Duits
paard, dat in hun handen was gebleven, en met als trofee enige
lansen, die de Uhlanen in hun overijlde vlucht hadden achtergelaten.
Daarmee reden zij fier naar Herentals terug!

Frans Verlooy (geboren op 6-12-1897), van Meren, getuigt thans
nog over de aftocht van de Duitse Uhlanenz <<In de namiddag
kwamen de vluchtende pinhelmen terug door Meren. Gustje Mer-
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tens, die van het veld kwam, werd met het pistool op de borst
gedwongen de weg te wijzen naar Velveken-Poyel (richting Geel).
Toen waren ze slechts met elf man en één van hen was per fiets.
Die fiets was gestolen bij Remi Heylen (Remi van de No), van
Gerhagen. De twaalfde Uhlaan kwam enkele dagen later, toen er
weer Duitsers door Achter-Olen trokken, uit de loop gekropen aan

het huis van <<Smitsken>> (Denis Desmedt), te Gerheiden. Een dood-

geschoten paard werd in de grond gestopt naast de heerbaan, aan
Nard Horemans, die toen zelf soldaat was. Een zadel bleef dagen-
lang liggen aan de Schietboom, zonder dat iemand er durfde aan

raken.»
De vrouw van Frans Verlooy, Maria Appels (geboren op 29-7-

1899), doohter van Jan Appels, landbouwer te Gerhagen, weet over
<<de slag bij Buul» ook nog het volgende : <<Toen haar gebuur Remi
Van Reusel, alias <<Menn~eke van Reusel», ook bijgena-amd <<Kloon>>,

omdat hij klompenmaker was, tijdens het gevecht hoorde schieten,
trok hij zijn stoute schoenen aan en zei : <<Dat kunnen geen Duit-
sers zijn ! Ik ben ook soldaat geweest: ik ga zien !>> Drie sekonden

later kwam hij terug binnen gelopen en, bevend als een riet, riep
hij nit: <<Ze hebben op mij geschoten !>>

Heel Achter-Olen herademde nadat de Duitsers waren op de

vlucht gedreven. Na die afstrafng zouden er zeker geen Uhlanen
meer komen, dacht men. Doch later in de namiddag deed het ge-

rucht de ronde dat de Uhlanen, die te Geel lagen, kwamen wraak
nemen en met een 100 man op de komst waren. Nu was de schrik
des te groter! Er gebeurde echter niets !

Op zondag 16 augustus zat mijn kozijn Kamiel Flies na de mid-
dag rustig een sigaartje te roken op de pastorij, toen er gejaagd
aan de bel werd getrokken en Roos, de meid, een hijgende fietser
binnenliet. De pastoor had dadelijk onraad geroken; hij trok de

deur van zijn zitkamer open en de man riep: <<Rap, rap, meneer
Pastoor! Bij de weduwe Ennekens, aan de steenweg bij den Bas-
tiaan (befaamde herberg <<In Sint-Sebastiaan») is een automobiel
aangekomen met een gekwetste soldaat !>> De pastoor kon zelf niet
fietsen, maar Kamiel Flies stak zelf de H. Olie op zak en in vlie-
gende vaart reed hij mee. H_ij diende de kreunende jonge vrijwilliger
uit Gent het H. Oliesel toe. Daarna werd deze doorgevoerd naar
Herentals. . .

<<Op maandag 17 augustus was de angst groot, noteerde pastoor
Segers, want men vreesde een nieuwe inva-1.» De Duitse verkenners
van Geel sloegen die dag echter een andere richting in, om hun
voelhorens naar Turnhout uit te steken. Helemaal op het onver-
Wacht kwamen de Uhlanen langs binnenwegen ongestoord Kaster-
lee doorgereden. Ze sloegen vandaar de weg in naar het Zwaneven,
Oud-Turnhout en Zevendonk. Onderweg haalden ze telefoonpalen
omver, deden de fietsers afstappen en sneden hun fietsbanden door,

om te beletten dat het nieuws van hun komst al te snel zou bekend
geraken. Daarom schoten ze ook op a\l degenen, die poogden weg

te vluchten. Een vrouw, die buiten kwam kijken, werd door een

‘kogel gedood.
Toen botsten zij op een afdeling van de Turnhoutse burgerwacht,

die ijlings was toegesneld. Er vielen schoten van weerszijden. De

Duitse patroeljekommandant, een 20-jarige luitenant, werd dodelijk
gekwetst en twee Uhlanen werden krijgsgevangen genomen. De

14 overigen sloegen op de vlucht. Op 20 augustus werd de burger-
wacht ontbonden...

Terwijl het in Olen-dorp, evenals de vorige dagen, rustig bleef,
drongen op dinsdag de 18e enige Duitsers binnen in de herberg van
Jef Laenen, te Achter-Olen. Daar was, evenals elders, bijna al het
volk op de loop gegaan. Meest alle inwoners van Doffen en ook
vele burgers uit het dorp waren het gebroekte (de moerassen op

de oever van de Kleine Nete) in getrokken, omdat zij meenden dat
de Duitse ruiters zich daarin niet zouden wagen. Toen er inderdaad
niets gebeurde, ook niet in het dorp, keerden zij de volgende dag
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weer naar huis. Toch passeerden er de volgende dagen af en toe
nog Uhlanen te paard of per fiets, doch kwaad deden ze niet.

3. HET DUITSE SCHRIKBEWIND.

Heel anders verliep het die dag in de Zuiderkempen. Ook te
Westerlo waren de Uhlanen op hun verkenningstocht binnengevallen
en hadden er dreigementen geuit. Bij hun aftocht werden ze 0nder-
weg door Belgische soldaten verrast en beschoten. Te Berchom
fusilleerden ze de molenaar en zijn knecht, omdat zij meenden door
hen verraden te zijn!

In de namiddag kort na twee uur maakte een korps van een
honderdtal Uhlanen halt op het marktplein te Herselt. Het kwamuit de richting van Aarschot. Uit andere richtingen kwamen er
nog voortdurend meer ruiters bij, ook die uit Westerioz Herselt
scheen een verzamelpunt.

Toen stopte er een auto voor de deur van Dr. Witvrouwen. En-
kele officieren stapten uit, o.a. een generaal-majoor, die met de
revolver in de hand de dokterswoning binnentrad en zei: <<Dokter,
uw medeburgers zijn moordenaars : zij schieten op mijn soldaten !>>

Onidertussen werd er buiten door de Duitsers wild dooreen ge-
roepen: <<Man hat geschossen !>>. Zonder dat ook maar één burger
er aanieiding toe gaf, vermits alie geweren waren ingeleverd, be-
gonnen de soldaten te schieten. Eerst knalden er enkele schoten,
maar weldra werd het een hels geknetter van duizenden schoten:
heel de hel scheen losgebroken. Boven enkele huizen op de markt
kraaide de rode haan ! Zonder enig onderzoek werden 19 eenvoudige
en onschuldige mannen, meestal landbouwers, en drie vrouwen
onmedogend tegen een gevel gezet en gefusiwlleerdz onder hen
waren een 70-jarige man, een vader van zeven minderjarige kin-
deren en een jonge moeder met een kind op de arm ! Andere per-

. sonen werden ongemeen brutaai behandeld. Tussen 5 en 6 uur werd
heel de mannelijke bevolking van het dorp, voor zover de woeste
soldaten ze te pakken kregen, als een weerloze kudde samen-
gedreven en in de kerk opgesloten. Onder doodsbedreigingen werden
allen verplicht er twee uur lang op de harde vloer op de knieén
te zitten met de armen omhoog. Sleohts te 3 uur in de morgen
werden ze vrijgelaten... Toen was ook de woede van de duivelse
generaai tot bedaren gekomen. In de dokterswoning liep hij eerst
onrustig op en neer, blijkbaar door gewetenswroeging gekweld.
Toen viel hij neer in een zetel en met de handen voor zijn geiajat
stamelde hij met doffe stem, maar toch zo luid dat de dokter het
kon horen: <<Wat wij moeten doen hebben is een schande voor
gans het leven !>> Daar werd dus een massamoord met voorbedachte
rade gepleegd! (Zie Eug. WATERSCHOOT. De Duitschers in deKempen, 30).

Diezelfde morgen (19 augustus) trokken de eerste vluchtelingen,
zwaarbeladen en met kinderen aan de hand door Olen-dorp, dat op
minder dan 11 km van Herselt iigt. Wat ze met bondige woorden
ivertelden joeg i-eder de sohrik op het lijf... Elk uur kon ook hier
de vijand opdagen, en dan ? Hij sloeg echter de zuidelijke richting
in en trok naar Aarschot. Tegen de avond klonk er aldaar een
schot. <<Man hat geschossen !>> riepen ze weer en dadelijk begonnen,
op de markt en in de aanpalende straten, de Uhlanen in alle rich-
tingen te schieten. Ze drongen tevens de huizen binnen, joegen de
bewoners eruit en namen de burgemeester en zijn vijftienjarige
zoon gevangen. Een groep van 78 mannen werd buiten de stad
geleid en neergekogeld. Een groep van een honderdtal burgers
moest in de richting van Leuven opstappen: onderweg werden de
volgende morgen de burgemeester, zijn broer en zijn zoon gefusi1- ‘leerd; de andere gevangenen werden op één rij gezet en de derde
man werd eruit neergeschoten. Z0 vielen er daar nog 29 burgers.

16

_



Bovendien werden er 386 huizen platgebrand en een duizendtal ge-
plunderd en verwoest...

Aohteraf is bewezen dat de bevolking van Aarschot niet de
minste schuld kan Worden aangewreven. <<Toen omstreeks 19 uur
generaal-majoor Stenger op het balkon van burgemeester Tielemans
verseheen, werd hij door een kogel in de borst gedood. Thans is
uitgemaakt dat zijn eigen soldaten, namelijk Duitse Polen, hun
Wapens tegen hem gekeerd hebben. Omdat ze hem verfoeiden heb-
ben ze van achter een wagen op hem geschoten.» Daarop brak da-
delijk de hel 10s! <<De burgers zijn vrijsohutters! Hun priesters
hebben ze opgeruid !>> Een deuntje, dat de soldaten was voorgezon-
gen reeds van in Duitsland». (Mgr. CRUYSBERGHS. Groten van

Q
ans 110116, 154).

‘ E.H. Ernest Leirs, onderpastoor te Aarschot, kwam enkele dagen
later gans overstuur en in burgerpak in zijn geboortedorp, Olen,

. bij zijn familie aangevlucht : op hem evenals op de andere parochie-
geestelijken hadden de Duitsers jacht gemaakt. Gelukkig vonden
zij een schuillplaats in een droge waterput van het klooster, nabij
de kerk. Daar hielden zij zich een paar dagen verborgen. Onder
vermomming was hij daarna uit de stad geraakt.

Te Gelrode, op 4 km ten zuidwesten van Aarschot, vielen de Duit-
sers op 19 augustus binnen. Ook daar werd de bevolking bijeen-
gedreven in de kerk. De volgende morgen werden er zeven mannen
tegen de kerkmuur gezet en op bevel van een lager officier, zonder
enige aanklacht of vonnis, neergeschoten. In totaal vielen er 18

’ slachtoffers. De pastoor, Jozef Dergent, een Gelenaar, werd eerst
onbeschrijijk brutaal mishandeld en, nadat hij zijn geloof niet
wilde afzweren, op 27 augustus nabij de kerk van Aarschot door

drie revolverschoten afgemaakt. Door heel Gelrode werd hij nadien
als een martelaar vereerd.

Geen wonder dat in heel het Hageland de pastoors zich voelden
bedreigd: ze verkleedden zich in burger en samen met de dorpe-
lingen sloegen velen op de vlucht. Z0 zocht te Olen ook E.H. Con-
stant Mertens, de 43-jarige onderpastoor van Geetbets, een onder-
komen bij zijn familie. Drie maand later werd hij tot pastoor be-
noemd in het zwaargeteisterde Gelrode met zijn 950 inwoners,
waar 23 huizen werden platgebrand en 131 geplunderd.

Dagelijks trokken nieuwe en steeds grotere groepen v»1uchte1in-
gen door ons dorp, waar velen, opgeschrikt door wat ze hoorden
en zagen, steeds meer aan vluchten begonnen te denken... Mijn
vader echter zeide 2 <<Wij blijven !>> Maar toch nam hij enkele voor-
zorgen en ging in een aarden potteken enkele zilverstukken van
5 fr, die toen nog in omloop waren, onder een struik achter de
haag begraven. Zo deden het immers reeds in vorige eeuwen onze
voorouders, wanneer de Spanjolen of de Sanskulotten binnenvielen.
Ik volgde dan maar zijn voorbeeld en stopte mijn bijzonderste
boeken in een blikken melkkit, die ik onder de oven verstopte en
waar de Duitsers ze laten ook niet vonden... Ook te Achter-Olen
ontstond er meermaals paniek en, wanneer door <<ze zeggen» alarm
werd verwekt, vluchtten er in die weken tientallen keren, zei Frans
Verlooy, inwoners naar de Meiren of naar het Gebroekt... Soms
werd er ook gevreesd dat de Dunitsers de jonge mannen zouden
meenemen.

4
Te Brussel hadden de ministers reeds op 16 augustus hun voor-

naamste dossiers ingepakt en heel de regering met ook de konink-
lijke familie was alsdan naar de <<oninneembare>> versterkte stad
Antwerpen uitgeweken. Maar juist op tijd om burgemeester Max

1 toe te laten Brussel tot een open stad te verklaren en aan generaal
von Kluck te laten weten dat hij er zonder slag of stoot kon bin-
nentrekken !
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Dat deed het Duitse leger dan ook op 20 augustus. Mijn nicht,
Paula Moorkens, was er toen juist bij een kozijn op vakantie en
kon niet meer naar huis. Zij zag de Duitse ruiters met hun blin-
kende helmen en schitterende uniformen, en ook de infanterie in
paradepas over de brede lan-en defileren. De Brusselaars stonden
de indrukwekkende praaltrein van auto's, wagens en kanonnen met
machteloze woede van op de stoepen aan te kijken, maar toejui-
chingen zoals bij een Belgisch militair defilee, kwamen niet over
hun samengeperste lippen. Ook waren alle rolluiken en gordijnen
aan herenhuizen en grote magazijnen geslotenl

Op diezelfde dag stierf te Rome de Heilige Vader Paus Pius X,
naar men zegt <<van verdriet» om wille van de broedermoord, die
zowel in het Oosten als in het Westen op grote schaal een aan-
vang had genomen, waarvan hij het einde niet voorzag en waar-
tegenover hij totaal machteloos stond. Het bericht van zijn over-
lijden drong eerst dagen nadien tot ons door en liet de bevolking
bijna gans onverschillig, zowel als de berichten over de val der
forten van Namen. Daar wist het Belgisch leger nog juist op tijd
aan de Duitse omsingeling te ontkomen en op 24 augustus de Fran-
se grens te bereiken. Na die aftocht hoorde men maandenlang geen
nieuws meer van veel Belgische soldaten, die hem meemaakten en
verspreid geraakten totdat ze, zoals mijn kozijn Louis Flies, een
half jaar later van zich lieten horen... achter de IJzer! Heel die
tijd stond ook hij als <<vermist>> en <<we11icht gesneuve1d>> vermeld.

De onzekerheid over het lot van de soldaten woog echter in au-
gustus in de Kempen nog niet zo zwaar als de angst om eigen
leven, have en goed.

Schamele lieden slaan op de vlucht. (A. Ost)

Z0 kwam er op zaterdag 22 augustus in de namiddag weer een
patroelje van een twintigtal Duitse Uhlanen, die van Kasterlee
kwam. rustig door Retie gereden. Ze vermoedden geen onraad,
want in heel de Kempen hadden ze geen Belgisch soldaat gezien!
Terwijl 1'8 ruiters in gesloten groep de weg naar M01 insloegen,
reden twee Uhlanen in de achterhoede. Op het dorpsplein werden
zij echter verrast door de gendarmen van Arendonk, die hun kara-
bijnen op hen afvuurden. Eén der Uhlanen viel zwaar gekwetst
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van zijn paard; de andere gaf zijn paard de sporen en rende in
dolle vaart zijn kameraden achterna. Huilend en tierend: <<Man
hat geschossen !>> kwamen zij terug de markt opgestormd en toen
brak ook daar de hel los.

