
Oorlogsdagen	  in	  de	  klas	  
EEUWIGE	  VERHALEN	  
vertellen	  aan	  jongeren	  

Pieter	  Serrien	  







	  1 oorlog, 32 verhalen 





Zwoelbenauwend	  weekend	  

De	  Duitse	  school,	  de	  Duitse	  huizen	  
en	  herbergen,	  worden	  kort	  en	  klein	  
geslagen.	  Iedereen	  die	  het	  waagt	  
‘leve	  Duitsland’	  of	  iets	  dergelijks	  te	  
roepen	  ondergaat	  een	  geduchte	  
rammeling.	  	  

Willy	  Oomes	  (Antwerpen)	  
4	  augustus	  1914	  





Bloedig	  

Ik	  krijg	  een	  pistool	  tegen	  het	  hoofd	  
gedrukt,	  terwijl	  een	  soldaat	  mij	  vijf,	  zes	  
keer	  fouilleert.	  ‘Waar	  zijn	  de	  vrouwen?’	  
‘Die	  brengen	  we	  naar	  Aix’,	  antwoordt	  
een	  soldaat.	  ‘En	  wij?’	  ‘Voor	  onze	  
troepen,	  zodat	  we	  jullie	  kunnen	  
fusilleren	  als	  er	  vanuit	  één	  huis	  
geschoten	  wordt.’	  Van	  het	  StaGonsplein	  
blijH	  niets	  meer	  over.	  We	  worden	  in	  
rangen	  gezet	  en	  vertrekken.	  Bajonet	  in	  
de	  rug.	  	  

Felix	  Boon	  (Leuven)	  
26	  augustus	  1914	  



bloedig	  

•  19aug:	  Aarschot	  (156	  doden)	  
•  20aug:	  Andenne-‐Seilles	  (262	  doden)	  
•  22aug:	  Tamines	  (384	  doden)	  

•  23aug:	  Dinant	  (674	  doden)	  
•  25aug:	  Leuven	  (209	  doden)	  

Totaal:	  meer	  dan	  6000	  burgers	  





Duitse	  represailles	  

•  17	  augustus:	  29	  doden	  in	  Herselt	  
•  19	  augustus:	  156	  doden	  in	  Aarschot	  
•  20	  augustus:	  Val	  Brussel	  
•  21	  augustus:	  4	  doden	  in	  Meise	  
•  24	  augustus:	  Vliegende	  Maandag	  
•  25	  augustus:	  209	  doden	  in	  Leuven	  en	  18	  (19?)	  
doden	  in	  Zemst	  

•  26	  augustus:	  12	  doden	  in	  Vilvoorde	  (Houtem),	  1	  
dode	  in	  Grimbergen	  en	  1	  dode	  in	  Meise	  



Terwijl	  ik	  in	  het	  deurgat	  sta,	  zie	  ik	  aan	  de	  

spoorwegovergang	  een	  honderdtal	  kinderen,	  voor	  
mij	  zijn	  de	  Duitsers	  er!	  Beetje	  bij	  beetje	  
naderen	  de	  kinderen	  en	  het	  worden	  volwassen	  
mannen,	  boeren	  in	  hemdsmouwen,	  
blootsvoets	  en	  blootshoofds	  die	  ons	  toeroepen:	  
‘Vlucht,	  vlucht,	  de	  Duitsers	  komen	  met	  
duizenden	  en	  alle	  valide	  mannen	  worden	  voor	  
hen	  uitgedreven.’	  Iedereen	  staat	  als	  aan	  de	  
grond	  genageld,	  het	  nieuws	  lijkt	  waar	  te	  zijn.	  
Naargelang	  er	  nog	  eens	  honderden	  
vluchtelingen	  bijkomen,	  wordt	  het	  bericht	  des	  
te	  alarmerender	  en	  meteen	  belachelijker.	  	  

