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In december 2007 (Jaargang 12, nr.46) publi-
ceerden wij het eerste deel vrtr <'Poppel IIet
Oorlogsboek", een aantal gebundelde opstellen
van 34 Poppelaars die vertelletr over hoe zij de
oorlog hadden beleefd. Hier volgt het tweede
deel.

Maarjawel, in 1941 werden nieuwe, mod€me klas-
sen gebouwd en spoedig mocht€n wij er terug in.
Hoe gelukkig elkander weer te zien op de plaats
van woeger, waaÍ het zoo rustig en kalm was tij-
dens de studie. Het was er toch nog wat vreemd!
Alles veranderd: nieuwe klassen, de koer vol aÊ
gedankte deuren, stukken vensters, balken en allen
oveNchot van de vroegere scholen; de koer was
heel wat vergroot en de opgelapte of nieuwe ban-
ken, borden en kassen, 't had allemaal een verschen
reuk. Maar... het werd winter en bij gebrek aan
kolen en hout moest de school gesloten worden.
Zoodra de winter voorbij was, werden de scholen
heropend en kon onze studie vooftgezet worden.
Nooit lieten ze ons gerustr gedurig hommelden de
zware Amerikaansche bommenwerpers met hun
wacht naar Duitschland, en brachten oÍze ge-
meente in gevaar en stoord€n onze sfudie fel. Het
gebeurde soms wel, wanneer het Duitsche afueer-
geschut te hard toeschoot dat we ons onder de
banken moesten venchuilen. In l9,M moesten we
onze school ontruimen voor de Duitsche Ss-man-
nen. Weeral een harde slag voor ons, weer een
groote moeilijkheid en achteruitgang! We moes-
ten rveer evenals in 1940 op zoek naar een plaats
om de studie voort te zetten. De Cafélokalen van

R.D.V en van Th.VH. hadden we daar voor uit-
gekozen. Ge kunt wel begrijpen dat het er nooit
rustig was, altijd maar lawaai op de straat van au-
lo's. moto's en voetgangers. Het gafer geen iever
om te leere[ in den hoek 't muziek, hier war m-
felqes, daar wat stoelen, pinten en borrels op den
toog. Ook werd de deur dikwijls opengehokken
en dan werd natuurlijk heel de les gestoord. Ge-
lukkig rond den Zomer vertrokken de grijze man-
nen uit onze school. maar. zooals het met alle le-
geÍs gaaL hadden ze de scholen bijna halfvemield
en warcn ze niet in staat de shrdie er voort te z€t-
ten en bleven we maar in onze Café tot aan d€.
vacantie. Na de vacantie zou onze school dan her-
beginnen, maar de tijden waren zoo akelig en de
vacantie werd verlengd... De menschen waren
bang. ook de Duitschers die oveml rondzwierven
niet wetende wat doen want zij stonden voor een
akeligen tij d. De bewijding naderde: de Engelschen
warcn op komst. Na de bevrijding werden onze
scholen door de Engelschen bewoond en moesten
we maar wachten totdat zij de school zouden ver-
laten, maar het bleef duren: gedurig kwamen er
nieuwe bij . Toch eindelijk tokken ze op en gaven
ze ons de kans om nog wat te leeren. Maar de
Duitschers die al ver var kant waren. lietetr zich
ook nog eens hooren; toen ze zager' dat ze het
oÍrderspit moesten delven zonden ze de V-I en V-
II. Deze gevaarlijke tuigen werden naar Antwer-
pen onze haven en naar Londen geshrurd. Gedu-
rig knorden ze over onze gemeente en brachten
ze in een allergrootst gevaar. Het was nu met te
wagen om school te doen, met zooveel kinderctr



bijeen, want moestereen in de nabijheid vallen, er
zouden te veel slachtoffers zijn. De Onderwij/ers
kwamen dan wekelijks ons ten huize les geven;
maar het was ook zoo bitter weinig dat het onzen
geest niet veelverlichtte. Op 8 Mei werd de vrede
gesloten en nu hebben we weeÍ regelmatig school.

16. Het witte huis (Jos Van Beurden-Vrysen)
Bezie eens de landkaart van België, en boven in
het uiterste hoekje van het Noorden, juist op de
grens België-Holland, daar vindt ge een plaatske
met den naam: Nieuwkerk. En het isjuist daar dat
het Witte Huis, met de ankers 1657 staat. Wan-
neer men op de groote baan TumhouFTilburg is,
2 kilometer ten Noorden van Poppel, is er een baan
op de linkerzijde, die naar het gehucht Maerle
loopt; wanneer ge Maerl€ ten einde zijt, dan komt
ge op een zandweg, die konkelend door bosschen,
moems en vage gronden loopt, tot gij komt aan
een prachtige dreef van oude knoestige eiken, de
Donderdreef, zij leidt u naar het Witte Huis. Komt
men van Holland, dus van Goirle, dan is er op de
rechterzijde, op ongeveer I ki lometer van de
Belgische grens, een weg die naar het bekende
Hotel De Golf loopt, en zoo verder, langs de
bosschen tot gij opnieuw komtaan het Wifte Huis.
over het witte Huis heeft ieder, tijdens den oor-
1og, over hooren spreken; maar het gaat hier niet
over het Witte Huis in Amerika, waar President
Roosevelt zijn besprekingen hield, maar wel over
een ver afgelegen, eenvoudige, witte hoeve, waar
eenieder, oud ofjong, rijk of arm, zijn toevlucht
nam. Om te beginnen met ons verhaal het was l0
Mei 1940, een schoone Lentemorgen, toen plots
de inwoners van Nieuwkerk door een hevig ge-
ronk van vliegtuigen verrast werden; zij dachten
hoegenaamd niet aan oorlog maar oordeelden dat
het slechts oefeningen waren, to€n op zeker oogen-
blik een hevig gevecht ontstond tusschen de vlie-
gers wat voor gevolg had dat een regen van brand-
bommen viel. Ook vielen er eenige groote born-
men die gelukkiglijk geen noemenswaardige schade
aanrichtten. Dadelijk kwamen er, van links en
rechts, menschen en zoo werd er vemomen dat
Duitschland den oorlog aan België kwam te ver-
klaren. Met die zoogezegde vliegoefening wist€n
ze wat er te doen stond en begonnen zij dadelijk
schuilkelders te graven, waarin ze dan, met vele
geburen te samen, hun veiligheid zochten, totdat