Honderden schoten werden in alle richtingen afgevuurd. Met de
sohrlk op het lijf ontvluchtten de inwoners van het Marktplein
hun huizen, waar de woest brullende Duitsers binnendrongen en
alles kort en klein sloegen. Daarmee stelden ze zich echter niet
tevreden. Een 18-jarig meisje dat nog even door het venster piepte,
werd door een kogel getroffen en viel dood ten gronde. Ondertussen
staken enkele soldaten het marktplein op de vier hoeken in brand :

acht huizen gingen in de vlammen op! Tevens werden de pastoor
en de burgemeester gevangen genomen en meegevoerd naar Mol.
Retie werd er ten onrechte van beschuldigd dat zijn inwoners op
de Duitsers hadden geschoten. Daarom vreesde heel de bevolking
dat er wraak zou Worden genomen. Vermits gendarmen van Aren-
donk het vuur aan de lont hadden gestoken, vreesde men ook daar
voor het ergste. Beide dorpen sloegen op de vlucht naar de Postelse
bossen en naar Reusel, over de grens ! De Duitsers keerden echter
niet meer terug, maar de Retienaren en de Arendonkenaars gelei-
delijk wel, ook de burgemeester en de pastoor, die er vanaf kwamen
met de schrik...

Heel de Kempen leefde nu als onder een schrikbewind. Niemand
was nog gerust! Bovendien was te Olen, evenals elders de veld-
wachter op ronde om aan enkele jongens der klas van 1914 een
oproepingsbrief te overhandigen. Samen met hen vertrok er nog
één vrijwilliger van hogere leeftijd, mijn kozijn, E.H. Remi Ver-
ellen, kollegeleraar, als legeraalmoezenier. Zijn apostolische ijver
dreef hem daartoe, omdat hij vernomen had welke geestelijke nood
er heerste bij het veldleger en in de hospitalen. Een maand later
keerde hij echter op militair doktersbevel terug, omdat zijn gezond-
heid niet bestand was tegen dit harde leven in uniform...

Op 22-23 augustus werd er een zware veldslag geleverd aan de
Franse grens, in Henegouw, waar de Fransen en Engelsen tever-
geefs poogden weerstand te bieden.

Te één uur in de nacht van 24-25 augustus schrikte-n de Sinjoren
op uit hun slaap door de ontploffing van tien bommen, welke op
verschillende gebouwen van de Scheldestad van uit een Zeppelin
werden neergeworpen. Voor de eerste maal was zulk Duits 1ucht-
schip met gedempt motorengeronk zover doorgedrongen. Wanneer
de genietroepen van op de wallen met hun schijnwerpers begonnen
de reusachtige sigaar op te zoeken en te beschieten, had deze reeds
rechtsomkeer gemaakt en verdween ze in oostelijke richting. Te
Antwerpen vielen acht doden en talrijke gekwetsten.

Diezelfde dlnsdag bestookte de Belgische ruiterij vanuit Ant-
werpen de Duitse stellingen tussen Mechelen en Leuven. Bij de
Duitsers, die sedert 19 augustus rustig Leuven bezet hielden, ont-
stond er verwarring en alarm. Nadat een hulpkorps van 10.000 man
die stad was binnengerukt, brak er te 20 uur in verscheidene straten
een hevig geweervuur los en riepen Duitse soldaten ook daar dat
ze door burgers werden beschoten. Talrijke inwoners werden naar
het station gedreven: vrouwen en kinderen werden er opgesloten
en 79 mannen op het stationpleln gefusilleerd. In totaal werden er
209 burgers, o_nder wie ook vrouwen en kinderen, vermoord. Tal-
rijke mannen, ook uit de aanpalende gemeenten, werden naar Duits-
land weggevoerd. Eén derde van de stad werd vernield, 1120 huizen
en de vermaarde hogeschoolbibliotheek gingen in de vlammen op;
de brand en de plundering duurden acht dagen lang!

4. IN BEKLEMMENDE SPANNING.

Wie zich in die helse week te Leuven door zijn heldenmoed en
toewijding ondersoheidde was de Kempische kapucijn, Dr. Valerlus
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Claes, uit Geel, de broeder van Henri Claes. Deze laatste is op
4-3-1944 te Hoogstraten overleden. Over het heldhaftig gedrag van
pater Claes in het geteisterde Leuven is er in de zestiger jaren
een zeer boeiend verslag verschenen in de <<Franciskaanse Stand-
aard». Over de Duitse barbaarsheden te Leuven, die de burgerbe-
volking werden ten laste gelegd, werd nadien door drie Belgische
en drie Duitse geleerden een onpartijdig onderzoek in gesteld:
daaruit blijkt de onschuld van de Leuvenaars.

Alhoewel er over het barbaarse optreden van de Duitsers te
Leuven dagelijks nieuwe gruwelverhalen in de Kempen doordroh-
gen en iedereen in beklemmende spanning leefde, toch lieten de
Duitsers er de mensen in die dagen met rust. Slechts éénmaal zagen
we een Duitse auto op verkenning. Ik stond op de hoek van de
Kerkstraat aan <<De Kroon» te praten met mijn nicht en haar
ouders, toen er plotseling een open auto van de Oosterwijkse
steenweg kwam opdagen en voér het gemeentehuis voorbijsnorde,
naar Noorderwijk toe. Eerst toen hij voorbij was, beseften we dat
we de dood voor ogen hadden gezien. Naast de chauffeur zat een
Duitser met het geweer in de aanslag, gereed om te schieten op
elke vijand voér hem; achteraan zaten er twee andere pinhelmen
die hun geweerloop op ons bleven richten, totdat ze de kerk
voorbij waren ! Toen slaakten we alien een zuoht van verlichting!

Op 28 en 29 augustus werd het gemeentehuis overrompeld door
honderden volwassenen, die om een <<getuigschrift van Zelfpersoon-
lijkheid» kwamen. De veldwachter had zijn handen vol met ieders
gestalte te meten, de sekretaris met de kleur van ieders haar en
ogen en andere bijzondere kentekens te noteren en de burgemeester
zwoegde aan een lessenaar met uren lang handtekeningen te krab-
belen. Deze eerste vorm van identiteitskaart bleef echter maar vier
weken geldig, want op 22 september eiste een bevel van de gou-
verneur dat er op dit papiertje ook een foto zou aangebracht
worden. Toen moesten er eerst honderden naar Herentals om hun
eerste foto te laten maken ! Daarmee waren we dan uitgerust voor
de vluoht !

Op dinsdag 1 september zond vader mij door de Rijtestraat naar
Hezewijkmolen. Bij de kruising van de Stadsestraat reed i'k over
een greppeltje en brak de vork van mijn fiets. Ik stuikte voorover
op het stuur en liep niet alleen een wonde op aan mijn neus, maar
zelfs het neusbeen was gesplinterd. Haif bewusteloos stond ik recht
en strompelde met de zakdoek aan ’t hoofd langs de eenzame straat
een kwartier ver terug naar huis. Binnengaan durfde ik niet om
moeder niet te verschrikken, die zeker zou gedacht hebben dat ik
in de handen van de Duitsers was gevallen! Z0 trof een voorbij-
ganger mij aan, terwijl ik helemaal bedwelmd op de dorpel zat.
’s Middags bracht een boer, die mij van op zijn veld had zien voor-
bijrijden en te voet terugkeren, mijn fiets in twee stukken thuis!
Ondertussen hadden Dr. Tubbax mijn hoofd omzwachteld en moeder
mij in het bed gestopt om van de bedwelming te bekomen...

’s Nachts omstreeks drie uur, kwam moeder mij echter wekken:
<<sta gauw op en kom buiten eens luisteren naar het vreemd ge-
ronk in de lucht!» Het was de tweede Zeppelin, die naar Antwerpen
ikoerste ! Alvorens hij boven de stad geraakte, werd zijn komst ge-
signaleerd en werd hij duchtig onder vuur genomen. Zijn b0mmen-
ballast wierp hij dan maar op de randgemeenten, waar slechts wat
pannen van de daken en goudtreinetten van de bornen werden ge-
schud!

Af en toe kwam er ook Wel eens één van de zeldzame Duitse
vliegtuigen de forten rond Antwerpen verkennen. Omdat zij er
uitzagen als reuzenduiven, werden ze <<Tauben>> geheten. Maar
telkens sprong dan de <<Antwerpse duive1>> Jan Olieslagers, in zijn
helse machine en dreef als een klamper de vreemdsoortige en
boosaardige <<duiven>> op de vlucht!
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Ondertussen werd er, tussen de dubbele fortengordel in, met
man en macht gewerkt om versterkingen aan te leggen, 1oopgrach-
ten te graven en prikkeldraad te spannen. Van uit Turnhout ver-
trok daartoe elke morgen te halfzes een speciale tram met 1500
werklieden uit de stad en de streek. Zu1"ks bood tevens een op10s-
sing voor de werkloosheid, want bijna alle fabrieken waren sti1ge-
vallen.

Op vrijdag 4 september reden drie auto-mitrailleuzen met Bel-
gische verkenners voorbij de molen te Zammel, tussen Geel en
Westerlo. Aan de draai van de steenweg lagen een zeventigtal Duit-
sers in hinderlaag. Van op de molen schoten zij de drie inzittenden
van de eerste auto dood. In de tweede werden de drie Belgische
officieren gekwetst, één van hen echter zeer licht, in zoverre dat
hij zijn machinegeweer nog in werking kon stellen en drie Duitsers
neerschoot. De derde officier, prins Boudewijn de Ligne, werd zwaar
gewond. I-Iij werd naar Herentals overgebracht en overleed er vier
dagen later in de Rode Kruispost in het Franciskanessenklooster.
De kommandant van de derde auto gaf insgelijks vuur en doodde
of kwetste verscheidene Duitsers. Toen sloegen al de anderen op
‘dé vlucht!

<<Op 3 september overleed mijn zuster Marie, weet Frans Verlooy,
uit Meren, nog te vertellen. Een paar dagen later, na haar begra-
fenis, reed ik met paard en kar, waarop een korf met de overschot
van de lijkkoeken, die niet uitgedeeld waren, naar huis. Ik ver-
schrok toen ik te Gerhagen een grote patroelje Uhlanen tegen-
kwam. Zij lieten mij echter passeren zonder een opmerking te ma-
ken>>. Waren zij misschien de helden van Zammel ?

Het bericht dat er in die dagen te Rome een nieuwe paus Bene- '

dictus XV, gekozen werd, drong nauwelijks tot ons door.

In 'de namiddag van 5 september zag ik thuis voor het eerst drie
lansiers voorbijrijden en tegen de avond kwamen er een 100-tal op
het dorp aan. Toen ze 's anderendaags vertrokken, moest onze
buurman, Louis Roothooft, meerijden met een kar, geladen met
zakken haver voor de paarden. ~

Zij behoorden blijkbaar tot de voorhoede van het Belgisch leger,
dat in de volgende dagen van uit de vestingsgordel van Antwerpen,
waarbinnen het sedert drie weken was teruggetrokken, een uitval
waagde om het Duits leger, dat van Luik naar Brussel oprukte en
zo naar het zuiden trok, tussen Leuven en Mechelen in de flank aan
te vallen en alzo op te houden.

In de avonden van 8 en 9 sepbember hoorden wij uren lang einde-
loze rijen kanonnen en legerwagens over de steenweg van I-Ieren-
tals naar het zuiden voonbij denderen: er was zeker een veldslag op
komst! Wij hoopten dat hij beslissend zou zijn!

In die dagen zongen de Duitsers echter vol overmoed: <<Nach
Paris!» en generaal von Kluch naderde dreigend de Franse hoofd-
stad, waaruit de regering" reeds was weggevlucht. Toen greep de
Franse generaal Joffre in en hij won de grote slag aan de Marne,
waardoor het Duitse offensief werd tot staan gebracht. Door de
Duitse hulptroepen in de streek van Haacht op te houden had het
Belgisch leger bijgedragen tot die Franse zegepraal, maar het had
zelf zware verliezen geleden.

Toen zag de Duitse legerstaf maar al te goed in dat een soort-
gelijk gevaar in de toekomst diende voorkomen. Van 14 september
af besloot hij het Belgisch leger helemaal uit de schakelen door
ook de vesting Antwerpen, zowel als Luik en Namen, te omsinge-
len en te veroveren.

Op half-september zond Winston Churchill een paar eskadrons
Engelse mariniers, met een half dozijn Britse vliegtuigen, Ant-
werpen te hulp. In de morgen van 23 september zagen we er vier
in oostelijke richting passeren: ze gingen de Zeppelins in hun han-
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gars te Keulen en te Dusseldorf met bommen bestoken. Hun opzet
mislukte echter ter oorzake van de mist en de slechte kwaliteit
van de bommen, die niet ontploften!

Van dag tot dag werd de toestand meer gespannen. Bijna ieder-
een trof toebereidselen om bij het eerste bericht over oprukkende
Duitsers op de vlucht te slaan. Mijn oom, meester Flies, van Ach-
ter-Olen, kwam mij uitnodigen om met hem en mijn tante op de
vlucht te gaan, want <<jonge mannen lopen het meest gevaar!>>.
meende hij. Mijn ouders en tanten echter zeiden: <<Wij blijvenl
Wij kunnen hier zowel sterven als elders!»

Op zondag 27 september werd Mechelen duchtig beschoten: 343
gebouwen werden ten gronde vernield en 690 onbewoonbaar ge-
maakt. Buiten het gerommel, dat wij ervan hoorden, hing er over
heel ons dorp een stilte als voor de storm. In de missen werd er niet
meer gepreekt. Na het lof vertelde men dat er Duitsers werden
gezien te Zoerle-Parwijs, op 7 km van ons, en dat er te Westerlo,
op 10 km afstand werd gevochten... En toch bleven we nog thuis!

Maar toen wij de volgende morgen uit de mis kwamen, zagen
Wij met eigen ogen hele groepen door schrik opgejaagde inwoners
van Zoerle, Voortkapel, zelfs Oosterwijk, op de vlucht. Mannen
met volgestapelde kruiwagen of fiets, vrouwen met een kindje aan
de hand en nog een korf aan de arm, jongens en meisjes, met pak
en zak: allen trokken ze in de richting van Herentals op!...

Na een vluchtig ontbijt en met nog een boterham op zak en Wat
kleergoed in een pakje , nam ik afscheid, wie weet voor hoelang?
Mijn fiets was niet hersteld geraakt en ik moest dus te voet op
weg! Tot aan St. Sebastiaan was er geen vluchteling op de steen-
weg, maar van daar af kwamen er af en toe aan. Oom en tante '
stonden a1 op mij te wachten...

5. DE ZUIDERKEMPEN OP DE VLUCHT.

Het was een zonnige najaarsdag. Toen wij over de kanaalbrug te
St.-Jozef-Olen stapten, parelde reeds het zweet op ons voorhoofd.
Maar tevens voelden we ons opgelucht, omdat we nog veilig over
die brug en wat verder ook over de Netebrug waren geraakt! In derichting van Olen hoorden we schieten: de Duitsers waren a1 daar!
voor en achter ons zagen we niets dan gedrukte gestalten en hoor-
den we niets dan af en toe kindergeschrei en een dokkerende zwaar-
geladen boerenkar achter ons. Z6 ongeveer zag Alfred Ost acht
dagen later ook de vluchtende Sinjoren, want zowel stad als dorp
ging op de vlucht voor het dreigende spook van de dood.

Tegen de middag kwamen we aan te Lichtaart en wilden er Wat
uitrusten bij meester Louis Eggers. We werden er zo gastvrij ont-
vangen, dat we, na een hartelijk dan-kwoord, opgefrist en gesterkt,
in de namiddag over Tielen onze dooltocht konden voortzetten tot
Gierle. We hadden een 20-tal km afgelegd!

Nabij de kerk liepen we op Denis Verhaert, van Achter-Olen, die
aldaar met heel zijn gezin reeds voor ons per gerij was gearriveerd.
Hij had stalling voor zijn paard en logist voor zijn familie gevon-
den in het hoge herenhuis van Jozef Geerts, tegenover de kerk.
Daar zou voor ons nog wel een kamer beschikbaar zijn, meende
hij. Inderdaad we werden er gastvrij ontvangen en aten en sliepen
er drie dagen...