Arnold	  De	  Coninck	  (We^eren)	  
24	  augustus	  1914	  

Vliegende	  angst	  



Daar	  zijn	  ze!	  Enkele	  ruiters	  te	  paard	  rijden	  met	  
getrokken	  revolvers	  voorbij	  ons	  huis.	  Ze	  worden	  
met	  geweervuur	  ontvangen	  en	  keren	  weer	  
voorbij	  ons	  huis	  in	  de	  richGng	  van	  Moorsel.	  Een	  
andere	  groep	  pinhelmen	  wil	  langs	  de	  
Binnenstraat	  een	  doorgang	  forceren,	  maar	  dit	  
gelukt	  hen	  ook	  niet.	  Als	  ze	  daarbij	  enkele	  doden	  
en	  gekwetsten	  moeten	  tellen,	  worden	  ze	  
beestachGg	  woest.	  Ze	  dringen	  in	  de	  huizen	  en	  
sleuren	  enkele	  bewoners	  naar	  buiten	  om	  ze	  op	  
straat	  met	  revolvers	  en	  bajonetsteken	  af	  te	  
maken.	  Ikzelf	  zit	  met	  twee	  broers	  verscholen	  op	  
de	  zolder	  van	  een	  achtermagazijn.	  	  

Alfons	  Van	  der	  Heyden	  
26	  september	  1914	  

ineengestort 

Door	  de	  barricaden	  heen	  bereiken	  
we	  de	  Grote	  Markt	  waar	  een	  grote	  
menigte	  soldaten	  en	  vluchtende	  
burgers	  doorheen	  lopen.	  We	  horen	  
wat	  zich	  voordeed	  op	  de	  wijk	  
Mijlbeke,	  dat	  de	  mensen	  uit	  hun	  
huizen	  werden	  gehaald	  en	  
koelbloedig	  vermoord.	  Hoe	  in	  de	  
Geldhofstraat	  een	  twaalHal	  mensen	  
beestachGg	  waren	  afgemaakt.	  	  

Alfons	  Van	  der	  Heyden	  (Aalst)	  
27	  september	  1914	  



•  In	  de	  Geldhofstraat	  en	  het	  veld	  daarnaast	  
–  Jan	  Bosteels:	  20	  jaar,	  op	  het	  veld	  gefusilleerd.	  
–  Petrus	  De	  Groot:	  29	  jaar,	  uit	  zijn	  woning	  in	  de	  Bredestraat	  gesleurd	  en	  

afgemaakt	  met	  kogels	  en	  bajone^en.	  
–  Jozef	  De	  Nil:	  18	  jaar,	  meegenomen	  uit	  Drie	  Sleutelstraat	  en	  met	  

bajonetsteken	  gedood.	  
–  Edouard	  Geeroms:	  24	  jaar,	  meegenomen	  uit	  Bredestraat	  en	  beschoten	  

en	  de	  keel	  overgesneden.	  
–  Robert	  Marinx:	  22	  jaar,	  meegenomen	  uit	  Oude	  

Dendermondsesteenweg	  en	  gedood	  met	  kogels	  en	  bajonet.	  
–  Frans	  Ma^hieu:	  35	  jaar,	  meegenomen	  uit	  Bredestraat.	  Overleefde	  de	  

slachtparcj	  op	  het	  veld,	  maar	  overleed	  enkele	  uren	  nadien.	  
–  René	  Pyck:	  17	  jaar,	  meegesleurd	  uit	  de	  Bredestraat	  en	  gefusilleerd	  

nabij	  het	  Geldhof.	  
–  Frans	  Van	  den	  Driessche:	  41	  jaar,	  uit	  zijn	  woning	  in	  de	  Bredestraat	  

gehaald	  en	  gefusilleerd	  op	  het	  veld.	  	  
–  Jan	  Van	  Geert:	  65	  jaar,	  meegenomen	  uit	  Bredestraat	  en	  gefusilleerd	  op	  

het	  veld.	  