na eenige dagen de moffen op Nieuwkerk kwa-
men binnengestormd, waaflan ieder, en niet zon-
der reden, een duivelschen schrik van had. Het
duurde maar enkele dagen ofdaar ging de grens-
wacht der moffen, die dag en nacht, zou gaan langs
Nieuwkerk, heen en weer, op en af, om alle on-
veiligheid te belett€n. Nieftegenstaande de streng-
ste kontrole en de bedreigingen van de zwaarste
strafen, wisten de menschen toch hulp te verleenen
aan ontsnapte vliegeniers, aan krijgsgevangenen,
aan vluchtende Joden en onderduikers. Ook
Belgische en Hollandsche priesters ofbuÍgers, die
niet meer de grens oveÍ konden, kwamen in het
Witte huis, daar hun leed vertellen en den noodigen
uitleg wagen om de reis verder te kunnen door-
zetten. Zoowaren ertijden datergeen dag ofnacht
voorbijging ofer werd bij het Witte huis, in stilte,
aangeklopt. Zoo kwamen die arme krijgsgevan-
genen, die gestuurd werden van uit Hengelo en
omstreken, Iangs die bosschen, moerassen en kron-
kelende wegen, met een bang hart, bij dat Witte
Huis aangeklopt. De meesten waren voorzlen var
een kleine landkaart, die onderweg gegeven was
om de reis te vergemakkelijken. Als zij dan bij J.
binnen waren, moest iemand van het huisgezin de
wacht houden rond het huis om te voorkomen dat
de moffen onverwachts zouden binnen komen;
kwam er dan een mof te dicht dan riep hij, die bui-
ten op wacht stond, hard tegen den hond en bin-
nen begÍeep men aanstonds dit sein. Op zekeren
keer waren er een Fransche officieren twee solda-
ten, die juist droge kleederen hadden aangehok-
ken en de voeten hadden verzorgd daaÍ ze op
Nieuwkerk drie uren gedoold hadden, daar alle
wegen en sporen waren dichtgesneeuwd. Ze wa-
ren smakelijk aan 't eten en zoo wat aan 't veftel-
lenvan dereis, toen plotsbuiten op den hond werd
geroepen... In een wip waren ze den stal in, langs-
waar ze naar boven konden het hooi in. Ge hoeft
niet te vragen wat kloppingen die harten dedenl
Dus de tafel stond klaar voor drie man, en terwijl
die a[me stumpers wegsprongen, gingen ze gauw
zelfmet gedrijen uit 't huisgezin aan tafel zitten,
net alsofer niets gebeurd was. Ze zaten nog maar
juist ofde deur vloog open en twee moffen kwa-
men binnengesprongen, met hun geweer schietens
gereed en met barsche stem woegen ze ofer geen
smokkelaars binnengekomen waren. Zeer ver-
schriktdoch wetend hun plan te trekken, werd aaÍl
de moffen geantwoord: "Ons j ongens zijn juist bin-
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nengekomen van Poppel en ge ziet wel dat als ze
honger krijgen zij dan op huis aanwillen, want ze
lusten het hier allemaal goed". En de moffen, met
hun slim verstand geloofden dit, hokken de deur
toe en waren de gaten uit. Zoo gauw men dan
goed wist dat alles veilig was, werden eten en dek-
sel naar boven gebracht alwaar zij den nacht kon-
den doorbrengen. 's Morgens, te 5.30 uur werden
zij gewekt het was bijna niet te doen daar ze zoo
vast sliepen. Die sukkelaars hadden drij dagen en
drij nachten ge€n rust me€r gehad. Als ze dan be-
neden waren, deden zij hun baard af, waschten
zich en dronken koÍïie; dan werd er buiten nog
eens goed uitgezien of alles veilig was en dan
werden zij weggebracht tot op den rechten weg
naar Poppel, waar ze dan met tram of autobus
verder konden. Zoo gebeurde het wel eens dat de
eenen nog maar amper weg warell ofer waren er
nieuwe. Op zekeren keer kwamen er vier en bin-
nen drie uren warenernegen. Wattoeval! Er kwa-
men daar in 't Witte huis krijgsgevangenen bin-
nen. die elkander in twee jaar niet meer gezien
hadden en ze waren van hetzelfde dorp. Ge moet
niet vrÀgen wat vreugde het voor die mannenwas.
Wanneer al die sukkelaars hun gerechtigheid ge-
had hadden, bracht J. ze weer de baan op. Het
was op een mistigen morgen. J. voorop, negen m:rn
er achter. Ze waren juist de Donderdreef ten einde
en daar men niet ver kon zien van de mist, liepen
ze bijnaboven op een mof die daar stond tepraten
bij buuman J. die daar in 't hout aan 't werken
was, De mof die hen bemerkte, zei tegen J. den
houtwerker: "Dat moesten die smokkelaars niet
doen metzooveelrÍan bij elkander gaan.Ik zal ze
seÍïens wel hebben als ze met hun wacht terugko-
men." Maar J. was er mee de pijpen uit en bracht
ze wee. tot op den goeden weg. Toen J. terug-
kwam tot bij J. zei deze hem: "Ik had er wel erg in
dat het niet juist was, €n ik hield dien mof, zoo-
lang als ik kon aan den praat. maar hij was vast in
't gedacht dat het smokkelaars waren en nu heeft
hij zich verstoken in 't bosch, de Gorperij, totdat
ze met hun vracht terug zouden komen".Maar als
hij had moeten wachten tot zij terug kwamen dan
zal hij er nog wel zittenl Zoo ging het met de
krijgsgevangenen. Wanneerer vliegeniers of spion-
nen kwamen, die werden gewoonlijk gebmcht door
Hollandsche beambt€n, of andere heeren. Dat was
nog €rger dan krijgsgevangenen, want als gij die