Dinsdagmorgen vernamen wij niets dan slecht nieuws uit alle
kanten. Vluchtelingen uit Herentals vertelden dat de Duitsers bij
hun aankomst te Herentals kanonschoten hadden gelost en ook
hadden gevuurd op de laatste trein, die er nog naar Turnhout was
kunnen vertrekken. Zij zelf waren over de spoorweg recht naar
Tielen gevlucht. Anderen verhaalden dat er enkele dagen tevoren
te Kasterlee was gevochten en dat de Uhlanen op Den Aart, onder
Geel, de vaartbrug hadden opgeblazen, nadat ze eerst met een ka-

22 



r

=4

L-Q

r

R
r

1>

1

P‘

>

non Kasterlee hadden beschoten. Ten slotte wist er nog iemand te
vertellen dat Uhlanen op 17 augustus te Meerhout twee mannen
brutaal weg hadden doodgeschoten, zogezegd omdat zij de ver-
‘kenners bedreigd hadden met... vergiftigde pijlen! Waren de Kem-
pische boeren dan zo erg als negers uit de tijd van Stanley ? Ziehier
wat er gebeurd was: toen hij de patroelje Duitsers zag aankomen,
was een man bij een herbergier binnengevlucht. De Duitsers om-
singelden de herberg, haalden de twee mannen naar buiten en scho-
ten hen voor de gevel dood... Daar was immers een boogschutters-
maatschappij gevestigd: de pinhelmen vonden niet beter dan de
bogen en pijlen uit het rek te pakken, ze aan stukken te breken en,
als bewijs van de misdaad, die stukken op de lijken van hun s1acht-
offers te werpen!

Alleman slaat op de vlucht! (A. Ost)

Om de zenuwen wat te kalmeren, deden wij in de lange namiddag
een wan-deling naar het Gierlebos, ook a1 vertelde men dat daar
reeds vijf weken tevoren door een Duitse patroelje op een Belgisch
officier te paard was geschoten. Die dinsdag was het er echter
zeer rustig...

Na die lange wandeling sliepen wij zelf vast en lang. Doch om-
streeks middernacht ontstond er te Turnhout paniek naar aanleiding
van het vals bericht : <<over een half uur zijn de Duitsers hier!»
Het gerucht liep als een strovuur van straat tot straat, de geburen
kiopten elkaar op. Jonge moeders grepen de kinderen uit de wieg,
grotere kinderen huilden, omdat ze uit hun slaap werden gewekt;
slechts halfgekleed spoorden de mannen aan tot spoed; zelfs de
vrijwilligers, die sedert twee weken in St.-Jozefkollege ingekwar-
tierd lagen, sloegen op de vlucht. Ze renden zelfs de winkeliers
met zwaargeladen kruiwagens en stootwagentjes voorbij naar
Poppel en Merksplas!

Dat alles werd ons op woensdag 30 september op straat in geuren
en kleuren verteld. Toen hadden wij geen zin meer om nog op wan-
del te gaan!... Ook niet de volgende dag, toen er nog steeds meer
alarmerende berichten werden verspreid. Véor een herberg zaten
een viertal volksstrategen de toestand te bespreken: <<Antwerpen
kunnen de Duitsers niet innemen, dat niet! Maar er hadden meer
soldaten aan de grens moeten liggen om den Duits tegen te hou-
den. Waarom hebben ze hier a1 niet lang het <<Al1eman soldaat»

>
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ingevoerd, zoals in Dultsland?» Z6 en met nog veel andere woorden
werd er gekritikeerd, want van antimilitarist waren er blijkbaar
honderden militarist geworden! Gelukkig liep het voor Turnhout
en ook voor ons goed af. De Duitsers kwamen niet door!

Vrijdag 2 oktober. Toch waren we in 't geheel niet gerust, want
over-dag en vooral 's nachts hoorden we kanongeschut in het wes-
ten. Aan die kant viel de Duitse artillerie sedert 28 september de
buitengordel van de Antwerpse vesting aan. De forten van Kathe-
lijne-Waver en Walem werden met 42 cm-obussen bestookt. De
Belgische forten riposteerden zoveel ze maar konden. De loop van
hun kanonnen stond gloeiend, doch hun geschut droeg niet ver
genoeg. Reeds na twee dagen vloog het munitiedepot van Kathe-
lijne-Waver in de lucht! Van uit kabelballons, buiten het bereik
van het Belgisch afweergeschut, observeerden Duitse officieren de
doeltreffendheid van hun geschut... De toestand werd hachelijk!

Op 1 oktober werd het nog erger : Breendonk werd zwaar bescha-
digd; op 2 oktober werd het kruitmagazijn van Koningshooikt ge-
troffen en vloog in de lucht; het fort van Lier zag a1 zijn koepels t;vernield; dit van Walem moest het opgeven en zijn verdedigers §laten vertrekken, alvorens het helemaal in puin werd geschoten.

Generaal von Beseler liet zijn 125.000 man sterke krijgsmacht
nu aanrukken, om door een wijdopen bres Antwerpen naar het hart
te grijpen. Enkele aanvallen van het Belgisch veldleger konden de
lawine van oorlogsgeweld niet afweren.De toestand werd er effenaf
hopeloos!

Te Gierle wisten we zulks allemaal niet, want er kwamen geen
dagbladen meer. Maar juist die onzekerheid werkte angstwekkend
op het gemoed. De meesten dachten er aan verder te vluchten naar
Holland toe. Ook Denis Verhaert! Wij echter dachten aan Hoog-
straten, waar mijn kozijn, Kamiel Flies, leraar was aan het Klein
Seminarie. Acht dagen tevoren, véér hij thuis wegreed had hij im-
mers aan zijn vader gezegd: <<A1s ge moet vluchten, komt dan naar
Hoogstraten: daar zullen de Duitsers niet komen!»

Alvorens zijn eigen gezin verderop to voeren, verklaarde D. Ver-
haert zich bereid ons weg te brengen, maar dan moest het dadelijk
geschieden. Na een vluchtig middagmaal en een hartelijk dank-
woord aan de gastheer en de gastvrouw, stapten we in de sjees.Ik herinner mij nog levendig hoe lang mij de weg scheen, vooral
tussen Merksplas en Wortel, want in onze verbeelding voelden we
ons opgejaagd...

Te Hoogstraten was het zeer druk op de straat. We stapten er
af en dankten onze voerman. Daar stond superior Jansen met een
paar leraars in de seminariedeur en, vermits hij vader Flies kende
en zijn aankomst heel natuurlijk vond, heette hij ons met de gro0t-
ste hartelijkheid welkom. Niet zonder reden hoorden we in latere
jaren in een liedje over ‘een <<bezoek aan het Seminarie>> zingen:
De superior, die <<g0ede man!» Want niet alleen voor ons, maar nog
voor honderden anderen opende hij zijn hart en zijn deur. Voor de
rest zorgde mijn kozijn. Deze leidde ons dadelijk en ook de vo1gen-
de dagen naar de refter, waar wij geleidelijk kennis maakten met
enkele leraars en talrijke gevluchte priesters, die er ook een toe-
vluchtsoord hadden gezocht. Z0 ontmoetten we er dagen lang onze
oud-directeur van het kollege van Herentals, de ‘50-jarige E.H. Lau-
rent. Als deken van Haacht hadden de Duitsers hem aldaar ook te
pakken gehad, maar toch vrijgelaten. In burgerpak was hij dan
gevlucht, maar men las nog angst in zijn ogen en op zijn gelaat, 1wanneer hij zijn wedervaren vertelde. En mager dat hij geworden
was!

Voor de eerste maal van mijn leven sliep ik in een internaat, in \
een alkoof van de oude slaapzaal II, naast mijn oom en mijn tante.

"Voor hen en andere bejaarden deed het nog onwenniger aan dan
voor mij! Maar niemand kloeg, want het was oorlog!
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’s Zaterdags 3 oktober vond ik op de kamer van mijn kozijn het
pasverschenen nummer der <<Gazet van Hoogstraten». Daarin las ik
een oproep van burgemeester Van Hoof, tot de bevolking gericht,
opdat zij de vluchtelingen, die van dag tot dag in groter aantal
naar het noorden afgezakt kwamen, vriendelijk en gastvrij zou ont-
vangen. Tot eer van de Hoogstratenaren en van de inwoners van de
naburige dorpen dient gezegd dat alien hun kristelijke plicht van
naastenliefde ten volle begrepen en edelmoedig volbrachten. Daar-
toe droegen voorzeker ook bij de dringende oproepen van de paro-
chiegeestelijken, zoals die van deken Valvekens, welke We ’s zon-
dags in de hoogmis hoorden.

Ook lazen we in het vorig nummer van de <<Gazet>> nog het ver-
haal van de afschuwelijke list, welke de Duitsers bij de slag te
Haacht hadden aangewend om de piotten in een hinderlaag te 10k-
ken en ze, als korenaren onder de zeis, met hun mitrailleuzen bij
honderden neer te maaien. Dat had deken Laurent nog niet ver-
teld!

In de namiddag wandelden we door de Vrijheid en -langs de Lin-
dendreef, in de hoop er bekende gezichten te ontmoeten Wij kwa-
men er niet anders dan onbekenden tegen, onder wie een groepje

* vagebonden, die op het kasteel waren vrijgelaten. Ze hadden elk,
uit de kas van Vadertje Staat, een zilveren karrewiel als uitzet op
de open hand gekregen. In hun vestzak woog het hun blijkbaar te
zwaar want in <<De Prins>> stapten er reeds een half dozijn kas-
teelmannetjes binnen om hun vijffranstuk te laten wisselen en hun
eerste dorst te lessen!

6. TIEN DAGEN TE HOOGSTRATEN.

Toen wij op zondag 4 oktober uit de hoogmis kwamen, ontmoette
ik er mijn nicht en nog andere dorpsgenoten, die bij boeren te
Achtel een onderkomen hadden gevonden. Verscheidene gezinnen
waren met paard en kar tot daar gevlucht: ze hadden zelf een zak
meel meegebracht en, na. de Achtelse boerin, bakte de Olense in
dezelfde oven het huisbrood voor haar gezin op de vlucht! Op het
Klein Seminarie vond ook Remi Lievens een gastvrij onderdak:
thans nog denkt één van de oudste Olenaars, zowel als ik zelf,
daar dankbaar aan terug!

In de namiddag, na het lof, deed ik met meester Flies een wan-
deling naar de pastorij van Minderhout. Hij kende immers nog E.H.
van den Couwelaer, die van 1881 tot 1894 te Olen onderpastoor
was geweest. Het was een aangename verrassing daar ook te ont-
moeten de Olense koster, Henri Suykens, met heel zijn familie,
die er een gastvrij onderdak had gevonden. Over Olen wist hij niet
meer dan wij...

’s Maanda-gs trokken wij nogmaals de straat op! Daar stond
er een man met <<Het Handelsblad» in de hand luidop aan een hele
groep toehoorders, meestal vluchtelingen, naar het scheen, moed
in te spreken: <<Weest maar gerust! Antwerpen valt niet in de han-
den van den Duits! Gisteren heeft kardinaal Mercier er nog een
plechtig lof gedaan en de grote kerk was bomvol, ‘toen de boetpro-
cessie er rondging. Ge ziet welz die is niet bang! Maar binnenkort
kunt ook gij allemaal terug naar huis, want de Russen zijn op de
komst met petrol en daarmee leggen zij heel Duitsland plat: zo
staat het hier in grote letters te lezen! Inderdaad! Ik wierp een be-
scheiden blik over zijn schouder en las de reuzentitel: <<De Rus-

I, sische Plet-rol!>>’ Aan de voet van de toren zag ik de grote Hoogstraatse dichter,
- Lodewijk De Koninck, met de lange witte baard, die juist uit de

' kerk kwam. Hij was het rampdorp Retie ontvlucht, uit vrees dat
de Duitsers er nieuwe oorlogsmisdaden zouden begaan ! Hem aan te
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spreken durfde ik niet. Maar voorbij Dr. Bongaerts, aan één van
de lage huizen, stond in de deur notaris Jaak Moortgat met zijn
jonge vrouw, de oudste dochter van de Olense Dr. Luyckx. Zij
waren pas twee weken tevoren getrouwd en brachten hun Witte-
broodsweken door op de vlucht in plaats van op speelreisl

Niet altijd was het weder even gunstig om de straat op te gaan.
Dan bleef ik met mijn familie of alleen op de kamer van mijn ko-
zijn. Hij had mij het boek van de Zwitserse opvoedkundige Foer-
ster over <<Karakterv0rming>> in de handen gestopt: <<Lees dat!
Echte lektuur voor deze tijd en voor iemand, die filozofie gaat
studeren!» Dat was waar! Sedertdien heb ik altijd veel van Foerster
gehouden! Bovendien leerde ik er een gevluchte seminarist uit het
Mechelse kennen: hij was elke avond in het 10f en bovendien zat
hij bijna iedere keer in de grote kapel, wanneer ik er af en toe ging
bidden voor zoveel noden van bekenden en onbekenden, vooral van
mijn ouders, over wie ik a1 sedert acht dagen niets meer vernam...

I
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Zelfs met koetsen en natiewagens op de vlucht! (A. Ost)

Dinsda-g namiddag sloeg ik alleen de weg in naar Minderhout
en Kastelreez ik wilde ook wel eens Nederlandse grond betreden!
Onderweg ontmoette ik de familie Bout, uit Herentals. Zij was er
ook a1 sedert acht dagen en Mathilde wist niets over haar twee
zonen-soldaat of over andere bekenden.

Te Minder-hout ging ik de weg op naar het houten bruggetje
over de Mark. Daar stond een Hollandse soldaat op wacht en hij
hield allen en alles tegen wat naar Nederland wou, behalve het wa-
ter van de Mark!

Bij mijn terugkeer kwam er juist een kuchende stoomtram met
een tiental zwarte wagens Hoogstraten binnengereden. Hij stopte
juist voor de kerk. Wat ik toen te zien kreeg, was een ware stoet vol
ellende. Duffel lag onder het vuur van de Duitse kanonnen en het
gesticht voor zenuwlijdsters was reeds getroffen. Enige moedige
mannen waren er op het nippertje in geslaagd met alle beschikbare
tramrijtuigen een konvooi sarnen te stellen, om personeel en ver-
pleegden over Lier naar rustiger oorden in veiligheid te brengen.
Hun was gezegd dat de bedelaarskolonie van Hoogstraten sedert
een paar dagen ontruimd was. Daar lag dan de redding!

26



Z0 zag ik ze uitstappen, de meest valieden aan de arm van een
Zuster of een verpleegster opdat ze niet zouden op de loop gaan;
anderen moesten buitengesleept of gedragen worden en met een
wagentje voortgerold. Dienstwillige lui, zo dolende vluchtelingen als
Hoogstratenaren, staken een handje toe. Zo trokken de honderden
sukkels en hun bewaarengelen de kilometerlange weg op naar het
kasteel; meestal wrakken, die de plaats van andere mensenwrak-
ken kwamen innemen. Tien jaar zouden zij er blijven wonen, in-
dien ze niet eerder een rustplaats kregen op het afgelegen eenzame
kerkhof...

Wat we daar die namiddag te zien kregen was slechts een klein
staaltje van de miseriestroom, die paralel met de Schelde, maar
over land, als met opgezweepte golfslagen de volgende dagen naar
Nederland vooruitspoelde.

In de nacht van 6 op 7 oktober gaf koning Albert immers aan
zijn omsingeld leger het bevel tot de aftocht. De genietroepen

" sloegen in allerijl een schepenbrug over de Schelde, van aan het
Steen tot St. Anneken, en door het Waasland ontsnapten de koning

— en zijn leger aan de klauw van de Duitse adelaar, die reeds dreigend
bijna boven Gent cirkelde. De regering vluchtte per boot over de

.7 Westerschelde naar Oostende...
Voor Antwerpen was dat het begin van het einde. Maar dit

einde bleef voor de Sinjorenstad eilaas nog twee dagen uit! Overdag
eiste generaal van Beseler de overgave van de stad, maar generaal
de Guise weigerde knakweg ! Toen de laatst-gebleven burgers
zulks vernamen, green de paniek ook hen aan: nog 150.000 per-
sonen sloegen ook op de vlucht over Ekeren, de enigste en de kortste
weg, Welke nog openstond. De koppigsten barrikadeerden hun kel-
ders en doken erin onder! Ze verwachtten zich, niet zonder reden,
aan het ergste...