Val	  van	  Antwerpen	  

En	  dan	  de	  praatjes	  die	  de	  ronde	  doen:	  ‘Het	  
JusGGepaleis	  in	  puin’,	  ‘De	  ranke	  spits	  van	  
O.L.Vrouwekerk	  weggeschoten’,	  ‘Sint-‐Jacobskerk	  in	  
lichtelaaie’,	  ‘PlanGjn	  en	  het	  Stadhuis	  erg	  beschadigd’.	  
Gij	  begrijpt,	  lezer,	  hoe	  deze	  schrikbarende	  en	  
overdreven	  verhaaltjes	  echte	  sinjoren	  als	  mijn	  vader,	  
mijn	  oom	  en	  ik	  in	  opwinding	  brengen.	  Op	  dat	  ogenblik	  
heb	  ik	  berouw	  over	  mijn	  vlucht.	  Ik	  had	  misschien	  
kunnen	  helpen,	  blussen	  of	  redden.	  Van	  op	  een	  hoge	  
heuvel	  nabij	  het	  dorp,	  zien	  we	  de	  brand,	  en	  zien	  dat	  het	  
de	  petrooltanks	  zijn.	  Tussen	  hoog	  opgestreken	  
gebouwen	  sGjgen	  rookwolken	  op.	  We	  zien	  de	  
vluchtende	  mensenmassa	  door	  de	  polder	  naar	  de	  grens	  
optrekken.	  Overal	  kamperen	  mensen,	  arm	  en	  rijk,	  
landlopers	  zowel	  als	  de	  eerlijkste	  lieden	  in	  de	  open	  
lucht.	  	  

Karel	  Resseler	  (Antwerpen)	  
8	  oktober	  1914	  



de	  vlucht	  



Daar	  zijn	  ze!	  Enkele	  ruiters	  te	  paard	  rijden	  met	  
getrokken	  revolvers	  voorbij	  ons	  huis.	  Ze	  worden	  
met	  geweervuur	  ontvangen	  en	  keren	  weer	  
voorbij	  ons	  huis	  in	  de	  richGng	  van	  Moorsel.	  Een	  
andere	  groep	  pinhelmen	  wil	  langs	  de	  
Binnenstraat	  een	  doorgang	  forceren,	  maar	  dit	  
gelukt	  hen	  ook	  niet.	  Als	  ze	  daarbij	  enkele	  doden	  
en	  gekwetsten	  moeten	  tellen,	  worden	  ze	  
beestachGg	  woest.	  Ze	  dringen	  in	  de	  huizen	  en	  
sleuren	  enkele	  bewoners	  naar	  buiten	  om	  ze	  op	  
straat	  met	  revolvers	  en	  bajonetsteken	  af	  te	  
maken.	  Ikzelf	  zit	  met	  twee	  broers	  verscholen	  op	  
de	  zolder	  van	  een	  achtermagazijn.	  	  

Alfons	  Van	  der	  Heyden	  
26	  september	  1914	  

ineengestort 
Een	  vrouwmens,	  buiten	  adem,	  bevend	  als	  een	  
riet,	  bleek,	  zenuwachGg,	  kwam	  in	  24	  haasten	  
de	  schoenen	  van	  haar	  man	  aYalen.	  In	  het	  oor	  
van	  moeder	  fluisterde	  zij	  angstvol:	  ‘Fuyez!	  
Fuyez,	  madame!	  Demain	  ils	  seront	  ici!	  
Emportez	  tous	  vos	  valeurs!	  Et	  pas	  en	  Hollande,	  
pas	  en	  Hollande!	  En	  France	  !’	  Zo	  gauw	  binnen,	  
zo	  gauw	  weg.	  Wat	  daarvan	  nu	  gepeinsd!	  Het	  
hoofd	  vol	  kommernissen,	  en	  na	  onze	  bagage	  in	  
orde	  gedaan	  te	  hebben,	  legden	  wij	  ons	  ter	  
ruste.	  Morgen	  zouden	  wij	  ver	  van	  hier	  zijn,	  ver	  
van	  huis,	  van	  onze	  moederstad,	  op	  vreemde	  
bodem	  als	  uitwijkelingen.	  	  