binnenhadt, daar hadden de moffen een zwaÍe stmf
opstaan, wel tot de doodstraftoe. Zij ook werden
goed geholpen en weggebracht. In Poppel waren
er aangewezen plaatsen die ze verder brachten.
Toen kwam de vervolging der Joden aan. Zij ook
wisten het Witte huis staan; zij kwamen er met
wouw en kinderen aangeklopt. Zij ook werden,
zooveel mogelijk geholpen. Dan weerkwamen de
onderduikers, de Hollandsche jongens die trach-
ten om naar Zwitserland ofEngeland te vluchten,
zij ook kwamen om raad en daad bij J. aangeklopt.
Alhet mogelijke werd gedaan om hun de veiligste
wegen en plaatsen :um te duiden, zondeÍ de mof-
fen in handen te loopen, want, werkelijk waar, die
kerels stonden overal; alles moest met de grootste
voorzichtigheid gedaan worden. Wat die moffen
ook durfdenl 'sAvonds. heelsti laan hetWitte huis
de wacht houden om te zien wat er in en om het
huis gebeurde. Het was op een Winteravond, dat
ze met de kaarten speelden, toen, zooals dikwijls,
het huis dreundevanhet geronk der Engelsche en
Amerikaansche vliegers, zij gingen, volgens ge-
woonte, naarbuiten, om, wanneer het geschut van
't vliegveld van Gilze en Rijen in werkinggrng, zij
dan konden zien wat er zoo al gebeurde. Buiten
gekomen, zei J.: "Het zijn allemaal Tommies".
Twee moffen kwamen plots onder het afdak ult en
zegden: Ja, het zijn Tommies, ge moet geen angst
hebben, zij gaan naar Duitschland". Maar opeens
kwam er een luchtgevechL en het was bijna één
vuur in de lucht. J. en familie sprongen binnen; de
moffen volgden en vroegen een schuilplaats. Een
oogenblik gingen de slagen "Boem, boem, boeml l"
Wat was er gebeurd? Men wist het niet: de mof-
fen liepen buiten als wilden, zij lieten geweer en
alles achtet zij zochten maarnaar e€n schuilplaats.
Een tijdje later, toen het wat kalmer werd, kwa-
men de moffen te voorschijn, namen 't geweer weer
op en zegdenf'Er is een Engelsch vliegtuig afge-
schoten". Ieder weet wel hoe dat ging: wanne€r
men zeer goed wist bÍ dat€I 5 Duitsche vliegtui-
gen werden omlaag geschoten, dan zegden de
moffen dat er 20 Engelsche vliegtuigen werden
afgeschoten. Zoo was het hier weer het geva| een
Duitsch vliegtuig werd aangeschoten, liet zijn bom-
men vallen, gelukkiglijk honderd meters van 't
Witte huis, en viel te pletter een paar kilometer
verder; de moffen dus denkend dat het een
Engelsch vliegtuig was, liepen heel zenuwachtig
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rond daar zij vermoedden dat er valsche.m-
springers waren neergekomen in de omgeving van
het Witte huis; als er ergens een takje ve.roerde,
de eene met zijn geweer en de andere met zijn zoek-
licht er naartoe en moest er, bij toeval, een smok-
kelaar in de buun geweest zijn, zij zouden er van
schrik op geschoten hebben. Zoo verliepen de
maanden, zelfs jaren gingen voorbij. Dan was er
dit, dan \À/as er dat gebeurd, tot dat men eindelijk
kon opmerken dat er iets vÍeemds op til wasr de
moffen kwamen, dag en nacht, met alle veftoer-
middelen, die ze konden meenemen, van België
afgestormd. Die terugtocht was zoo schoon om af
te zien, datiedereen zeer nieuwsgierig was. En zoo
was het alle dagen wat versch. Hoe sneller de
moffen terug moesten, zooveel te meer beest wer-
den zij: het werd zoo erg dat men met goed fat-
soen ni€t meer buiten kon komen; de eene vroeg
paard en wagen; de andere een fiets, en er kwa-
men geen moffen meer of ze hadden iets te kort.
Weer waren eenige dagen verloopen en de moffen
kregen wat anders in dg neus dan terugtekken.
Overal werden loopgraven aangelegd en verster-
kingen gemaakt; als ze een mensch zagen dan
moest die meehelpen graven. D€ menschenwisten
niet meerwat aanvangen; honderd keeren werd er
de vraag gesteld: "Wat zal er toch gaan gebeu-
ren?" Ieder begon weer schuilkelders te gÍaven en
al h€tgeen ze konden doen was zoo goedmogelijk
alles verbergen, want het kanongebulder kwam
elken dag dichter. Op 5 October verhokken de
laatste moffen om elfuren in den voormiddag en
zegden: "Nu gaan wij en van avond is de Tommie
hier". En zoo was werkelijk de waarheid. En 's
avonds om half acht kwamen die langverwachte
Tommies, met hunne tanks en pantserwagens
Nieuwkerk binnengebold. De rnenschen waren zoo
blij toen ze onze bevrijders zagen, dat ze, alhoe-
wel de eene granaat nog na de andere viel, nog op
geen schuilkelders mger dachten. 's Anderendaags
werd het erger: De Tommies trokken stilaan te-
rug, en opeens gafeen Engelsche officier het be-
vel dat de inwoners aanstonds moesten vertrek-
ken. En zonder iets mede te kunnen nemen moes-
ten ze, toen ze dachten dat z€ bevrijd waren en dat
de oorlog voor hen gedaan was, Nieuwkerk ver-
laten en zoo vluchtten zij onder een helsch vuur,
naar Poppel, alwaar ze drij weken moesten ver-
blijven, zonder nog iets van Nieuwkerk te horen

ofte zien. Wat was er gebeurd? De moffen hadden
een tegenoffensief ingezet en al in den strijd ge-
worpen war ze konden en bezetten voor eenige
dagen terug NieuwkeÍk wat hun vele dooden en
materiaal kostten. Toen de menschen terug op
Nieuwkerk aankwamen, stonden ze allen veÉtomd
te zien, daar men niets meer vond dan geteisterde
huizen, doode paarden en koeien, vernielde
bosschen, lijken van Duitsche en Engelschesolda-
ten en allerlei oorlogsmateriaal . W€rkelijkmenzou
Nieuwkerk niet meer herkend hebben en toch wa-
ren de menschen blij dat de bevrijders gekomen
waren en van de moffen verlost waren, die den
ganschen duur van den oorlog hun zooveel had-
den doen afzien. Toen trokken de menschen stil-
aan terug naar Nieuwkerk en bouwden alles zoo
goed mogeltk op en leven er nu allen weer heel
tevÍeden. Het Wifte huis staat er steeds, lang en
wit, langs de zandbaan.

1?, De Poppelse weerstand (Gustaaf De
Jongh)
Weerstand! Wat al beelden roept dit wooÍd in on-
zen geest wakker! Gewaagde overvallen, brutale
sabotagedaden, in bossch€n en bergen verscholen
levende mannen, doorvliegtuigen bevoorrade strij-
ders, machtige optochten, protestmeetingen...
"Poppelsche Weerstand!" Ja, ja ook Poppel had
zijn weerstand en reeds van in de eerste maanden
der bezetting. Emstig opggvat werk, met bereid-
willige leden, in 't geheim aangeworven, zonder
dat buitenstaanders iets vermoedden, of zelfs de
leden onderling van elkaars lidmaatschap afwisten.
Maarja, het feit dat we in Poppel leven, maakte
dat Íeeds geruimen tijd vooÍ de bevrijding, onze
mannen op straat als weeÍstanders nagewezen en
zelfs als zoodanig aangesproken werden! Onze
"Polar-Bears" kwamen dan ook niet te vroeg om
aan dezen wantoestand en tevens aan het ofiustig
weggedoken leven onzer manhen een einde te
maken. Kort te voren immers hadden de mannen
m€tden stalenhelmen de zilverenplaatop de borst
lontgeroken, en volgden ze, zoekend en vmgend,
hetjuiste spoor Een paar leden ontsnapten op het
nippertje aan hun greep, €n leefden d€ laatste we-
ken der bezetting bij zeer gastvrije menschen, in
de voorkamer van hun huis, waar een
gecamoefleerd gat in den plankenvloerwachtte om
bij 't minste onraad "onder te duikenl" Bleek deze
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plaats niet meer veilig, zoo ]verd later een groote
shoomut, met typische kap, de toevlucht in den
nood! Kwam dan de zoolang verbeide bevrijding,
en,,- onze mamen waren erals de kippen bij! Tal-
rijke inlichtingen, zeervan belang vool de inname
van Poppel, werden door hen aan de geallieerde
verkenners verstrekt. Ook aarzelden zij niet, med€
plaats te nemen in de tanks en verkenningswagens
die een speu.tocht in 's vijand lijnen dedenl Onze
geallieerden toonden zich echtersterk genoeg om,
zonder verde.e hulp, de vesting Poppel met eigen
krachten te bezetten. In hun uniform, nog oorlogs-
goed, met mouwen en pijpen de helft te kort; ta-
melijk goed van wapgns voorzien, mede door de
"spuiten" die ze zich zelf aangeschaft hadden,
kweten de mannen zich flink van de hun opgelegde
zeer ondankbare taak. Menschen, die van ons hel-
dendaden, of ten minste roemrijke feiten verwacht-
ten, zullen, teleurgesteld, zich afvragen: "ls dat
alles, wat ge op uw actiefwist te brengen?" En we
antwoordenr "Neen! want al boden de lange
bezettingsjaren niet veel g€legenheid om ons in het
stille Poppel te doen gelden, is dat precies alles
nog niet." Alle inlichtingen immers, die ons van
hoogerhand gewaagd werden, en zelfs meer dan
deze, werden volledig en ten gepasten tijde ver-
shektl Geen enkele eenheid van hetbezettingsleger
vertoefde hier, ofhaar sterkte, slagvaardigheid en
wapenbezit werden nagegaan en overgeseind. Zelfs
voorbijtrekkende onderdeelen der Wehrmacht
werden zoo noodig terloops nagegaapt, de ver-
langde gegevens genoteerd en overgemaakt Her-
inneÍ U zich nog den klaren voolaarsdag, begin
Maart 1944, toen de leden van een onklaar ge-
raakt "Vliegend Fort" boven onze gemeente af-
sprongen, en een ervan zich de luxe permitteerde,
aan de kabels der hoogspanning, zonder stroom,
wat'n geluk, hangoefeningen te komen uitvoeren?!
De fameuze "genz-wachters", met hun fijnen reuk,
hadden natuurlijk seffens in 't snuiie wat er gaande
was. en een klopjachr werd ingezet. die. jammer
genoeg, ook resultaat opleverde: aldra hadden zij
een paar R.A.F. vrienden bij de lurven, maar... de
anderen, herren? Cevlogen waren de vogels? En
in beterhanden terecht gekomen dan die van u! Of
wist ge niet dat het onze K.L.-eIs waren, die, on-
venchrokken als steeds, de verdwaalden gehol-
pen en op den goeden weg terug gebracht heb-
ben? Ofwe willenbluffen met onze hulp aan geal-