Klokslag middernacht gierde het eerste projektiel door de lucht :

het bombardement begon!
Op donderdag 8 oktober duurde de volksverhuizing nog immer

voort. Niet alleen de harde knallen van de inslaande bommen,
maar ook de rookzuilen, die boven de oplaaiende vuurhaarden op-
stegen, joegen zowel de aftrekkende piotten als de vluchtende bur-
gers de schrik op het lijf ! Omstreeks de middag staken Belgische
soldaten de petroleumtanks te Hoboken in brand en weldra breef
een vuurzee op het water der Schelde. Stad en stroom, haven en
huizen stonden in brand en aan blussen viel er niet te denken! Bo-
ven de stad dreef een rookwolk, die de nog stralende herfstzon ver-
duisterde. Nog steeds ratelden legerwagens en kanons door de
straten, om over de schepenbrug te geraken. Reeds stonden de
mannen van de genie gereed om ze af te breken, alvorens de

Duitsers zouden opdagen en de achtervolging op de linkeroever
inzetten. Burgers, die er ook nog over wilden, wezen de officieren
meedogenloos af. Tegen de avond verscheen er nog een Zeppelin en
bestookte met zijn bommen de rampzalige stad...

Te Hoogstraten hoorden wij heel de dag door de zware kanon-
schoten. Wat er aan de gang was, zagen wij niet en wij konden het
ons ook niet voorstellen. Slechts veel later kwamen wij dat allemaal
te weet. Maar toen de duisternis was ingevallen, zagen wij aan de
westerkim een rosse gloed als van de ondergaande zon bij storm-
achtig weer. Van uit het hoogste dakvenster van het Seminarie
aanschouwden we, wijd en breed, de vlammenzee, waarin Antwerpen

~ lag gedompeld! En nog steeds bulderde het kanon...
’s Anderendaags vertelden vluchtelingen dat daags tevoren in de

; voormiddag 200 Duitse wielrijders en ruiters over Gierle naar
K‘ Turnhout waren opgerukt. In het station aldaar sloegen ze alle te-

lefoon- en telegraaftoestellen kort en klein. Anderen beschoten de
" trein, die gereed stond om naar Holland weg te stomen. Anderen

nog namen de burgemeester gevangen. Deze liep gevaar gefusil-
leerd te worden, toen er twee gekwetste Duitsers werden aange-
bracht, die door een patroelje Belgische verkenners werden verrast.
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De Duitse bevelhebber vermoedde wellicht dat er nog meer Bel
gische soldaten in de stad of de streek waren en gaf dadelijk het
bevel tot de aftocht. Het gevaar voor de stad was geweken! Maar
in paniek ijlde een laatste kolone burgers verder de steenweg naar
Ravels op...

In de morgen van vrijdag 9 oktober luwde het Duits geschut op
de Scheldestad. Ook de meeste forten zwegen, behalve ten noorden
van Antwerpen. De militaire bevelhebber was naar de linkeroever
vertrokken. Ten einde raad besloot burgemeester De Vos zelf de
stad over te geven. Generaal de Guise kapituleerde echter maar
op 10 oktober. Toen zwegen de forten helemaal; een paar werden
door de Belgen zelf opgeblazen en 35.000 man van de vestingstroe-
pen trokken over de Hollandse grens om er geinterneerd te worden.
Die zaterdag rukten de Duitse troepen in zegeroes Antwerpen bin-
nen. Vijf uur lang dreunden en schetterden de geteisterde en ver-
laten straten en pleinen van hun militaire stapmarsjen en muziek.
Voor Antwerpen was dat het einde. Te I-Ioogstraten bleef die dag
en ook de volgende dag een laatste patroelje Belgische ruiters, zon-
der enig kontakt met het legerkornmando, op- en neerrijden tot
Meerseldreef.

11 oktober was een doodse zondag. Het nieuws werd verspreid
dat Antwerpen was gevallen, maar niemand wist Wat hem te doen
stond. Gingen de Duitsers nu komen? Konden de vluchtelingen nu
terug naar huis?

Maandag, 12 oktober. En'ke1e stoutmoedigen, onder wie mijn ko-
zijn, waagden het per fiets op verkenning te gaan. Zouden de
Duitsers hun ets niet afnemen? Van het ene dorp naar het andere
reden ze, zoveel mogelijk langs binnenwegen. Maar nergens een
pinhelm te zien! Tot Herentals toe! In de avond keerden zij terug
met het goede nieuws: Morgen kunt ge naar huis!

7. TERUG NAAR HUIS.

Dinsdag 13 oktober. Niet iedereen was er echter even gerust in
en even gehaast om te vertrekken. Z0 vonden we Jef Ennekens,
van Achter-Olen, bereid om oom, tante en mij met zijn sjees in de
voormiddag tot Poederlee te voeren, om dan in de namiddag zijn
eigen gezin op te halen. Te Poederlee kreeg ik gelukkig een fiets
ter beschikking, doch men raadde mij af over Herentals te rijden.

De zon scheen zo stralend en warm als veertien dagen te voren,
maar in tegenstelling met toen scheen ze nu ook in mijn hart, a1
wist ik nog niet wat mij thuis zou te wachten staan. Lichtaart lietik links liggen en van de Langenberg bolde ik, zonder iemand op
mijn weg te ontmoeten, over de houten Netebrug en de losse plan-
ken op de kapotte draaibrug over de vaart, tot aan de pastorij van
St.-Jozef-Olen. Ik belde er aan om bij mijn eerste kollegeleraar
iets meer te vernemen, maar niemand deed open : hij was blijkbaar
nog op de vlucht ! Op de deur had hij voor zijn vertrek met krijt
geschreven: Gute Leute! Bitte schiinenl (Goede lieden! Niet in-
breken, a..u.b. !) Achteraf vernam ik dat de Uhlanen dat Duits
niet hadden verstaan en heel zijn wijnkelder hadden leeggezopen!

Dezelfde Duitse woorden stonden ook nog op een paar andere
huisdeuren te lezen... Mens of dier was er verderop niet te zien,
tenzij een enkele boer op zijn veld. Ik reed nog steeds door nie-
mandsland! Dan maar recht naar huis! Wat verschoten mijn
ouders en tanten toen ze mij zagen binnenkomen, gaaf en gezond
zowel als zij !

Alle werk viel stil en het vragenuurtje begon : <<Hoe zijt ge toch
thuis geraakt ? Waar hebt ge die veertien dagen gezeten ? Hebt
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ge onderweg geen Duitsers ontmoet ? Waar zijn de anderen, enz.
enz. Op de vraag van mijnentwegez <<Hoe is ‘t hier verlopen ?>>

kreeg ik een lang en vaak onderbroken relaas, dat ik hier bondig
samenvat :

<<Na uw vertrek (op 28 september) zijn hier op het gehucht
(Schaatsbergen) meest alle geburen gaan vluchten, evenals in het
dorp. Samen met de burgemeester, Louis Laenen (69 jaar oud) en
zijn schoonzonen, Denis Mertens en Frans Janssens met hun kin-
deren, spraken wij af niet te vertrekken en thuis de loop van de
gebeurtenissen af te wachten.

In de voormiddag hoorden we op de Hezewijkse steenweg ruiters
en wagens voorbijtrekken. We vreesden ieder ogenblik de Duitsers
uok hier te zien binnenvallen, maar ze trokken recht naar Heren-
tals. Toch werden wij, vooral de vrouwen en de kinderen, ongerust,
toen we uit die richting geweer- en kanonschoten hoorden. Na een
overijld middagmaal sloten we alle deuren en trokken wij met Wat
mondvoorraad en dekens de Honigstraat in. Daar gingen we ons
verschuilen in de brede Honigloop, die helemaal droog stond (op
de plaats waar thans het groot sas van het Albertkanaal is). De
grachtkanten waren er met hoog en dicht struikgewas begroeid.
We zaten er goed in het lommer. Niemand zou ons daar vinden!
Maar we hadden er niets te doen dan te wachten en dat verveelde
ons. We waren immers na enige minuten uitgepraat, want de een
wist niet meer clan de ander... Toen baden we samen een rozen-
krans...

Toen de zon begon te zinken, zeiden wij ondereen: <<Wij horen
of zien hier niets. Waarom zouden wij dan hier heel de nacht
blijven zitten ?>> Allen waren het erover eens: <<Wij gaan terug
naar huis !>>

Daar was niets gebeurd! Ieder ging aan zijn werk in het huis
of in de stal; het avondeten smaakte goed. We waren blij in ons
bed te kunnen slapen. Doch eerst ging vader nog eens buiten. Ook
de andere mannen stonden daar en Wat zagen ze ? Boven Heren-
tals hing een vuurgloedz daar stond op de Hondsberg (bij de
gasketel) de molen van Coveliers in brand en tekende een kruis
op de lucht. Ook in het zuiden stond de molen van Morkhoven in
brand...

De nacht verliep rustig en ook de volgende dag. Slechts bij de
geburen, die gevulcht waren, hoorden we de achtergelaten koeien
blaten. De vrouwen spraken af om ze te gaan eten geven en ook
de varkens te gaan voederen met wat ze bij de hand hadden...

In de namiddag van 29 september daagde een half dozijn Uhlanen
op. Zij eisten dat wij de schuurdeuren zouden openzetten voor hun
paarden en voor die van de ruiters, die nog gingen komen. Waar
de bewoners niet thuis waren, drongen ze binnen langswaar ze
konden; ze gooiden er ook de staldeuren open en joegen al het
vee in het veld, waar het zelf maar zijn eten moest zoeken! De
kalfjes vonden het vanzelf bij hun moeder en de varkens knorden
van deugd wanneer ze onder de fruitbomen afgevallen appelen en
peren en verderop patatten en beten in overvloed vonden! Z6
duurde dat een tiental dagen lang. ’s Nachts troepte a1 dat zwer-
vend vee soms bijeen en rende dan, als opgezweept door een ge-
heimzinnig instinkt, loeiend door de straat, zodat de bewoners uit
hun slaap opschrikten en dachten dat er een nieuwe troep paa.rden-
volk binnenviel.

De Duitsers, die, een paar dagen na. de voorwacht aankwamen,
behoorden allen ook tot de ruiterij. Ze stalden hun paarden op del
ruime dorsvloeren, want in de schuren zaten de stalleien vol onge-
dorsen koren en haver. Aan deze laatste deden de paarden hun
best! Waar zij geen stro vonden, kwamen de soldaten met koren-
schoven in de huiskamers binnengesleurd om ze op de vloer als
stromatras te doen dienen. Ondertussen begonnen een paar soldaten
te stoken en koken om een warme maaltijd te bereiden. Eten had-
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den ze zelf genoeg en ze vielen de bewoners niet lastig, ook niet
toen deze naar hun eigen kamer en bed wilden gaan, maar uw
kamer en leegstaande bed sloegen zij aan voor een officier...

De volgende dagen vertrokken ze telkens na hun ontbijt in de
richting van Noorderwijk en Herenthout. Eens vroeg een soldaat
in platduits aan mijn vader hoever ze nog van Lier en van Ant-
werpen waren. Ook de officier stelde hem de vraag: <<Waar is de
student, die Duits verstaat ?>> Mijn vader zei hem: <<Die is op
verlof bij familie.» Meer verlangde hij niet te weten ! Met de kin-
deren gingen sommige soldaten, die aan hun eigen kinderen dach-
ten, zelfs minzaam om en één van hen tilde meermaals een kleine
jongen op zijn paard. Er waren ook een paar soldaten van boeren-
afkomst bij die 's avonds wel eens hun vest uitschoten en in de
nabijgelegen weide koeien gingen melken voor eigen gebruik.

Op zekere avond bracht een soldaat, die blijkbaar de wacht
moest houden, een burger als gevangene binnen bij de officier. Da-
delijk was er rumoer in huis; de soldaten, die a1 op hun strobed '
lagen, sprongen recht en mijn vader hoorde ze mompelen: <<Een
spion !>> De officier snauwde hem toe: <<Was machen Sie hier ?>>

(Wat doet gij hier ?). Wat de beangstigde man met bevende stem
antwoordde, verstond mijn vader niet, maar toen de officier hem -

bijriep en vroeg: <<Kent gij die man ?>> herkende mijn vader dade-
lijk Remi Janssens, een oud-gebuur, die een paar jaren tevoren, na
zijn huwelijk, naar Plassendonk, onder Noorderwijk, verhuisd was.
<<Ja, zeer goed, antwoordde mijn vader. Zijn oude moeder, de we-
duwe Janssens-Cools, woont hier aan de overkant van de straat
en die komt hij vast en zeker eens bezoeken, om te weten hoe het
hier gesteld is.>> -— <<Ja, zei de gevangene, overdag en langs de grote
baan durfde ik niet komen en zo kwam ik binnendoor langs de
veldwegen, die ik ken. Eer ik hem zag, hoorde ik deze soldaat,
die mij <<Halt !>> toeriep. Toen ben ik blijven staan.» Alsdan kal-
meerde de officier en zei: <<Waart ge gaan lopen, dan waart ge
doodgeschoten! En had deze man u niet gekend, dan waart ge
als een spion gefusilleerd! Burgers mogen ’s nachts niet op straat
komen !>> Toen stuurde hij mijn vader en twee soldaten met Remi
Janssens mee naar zijn moeder, Mie Cools, om te kontroleren of
hij en mijn vader de waarheid hadden gesproken. Z0 werd er ge-
lukkig een vreselijk drama voorkomen!

Zulks begrepen wij des te beter, zei mijn vader, enkele dagen
later, toen we vernamen dat er tegen de bergplaats, aan de west-
kant van de pastorij, een jonge man uit Vorselaar (<<Mattheussen>>
heette hij) was gefusilleerd. Waar Belgische soldaten op de Duit-
sens hadden geschoten, had hij de huls van een geweerkogel op-
geraapt en als een kuriositeit op zak gestoken. Dat was zeer on-
voorzichtig. Toen de Duitsers hem te pakken kregen en zijn zak-
ken aftasten, vonden ze dat verdacht goedje en riepen uit: <<Een
vrijschutter !>>. Hij werd dadelijk naar de pastorij gebracht, waar
een hogere officier de baas speelde. Deze vonniste hem zonder
nader onderzoek en paste de krijgswet op hem toe!

Meer wist mijn vader daarover niet te vertellen. Eerst later zag
ik de sporen van de vijf kogels in de muur en de plaats, waar de
Duitsers het lijk zonder kist tien voet verder ondiep in de grond
hadden gestopt. Vandaar werd het enkele dagen later naar het
kerkhof te Olen en nadien naar Vorselaar overgebracht.

Het was eerst nadat de gemeentesekretaris van de vlucht was
weergekeerd dat, op 23 oktober 1914 te 10 uur, aangifte van die
terechtstelling werd gedaan door August Wagemans, rijwielmaker,
oud 39 jaar, en Louis Van der Weyden, blokmaker, oud 45 jaar,
beiden te Olen wonende, geen bloedverwanten, maar geburen van
de overlijdensplaats. Het slachtoffer heette August Karel Matheeu-
sen, landbouwer te Vorselaar, aldaar geboren op 12 juli 1895, wet-
tige zoon van wijlen August Adriaan en van Regina Josephina
Van Echelpoel, oud 41 jaar. De overlijdensakte vermeldt in voor-
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zichtige termen, uit vrees voor de Duitse bezetter, dat hij werd
doodgevonden te Olen in het dorp de 2 oktober 1914 te vier uur
namiddag. Na de oorlog werd er op de rand aan toegevoegd: <<Ge-
storven in dienst van het vader1and>>.

Wat een Hollandse journalist over dit oorlogsslachtoffer schreef,
delen we verder mee.