Herman	  Bossier	  (Brugge)	  
Oktober	  1914	  





Kinderstoeten	  

Bron:	  Beeldbank	  Mechelen	  



Daar	  zijn	  ze!	  Enkele	  ruiters	  te	  paard	  rijden	  met	  
getrokken	  revolvers	  voorbij	  ons	  huis.	  Ze	  worden	  
met	  geweervuur	  ontvangen	  en	  keren	  weer	  
voorbij	  ons	  huis	  in	  de	  richGng	  van	  Moorsel.	  Een	  
andere	  groep	  pinhelmen	  wil	  langs	  de	  
Binnenstraat	  een	  doorgang	  forceren,	  maar	  dit	  
gelukt	  hen	  ook	  niet.	  Als	  ze	  daarbij	  enkele	  doden	  
en	  gekwetsten	  moeten	  tellen,	  worden	  ze	  
beestachGg	  woest.	  Ze	  dringen	  in	  de	  huizen	  en	  
sleuren	  enkele	  bewoners	  naar	  buiten	  om	  ze	  op	  
straat	  met	  revolvers	  en	  bajonetsteken	  af	  te	  
maken.	  Ikzelf	  zit	  met	  twee	  broers	  verscholen	  op	  
de	  zolder	  van	  een	  achtermagazijn.	  	  

Alfons	  Van	  der	  Heyden	  
26	  september	  1914	  

ineengestort 
Bij	  de	  jongens	  komt	  er	  natuurlijk	  een	  houten	  
zwaard	  bij	  te	  pas	  dat	  tussen	  de	  gordelriem	  
wordt	  gestoken.	  Alle	  soorten	  hoeden,	  liefst	  
bolhoeden	  met	  langs	  boven	  een	  holte	  
waardoor	  een	  wortel	  steekt,	  worden	  gebruikt	  
om	  een	  pinhelm	  uit	  te	  beelden.	  Oude	  
kinderrijtuigen	  worden	  met	  allerlei	  rommel	  
volgestopt,	  kruiwagens	  dienen	  voor	  het	  vervoer	  
van	  gekwetsten,	  draagbaren	  voor	  het	  vervoer	  
van	  doden.	  De	  meisjes	  dragen	  hoofddeksels	  
meestal	  van	  stukken	  gordijn	  gemaakt	  en	  
voorzien	  van	  een	  rood	  kruis.	  Er	  is	  arGllerie	  van	  
ronde	  stoo]uizen	  gemonteerd	  op	  rollende	  
zeepkisten	  en	  fruitbakken.	  	  

Alfons	  Van	  der	  Heyden	  (Aalst)	  
28	  februari	  1915	  



Leven	  aan	  de	  grens	  

Beeldbank	  Erfgoedcel	  Noorderkempen	  



Daar	  zijn	  ze!	  Enkele	  ruiters	  te	  paard	  rijden	  met	  
getrokken	  revolvers	  voorbij	  ons	  huis.	  Ze	  worden	  
met	  geweervuur	  ontvangen	  en	  keren	  weer	  
voorbij	  ons	  huis	  in	  de	  richGng	  van	  Moorsel.	  Een	  
andere	  groep	  pinhelmen	  wil	  langs	  de	  
Binnenstraat	  een	  doorgang	  forceren,	  maar	  dit	  
gelukt	  hen	  ook	  niet.	  Als	  ze	  daarbij	  enkele	  doden	  
en	  gekwetsten	  moeten	  tellen,	  worden	  ze	  
beestachGg	  woest.	  Ze	  dringen	  in	  de	  huizen	  en	  
sleuren	  enkele	  bewoners	  naar	  buiten	  om	  ze	  op	  
straat	  met	  revolvers	  en	  bajonetsteken	  af	  te	  
maken.	  Ikzelf	  zit	  met	  twee	  broers	  verscholen	  op	  
de	  zolder	  van	  een	  achtermagazijn.	  	  

Alfons	  Van	  der	  Heyden	  
26	  september	  1914	  

ineengestort 
	  Het	  vlas	  wordt	  ’s	  nachts	  aangebracht	  
en	  dan	  bij	  middel	  van	  een	  trapladder	  
op	  een	  plank	  die	  rust	  over	  de	  twee	  
buitenste	  rijen	  van	  de	  pindraad.	  Zonder	  
de	  middenste	  welke	  onder	  elektrieken	  
stroom	  staat,	  te	  raken,	  wordt	  het	  vlas	  
overgestoken	  naar	  Holland.	  Dat	  is	  een	  
gevaarlijke	  sport	  en	  de	  9de	  september	  
werd	  Eugeen	  Terrebrood,	  koning	  der	  
smokkelaars,	  doodgebliksemd	  aan	  de	  
draad	  Gjdens	  het	  vlassmokkelen.	  	  