lieerde vliegers en, benevens die aan tientallen
Fransche krijgsgevangenen die ons dorp passeer-
den, en "heel toevallig" een onzer leden ontmoet-
ten, ofookwel aan huis kwamen opzoeken? Neen!
en w€l verre daarvan! Eetstens omdat rvc nerons
enkel als een plicht aanrekenden, onze vrienden in
den nood te helpen; en tweedens omdat we zeer
goed weten dat er verschil lende Poppelsche
menschen niet één, oftwee, ofdriemaal, maar ge-
durig aan hun leven waagden om vliegeniers en
andere verdwaalden op het goede spoor te bren-
gen en hen te helpen zooals het paste; we mogen
dan ook niet nalaten aan deze stille werkers hier
een eere-saluul te brengen. Maar ook k-unnen wij
nietnalaten te vermelden de schoone daad van den
bewoner van een aardig gehuchtje onzer gemeente,
die niet aarzelde den commandant van een afge-
schoten Mosquito gastvri jheid, en, door zijn
tusschenkomst, ook de hoognoodige doktershr-rlp
te verleenen. En het eigenaardig toeval, dat twee
onzer stoere leden in de buurt bracht, en zij op
hun beuÍ den prachtkerel, die de vliegerwas, den
volgenden morgen, zeer in de vroegte, per fiets
naarTumhout loodsten en de "Stufelmannen" die
de wegen bezet hielden, op hun neus deden kij-
kenl Eenigen tijd later, precies of ze 't roken!,
kwamen hvee parachutisten aankloppen bij den
gebuw van onzen bovengenoemden vriend, en ook
deze aarzelde geen oogenblik om hen onderdak,
kleeren en eten te geven. Ook daar was een der
onzen om de Tommies de noodige inlichtingen te
geven, en hen wegwijs te maken! Deze, en nog
menige andere daad van illegale werking, zijn in
uw oogen wellicht van weinig belang, misschien
zonder beteekenis. Geliefdan echter wel rekening
te houden met tijds en plaatsomstandigheden, en
met het feit dat u 1 allenkante, en waÍmeer men 't
minst vemoedde, een ofmeer onzer vrienoen ce
bezetters konden aanspreken, of, eveneens heel
toevallig ! de deur van onze boerenhofsteden open-
trekken. om naar "eieren und butter" te komen
vragen. En waart dan in een zeer comprcmitteer-
end gezelschap als hooger beschreven! De eenige
€n zeer gemakkelijke, maar niet aangename uiF
komst was dan: de doodstral ofmisschien, ... een
"straflager". MaaÍ beteekende dit niet hetzelfde ...
op langen termijn? Hier zouden wij willen eindi-
gen. Eilaas! erzijn ook treurige herinneringen ver-
bonden aan onze Sectie var den weerctand. Op
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24 Mer 1944 werd een onzeÍ trouwe leden, toen
slechts korten tijd getrouwd, en sinds enkele dagen
naar een andere gemeente veÍhuisd, daar, in plMts
van zijn wouw, en samen met vele anderen, door
beulsknechten weggesleept. Hij bracht in het con-
centratiekamp van Nordhausen het offer van ztn
Jonge leven. De zwaarste slag trofons echter op I
Maart 1944, toen, 's morgens vroeg onze geliefde
overste van vrouw en kinderen weggesleurd en naar
de Begijn€nstraat gevoerd werd. Daar begon voor
hem de ontbering, de foltering, het onmenschelijk
lijden. Prachtig weerstond hij echter: geen klacht,
geen woord kwam hem over d€ lippen. Zijn brie-
v€n uit dit tijdperk, getuigen van een taaien moed,
een onverzettelijken wil, en ... een innige hoop om
zijn geliefden weer te zien! Helaas! Nog steeds
wachten zij, en wij, haast wanhopig, op zijn terug-
keer uit de hel der vervloekte concenhatiekampen.
God geve dat hij nog moge weerkeeren ! Intusschen
voor hem: onze dankbare hulde. onzen diepen eer-
bied, onze wrige gebedenl Hij was, is en blijftvoor
ons engansch het nageslacht: eenheld en €en voor-
beeld.