Tijdens het verblijf van de Duitsers vermeden de bewoners van
het gehucht naar het dorp te gaan. Men kon er ook niets gaan doen,
want bijna niemand was er nog thuis of kwam er op straat. Ook
waren de verlaten winkels door de Duitsers leeggehaald, zeker
voor Wat eetwaren betrof. In de andere verlaten huizen drongen zij
ook wel binnen, maar dat zij heel veel plunderden herinnert Modest
Van Hemelen (80 jaar) zich niet meer. Wel bij M. Suykens, die
koster en tevens wijnhandelaar was ! Bij zijn rijke voorraad waren
zij uitgekomen en de lege flessen lagen over heel het dorpsplein
verspreid. Ook werden er hier en daar wel een koe of een varken

‘Q afgemaakt, want die hadden de Duitsers voor het pakken. Al het
vee liep immers los op de straat!

. De kerk hadden ze tien dagen lang herschapen in een paarden-
1 stal. Naast het beeld van Sint-Maarten te paard, onder de preek-l stoel, hadden ze ook hun paarden vastgebonden aan de biechtstoe-

. len en de kommuniebank. Kregen zij geen gestolen haver genoeg,
dan knabbelden die beesten stukken beeldhouwwerk van die meu-
belen, welke later dienden bijgewerkt!

Ondertussen waren de oude pastoor E.H. Van Mierde (67 jaar)
en E.H. Faes insgelijks op de vlucht. Ze vonden een veilig onder-
komen op de pastorij te Meer. Hoe het alsdan op hun pastorij te
Olen gesteld was, leze men verder...

Op zondag 4 oktober werd er in de kerk van Olen dus geen mis
gelezen. De volgende zondag waren de Duitsers echter vertrokken
en van uit Schaatsbergen gingen al de thuisblijvers, behalve in
drie huizen één persoon, die de huiswacht hield, naar de kerk te
Achter-Olen, waar de 59-jarige pastoor Segers geen dag zijn pa-
rochie had verlaten. Een eresaluut aan die moedige pastoor !

Zijn voorbeeld had er wellicht ook toe bijgedragen om enige pa-
rochianen de durf te schenken om te blijven.

Al hadden er geen Duitsers gelegen, toch was er ook een bur-
gerlijk oorlogsslachtoffer gevallen, zowel als te Olen. Op 29 sep-
tember, daags na mijn vertrek, stapte mijn oud-kollegemakker,
Remi Van Dingenen, er over de kanaalbrug, waar alsdan een Duitse
schildwacht stond. Deze liet hem ongehinderd door. Maar toen
Remi 100 meter over de brug was, beging hij de onvoorzichtigheid
het op een lopen te zetten. Zulks kwam de Duitser wellicht ver-
dacht voor en hij meende misschien te doen te hebben met een
spion. Er knalde een schot en er viel een dode...

Volgens Mevr. Goossens-Van Dingenen, de zuster van Remi, welke
in 1914 nog bij haar ouders te Achter-Olen in de herberg <<Sint
Jozef» woonde, waar thans Jef Peeters, de varkensboer woont, lo-
geerde de Duitser, die Remi doodschoot, bij Wannes, op het Ven,
te Olen. Hij zelf kwam achteraf bij Remi's ouders vertellen dat hij
door zijn officier verplicht was geweest hem dood te schieten. Zijn
woedende vader, aannemer Max Van Dingenen, de bouwer van de
eerste parochielokalen te Sint-Jozef-Olen, wilde hem toen met een
riek te lijf gaan en kon slechts met grote moeite in bedwang ge-
houden Worden.

»' Dat de Duitsers, die te Olen tien dagen lang vertoefden, tegen
de thuisgebleven inwoners niet brutaal optraden, vindt wellicht zijn
verklaring in het feit dat het hun tijdens het beleg van Antwerpen

. in het algemeen voor de wind ging en dat zij zelf niet tot de stoot-
troepen behoorden. Blijkbaar maakten zij deel uit van een reserve-

r korps, dat niet in het vuur werd geworpen en ook geen manschap-
pen verloor. De kanonnen bewezen voldoende dat zij alleen de for-
ten wel klein krijgen !
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8. EEN MOEDIGE DORPSPASTOOR.

Wat er tijdens de twee angstweken van einde september en begin
oktober in de O.-L.-Vrouwparochie te Achter-Olen gebeurde heeft
pastoor Segers in een uitvoerig en nauwkeurig verslag opgetekend.
We lezen erin:

<<Op zondag 27 september liep het gerucht dat er langs Westerlo
een machtig Duits leger op de komst was. Na het 10f zag ik dat
er onraad in de lucht hing. Overal stonden groepjes ongeruste men-
sen te praten. Een man uit het volk riep mij toe : <<Er zit al een
vluchteling bij u op de pastorij !>>

Inderdaad, daar tr-of ik de pastoor van Oevel, E.H. J. Verstraeten
(63 jaar oud), aan. Vermits hij ziekelijk was (hij stierf in 1917)
had hij een voituur besteld, toen hij van het naderend leger hoorde,
en zo was hij hier aangeland. We rookten een sigaartje, praatten
Wat over de beroerde tijden die we beleefden, maar werden door
niets verontrust.

’s Maandags werd alles onrustig. Pas na het ontbijt hoorden we
van alle kanten roepen : <<Op de vlucht! Op de v1ucht!>> Uit Olen
en Oevel zagenwe vluchtelingen aankomen. Omstreeks 8 uur groeide
hnn getal nog aan. Weldra was heel de steenweg bezet met krui-
wagens en karren, volgeladen met beddegoed en allerlei huisgerief.
Dit alles maakte zulk een indruk op het Achter-Olens volk dat het
niet langer aarzelde ook te vertrekken. Omstreeks 10 uur stond
gans het dorpsplein vol. Ik hoorde zulk een geroep en geschreeuw
dat ik er de stuipen zou van opgedaan hebben! Om voorzorgs-
maatregelen te treffen ging ik naar de kerk en borg er alle boeken
zorgvuldig weg. Toen ik buitenkwam, stond de koster L. Bulckens
met heel zijn gezin gereed om met twee karren op te trekken. Ik
zei hun vaarwel, evenals aan de Eerw. Zusters en andere geburen
en parochianen, die mij aanspoorden om mee te gaan. <<Neen, zei
ik, ik blijf op mijn post, zoals ik beloofd heb !>>

Omstreeks 11 uur stond Achter-Olen leeg! Slechts hier of daar
was nog een mens te zien ! Soms hoorde men ook nog een roep in
de verte. Te 11,30 u. kwam hier E.H. kanunnik Borremans, witheer
van Tongerlo, in donker burgerpak aan; hij verving te Ooevel de
zieke pastoor, die bij mij verbleef. Te 12 uur gingen we gedrieén
aan tafel. Na de soep ging ik nog eens buiten om te zien hoe het
stond. Twee van mijn geburen koersten per velo voorbij en riepen
me toe: <<Ze komen daar aan !>>

Ik ging terug binnen en zei aan mijn tafelgenoten: <<Heren, zo
ge nog wilt vluchten, is het, me dunkt, hoog tijd !>> De kanunnik
trok seffens op door het zijpoortje van de hof, kort daarna ook de
pastoor, insgelijks in burger: een echt boerke !

Nu zit ik alleen met mijn meid Rosalie Wuyts, die ook vast-
besloten is de g-z*:Paren te trotseren. Een tijdlang is er niets te zien
of te horen. Dan dreunt er een kanonschot en horen we ook geweer-
schoten. Daarna een zware ontploffing : de brug van Gerheze vliegt
in de lucht! Door het dorp rijden een 15-tal Uhlanen naar Ger-
hagen en Meren (richting Geel) toe. Bij August Boeckx, aan de
Jongensschool, jaagt er één een kogel door de muur. Dan wordt
alles weer stil...

Te 18 uur komt mijn eerste vluchteling en goede vriend, de
pastoor van Oevel, terug bij mij aan ! Hij is tot Lichtaart geraakt,
maar, toen hij zag dat ook daar de pastoor vertrekkens gereed
stond, is hij maar op zijn stappen teruggekeerd. We rookten dan
weer een sigaartje en werden door niets meer verontrust. Te 7 uur
sloot ik de kerk.

Ondertussen zat ons volk in ‘t gebroekt en te Lichtaart, som-
migen waren reeds tot Tielen of Beerse geraakt. Al goed dat
'Oeve1’ niet naar huis was gegaan, want heel dit dorp lag vol
Duitsers !
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Dinsdagmorgen, evenals de volgende dagen, heb ik opengeluid
voor de mis. Koster of misdienaar daagden niet op : we hebben dan
elkaars H. Mis gediend! Er waren slechts drie parochianen in de
kerk !

In de namiddag kwam men ’Oeve1’ halen, omdat zijn broeders
dachten dat hij veiliger zou zijn te Geelz één van hen was er aal-
moezenier van de Krankzinnigenkolonie en de andere onderpastoor
in Sint-Amands. Na zijn vertrek was alles weer doodstl. De kerk
bleef heel de dag open en te 6 uur ging ik ze sluiten. Nabij de
kerk stonden er heel de dag door een zevental thuisgeblevenen op
de uitkijk. Toen ik uit de kerk kwam, hoorde ik ze roepen : <<Daar
zijn ze !>> Met een hazensprong waren ze allen weg ! Uit de richting
van Oevel daagden er enige Duitsers op, die statiewaarts reden en
enkele schoten losten, denkelijk maar om schrik aan te jagen!

Woensdag, 30 september: St.-Hieronymus, mijn naamfeest ! Wat
e verschil tegen vroeger! Nu is er geen man te zien ! Te 6 uur wil

ik de H. Mis beginnen, maar er is geen misdienaar. Na wat wash-
ten komt Denis Verstrepen, mijn kerkmeester, binnen en helpt mij.
Er zijn acht mensen in de kerk. Te 6,45 uur doen de Duitsers de‘ brug aan St.-Jozef springen. In de voormiddag brengt men een kind
ten doop.

Onze stoommelkerij ligt stil. Toch zouden enkele boeren hun melk
willen laten afromen. Ik ga er met hen naartoe om het werk te
hernemen, daar August Baeten, de werkman in de meikerij, thuis
gebleven is. Wij krijgen de machine echter niet aan ’t draaien en
sturen iemand uit om de tweede werkman, August Michiels, te gaan
halen. Die is echter naar Larum gevlucht...

In het gebroekte werd er door de Duitsers geschoten, wellicht
om de vluchtelingen de schrik op 't lijf te jagen. Dat lukte a11er--
best, want, naar het schijnt, is men er in alle richtingen uiteen-
gevlucht en menig man heeft er ongewild een bad genomen !

Op donderdag 1 oktober heb ik ‘s morgens biecht gehoord. Er
waren tien mensen in de kerk en drie zijn ter H. Tafel genaderd.
Op het dorp werd slechts één patroelje gesignaleerd. De melkerij
kwam in orde. Veel vluchtelingen worden het beu in 't gebroekt.
Ook hun voorraad wordt schaars. De een of de andere waagt het
tegen de avond eens naar huis te komen om de beesten te bestellen
en trekt daarna. met wat eten terug. Sommigen komen a1 weer
en blijven thuis.

Op 2 oktober, Eerste Vrijdag, kwamen er 32 parochianen te kom-
munie. E.H. Janssens, pastoor van de nieuwe Sint-Jozefparochie,
kwam even terug om te zien hoe het op zijn pastorij gesteld was.
Hij dronk mee koffie en vertelde dat de Duitsers bij hem een be-
zoek hadden gebracht... <<Nabij de vaart, voegde hij er bij, heeft
men het lijk begraven gevonden van Remi Van Dingenen, een 18-
jarige man uit uw parochi-e. Dat heeft op mij een geweldige indruk
gemaakt !>> Op mijn aanraden besloot hij naar Weelde te trekken...>>

Tot daar de oude pastoor Segers.
Van Jef Laenen vernam ik dat de jonge pastoor <<zodanig de

schrik had te pakken dat hij, voor zijn vertrek, in burgerskostuum
nog kwam' afscheid nemen bij zijn vader, die toen lid van de
kerkfabriek was. Deze was er niet mee in zijn schik dat hij de
parochie aan haar lot overliet.

Volgens Jef Laenen was Remi, de zoon van aannemer Max Van
§ Dingenen, te werk gesteld aan de forten van Antwerpen en was

het bij de terugkeer van zijn werk dat hij aan de brug werd aan-
gehouden en op staande voet doodgeschoten. Nevens Gustje Bellens
werd het slachtoffer zeer ondiep begraven. Een paar dagen later

* 1 werd het lijk door de geburen ontgraven, in een zak gestopt en op
~ 7 een kruiwagen bijna een half uur ver naar het kerkhof gevoerd.

<<Het was een akelig en droevig gezicht hem zé te zien wegbrengen>>,
besloot deze ooggetuige.
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Laten we nu wederom pastoor Segers aan ’t woord:
<<Op zaterdag 3 oktober telde ik 33 kommunies. Te 14 uur bracht

men het lijk van R. Van Dingenen aan. Na. de gewone begrafenis-
gebeden werd het ter aarde besteld. Dagelijks passeerden er Duitse
patroeljes, maar ze verontrustten niemand.

Op de Eerste Zondag van oktober werd in vorige jaren plechtig
Portiuncula gevierd, doch dit jaar waren er slechts 70 kommunies.
In de 6 uur-mis waren er nogal wat parochianen, doch allen waren
schichtig. Daarom bleef de buitendeur van de sacristij open staan
en werd er buiten de wacht gehouden. Te 9 uur werd de hoogmis
vervangen door een uur aanbidding van het H. Sakrament : 20 man
was daarin tegenwoordig en 22 in de namiddagaanbidding van 2
tot 3 uur. Daarna kwam er nog een doop...

Op de Eerste Maandag, toegewijd aan de H. Gerardus (die des-
tijds te Achter-Olen zeer werd vereerd), kwamen er een 50-tal
parochianen naar de kerk en 12 te kommunie. Omstreeks 16 uur
trola er een troep van een 70-tal Duitsers al zingend voorbij.

Op dinsdag 6 oktober telde ik 25 kerkgangers, van wie er 12
kommuniceerden.

Op Woensdag bedroegen die getallen 24 en 12. Sedert acht dagen
liggen er te Olen-dorp meer dan 1000 Duitsers. Vele paarden staan ‘

gestald in de kerk. Op de pastorij hebben een prins en andere over-
sten het hoofdkwartier gevestigd. Al heeft men er menig flesje
geledigd, toch is er, op verzoek van de heer burgemeester, boerke
Louis Laenen, alles gespaard gebleven.

Deze morgen is een heel schadron Duitsers opgetrokken naar
St.-Pieters-Lille, waar mijn broeder Frans pastoor is. Valle hij
maar niet in hun handen ! Later vernam ik dat hij bij een boerke
tussen Lille en Gierle zijn intrek heeft genomen. Och arme!

Op donderdag komt Margareta Bulckens, dochter van onze koster,
met haar broeder Emmanuel weer thuis! Hun ouders en familie
zitten nog in Beerse.

Op vrijdag keert er veel volk terug. Die dag zijn er twee dopen.
Op zaterdag tel ik 41 kommunies en een 60-tal mishoorders. Men

ziet voortdurend volk terugkomen. Daar de brug opgeblazen is,
moeten de paarden, welke op de vlucht werden meegenomen, door
de vaart getrokken Worden! Zonder ongeval kwam ook de koster
thuis !

Op zondag 11 oktober heb ik moeten bineren (twee missen doen).
Alles neemt stilaan weer zijn regelmatige gang. Vandaag, tegen
de middag aan, kwam mijn broeder, de pastoor van Lille, per voi-
tuur op bezoek. Hij zag er goddank nog goed uit! Dagelijks heeft
hij te Lille de H. Mis opgedragen. Hij heeft er ook niets te lijden
gehad.

Al de geestelijken uit de omtrek zijn weg geweest: Olen, Oevel,
St.-Jozef, Larum, Lichtaart, enz. Te Herentals had Z.E.H. Deken
De Smedt een schuilplaats gezocht in het gasthuis. Toen hij vernam
dat E.H. Van Hilst, van Herentals, professor te Lier, er onbevreesd
in priesterkleed door de straten trok zonder dat lemand hem lastig
viel, heeft hij ook zijn burgerkledij uitgespeeld en heeft vrij en
vrank zijn priesterambt waargenomen.