Léon	  Van	  Haelst	  (Stekene)	  
September	  1915	  





Daar	  zijn	  ze!	  Enkele	  ruiters	  te	  paard	  rijden	  met	  
getrokken	  revolvers	  voorbij	  ons	  huis.	  Ze	  worden	  
met	  geweervuur	  ontvangen	  en	  keren	  weer	  
voorbij	  ons	  huis	  in	  de	  richGng	  van	  Moorsel.	  Een	  
andere	  groep	  pinhelmen	  wil	  langs	  de	  
Binnenstraat	  een	  doorgang	  forceren,	  maar	  dit	  
gelukt	  hen	  ook	  niet.	  Als	  ze	  daarbij	  enkele	  doden	  
en	  gekwetsten	  moeten	  tellen,	  worden	  ze	  
beestachGg	  woest.	  Ze	  dringen	  in	  de	  huizen	  en	  
sleuren	  enkele	  bewoners	  naar	  buiten	  om	  ze	  op	  
straat	  met	  revolvers	  en	  bajonetsteken	  af	  te	  
maken.	  Ikzelf	  zit	  met	  twee	  broers	  verscholen	  op	  
de	  zolder	  van	  een	  achtermagazijn.	  	  

Alfons	  Van	  der	  Heyden	  
26	  september	  1914	  

ineengestort 
De	  jonge	  lieden	  van	  17	  tot	  35	  jaar	  dienen	  zich	  
te	  melden	  op	  het	  Meldeamt	  te	  Aalst.	  Ze	  
dienen	  in	  het	  bezit	  te	  zijn	  van	  twee	  foto’s	  en	  
een	  stempel	  van	  de	  gemeente	  op	  hun	  
reispas.	  AlGjd	  maar	  de	  mensen	  de	  duivel	  op	  
het	  lijf	  jagen,	  zoveel	  ze	  kunnen.	  Sinds	  gisteren	  
zit	  onze	  Louis	  opgesloten,	  zoals	  de	  werklozen,	  
in	  de	  pupillenschool	  te	  Aalst.	  Wij	  zullen	  geen	  
moeite	  sparen	  om	  hem	  los	  te	  krijgen.	  Die	  
schelmen	  behandelen	  onze	  jongens	  nog	  
slechter	  dan	  honden.	  Ik	  kan	  bijna	  niet	  
schrijven	  zodanig	  zijn	  mijn	  ogen	  betraand	  en	  
mijn	  hand	  beeH.	  	  

Waar	  Cortvrindt	  (Denderleeuw)	  
23	  november	  1916	  



Daar	  zijn	  ze!	  Enkele	  ruiters	  te	  paard	  rijden	  met	  
getrokken	  revolvers	  voorbij	  ons	  huis.	  Ze	  worden	  
met	  geweervuur	  ontvangen	  en	  keren	  weer	  
voorbij	  ons	  huis	  in	  de	  richGng	  van	  Moorsel.	  Een	  
andere	  groep	  pinhelmen	  wil	  langs	  de	  
Binnenstraat	  een	  doorgang	  forceren,	  maar	  dit	  
gelukt	  hen	  ook	  niet.	  Als	  ze	  daarbij	  enkele	  doden	  
en	  gekwetsten	  moeten	  tellen,	  worden	  ze	  
beestachGg	  woest.	  Ze	  dringen	  in	  de	  huizen	  en	  
sleuren	  enkele	  bewoners	  naar	  buiten	  om	  ze	  op	  
straat	  met	  revolvers	  en	  bajonetsteken	  af	  te	  
maken.	  Ikzelf	  zit	  met	  twee	  broers	  verscholen	  op	  
de	  zolder	  van	  een	  achtermagazijn.	  	  