18. Naar de Begijnenstraat (FÍans Van Gool)
In den nacht van I op 2 Augustus 1944, hoorde ik
een g€rucht. Wat was dat? Ik ging rechtzitten om
beter te luisteren. Z|JD dat geen stemmen? Weer
wordt er geklopt en nu brutaler dan daar juist.
"Open maken" dit klonk akelig door den stillen
nacht. Doch de nacht was niet meer vredig, neen,
hij was vol wreede dingen; mijn haÍklopte snel, ik
kleedde mij zo goed en zoo r,lug als het ging .. en
naar beneden ... deed de deur open. Mocilijk kon
ik een keet onderdrukken ... en week een stap ach-
teruit: met den revolver in de hand stonden ze daar
juist als hongerige honden. Zij geboden mij aan te
kleeden en liepen langs mij door en dadelijk werd
ieder laadje en schui{e doorzocht; niets kon aan
hun onderzoekend oog ontsnappen. Hopeloos stond
ik toe t€ kijken. Neen, zulks kon niet waar zijnll
Ruw duwde een SS-man mij weg en zegde: "Maak
u klaar en uw zoon ook".Hun werkzaamheden zijn
hier geëindigd. Mijn vrouw weet niet wat denken.
Ruw worden wij buiten geduwd; wij nemen afscheid
van haar Buiten was het koud en hoorden wij het
gekerm vatr andeÍe vrouwen: h€t afscheid werd haar
ook geweigerd en ruw tegen den muur weg-
gedrongen. Moedeloos lieten wij ons op den wa-

gen vallen, waar al reeds drij slachtoffers hadden
plaats genomen. Langzaam vertrok hij en enkele
malen werd er nog gestopt om nieuwe slachtof-
fers op te laden. 't Is bij dezen halt, dat mijn zoon,
diep onder den indruk van de groote droeÍheid
van ztne moeder, plots besloot te ontsnappen ...
als een wervelwind... verdween hij. Er werd ge-
schoten ... een ... twee ... drie ... herhaalde malen.
Zotden zij hem geraald hebben? Als hij ontko-
men is, is hij zeer gelukkig. Het naburige veld
wordt grondig afgezocht, doch zij vonden niets.
Een SS-manzegde: "den zoonniet gevonden heb-
bend, stellen wij den vader tegen den muui'. Het
gaat verder naar ... de Jongensschoolt ruw, altijd
ruw, worden wij als koeien van den wagen gedre-
ve[; met den revolver in den rug werden we dan
in een lokaal gebracht. Wij waren niet de eersten:
enkele opgepikten zaten er reeds en zij zagen ver-
wonderd op. Nieuwe slachtoffers werden binnen-
gebracht, ook zij keken even verdwaasd als de
anderen; zij begrepen niets van dit alles; zachtjes
rverd er door sommigen gefezeld, anderen zucht-
ten. zuchtten. Brutaal, en onder strenge bewa-
king, werden wij weer naar den wagen geleid en
met zestien pe$onen ving de rit aan naar een on-
bekende bestemming. Achterop den wagen werd
de wacht gehouden door Ss-mannen en Gesta-
po's. Ieder kniest en zucht: ieder tast in 't duister
\À/aarom zij hier zitten. Vrouw en kinderen schij-
nen voor hen reeds ver weg. Is het de laatste keer
dat zij hen zagen?Niemand kan daar op antwoor-
den! Niemand heeft den moed er aan te denken;
hun gedachten dwalen telkens af;alles is voorhen
ver weg. De wagen rammelt over den weg: hui-
zen, boomen vliegen voorbij: alles slaapt nog en
niemand uit die plaatsen beseft hoe Poppel, het
grensdorp getoffen is door de wegvoering. De
wagen vertraagde zijne snelheid en men begreep
dat men waarschij nlij k op bestemning was, en eer
we goed wisten wat er gebeurde, werden wij al
even brutaal van den wagen geduwd. Wat zou de
dag ons brengen? Wij bevonden ons te Antwet-
pen, Elisabethlei. Daama werden wij met vijf of
zes personen in een cel geduwd. Tamelijk vroeg
hoorden wij de stem van den heer Frans Willems,
d.d.burgemeester van Poppel die al dadelijk in de
bres gesprongen was om zijne medeburgers vrij
te kijgen; doch hier werd hem gezegd niet te
weten ofer van Poppel binnengebracht werden,
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24 Mei 1944 werd een onzer trouwe leden, toen
slechts korten tijd getrouwd, en sinds enkele dagen
naar een andere gemeente verhuisd, daar, in plaats
van zijn vrouw, en samen met vele anderen, door
beulsknechten weggesleept. Hij bracht in het con-
centratiekamp van Nordhausen het offer van zijn
jonge leven. De zwaarste slag trofons echter op I
Maart 1944, toen, 's morgens vroeg onze geliefde
overste van vrouw en kinderen weggesleurd en naar
de Begijnenstraat gevoerd werd. Daar begon voor
hem de ontbering, de foltering, het onmenschelijk
lijden. PÍachtig weerstond hij echter: geen klacht,
geen woord kwam hem over de lippen. Zijn bne-
ven uit dit tijdperk, getuigen van een taaien moed,
een onveÍzettelijken wil, en ... een innige hoop om
zijn geliefden weer te zien! Helaas! Nog steeds
wachten zij, en wij, haast wanhopig, op zijn terug-
keer uit de hel der vervloekte concentratiekampen.
God geve dathij nog mogeweeÍkeerenl Intusschen
voor hem: onze dankbare hulde, onzen diepen eer-
bied, onze vurige gebeden ! H ij was, is en blij ft voor
ons en gansch het nageslacht: een helden een voor-
beeld.

18. Naar de Begijnenstra.t (Frans van Cool)
ln den nacht van I op 2 Augustus 1944, hoorde ik
een gerucht. wat was dat? Ik ging rechtzitten om
beter te luisteren. Zijn dat geeli' stemmen? Weer
wordt er geklopt en nu brutaler dan daar juist.
"Open maken" dit klonk akelig door den stillen
nacht. Doch de nacht was niet meer vredig, neen,
hij was vol u.reede dingen; mijn hartklopte snel, ik
kleedde mij zo goed en zoo vlug als het ging ... en
naar beneden ... deed de deur open. Moeilijk kon
ik een keet onderdrukken ... en week een stap ach-
teruit: met den revolver in de hand stonden ze daar
juist als hongerige honden. Zij geboden mij aan te
kleeden en liepen langs mij door en dadelijk werd
iedeÍ laadje en schuife doorzocht; niets kon aan
hun onderzoekend oog ontsnappen. Hopeloos stond
ik toe te kijken. Neen, zulks kon niet waar zijn!!
Ruw duwde een SS-man mij weg en zegde: "Maak
u klaaren uw zoon ook".Hun werkzaamheden zijn
hier geëindigd. Mijn vrouw weet niet wat denken.
Ruw worden wij buiten geduwd; wij nemen afscheid
van haar. Buiten was het koud en hoorden wij het
gekerm van andere wouwen: het afscheid werd haar
ook geweigerd en ruw tegen den muur weg-
gedrongen- Moedeloos lieten wij ons op den wa-