Vooraf had ik van op de preekstoel mijn parochianen verwittigd
dat, indien zij geen strafbare daden pleegden, ik ter plaats zou
blijven en dat zij mij altijd zouden kunnen bereiken in de kerk of
op de pastorij en dat ik mij ter beschikking zou houden van ieder
slachtoffer, waarvoor men mijn hulp zou inroepen. Daarom had
ik op mijn tafel een briefje gelegd met deze woorden:

<<Spaar, Heer, spaar mijn volk! Spaar mijn kerk! Gaarne lever
ik mij over in hun plaats.

uw dienaar in Christus : H. Segers, pastoor,»
Het was niet nodig, want er is geen Duitser op de pastorij ge-

weest, ofschoon ik dagelijks de klok luidde en iedereen zeer wel
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wist dat ik hier verbleef. Te Olen zeiden de soldaten zelfs dat één
pastoor volstond voor zeven parochies! Nooit ben ik in burger
verkleed geweest !

Achter-Olen mocht fier zijn op zijn dappere pastoor, die steeds
op God had betrouwd en steun in het gebed en zijn dagelijkse H.
Mis had gezocht, niet alleen voor zich zelf, maar ook voor zijn volk.
Hij mocht, eilaas, het einde van de oorlog niet meer beleven, want
hlj overleed al te vroeg op 8 februari 1918, ruim 62 jaar en 4 maand
cud.

9. NA DE VLUCHT.

Ten zuiden van Olen-centrum, op de Tongerlose gehuchten Ill
‘ en Oosterwijk, welke tot in 1945 nog tot de St.-Martinusparochie

te Olen behoorden, hebben geen Duitsers gelegen. Maar ook hier
joeg hun brutaal optreden te Westerlo, te Herselt en te Aarschot
de bevolking de schrik op het lijf. Telkens er een Duitse patroelje
aangekondigd werd, kropen de mensen, die nog de kans zagen, weg

$ in de houtkanten of in schuilplaatsen, aangebracht in de schuur.
De eerste nachten brachten sommigen door in de huizen, welke
tegen de boskant stonden, maar lang heeft dat niet geduurd. <<Mijn
broertje was toen anderhalf jaar oud, getuigt thans nog E.H. Jul.
Heyns, en ik was er zestien. Met hem het hout invluchten ging
niet, want dan was men verraden door zijn geschrei. Mijn ouders
zonden ons beiden derhalve naar mijn onkel te Waarloos, binnen
de forten, want daar achtte men het veilig. Na enige weken moesten
we mee naar Antwerpen en een paar dagen later met de familie
op de vlucht naar Holland. Daar verbleven we een paar weken in
het Ginneken, bij Breda. Mensen uit Herentals, die vandaar huis-
waarts keerden, gingen mijn ouders verwittigen dat ik in Prinsen-
hage zat. Drie weken lang hadden ze niet geweten waar wij ver-
bleven. Toen kwam mijn vader ons opzoeken en met een koets
reden we van Meer, waar de pastoor van Olen zat, naar Olen terug.»

Na. 13 oktober begonnen geleidelijk in alle dorpen de vluchtelin-
gen met hun schamele have en vee noodgedwongen terug te keren.
Zij hadden veel meer angst en miserie gekend dan zij die thuis
waren gebleven... Sommigen, vooral stedelingen, die tot in Neder-
land waren gevlucht, bleven er meer dan vier jaren lang...

De volgende dagen en weken gingen rustig voorbij. Op 14 0kto-
ber kwamen er te Herentals, evenals te Turnhout en te Hoogstra-
ten, een 20-tal Duitse wielrijders aan. Zij lieten daar en ook in de
omliggende gemeenten plakbrieven uithangen, waarop zij verklaar-
den dat de bevolking van hen niets had te vrezen, indien zij de
rust en de orde niet stoorde. Alle vluchtelingen konden ook veilig
in hun haardsteden terugkeren... Te Olen begon men met verenigde
krachten de kerk te kuisen en de opengebroken huisdeuren te her-
stellen. Ook de pastorij werd van boven tot onder proper gemaakt.
Toch treurde de oude pastoor maanden lang, niet zozeer om zijn
ledige kelder, maar wel om zijn zorgvuldig geschreven en lange
sermoenen, waarmee de Duitsers de keukenstoof hadden gestookt.
Jaar na jaar had hij immers hetzelfde gepreekt, in zoverre dat de
parochianen veel teksten bijna zo goed van buiten kenden als die

‘ der <<v0orschriften van het christelijk leven !>> Nadien zag hij zich
verplicht met bevende hand er nieuwe en kortere te schrijven en
daar waren de parochianen niet kwaad om! In andere gemeenten
diende ook het puin van de stukgeschoten en afgebrande huizen
opgeruimd en soms jarenlang op de wederopbouw gewacht...

$ Op 16 oktober schreef kardinaal Mercier een herderlijke brief
om te vragen dat alle pastoors in hun parochies zouden terugkeren,
ook a1 was de kerk of de pastorij verwoest. Op 18 oktober werd
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deze brief voorgelezen in de kerken om ook de bevolking gerust
te stellen. De Duitse gouverneur van Antwerpen had immers aan
de kardinaal verzekerd:

1) dat de jongemannen niet hoefden te vrezen naar Duitsland
weggevoerd te Worden om in het Duitse leger dienst te nemen of
om tot dwangarbeid verplicht te Worden;

2) dat bij misdaden de Duitse overheid de daders zou opzoeken
en de plichtigen straffen, zonder de schuld aan de ganse bevolking
toe te schrijven;

3) dat de Duitse en Belgische overheden alles in het werk zouden
stellen om te voorkomen dat er gebrek aan voedsel zou zijn.

Maar ook zonder dat stond de bevolking overal een harde winter
te wachten. Van aanvoer van steenkool en levensmiddelen kon er
nog geen sprake zijn. Ook bij mijn ouders hadden de Duitsers de
kolenvoorraad opgestookt... Als luttele kompensatie hadden zij een
blikje ingemaakte tomaten achtergelaten met het opschrift: Po-
midoro. Dit was het eerste woord Italiaans dat ik leerde en dat ik
goed heb onthoudenl

Nieuws van het front aan de IJzer vernamen we de eerste weken
ook niet, tenzij uit Hollandse dagbladen, die over de grens werden
gesmokkeld, zoals de <<Ti1burgse Courant». De <<Gazet van Hoog-
straten» verscheen eerst opnieuw op 30 oktober, doch, evenals alle
Belgische dag- en weekbladen, voortaan onder Duitse censuur.

Na de Duitse cyclisten op 14 oktober, volgde na enkele dagen een
vaste bezetting door Landsturmers, die vier jaren lang zou duren...
Hoe de gemoedsgesteltenis van de bevolking, na de wreedheden,
welke door de Duitsers werden gepleegd, te hunnen opzichte was,
kan blijken uit volgend tragisch gedicht uit die dagen :

DE MOLENS BRANDEN!

O die Septemberdag, toen alles vluchtte en vlood!
Het Netestadje lag bij volle middag dood...
De najaarszon scheen hel op roodgedaakte huizen.
Soldaten renden wild... Men meldde reeds de Pruisen
Aan d’overkant der stad. Daar viel reeds schot op schot
En was men handgemeen. Doch het soldatenrot,
Gelegerd voor de poort, wou van geen wijken horen
Zolang de vrijheidsvlag nog wapperde op de toren.
De Duitsers rukten aan in overgroot getal;
Ons jongens hielden stand achter de molenwal...
Zij streden fel en fier als jonge heldenborsten,
Die 't volle vuur der zon en van de vijand torsten.
De strijd was ongelijk... Daar viel er één, gewond,
En kleurde ’t jonge bloed de oude vadergrond.
Zulks hitst de moed nog op ! <<Zijn bloed dient hier gewroken !>>

Heeft ieder in zijn hart als heilige eed gesproken.
Nu rukt de vijand aan, van drie kant te gelijk,
En raakt hij in de stad dra meester van een wijk.
Hij haalt de vlag omneer, en dan, aleer zij wijken,
Bezaaien zij de straat nog met een tiental lijken.
Ze trekken achter wal en vaart de weiden door
En brengen zo gezwind de vijand van hun spoor.
Ter brug betrekt alreeds een officier de wachte.
Een korte paf ! En zie : lijk ’t bliksemvuur de nachten
Doorboort een kogel ’t hart van de verwaande Mof
En de officier stort neer in ’t water met een plof !

't Vijandig heer trekt vrij nu binnen door de straten...
In 't dichte dennenbos verdwijnen ons soldaten...

*=lI*
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O die septemberdag, toen alles vluchtte en vloodl
In ’t Westen zonk de zon : zij bloedde in wolken dood
En kleurde in matte gloed de roodgedaakte huizen.
In d’enge straten zongen zegedronken Pruisen.
Toen almeteens, och zie! uit een kolom van rook
Ten hoge hemel rijst een reuzig vlammenspook.
Zijn vuurgewaad wuift fel in vreselijk gekronkelz
Een toorts is ’t als een hel, die laait in ’t wordend donker !

Haar vlam slaat op en neer, grijpt gierig om zich heen
En in het Oosten rijst een gloeiend kruis meteen.
Verschrikkelijkl Zijn gloed licht op de donkre stede
En toren, huizen, poort en belfort gloeien mede...
<<O wee ! 0 wee ! Mijn molen brandt !>> Wie doolde daar nog rond,
Wijl dreigend boven 't hoofd een vlammend vuurkruis stond ?

Ach zie ! Ach zie! Nog één! Nog één! Drie molens branden
En werpen laaiend licht a1 over stad en landen.
De hemel staat in brand! O nacht, nog nooit gezien !

De Duitsers zien het aan, doch zonder hulp te bién:
Zij staan daar bij de poort en lachen om de ellende,
Om weeklacht en om puin! <<Verda.mmte>> Pruisenbende !

>'$**

O die septembernacht, toen alles vluchtte en vloodl
De grijze meulder lag te worst’1en met de dood:
Terwijl hij huilde en kloeg, zijn molen brandde en huizen,
Doorschoten hem zijn hart de harteloze Pruisen!

10. DE GEVANGENEN OP DE PASTORIJ.

We laten hier in hedendaagse spelling een uittreksel volgen uit
het boeiend verslag, dat een oorlogskorrespondent van <<De Maas-
bode>> in oktober 1914 publiceerde. Op ons eerste verzoek werd het
ons reeds in 1939 door de direktie van die Rotterdamse krant toe-
gezonden.

AVONTUREN IN BELGIE. - DE GEVANGENSOHAP TE OLEN.

(van onze correspondent).

<< De kamer van de pastoor van Olen, waarin ik met mijn 3 zee-
soldaten werd opgeborgen, was een groot kil vertrek, dat de dui-
delijke sporen droeg reeds door andere militairen bezocht te zijn
geweest. De lamp was dan ook uitgebrand en wij beschikten slechts
over een enkel kaarsje, om de duisternis te verdrijven. Met behulp
van dit licht vond ik op de tafel een paar hompen brood mitsgaders
enige stukken spek, die ik onmiddellijk in beslag nam. Sedert mijn
Antwerpse gevangenissoep had ik niets meer gegeten dan Wat
drop en jujubes, die ik in een half uitgeplunderde winkel te Heren-
tals had gevonden en -ik achtte mij dus gerechtigd op alle eetwaren,
die ik vond, onmiddellijk beslag te leggen. Op tafel stond nog een
half leeggedronken fles uitmuntende Bourgogne en met een eet-
ketel-dekseltje als glas, was dit nobele vocht spoedig <<onder de
knie» gebracht.

Nooit heb ik duidelijker dan toen begrepen, dat een oorlog in
hoogste instantie een <<Umwertung aller Werte» (Omwisseling van
alle waarden) betekent. Ik zag in mijn geest de voortvluchtige
pastoor, de hemel alleen weet hoe miserabel en hongerig, rondzwer-.
ven en daar zat ik nu als krijgsgevangene in zijn huiselijk eet-
vertrek zulke prozaische dingen, als droog brood met spek te
besproeien met de edelste voortbrengselen van zijn kelder. Arme
pastoor! Ik heb in stilte op zijn gezondheid gedronken en ik kan
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hem als enige troost slechts vertellen, dat zijn Bourgogne van
uitstekende kwaliteit was. Het trof me, dat de soldaten een hun
gul aangeboden slok met afschuw van de hand wezen... In een
vreemd land uit een reeds geopende fles drinken, dat nooit! Tien
tegen een toch, dat de wijn vergiftigd was!

Gedurende deze en vroegere en latere gevangenschappen had ik
ruimschoots gelegenheid wat in de geest van de Duitse troepen
te velde binnen te dringen. Hun ontembare haat tegen de Engelsen
en hun excentrieke opvattingen omtrent de vrijschutterij stipte ik
reeds aan. Ook heb ik geen enkele krijger ontmoet, noch soldaat,
noch officier, die ook maar een atoom van eerbied aan de dag
legde voor de wijze, waarop de Belgen hun land verdedigden.

De eenvoudigste Hollandse koloniaal wist in Atjeh de wanhopige
hardnekkigheid te waarderen, waarmee deze lieden hun land tegen
vreemde invallers verdedigden, maar ook op de geraffineerdste
Duitse officier maakt het geen indruk, dat de Belgen hun Heimat
van Oost tot West liever in een rokende puinhoop laten veranderen
dan haar zonder meer aan de vijand over te geven. In hun gemili-
tariseerde geest, die geen ander ideaal meer kent dan steeds gedwee
aan de meerdere en de sterkere te gehoorzamen, rijst de gedachte
zelfs niet op iets schoons te zoeken in de moed, waarmede een klein
volk het zwaard dorst op te nemen tegen een overmachtige indrin-
ger en de bereidheid, die het toonde, om zich desnoods dood te
vechten voor een schijnbaar verloren zaak. De puinhopen, waarmede
Belgié nu overdekt is, en die nog tientallen van komende geslachten
er aan zullen herinneren, dat er ook nog in de 20e eeuw mensen
waren, die voor hun ideaal dorsten te sterven, boezemden de Du'lt-
sers hoogstens medelijden in. Hen eerbied af te dwingen, daartoe
zijn zij niet in staat!

De officieren, vooral de jongere, -— de goede niet te na gespr0-
ken, -— vertonen één eigenschap, die slechts met een stadhuiswoord
is aan te duiden. Ik zou ze graag <<verwaten>> willen noemen. ’t
Klinkt Wat zalvend over <<verwaten krijgsvolk» te spreken, maar
toch, ik geloof, dat er geen woord in de Nederlandse Taal te vinden
is, dat beter uitdrukt Wat ik bedoel. Overmoedig zijn ze niet. Want
overmoed kan, vooral in een militair, een lang niet onsympatieke
eigenschap zijn. Maar onze breeders in het Oosten zijn veel te 1aat-
dunkend, veel te tactloos en leggen veel te veel minachting voor
zwakkeren en overwonnenen ‘aan de dag dan dat men zo iets als
welwillende gevoelens over hen zou kunnen koesteren.

Worden de Belgen aldus met een minachtend schouderophalen
voorbijgegaan, de Engelsen gehaat, de Russen en de Japanners
<<Rindvieh of Schweinhunde» genoemd, dan hebben de Fransen toch
het voorrecht door hun grote tegenstanders gewaardeerd te worden.
De Fransman wordt door de Duitser als de enige vijand beschouwd
zijner waardig.

Gedurende mijn negendaagse gevangenschap in Duitse handen
heb ik nimmer één enkel laatdunkend woord over de Fransen ge-
hoord en de zonen van Gallié, die zoveel jaren lang gehetzt hebben
en hun kinderen en kleinkinderen zulk een kunstmatige, overdreven
haat hebben ingepompt tegen a1].es wat over de Vogezen woont,
zouden zeer zeker hoogst verwonderd zijn, zo ze eens vernamen,
hoe hun hartstochtelijke afschuwbetogingen door hun vijanden
beantwoord worden.

Na enige tijd van mijn verblijf in de pastorie kwam plots het
bevel, dat ik naar elders moest Worden overgebracht en spoedig
bevond ik mij in de voorkamer van dokter Tubbax’ woonstede. De
vloer dezer kamer was met een dikke laag stro bedekt en zag er
dus heel Wat meer konfortabel uit dan de kamer van de pastoor.
Er werden me zelfs wollen dekens gebracht en daar er hier niet,
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zoals in de pastorie, officieren waren ingekwartierd, konden mijn
bewakers onmiddellijk daartoe overgaan, waartoe elke Duitse sol-
daat zich bij de inbezitneming van een andermans huis altijd
geroepen voelt, n.1. het zoeken van de deur van de wijnkelder.