Alfons	  Van	  der	  Heyden	  
26	  september	  1914	  

ineengestort 
Antoine	  R.I.P.!	  Het	  doodprentje	  zal	  ik	  heel	  mijn	  leven	  
bewaren.	  Doodmoedeloos	  werpen	  wij	  elk	  een	  greep	  
aarde	  in	  de	  familiekelder,	  waar	  voortaan	  Antoine	  
rusten	  zal.	  Met	  gebogen	  hoofd	  keren	  wij	  terug	  naar	  
de	  koetsen.	  Hoe	  het	  bloed	  mij	  de	  slapen	  zweept!	  Heb	  
ik	  hem	  niet	  gekend	  als	  een	  broeder?	  Heb	  deze	  
handschoen	  hier,	  niet	  dikwijls	  de	  zijne	  gedrukt?	  En	  
plaatst	  u	  in	  dezelfde	  omstandigheid:	  naar	  de	  kuil	  
gesleept	  worden	  aan	  17,	  18	  jaar,	  op	  die	  naee	  
regenachGge	  wintermorgen	  met	  dat	  onophoudend	  
schieten.	  Sterven	  er	  nog	  niet	  genoeg?!	  We	  stappen	  
uit	  aan	  het	  sterYuis,	  treden	  binnen,	  en	  reiken	  de	  
welgemeende	  hand	  aan	  de	  wanhopig	  snikkende	  
moeder.	  Een	  glas	  porto,	  een	  koekje,	  een	  sigaar...	  
enige	  woorden	  over	  de	  overledene,	  en	  alles	  is	  uit:	  
‘fuit!’...	  zo	  verdwijnt	  een	  vriend	  van	  het	  aanschijn	  der	  
aarde.	  	  

Herman	  Bossier	  (Brugge)	  
6	  januari	  1916	  





Daar	  zijn	  ze!	  Enkele	  ruiters	  te	  paard	  rijden	  met	  
getrokken	  revolvers	  voorbij	  ons	  huis.	  Ze	  worden	  
met	  geweervuur	  ontvangen	  en	  keren	  weer	  
voorbij	  ons	  huis	  in	  de	  richGng	  van	  Moorsel.	  Een	  
andere	  groep	  pinhelmen	  wil	  langs	  de	  
Binnenstraat	  een	  doorgang	  forceren,	  maar	  dit	  
gelukt	  hen	  ook	  niet.	  Als	  ze	  daarbij	  enkele	  doden	  
en	  gekwetsten	  moeten	  tellen,	  worden	  ze	  
beestachGg	  woest.	  Ze	  dringen	  in	  de	  huizen	  en	  
sleuren	  enkele	  bewoners	  naar	  buiten	  om	  ze	  op	  
straat	  met	  revolvers	  en	  bajonetsteken	  af	  te	  
maken.	  Ikzelf	  zit	  met	  twee	  broers	  verscholen	  op	  
de	  zolder	  van	  een	  achtermagazijn.	  	  