gen vallen! waar al reeds drij slachtoffers hadden
plaats genomen. Langzaam vertrok hij en enkele
malen werd er nog gestopt om nieuwe slachtof-
Íers op te laden. 't ls bij de/en halt. dar mijn zoon.
diep onder den indruk van de groote droefheid
van zijne moeder, plots besloot te ontsnappen ...
als een wervelwind... verdween hij. Er werd ge-
schoten ... een ... twee ... drie ... herhaalde malen.
Zotden zlj hem geraakt hebben? Als hij ontko-
men is, is hij zeer gelukkig. Het naburige veld
wordt grondig aÍgezocht. doch zij vonden niets.
Een SS-man zegde: "den zoon niet gevonden h€b-
bend, stellen wij den vader tegen den muur". Het
gaat verder naar ... de Jongensschool: ruw, altijd
ruw, worden wij als koeien van denwagen gedre-
ven; met den revolver in den rug werden we clan
in een lokaal gebracht. Wij waren niet de eersien:
enkele opgepikten zaten€rreeds en zij zagen ver-
wonderd op. Nieuwe slachtoffers werden binnen-
gebracht, ook zij keken even verdwaasd als de
anderen; zij begrepen niets van dit alles; zachtjes
werd er door sommigen gefezeld, anderen zucht-
ten ... zuchtten. Brutaal, en onder strenge bewa-
king, werden wij weer naar den wagen geleid en
met zestien personen ving de rit aan naar een on-
bekende bestemming. Achter op den wagen werd
de wacht gehouden door SS-mannen en Gesta-
po's. Ieder kniest en zucht ieder tast in 't duister
waarom zij hier zitten. Vrouw en kinderen schij-
nen voor hen reeds verweg. Is het de laatste keer
dat zij hen zagen? Niemand kan daar op antwoor-
d€n! Niemand heefl den moed er aan te denken;
hun gedachtendwalen telkens at alles is voorhen
ver weg. De wagen Émmelt over den weg: hui-
zen, boomen vliegen voorbij: alles slaapt nog en
niemand uit die plaatsen beseft hoe Popp€|, het
grensdorp getroffen is door de wegvoering. De
wagen vertraagde zijne snelheid en men begreep
dat men waarschijn lijk op bestemm ing was, en eer
we goed wisten wat er gebeurde, werden wij al
even brutaal van den wagen geduwd. Wat zou de
dag ons brengen? Wij bevonden ons te Antwer-
pcn, Elisabethlei. Daama w€rden wij met vijf of
zes personen in een cel geduwd. Tamelijk vroeg
hoorden wij de stem van den heer Frans Willems,
d.d.buryemeester van Poppeldie al dadelijk in de
bres gesprongen was om zijne medeburgers vrij
te krijgen; doch hier werd hem gezegd niet te
weten of er van Poppel binnengebracht werden,
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alhoewel wij misschien niet meer dan twee ofdrie
meters van hem afzaten, achter slotengrendel. Na
den middag, hoorden wij nogmaals de stem van
den heer burgemeester, die trachtte iets te weten
over de weggevoerden, doch weer werd hij afge-
scheept. Om 5.30 uur, werden wij weer op een
wagen geduwd, met het aangezicht naar voren,
goed bewaakt door SS-mannen, en naar de
Begij nenstÉat overgebracht, waar wij, uitgenomen
J.Van Heyst die denkelijk naar de vrouwenafdeeling
moest, in een groote kamer opgesloten werden,
waarin al ve6chillende personen waren, die dade-
lijk afkwamen, toen de bewakers weg waren, om
met ons kennis te maken, waaronder Eerw. Heer
Jespers, pastoor te Mortsel, die ons moed insprak
en ons meedeelde wat er zooal te doen was. Zoo
zijn wij gedu.ende een week te samen geweest,
om daama in cellen, in groep van vijf man opge-
sloten te worden. De deur klonk zwaar achter ons
dicht en verdween ons laatste spÍankeltje hoop. 's
Morgens werden wij te 6 uur gewekt door het
helsch lawijd van den onderofficier Wij durfden
niet bli jven l iggen. Aanstonds werd ons zoo-
genaamd bed opgeplooid en wij waren al bezigaan
't poetsen van lepel, drinkbeker .., Poetsen, heel
den dag maar poetsen! En dan de plagerij van den
bewaker! Traag loopen de uren, traag de dagen;
alles leek zoo oneindigr men zit te stáxen op witte
muren, men kijkt door het raampje dat goed voor-
zien is van ijzeren staven, en soms ziet men een
vogel. Afirisseling kwam er wanneer wij om de
drij ofvier dagen naar de koer mochten om te luch-
ten, dan waren wij toch eventjes uit ons dufhok
weg, doch soms voor niet lang, want gebeuÍde het
dat het luchtalarm ging als wij op de koer waren,
dan waren seffens alle grijsjassen weg, naar hun
schuilkelder, en wij ... wij ... wij terug, al loop-
ende, want gaan bestond daar niet: oud ofjong,
kunnen ofniet kunnen, loopen moest gij, naar bo-
ven. Zoo werden wij daar dan beschermd. Met
genoegen vemamen wij als er een pakje van huis
aangekomen ]vas en dit mochten halen, waar voor
soms heel wat brutale woorden naar uw hoofd
geslingerd werden. Wij kregen soms iets van huis;
ditdeed ons genoegen, veelmeer dan toen wij kin-
deren waren en iets kregen dat ons aanstond.
Schrijven ofbezoek ontvangen was ons verboden.
Zwa.e straf Als ik daar straks gesproken heb van
witte muren, dan heb ik gelogen want de muren

getuigen van de razzia's die men daar deed achter
wandluizen. Zij waren onze trouwe celkamemden
en verschaften ons soms een aardig veimaak als
wij opjachtgingen. Dan werden zij tegen den muur
oftegen den grond doodgedrukt en de muren ge-
tuigen duidelijk van deze misdaden. Eenmaal heb-
ben wl het geno€gen gehad van de H.Mis te mo-
gen bijwonen: natuurlijk al loopende er heen en
terug. Zoo sleten wij hier de dagen, iedere dag
brengt hebelfde, soms kleine afirijkingen. De laat-
ste w€ek was €r dag en nacht meer rumoer er
werden veel menschen vervoerd en we weesden
ieder oogenblik dat zij ons kwamen halen om ons
naar 't moffenland te vervoeren. Konden wij het
hier nog een paar dagen uithouden, dan is daar
geen gelegenheid meer voor De dagen zijn druk-
kend en ellendig: iedereen is zenuwachtig.
Ondertusschen rollen de tanks naar ons landje toe:
de pijp wordt nauwer om ons weg te voeren. De
Du itschen besefen zelfdat hun rijk en heerschappij
ten einde zijn. Zij zijn zenuwachtig, worden be-
daarder en vriendelijker Zaterdag namiddag werd
er van uit de cellen geroepen, er werd niet meer
zoo nauw gezien, dat wij allen naar huis konden.
Was dit toch waar? Wij konden het niet gelooven .
's Avonds te 8 uur werd ons bevolen om met alles
wat wij bezaten naar b€neden te komen, en op het
kantoor kegen wij terug alwatwe afgegeven had-
den bv. uurwerk De oÍïicier deelde mee dat wij
gelost werden en naar huis mochten. Wat geluk!
Naar huis! 't Was bijna niet om te gelooven! Te-
rug naar onze haardstedel Weer d€ wije lucht te
mogen inademen! Op 3 September kwamen w1
thuis, na een gevangenisstraf van bijna 32 dagen
achteÍ den rug te hebben. De snelle opmarsch der
Verbondene legers had onze vrijmaking zoo snel
verwezenl ij kt.