Een Duitser heeft nu eenmaal niet veel initiatief en het te voor-
schijn toveren van een paar oude bestoven flessen, of het ver-
orberen van brood of vleeswaren, die hvij in een winkel kant en
klaar ziet liggen, is zowat alles wat hij op zijn eigen houtje durft
ondernemen. Er was in Olen ruimschoots gelegenheid om een warm
maal te bereiden: kippen, varkens en andere dieren liepen bij
dozijnen los over de markt; er was hout en steenkool, er waren
pannen, potten, kachels en er was vooral een grote honger, die het
tekort aan keukenkunst wel zou aanvullenl Maar er ontbrak één
ding, er werd geen bevel gegeven iets klaar te maken! En zonder
een bevel kan men van een Duitser moeilijk het bereiden van een
maaltijd verwachten. Een fles wijn opdrinken, dat gaat nog, maar

¢ geheel op eigen gelegenheid een maaltijd te bereiden, neen, dat is
te veel gevergd.

Goddank bevatte ‘s dokters voorkamer ook a1 een tafel, die even-
als die van de pastoor met hompen uitgedroogd brood en stukken

# spek was bedekt. Ik was dus in de gelegenheid de bestudering van
’s dokters wijn onder dezelfde omstandigheden voort te zetten als
die van Olens herder, maar ik ben het niet met zij zelf eens ge-
Worden, welke van de twee de beste wijn had opgedaan. Het stootte

_mij natuurlijk tegen de borst een andermans geestrijke vochten
op te drinken, maar het was oorlog en er was geen denken aan
een soldaat er toe te bewegen een glas water te halen.

Tot mijn groot genoegen mocht het mij echter gelukken dokter
Tubbax' biblioteek van een algehele vernieling te redden. Het spijt
mij slechts, dat de soldaten, die op een bevel van een hunner of-
ficieren naar kaarten moesten zoeken, op het onverwachts toch
nog een Winkler Pr-ins’ encyclopedie in handen kregen. Enkele
kaarten en plattegronden zullen dus ontbreken, maar zoals gezegd,
een algeheel uit elkander scheuren van de gehele boekerij kon ik
tot mijn grote zelfvoldoening voorkomen. De wroeging over het
eetketeldekseltje lag me daardoor iets minder zwaar op de maag.
In de loop van de avond kwamen tal van onderofficieren en soldaten
ons gezelschap houden en kreeg dokter Tubbax' kamer het aan-
schijn van een door en door gemoedelijk stamknijpje.

Des nachts werden er nog twee gevangenen binnengebracht, een
vader en een zoon. De ongelukkigen hadden de onvoorzichtigheid
gehad een op de weg verloren scherpe patroon op te rapen en dit
wonderlijke ding met de grootste aandacht te bekijken juist op het
ogenblik, dat een Duitse patroelje passeerde. De stakkers werden
natuurlijk onmiddellij-k als franc-tireurs opgepakt en volgden nu
reeds 3 dagen de bewegingen van majoor von Ockermann’s divisie.
Zij begrepen niets van de misdaad, die zij gepleegd hadden, en
dachten niets anders dan dat zij bij een gunstige gelegenheid wel
gefusilleerd zouden worden, een vooruitzicht, dat hen uiterst droef-
geestig stemde. De lieden waren door angst reeds te veel afge-
stompt, dan dat zij enige blijdschap aan de dag konden leggen,
toen zij eindelijk weer eens in hun moedertaal werden a.angespro-
ken. Maar in het holle van de nacht wekte de vader mij toch en
vroeg mij mijn opinie over een request, dat hij opgesteld had en-

, aan majoor von Ockermann hoopte te doen toekomen. Ik kreeg
‘ bepaald een prop in de keel, toen ik het document las. Op dat ver-

frommeld blaadje uit een zakboekje gescheurd stond met potlood
in het zoetst vloeiend Vlaams toch niet anders te lezen, dan dat
zij, vader en zoon, doodonschuldige lieden waren, die niets ter we-

’ reld bezaten dan een geit en een hulpeloze grootmoeder. Beiden
‘ zaten nu reeds 3 dagen onverzorgd thuis en zouden onherroepelijk

van honger moeten sterven.
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Ik beloofde de goede man het stuk de volgende dag in het Duits
te vertalen, opdat de majoor het dan vermoedelijk beter begrijpen
zou. Deze verklaring beantwoordde hij met een zucht van verlich-
ting, zo dat ik ten tweede male iets in de keel voelde komen. De vol-
gende morgen werden de b
wat er van hen geworden

eide stumpers plotseling weggehaald en
is, is mij onbekend. Zelf werd ik tegen

elf uur naar de pastorie teruggevoerd, waar een keurige auto gereed
stond, in welke mij verzocht werd plaats te nemen. Een jonge of-
ficier, die later niemand minder bleek te zijn dan een prins von
Schaumburg, zette zich aan het stuurrad; enige soldaten namen
eveneens in het voertuig plaats en voort ging het in volle vaart
naar een mij onbekende bestemming. Aan de zon was echter te
bemerken, dat wij in zuidelijke richting reden, en inderdaad las ik
na enige tijd op een wegwijzer de woordenz <<Heyst—dorp>> 2 km.
Ik maakte daaruit op, dat wij op het hoofdkwartier Heyst-op-den-
berg moesten zijn. Spoedig reden wij een prachtig landgoed op,
waar de auto stopte en waar mij verzocht werd weer uit te stappen. K

Na enig voorzichtig navragen, was ik de wetenschap rijk, dat ik
me nu in de handen van Z .E. generaal von Schichfuss bevond, die
de Ge divisie aanvoerde, welke divisie met gezelschap van meerdere
andere bezig was Lier en omgeving te bombarderen. Op de stoep
van het herenhuis kon ik in een fauteuil plaats nemen en wachten ’
tot verder over mijn lot werd beschikt.

Inmiddels had ik tijd te
divisie-kwartier te volgen e
en uitgaande ordonnansen,

over om de bewegingen van zulk een
n de interessante drukte van inkomende

auto’s, patrouilles, motorfietsen, enz.
goed gade te slaan. In de vijver voor het huis was men bezig
proeven te nemen met op lege tonnen gebouwde bruggen, die ver-
moedelijk bestemd waren om dienst te doen in de geinundeerde
streken rond Antwerpen. Schier alle officieren en soldaten, die tijd
hadden, kwamen een praatje met me maken, want een <<Zivi1ist>>
hadden zij in zo lang niet meer gezien, dat deze een waar wonder
voor hen geworden was. De tijd ging aldus zeer fideel en gezellig
voorbij. Op een gegeven ogenblik kwam weer een auto binnen, die
een oude Luitenant-Kolonel bevatte, mitsgaders een jochie, dat
eveneens het uniform droeg van een Duitse officier. Zodra dit
kereltje me in het oog kreeg, bieef hij paf voor me staan, bekeek
me aan alle kanten met de sporen van de meest blijde verrassing
op het gelaat getekend en
name toon, hoe het met de

Ik verklaarde me bereid

vroeg me toen op een hoogst onaange-
zaakjes in Mechelen gesteld was.

hem te woord te staan zo hij het <<du-
zen>>1) achterwege wilde laten, waarop het kereltje zich hevig ver-
bolgen omkeerde en de luitenand-‘kolonel met een van itriomf tril-
lende stem toeriep, dat hij
weer gepakt had. De oude

die frechen Schweinhund 2) aus Malines
veldoverste keerde zich haastig in mijn

richting en toen onze blikken elkaar ontmoetten, rezen zijn snorre-
baard en zijn schaarse hare
blik de lust te moeten bek

n ten berge en scheen de man een ogen-
ampen me aan te vliegen en me levend

te verslinden. Het kwam gelukkig toch zover niet.
Beide officieren stapten nu haastig het kwartier van generaal

von Schickfuss binnen en spoedig vertoonde zich de gehele militaire
bezetting van de villa op de stoep, hevig gesticulerend en naar mij
wijzend en alle uiterlijike
verbaasd te zijn. Van dat

kentekenen vertonend van ten hoogste
ogenblik af begon mijn gevangenschap

zijn genoegelijk karakter te verliezen, en voer ik een zee van mi-
serie binnen.»

1) duzen : iemand in het enkelvoud met <<du>> aanspreken, Wat
in het Duits niet beleefd is

2) <<onbeschofte zwijnhond», scheldnaam, die door de Duitsers vee1-
werd gebruikt.
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Hiermede is ons historisch verslag over de tien eerste oorlogs-
weken in 1914 ten einde. Wat in de vier volgende oorlogsjaren te
Olen gebeurd is hebben wij slechts in de vakantiemaanden zelf
beleefd. Voor het overige vernamen wij ervan slechts verre echo's
te Mechelen. We kunnen er dus niet uitvoerig over schrijven tenzij
ons voldoende tijdsdokumenten of inlichtingen van ooggetuigen ter
plaatse meegedeeld Worden.

Toch kunnen we niet aan de bekoring weerstaan om hier een
paar knipsels uit het weekblad <<De Kempenaar», van Turnhout, en
uit <<De Maasbode» aan toe te voegen. De juiste datum van publi-
katie in 1915 kennen we echter niet. Het eerste stukje geeft een
staaltje van het bandieterij, die het platteland alsdan teisterde en
het luldt aldus:

<<Maandag heeft het parket van Turnhout een onderzoek ingesteld
te Olen, waar door een gewapende bende een diefstal was gepleegd
en waar zelfs een meisje op schandelijke wijze was mishandeld.
Het onderzoek bracht aan het licht wie het misdrijf had gepleegd,
en tegen drie personen werd een mandaat van aanhouding uitge-
vaardigd. Maar ‘er waren geen Belgische gendarmen meet om de
betichten in hecftenis te doen nemen, en bij gebrek daaraan moest
men zijn toevlucht nemen tot de Duitse militaire macht. De beschu1-
digden werden dus door Duitse soldaten opgeleid en nadat de officier
zijn manschappen bevolen had hun kogelkardoezen te laden en de
gevangenen onmeedogend te fusilleren indien zij opstand maakten
of poogden te vluchten, klonk het: <<Vorwarts, Marsch !>> En nu
warden de Kempische dieven, die zich bij de inbraak als Duitsers
hadden willen doen doorgaan, door de soldaten van de landsturm
naar Turnhout opgebracht, waar de gevangenen, als oud-bekenden
van moeder Justitia, recht de weg insloegen naar de celgevangenis.»

Het tweede knipsel komt uit de pen van de oorlogskorrespondent
van <<De Maasbode», die in 1915 nog eens naar Olen terugkeerde:

<<Nog een uurtje en men is in Olen, en spoedig daarna staat men
voor het fraaie stadhuis van Herentals. Daar wij véér enkele maan-
den in deze gewesten in het kortste tijdverloop het grootst aantal
zonderlinge avonturen beleefden, betraden wij de Herentalse veste
met meer dan gewone belangstelling. Wij hadden trouwens in Olen
rees enkele oude herinneringen opgehaald en onder andere bij de
pastoor aangeklopt, in wiens huis wij meerdere uren gevangen zaten.

Hier, voor de rest, was men er goed afgekomen. Men schreef dit
vooral toe aan de aanwezigheid van een prins von Schaumburg-
Lippe, die bij de pastoor gelogeerd had, welke laatste me dan ook
een briefomslag met het adres van Seine Durchlaucht erop toonde,
die hij op zijn kamer gevonden had. Belhalve de briefomslag bezat
de pastoor nog een paar witte handschoenen en een haar-snijma-
chientje, welke beide voorwerpen hij bewaart, hetzij om ze voor
het sluiten van de vrede aan de wettige eigenaar te kunnen terug-'
geven, hetzij om ze na afloop van die oorlok als krijgstrofee aan
zijn naneven te kunnen nalaten !>>

11. DE SLAG DER ZILVEREN HELMEN.

Het was de twaalfde Oogst van ’t jaar dat, door 't Heelal,
voortaan <<het gruweljaar der tijden» heten zal...
Onthouden zullen latere eeuwen
hoe, op die zomerdag, ons leeuwen
hen keerden tegen ’t duits geweld
in ’t Halens ve1d!
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Met énen tegen vijf zo lagen onze Belgen...
De duitse ruiterstorm die ging hen vast verdelgen,
hen rijgen aan het sabelstaal,
hen overtrapp'1en... allemaal!
<<Hei! Steekt uw kop eens uit of boven
uw haverschoven !»...

Want, achter haverschoof en gracht in klei gespit,
verspreid alhier, aldaar, doch elk in zijn gelid,
zo lag ons kleine volk te loeren
het oog ten loop, de vuist aan 't roer en
de <<shako>> in de bruine nek:
zo schiet men krek !...

Daar komt van Halen uit, een heel schadron van moffen,
van logge ruiters, lomp ons jongens tegenploffen!
— Ze gaan een wandelingske doen
en zijn te Leuven, v66r de noen... —
Doch <<...hei !... wat raast daar uit de schoven,
die gele koven ?>>

Wat klinkt er t’ allen kant hun zo venijnig toe

a

met knetterknal op knal, waar dond'rend <<woe! woe! woe !>
zich tussen mengt bij korte horten ?
Hei! ziet ze van hun peerden storten !

Ziet peerd en man ten gronde slaan,
aan ’t spart’1en gaan!

Hei! Ziet ze dansen, zo langgebeende, gekke kikkers,
de lucht in, als ’t kanon, bediend door scherpe mikkers,
hun rotten raakt en rijt uiteen,
dat hals en kop, dat scheen en been,
na. zwirr’1end vliegen, dansen, draaien,
de grond bezaaien !...

Van ’t eerste Duits schadron — telt hondend zestig man -—,
dat Halen uitreed, bleef — ik hoorde en weet ervan -—
een zestien man nog levend over...
Dit zei me een ruiter uit Hannover,
die ’s avonds, in mijn woon, zo wat
gevangen zat...

En vijf, en zes schadrons van zwarte duitse ruiters,
die reden Halen uit... De Belgen, die <<vrijbuiters !>>

—- ons gidsen en karabiniers,
piotten, kanonniers, lansiers --
doorschoten van nabij, van verre
hun trotse sterre...

Zij rolden over 't veld, lijk, op de kegelbaan,
de kegels, één-voor-één, dooreen te gronde slaan;
Zij vielen om bij volle zwaden
zo "t graan waardoor de zichten waden 2

een dertig man van elk schadron
bleef zien de zon...

von Biilow moest er ook, op ’t hoge ros gezeten,
de weg naar Leuven toe, op zijne landkaart meten...
Dit ziet Rousseau, de held, die, ach!
hij heeft eens doden roer genomen...
doorschoten, doch nog levend, lag:
laat Biilow komen.
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Hij krijgt hem onder schot... er klinkt een korte <<paf !>>

De trotse ruiter stort van zijne klepper af !...
Rousseau kruipt langs de duitse lijken...
Hij gaat eens naar von Biilow kijken!
Hij rukt diens helmhoed van de kop
en zet hem op!

Hij sukkelt op het peerd des doodgewonden graven
en brengt, met dolle moed, de klepper weer aan ’t draven...
hij rent zijn makkers te gemoet
en zwaait met Biilows zi1v'ren hoed!
Z0 ging hij aan die and're helden
zijn schotje melden...

En, lijk von Biilow viel, zo vielen over ’t veld
wel honderd ruiters, die het duitse stamboek meldt
als edellieden, hoog-geboren...
Drieduizend man werd daar verloren
de <<Bloem van Duitslands ruiterij»
zo hieten zij...

* .

e

;

1

Des morgens reen ze fier door Hasselt, Herk en Halen,
toen was er haast geen eind’ aan al hun pronken, pralen,
ze zouden ja !... de voorwacht zijn
van keizer Valsaard uit Berlijn,
eerst Brussel, dan Parijs betrekken
met trotse nekken...

Des avonds zag men hen terug op Hasselts baan!
Toen keek hen vrouw en kind en boerke spottend aan.
Hun koppen hingen neergezonken...
Hun rijen waren zeer geslonken...
Z0 keerden zlj met sché. en schand
uit Ha.ge1a.nd!