Alfons	  Van	  der	  Heyden	  
26	  september	  1914	  

ineengestort Enige	  kinderen	  zijn	  in	  de	  kerk	  voor	  het	  lof.	  Opeens	  een	  verschrikkelijke	  
slag.	  Het	  is	  huilen,	  roepen	  en	  Geren,	  al	  rook	  en	  poederreuk.	  Oh,	  neen!	  
Nooit,	  nooit	  zal	  ik	  dit	  vergeten,	  die	  beelden	  zo	  diep	  in	  het	  hart	  gedrukt.	  
Ons	  lief	  kerkje	  in	  puin.	  Oh,	  nu	  nog	  zie	  ik	  ze	  daar,	  de	  lijkjes	  van	  onze	  lieve	  
kleinen,	  voor	  enige	  uren	  zo	  blij,	  zo	  vriendelijk,	  zo	  lachend.	  Twee	  
zustertjes,	  hand	  in	  hand,	  zijn	  getroffen.	  Het	  oudste	  schrikkelijk	  verminkt,	  
de	  stukken	  vlees	  overal	  verspreid,	  de	  ruggengraat	  houdt	  nog	  enkel	  
armen	  en	  benen	  aan	  elkander.	  De	  vader	  kruipt	  op	  zijn	  knieën	  naar	  de	  
lijkjes	  van	  zijn	  meisjes	  en	  zoekt	  lappen	  vlees.	  Daarna	  niets	  vindende	  om	  
zijn	  schamele	  kindertjes	  te	  dekken,	  doet	  hij	  zijn	  vest	  af	  en	  legt	  ze	  op	  die	  
onschuldige	  kleintjes,	  slachtoffers	  van	  een	  blinde	  woede.	  Zijn	  zoontje	  
van	  11	  jaar	  vluchee	  uit	  de	  kerk	  en	  stapte	  over	  de	  lijkjes	  van	  zijn	  zusjes.	  
Hoewel	  hij	  alles	  weet,	  verbergt	  hij	  het	  aan	  zijn	  moeder	  die	  nog	  
bedlegerig	  is	  van	  een	  nieuw	  kleintje.	  Hoewel	  hij	  zelf	  erg	  gekwetst	  is	  aan	  
het	  hoofd,	  oog,	  armen	  en	  benen,	  zegt	  hij	  nog:	  ‘Moeder,	  weent	  niet.	  Het	  
is	  niet.	  Rosa	  en	  Louisetje	  zijn	  wat	  meer	  gekwetst	  en	  zijn	  in	  het	  
hospitaal.’	  Een	  andere	  jongen	  van	  12	  jaar,	  erg	  gekwetst	  aan	  het	  hoofd,	  
vraagt	  de	  pastoor	  en	  zegt	  koelbloedig	  vaarwel	  aan	  zijn	  maatjes.	  Nog	  
een	  jongen	  van	  8	  jaar,	  wiens	  vader	  soldaat	  is,	  is	  dwars	  doorstekt	  en	  
twee	  ribben	  gebroken.	  Hij	  doet	  zeggen	  aan	  zijn	  moeder	  dat	  zij	  niet	  
wenen	  mag,	  dat	  hij	  niet	  veel	  pijn	  heeH.	  Na	  twee	  uur	  is	  hij	  overleden.	  
Akelig,	  akelig,	  een	  lijkje	  ligt	  voor	  mij,	  het	  rechterbeentje	  leeerlijk	  
afgeslagen	  tot	  boven	  de	  knie.	  Opeens	  twee	  smekende	  zwarte	  oogjes	  op	  
mij	  gericht.	  Och	  God,	  het	  is	  mijn	  kleine	  lieveling,	  zo	  braaf,	  zo	  goed,	  een	  
engeltje.	  En	  ik	  kan	  niets	  doen	  voor	  hem.	  	  

Zuster	  G.	  (Zeebrugge)	  
8	  mei	  1918	  



Daar	  zijn	  ze!	  Enkele	  ruiters	  te	  paard	  rijden	  met	  
getrokken	  revolvers	  voorbij	  ons	  huis.	  Ze	  worden	  
met	  geweervuur	  ontvangen	  en	  keren	  weer	  
voorbij	  ons	  huis	  in	  de	  richGng	  van	  Moorsel.	  Een	  
andere	  groep	  pinhelmen	  wil	  langs	  de	  
Binnenstraat	  een	  doorgang	  forceren,	  maar	  dit	  
gelukt	  hen	  ook	  niet.	  Als	  ze	  daarbij	  enkele	  doden	  
en	  gekwetsten	  moeten	  tellen,	  worden	  ze	  
beestachGg	  woest.	  Ze	  dringen	  in	  de	  huizen	  en	  
sleuren	  enkele	  bewoners	  naar	  buiten	  om	  ze	  op	  
straat	  met	  revolvers	  en	  bajonetsteken	  af	  te	  
maken.	  Ikzelf	  zit	  met	  twee	  broers	  verscholen	  op	  
de	  zolder	  van	  een	  achtermagazijn.	  	  

Alfons	  Van	  der	  Heyden	  
26	  september	  1914	  

ineengestort 

Ik	  heb	  de	  ‘Spaanse’	  te	  pakken!	  Dat	  is	  
iets	  pijn!	  Overal!	  In	  de	  kop,	  hals,	  
oren,	  achter	  de	  oren,	  ogen,	  keel,	  
borst,	  buik,	  been,	  voeten,	  álles	  doet	  
zeer.	  En	  dan	  erge	  koorts.	  Het	  is	  een	  
‘Zomerse	  Influenza’,	  die	  gewoonlijk	  
goed	  afloopt,	  maar	  u	  toch	  lekkertjes	  
drie	  dagen	  in	  uw	  bed	  verstoppertje	  
laat	  spelen.	  	  