19. De kerk (Pastoor Boogaerts)
De kerk schijnt in hare bijzonderste deelen toe te
hooren aan het begin der XVIc eeuw. Zij is gansch
van baksteen en wat schaarschen witten steen en
met schaliën gedekt. De toren is van den
Kempischen vorm, vierkantig, ondersteund aan de
hoeken door trapvormige steunmuren. Hij is ge-
maakt van een geltkvloers dat twee verdiepingen
steunt Boven de ingangsdeur, die in eenen spits-
boog aangebÉcht is, ziet men een oculus. Het eer-
ste verdiep is versierd met schijnbogen. Aan elke
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zijde van het tweede verdiep zijn hvee langwer-
pige openingen met galmschermen. AaÍl het top-
punt van den loren onder de Koomis is een rij
schijnbogen. De zeer scherpe spits, die sterk naar
het Westen overhelt, loopt uit op een peervormigen
bol. Het Koorheeftacht smalle venste$. De kruis-
beuk is geschutdoor steunmuren, aan elkuiteinde
is een hooge enbreede opening. De grootemiddel-
beuk bestaat uit drie vakken, gescheiden door
rolvormige steenenzuilen. De boog boven het eer-
ste vak heeft den vorm van een hoeltzer Het g€-
welf bestaat uit latwe*. In 1906 wordt de kerk
vergroot: haar twee zijbeuken worden verlengd en
verbreed. Na deze vergrooting wordt het hoogal-
taar van Corintische orde vervangen door e€n laag
altaar van Gotischen bouwtrant (giff van de hegr
A.Misonne-Van Ravenstein) die de midden-
openingen van hetkoorgansch in het zicht brengl.
Alde openingen van het kooÍ worden metgeschil-
derde ramen versierd, die voorstellenr O.L.Vrouw,
den H.Jozef, den H.Nicolaus Poppelius, den
H.Valentinus, en de twaalfApostelen. ln de kerk
zijn merkwaardige kunststukken aanwezig. Een
prachtig beeld van St.Anna met de H.Maagd die
haar goddelijk Kind draagt uit de XVe eeuw Vi€r
beelden in gebakken aarde de Evangelisten voor-
stellend. Twee houten relikwiekasten met borsh
beelden van St.Valentinus en St.Willibrordus en
versierd met engelen op wrongen geplaatst. Twee
houten biechtstoelen met kunst uitgesneden xVIIe
eeuw De predikstoel is van hetzelfde tijdvak: de
voet bestaat uit een groot beeld van den
H.Valentinus vergezeldvan engelen; rond de kuip
zijn medaljons mel borstbeelden: de trapleuning is
versierd met loofuerk in herwordingsstijl. De kerk
bezi t  dr ie k lokken: St.JozeÍklokje,
St.Valentinusklok, en onze Lieve Vrouwklok.
St.Jozefklokje werd gegoten in 1850 en draagt
volgend opschrift: Lovanii sum fusa ac Divo
Josepho sacrata in Poppel XVll Junii sub
R.D.J.H.De Wintet pastore. Patrinus PVGijsel,
burgemagister. Matrina J.C.de Schutter. Ad.J.Van
Aarschot Successor. A.L.Van den Gheyn me fudit.

St.Valentinusklok werd gegoten in 1760 en draagt
volgend opschriff:
S.Valentinus Patroon van Poppel.
Al€xius et Pekus Petit me fuderunt.
Ac 1760-Gesooten in den hofvan PBiemans.

Onze Lieve Vrouwklok werd gegoten in l87l en
draagt volgend opschiff :
Sancta Maria Vilgo Dei genitrix sine labe conc€pta
Fudit me Severinus Van Aerschor lovanii
Pastore C.J.Cools
Burgimagisho: J.Remeysen
Patronus est J.H.Van Vessem
Matrina J.U.Vuchts uxor Jois Mateusen

Zoo was de kerk met haar kunstschatten op l0
Mei 1940. Dien dag brak de oorlog uit in ons land
en op I I Mei werd Poppel gebombardeerd. Bij dit
bombardement werd de kerk deerlijk gehavend.
Al de geschilderde ramen van het hoogkoor wa-
ren verbrijzeld en al de andere vensters zwaar be-
schadigd. Van het dak waren talrijke schaliën af-
geÍukt en in de sacristie waren plafond en .aam
totaalvemield. Binnen de kerkwas de schade eer-
der gering. Wel waren er balken die de buitenmu-
ren met de zuilen der middelbeuk verbinden. los
geschokt, en waren er bersten ontstaan boven de
bogen hrsschen kruis en zi_jbeuken, maar verdere
vemielingen wàren er niet aangericht. Niettegen-
staande den haveloozen toesíand d€r kerk wgrucn
€r toch op Zondag 19 Mei de goddelijke diensten
gecelebreerd. In de week van 19-26 M€i w€rden
voorloopige herstell ingen aangevat door
schaliedekkers, timmerlieden en glazenmakers
zoodat spoedig de eeredienst in de kerk zonder
veel hinder kon geschieden. Op 2 December 1940
begonnen de onderhandelingen met het Commis-
sariaat-Generaal voor 's lands wederopbouw D€n
3 Juli 1941 bracht de heer Vergeynst, Provinciaal
Commissaris een bezoek aan de kerk. Dit bezoek
bracht de redding in den nood. Plannen van her-
stellingswerken werden opgemaakt, ontwerpen van
nieuwe geschilderde ramen uitgevoerd. Na goed-
keuring dezer plannen en ontwerpen door de be-
voegde overheden werd de heer Horsten, aanne-
mer te Wortel gelast met het uitvoeren d€r her-
stellingswerken en de heer Crickx, glasschild€r te
Jette-Brussel met het vewaardigen der nreuwe
kerkamen. Nu hoopten wij: eens zou de kerk her-
steld wezen en prachtige ramen zouden haar we-
derom ve6ie.en. In 1943 waren de herstellings-
werken voltrokken maar de geschilderde ramen
werden voorzichtigheidshalve niet geplaatst. Op
8 Juli 1943 kwam van weee de chefvan het mili-
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taire bestuur de mededeeling toe waarbij de kerk-
klokken werden opgeeischt. Den 28 September
daaropvolgend, op 't oogenblik dat de Zeereer-
waarde Heer Wouters, deken van Tumhout, in de
kerk kwam voor hetjaarlijksch kerkvisiet, daagde
het ellendig dienstvolk der beruchte firma van
Camp€nhout op dat de kerkklokken zou wegne-
men en waaraan het heel wat tijd zou besteden.
Op 28 September werden gereedschap en werk-
tuigen aangevoerd; op 20 October werd de
St.Jozefsklok uit d€n toren gehaald en denzelfden
dag medegenomen. Op 22 October onderging
St.Valentinusklok hetzelfde lot. Op 6 November
werd deze St.Valentinusklok weergebracht en
wederom in den toren geplaatst. Met het wegne-
men der groote O.L.Vrouw klok op l0 November
eindigde het vandalenwerk. Een tijd nadien kwam
ons van wege den Z.E.Heer Tielemans, pastoor te
Bouchoutbij Antwerpen, het blijdenieuws toe, dat
ons St.Jozgfklokje in den toren zijner parochie-
kerk een veilige schuilplaats had gevonden. Laten
we hopen dat dit klokje eens naar zijn ouden
Poppelschen toren mag wederkeeren en er zijn
ouder zusleÍ mag vervoegen- Voortraán zouden er
geen bijzondere gebeurtenissen meer voorvallen
tot op den dag der bevrijding: het was de kalmte
voor het onweer Sedert de H.Hartmaand van 19,14
was het krijgsbedrijfzeer gunstig geworden voor
onze verbondene legers, die den aanvang hadden
gemaakt van hun roemrijke zegetocht. September
bracht ons den aftocht der Duitschers. die van na-
bij doorAngel-Saksische troepen werden gevolgd.
Er kwam hoop en vreugde in de harten. Helaas,
deze hoop en vreugde zouden nog eens plaats
moeten maken voor vrees en leed Poppel zou
nogmaals door het ooÍlogsgebeuren pijnlijk getrof-
fen worden. Op en rond zijn grondgebied zouden
de Duitschers het vr'agen weerstand te bieden. De
bosschen die Popp€l omringen vormen een sterke
verdedigingsltn en de vtand had van Holland uit
veÍsterkingen aangevoerd. Op Dinsdag, 3 October
ontbrandde de slag rond de kom van het dorp. Te
een uur begon de beschieting welke anderhalven
dag duren zou. 's Woensdags 's avonds te 7 uur
waren de Engelsche troepen in de straten van het
dorp. En pas had het schrootvuur en 't daveren
der stormwagens opgehouden of wij stonden voor
de kerk. 't Eerste zicht was akelig. De stuk-
geschoten torenspits lag voor de hoofdingangsdeur