...En na. de hete strijd, bij 't bloedig zonnezinken,
kwam Vlaams en Waals soldaat bij mij er eens op... drinken.
Zij mochten wel ! Want eed'ler dorst
heeft nooit verschroeid een heldenborst !

’k Heb goed hun zegepraal beschonken
en mee-bedronken...

Met klnderlijke vreugd, zo toonden, één-voor-één,
ons dapp’re jongens mij hun dure krijgstrofeén,
gewonnen langs de b1oed'ge wegen:
een duitse <<mauser>> of een degen,
doch meest nog zilv’ren helmen blank
met rinkelklank...

En ‘k sprak: wij hadden reeds de Slag der Gulden Sporen,
doch ook van deze kamp zal de eeuw na de eeuwe horen.
Voortaan, door alle tijden, zal
tot Be1g~ié’s roem, met hoog geschal,
de mare van <<de Slag» weerhelmen

<<der Zilv'ren Helmen>>.

14 november 1914 AUGUST CUPPENS

12. DE WRAAK VAN HET PASTOORKE.

We hebben lang naar <<De slag der Zilveren Helmen» gezocht. In
het tweede oorlogsjaar (1915) werd dit gedicht in 't geheim en
ondergronds verspreid en afgeschreven. Toen was dit oorlogsepos
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van August Cuppens (1862-1924), het pastoorken van Loksbergen
(1899-1924), bij Diest, overal gekend. Thans hebben wij het in
Hoogstraten vruchteloos gezocht! Gelukkig werd het ons van uit
Limburg door een nicht van de dichter, in een mooi plakket uit
1919, toegezonden...

Als artistieke illustratie van onze oorlogskroniek over 1914 oor-
deelden wij het hier op zijn plaats. Doch niet alleen de tekst van
het gedicht, maar ook de bron, het dichterlijk gemoed, waaruit het
is opgeweld, leerden wij kennen uit een boekje van 16 bladzijden,
dat onmiddellijk na. de oorlog op oorlogspapier verscheen en tegen
25 centiem werd verkocht. Het draagt de titelz <<De <<Hunnen» in
het Hageland». Het is nog zeldzamer dan <<De S1ag>> en daarom
delen wij de korte inhoud ervan mee. Het is tevens een aanvulling
van onze <<Oor1ogsherinneringen>>, maar gesitueerd Ln een andere,
nog zwaarder dan de Kempen geteisterde streek en geschreven nog
tijdens de vlucht.

Op 12 oogst 1914 beleefde August Cuppens een hachelijke dag
op zijn rustige pastorij, die in heel de letterkundige wereld bekend
was. Zijn parochie en heel Vlaanderen had hij immers leren zingen
uit <<De Vlaamse Zanger» en ter ere van Maria: <<Liefde gaf U
duizend namen...» Hemelzoet klonk het jong en oud in de oren.
Zelf speelde hij het soms voor op de fluit of de viool...

Maar die dag brak de hel rondom hem los ; ze braakte vuur en
rook, dood en vernieling om hem heen !

Belgische officieren, die bij hem logeerden, hadden het hem
voorspeld van in de vroege morgen. Uit pastorij en klooster, bur-
gershuis en boerderij begonnen toen tientallen dienstvaardige han-
den matrassen en dekens, Iakens en linnen aan te slepen naar de
meisjesschool, om 70 bedden te dekken voor soldaten welke die dag
zouden vallen.

Tien uur wees de torenklok toen de Duitse mausers begonnen te
knetteren, de mitrailleuzen te ratelen en de kanonnen te bulderen.
Bij jong en oud viel de schrik op het lijf !

Te 11 uur brachten bebloede Rode Kruiswagens de eerste zwaar-
gewonden aan. Driehonderd telde men er tussen 11 en 17 uur. Ook
lichtgekwetsten kwamen aangestrompeld, zwart van poeder en stof,
steunend op hun geweer of op de arm van een brankardier. In de
school kregen deze laatsten een noodverband en de meesten keerden
met razende verbetenheid terug naar het strijdveld. Anderen bleven
liggen in de brandende zon op de stroschoven, welke in allerijl wer-
den aangesleept en op de speelplaats werden uiteengespreid. Het
wa.ren vooral Westvlamingen uit het 24e iinieregiment en Walen
uit het Doornikse en Charleroi. Samen met de legeraalmoezeniers
was pastoorke Cuppens heel die namiddag in de weer om te troos-
ten, biecht te horen en te zalven...

De Duitsers voerden hun gekwetsten zoveel mogelijk zelf achter
uit, maar de gesneuvelden bleven liggen waar ze vielen, tussen of
bovenop hun gedode paarden. Achteraf vond men zelfs een paar
aaneengeregen lijken : dit van een lancier, die zijn lans in de borst
van een huzaar had geploft op het ogenblik dat deze hem de schedel
kloof met zijn zwaard... ‘

Tegen de avond werden twee krijgsgevangen ruiters op de pasto-
rij opgeslotenz één van hen was een Hamburgse melkboer, die
aan de pastoor vertelde dat er nog 16 overschoten van de 160 man,
die zijn schadron telde; van de vijf andere schadrons bleven er
hoogstens nog 25 van elk over!
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Op 12 augustus werd te Halen de laatste echte vel-dslag in de
geschiedenis van de ruiterij geleverd. De Belgische legerstaf had
verwacht dat de ruiters zouden gepoogd hebben de tweede ver-
dedigingslijn te doorbreken tussen Tienen en Borgworm en had
daar het gros van het Belgisch leger opgesteld. De Duitsers hadden
zulks onderschept en waagden de doorbraak meer noordwaarts,
nabij Diest. Zij ‘hadden zich echter misrekend: hun keurkorpsen
ruiterij, bestaande uit Huzaren van de dood, Mecklenburgse Dra-
gonders, Pommerse Uhlanen en Kurassiers uit de adel, met zilveren
helmen op he-t hoofd, moesten er in het zand bijten onder het moord-
dadig vuur van onze karabiniers-fietsers, bijgenaamd de Zwarte
Duivels, onze simpele Piotten, onze Lansiers, Gidsen en Kanonniers,
onder het bevel van generaal De Witte, later bijgenaamd <<van
Halen».

Wanneer de morgenzon opging over het land van Velp en Gete,
lag heel het dodenveld met lijken van paarden en krijgsvolk be-
zaaid. Voér de pastorij werden twee legerwagens vol zadels en
paardsgetui-g gelostz het was een hoop als een hooimijt zo hoog!

Pastoor Cuppens begeleidde ondertussen naar zijn kerkhof de
lijken van elf Belgische soldaten, die in de school waren gestorven.

A1 de boeren en werklieden uit de streek werden drie dagen lang
opgevorderd om grote kuilen te delven voor 1721 paardenkrengen
en nog meer lijken van gesneuvelden : 1100 Belgische soldaten met
22 officieren en meer dan 3000 Duitsers, onder wie talrijke Junkers
en edellieden met honderden zilveren helmen... Over heel die streek
hing in die hondsdagen van 1914 de onverdragelijke walm van de
lijken in ontbinding.

Te Halen lagen twee hoeven en te Loksbergen twee kleine boer-
derijen platgeschoten en uitgebrand. De kerktoren van Halen werd
door drie granaten doorboord, de pastorij door een bom grotendeels
vernield; ook drie burgers werden gedood.

Zo liep die rampweek ten einde en op zondag en maandag, 17 en
18 augustus, trad een betrekkelijke rust in na het tempeest. Als-
dan logeerde er weer een Belgische generaal met zijn staf op de
pastorij...

Toen volgden twee rampzalige dagen vol onvergetelijke gruwelenz
de woeste horden van de moderne Hunnen vielen opnieuw binnen
in het Hagelandl Is het te verwonderen dat uit de devote pen van
de simpele dorpspastoor deze vermaledijding vloeidez << Spreekt
mij nog van het >>beschaafde>> Duitsland ! Ik ben in staat U in het
gezicht te s1aan!>>

Op die 19 augustus brak er al van in de morgen een arti11erie-
duel los. Was dit het signaal van een tweede veldslag ? Jong en
oud sloeg op de vlucht naar de bossen van Kortenaken. Gelukkig
duurde het niet lang! Het Belgisch leger week: het stond daar
immers met slechts één man tegen tweehonderd!

Als een grauwe donderwolk verscheen aan de horizont een
massaleger, waarboven de blinkende pinhelmen als bliksemgensters
in de voormiddagzon itsten. Twee dagen en twee nachten aan
één stuk rolde de legerwals daverend en dreunend over de hobbelige
steenwegen. . .

Wanneer de pastoor ’s avonds met aarzelende schreden terug-
keerde uit het bos, krioelde heel het dorp van Duitsers en aan de
rand van de dorpskom stonden batterijen veldgeschut opgesteld...
Alleen de pastorij lag nog ongestoord, zoals hij ze had verlaten...

‘ ’s Woendags morgens werd er echter brutaal binnengebroken.
Als de pastoor beneden kwam, geleek het op het gelijkvloers een
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mierennest : elke Duitse mier roofde wat ze kon : tafelgerief, siga-
ren, enz. ; met manden haalden ze de kelder leeg en staken er dan
een boel kleren in brand, terwijl anderen stonden te pompen om
watervoorraad voor mannen en paarden, maar met zulk razend
geweld dat de keuken een voet diep onder water stond! Rustig
zat ondertussen een kwajongensachtige rekruut op de fluit van de
pastoor <<Die Wacht am Rhein» te spelen...

<<Een ’Schweinerei’ is dat hier ! riep een opperofficier uit, die even
zijn neus door de voordeur binnenstak. <<Eruit allemaal! En zet
hier geen voet meer binnen !>> Op zijn bevel bracht even later een
soldaat ook de twee g'esto1en violen van de pastoor terug en zei
hem spottend: <<Dat is heiligdom !>>

Een half uur later was heel de troep weg uit het dorp. Maar kort
nadien viel er een andere ‘binnen, evenzeer plunderziek als de vo-
rige! Maar er viel in de huizen, evenals op de pastorij, niets meer
te pikken! Toen trokken ze de tuin in om hun hart op te halen
aan zure pruimen! Maar die bevielen hun niet.

Pastoor Cuppens liet ze maar -begaan en zat gelaten in zijn kamer
met zijn brevier in de hand. Plots kwam daar een grote magere
Hans van een officier binnengevallen, greep hem bij de arm en
sleepte hem buiten... voor de kogel! <<De boeren hadden immers
op hem geschoten !>>...

Te midden van een troep fuseliers moest de pastoor mee om een
waterbron aan te wijzen buiten het dorp, want daar stonden alle
putten leeg en alle pompen af ! Gemene kerels mikten van op hun
paard op hem en anderen riepen: <<Schiet hem dood! De paap!
De heilige man !>> Aan de bron moest hij dan eerst een hele pint
water drinken, om t'e tonen dat ze niet vergiftigd was! Toen liet
een Hauptman hem vrij.

Hij trok dan naar het klooster, waar de Rode Kruisvlag uithing.
Doch ook daar kwamen de Duitsers hem opzoeken en hem met de
kogel bedreigen, want <<drie van hun kameraden had hij dood-
geschoten !>>

Drie uur lang zat hij in een kamertje op de dood te wachten.
Vijf-, zesmaal kwamen dreigende soldaten weer en gingen weg.

Te 6 uur ontstond er opeens alarm : een Bel-gisch vliegtuig toerde
boven Halen ! De dappersten begonnen te schieten, doch de meesten
sloegen op de vlucht. Twee vonden echter nog de tijd om de pastorij
in brand te steken. Al wat er nog was ging in de vlammen op !

Van al die h'errie kon de pastoor profiteren om onder te duiken
in een afgelegen huisje, vanwaar hij de volgende morgen in burger
noordwaarts de Limburgse Kempen introk. Schaffen stond nog in
brand! De pastoor was er bijna doodgemarteld, vernam hij, en de
kapelaan had zich drie daigen en drie nachten schwil gehouden in
een droge waterput.

Over Zelem stapt hij door de veilige dennenbossen naar Lummen,
dat insgelijks zwaar geteisterd was, en sliep er op een hooischelf.
In de nacht passeerde er een ronkende zeppelin, die geen kwaad
deed, maar overdag moest hij zich nogmaals versteken voor een
aanrukkende Duitse legerkolonne.

Verderop was de weg veilig en landde hij bij zijn familie aan.
Lang toefde hij er niet, want het grimmige spook van de oorlog
joeg hem op naar de Hollandse grens.

Acht weken had hij nodig om te Uden van de schri-k rte bekomen.
Daar schreef hij zijn oorlogsavontuur. De laatste zin van zijn
verslag luidt 1 <<Zohaast onze grootste nood voorbij is, keer ik terug
naar mijn 1'ieve parochie en zet ik mij aan ’t werk om de <<Hunnen>>
der XXe eeuw te helpen brandmerken voor eeuwig !>>
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Hij heeft woord gehouden! Toen hij na Allerheiligen in zijn
uitgebrande pastorij terugkeerde, vond hij er geen fluit of viool
meer om ermee de vreugde om zijn thuiskomst uit te zingen. Doch,
evenals de profeet van het Oud Testamént bij zijn terugkeer wit
de Babylonische ballingschap, haalde hij uit het diepst van zijn
opgekropt gernoed zijn dichterslier boven...

Terwijl hij het doodse slagveld overschouwde, rezen er véér zijn
geest de beelden van de gesneuvelde helden op en bezong hij in
onvergetelijke verzen de roemrijke <<S1ag van de Zilveren Helmen».

Dat was de zoete wraak van het pastoorke van Loksbergen !

J. Lauwerys.

<< Lindeblad>>.. warm aanbevolen!

<< Geen geschiedenis is evokatiever van aard dan de
lokale. Naar geen andere ziet de gewone man uit met meer
'b<-zlangstelling. De geschiedkundige verbindt de lezer met
het verleden van zijn eigen plaats, met zijn kerk, met de

kerkelijke instellingen en zo meer, die door zijn voor0u-
ders zijn gebouwd en gesticht of werden nagekomen. Het
gaat hem over hetgeen hij dagelijks onder ogen heeft, in
moderne verwording. En er kleeft aan dat oude iets van
de eerbied, die opgelegd is door het Vierde Gebod. Het
heden zelf geeft bijzondere evokatiekracht aan de bijz0n-
derheden uit het verleden opgehaald, en er groeit rijpere
1evens- en tijdsbeschouwing uit, terwijl een klaarte ge-
schonken Wordt en een gemoedsstemming verwekt, welke
de oude christelijke traditie en een indiepen van de gods-
dienst bevorderlijk zijn. >>

(Dr. Fl. Prims, in Collectanca Mechl. 1930, blz.23).
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Een toemaatje :

De linde en de kunst
Dat de linde zelfs onze grootste kunstenaars geinspireerd heeft

bewijst onderstaand gedicht dat Guido Gezelle in 1898 aan zijn
petekind Stijn Streuvels toestuurde met de boodschap het <<Nievers
te laten drukken».

Aan den lindeboom
O ! Wat schoon -, wat bolgekruinden

lindeboom.
van verre ik staan zie, blinkende in den

morgendoom !

Heel is hij gewekkerd al, en
duizendvoud

van verwen, langzaam afgesleten
guldengoud.

Dag en schijnt er op, noch noensche
zonneglans :

’t is vochtig en de hemelkomme is
duister gansch. (

Doch, ik zie mij, zonnewijs in
’t nedergaan,

die najaarsche, ei, die bolgekruinde
linde staan.

Ringsom rijzen hooge en groote,
zwart en zwaar

getakte ‘boornen, naast die lieve
linde daar.

Diepe schaduw schieten ze en een
donkergroen,

gewelf zij om het wezen van die
linde doen.

Weest gegroet mij nauwlijks uit den
morgendoom

erkenbaar Lieve-Vrouwken aan den
lindeboom.

G. Gezelle 29-10-1898.

En Streuvels schrijft in <<Ave1gem >> (1946) :

<<Naar dit gedicht heb ik Jules De Praetere mijn ex-libris laten
tekenen: een reusachtige lindeboom met lievevrouwekapelletje aan
de stam, als het beeld en symbool van Vlaamse aard en Vlaams
gemoed >>

Volledig werk 4, blz. 1215.
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