Karel	  Resseler	  (Antwerpen)	  
17	  juli	  1918	  



Daar	  zijn	  ze!	  Enkele	  ruiters	  te	  paard	  rijden	  met	  
getrokken	  revolvers	  voorbij	  ons	  huis.	  Ze	  worden	  
met	  geweervuur	  ontvangen	  en	  keren	  weer	  
voorbij	  ons	  huis	  in	  de	  richGng	  van	  Moorsel.	  Een	  
andere	  groep	  pinhelmen	  wil	  langs	  de	  
Binnenstraat	  een	  doorgang	  forceren,	  maar	  dit	  
gelukt	  hen	  ook	  niet.	  Als	  ze	  daarbij	  enkele	  doden	  
en	  gekwetsten	  moeten	  tellen,	  worden	  ze	  
beestachGg	  woest.	  Ze	  dringen	  in	  de	  huizen	  en	  
sleuren	  enkele	  bewoners	  naar	  buiten	  om	  ze	  op	  
straat	  met	  revolvers	  en	  bajonetsteken	  af	  te	  
maken.	  Ikzelf	  zit	  met	  twee	  broers	  verscholen	  op	  
de	  zolder	  van	  een	  achtermagazijn.	  	  

Alfons	  Van	  der	  Heyden	  
26	  september	  1914	  

ineengestort We	  vernemen	  dat	  de	  zware	  doffe	  slagen	  
die	  we	  in	  de	  voormiddag	  hoorden,	  
voortkwamen	  van	  muniGe	  welke	  de	  
Duitsers	  lieten	  springen	  op	  de	  trein	  tussen	  
Kessel	  en	  Nijlen.	  Over	  het	  plunderen	  van	  
die	  trein	  horen	  wij	  ongelooflijke	  dingen	  
vertellen.	  Niet	  alleen	  roofzuchGge	  lieden	  
zijn	  aan	  die	  trein	  allerlei	  goederen	  gaan	  
halen,	  maar	  welstellende	  boeren,	  zelfs	  
rijke	  burgers,	  zijn	  met	  gespan	  daar	  hele	  
karrenvrachten	  gaan	  plunderen	  of	  aan	  
spotprijzen	  kopen	  van	  de	  gemeenste	  
plunderaars.	  

Jan	  De	  Belser	  (Berlaar-‐Heikant)	  
18	  november	  1918	  



Wat	  kunnen	  wij	  doen?	  

Eigen	  geschiedenis	  vertellen	  

-‐  Op	  zoek	  naar	  sporen	  uit	  WOI	  
-‐  Oude	  foto’s	  	  
-‐  Straatnamen	  
-‐  Lezen	  van	  dagboeken	  en	  het	  maken	  van	  een	  
eigen	  dagboek	  100	  jaar	  later	  

-‐  …	  



Zoersel	  
Ter	  ere	  van	  Alfons	  

Buts	  
(gesneuveld	  in	  Le	  

Mans	  op	  
23	  maart	  
1916)	  



Wat	  kunnen	  wij	  doen?	  
Mijn	  blog	  

	  h^p://pieterserrien.wordpress.com	  	  
Wegwijzer	  

	  h^p://www.wegwijzerwoi.be	  
Colleccedagen	  

	  h^p://www.europeana1914-‐1918.eu/nl/	  	  
Namenlijst	   	  	  

	  h^p://www.inflandersfields.be/nl/namenlijst	  
Whatwasthere	  

	  h^p://www.whatwasthere.com	  
Forums	  

	  h^p://www.forumeerstewereldoorlog.nl	  
	  h^p://www.eerstewereldoorlog-‐2014-‐2018.nl	  

Facebook	  h^ps://www.facebook.com/pages/Oorlogsdagen/145652948936253	  
	  h^ps://www.facebook.com/groups/582074755138513/	  



Mulccultureel?	  



Eigen	  projecten	  