der kerk, het dak der zijbeuken was zeer bescha-
digd, de raam boven de zijdeur gansch vemietigd.
Over brokken steen en stukken hout geraakten wij
in de kerk. En daar werden wij toch blij. We kniel-
den nederen dankten met demeeste vurigheid den
goeden God. De kerk was immers, spijts de ge-
weldige beschieting, haast gansch gespaard geble-
ven en had al haar kunstschatten behouden. Op 't
oogenblik dat wij dit verslag schrijven, zijn er al
herstellingswerken volhokken en de acht nieuwe
geschilderde ramen in het hoogkoor geplaatst. We
willendit verslag niet eindigen zonderonzen innig-
sten dank te betuigen aan den heer Vergeynst, ge-
wezen provinciaal Commissaais voor's lands we-
deropbouw en den heer Clijsters, Hoofd van den
dienst der gemeentewerken in de provincie AnF
werpen, die ons hun mildsten steun bij de herstelling
der kerk hebben verleend.

20. Krijgsgevangen in Duitschland (Adriaan
Moonen)
Op I0 Mei 1940 keeg ik mijn oproepingsbevel. 't
Wasoorlog! Spoedigwerdenmijnesoldatenkleed-
eren en wat mondvooÍaad met groote zenuwach-
trgheid lijk een mensch op zulk oogenblik heeff,
bijeengebracht. We weÍden per vrachtwagen ge-
voerd tot Ravels-brug. Verder kon men nret, daar
deze brug al in de lucht g€vlogen was. Van daar te
voet naar Tumhout en dan per tram naar Anfwer-
pen; daar moesten wij al spoedig den kelder in,
om redcn dat er verschillende Duitsche bommen-
werpers den tunnel kwamen bombardeeren.
Zoodra wij de kans zagen, namen we den tram
naar Schelle waar onze dépót was. Zooals het ge-
woonlijk is: weerom een samenkomst van vroe-
gere makkers, elkander de hand drukkend en over
den oorlog sprekend, 't liedje van den dag. Daar
eenige dagen "gelegen" te hebben, kregen wij be-
vel achteruit te trekken. Het was al wat de klok
sloeg: achteruit. Doch viel ons dit niet nuchteÍ op
de maag, daar ons regim€nt bestond uit soldaten
zonder wapens. Op den dag der overgave lagen
wij in LefÍnge. Om 4 uur 's morgens werden wij
gewekt met de blijde tijding datde Koning en zUn
leger capituleerden. Ons eerste gedacht wasr naar
huis. Maar hoe? We blevel ginder met drie man
van deze streek tot 's anderdaags, dan zouden wij
het maar te voet aflappen. Zoo gezegd, zoo ge-
daan! 's Morgens vroeg ftokken wij af...gansch



den dag gegaan ... 's avonds bij een boer in de
schuur gaan slapen. Den volgenden dag vroeg op
om maar spoedig 't huis te zijn. Gansch den dag
gegaan totdat wij in Sleidinge aankwamen waar
wij door den mof werden opgehouden en in een
kerk werden opgesloten: "Gevangen man en naar
Duitschland" zegde ik tegen mijn kameraden. Het
weenen stond bij ons dichter dan het lachen. Na
een halfuur rust. moesten wij. in rang. per vier. en
dan weer te voet naar Lokeren. Welk eene ver-
schrikkelijke marsch van's morgens zeven tot's
nachts een uur. immer verder. zonder eten noch
drinken! Van daar naar Moerbeke-Waas, om dan
op een kolenboot gestompt te worden. Zooals
haringen in een kistje. Vooraleer op den boot t€
stappen, kregen we de kans vier brooden eneenige
worsten te ratsen, om dat inwendig geknor te
kalmeeren. Zoo werden er vier schepen vol ge-
stompt met die aÍme stumpers die hun vaderland
hadden verdedigd. Drie dagen en drienachten heb-
ben wij daarop gezeten, met drinken uit Rijn en
vermorzeld brood. Zwaí als negers kwamen wij
in Wezel, de eerste stad van dat groote Duitsche
Rijk aan. Daarmoesten wij den eersten nacht, met
duizenden soldaten, onder den blooten hemel sla-
pen en weerom de schrik voor de Tommies die
hier kwamen bombardeeren. 's Anderendaags wer-
den wl in beestenwagens gestoken om in het kamp
van Coelitz te b€landen. Hier veíoelden wij eene
maaad, bijna zonder eten. De twee eerste dagen
had ik geen honger, zoo'n smerig eten, maar den
derden dag vloog ik er al net in ofhet rij stpap \À/as.
Het schoone in dit kamp was de WC.: een diep
kot gegraven en een paar houten er over zoo za-
ten de verdedigers in 't aanschijn der menschen.
Na een volle maand bitterlijden in het kamp, moes-
len we den boer op. 'Daar zal het loch beler Tijn
dan hier in het kamp" zegden wij tegen elkander
"Wij zullen erwel moetenwerken maar beter eten
zullen wij erook krijgen". Weer gehoopt op beter.
Met een dertigtal soldat€n moesten wij per trein
naarhet dorp, Martin-Waldau in Neder-Silezie. 's
Zondags werd een ofmeer soldaten bij zijn boer
gebracht. Ik had het geluk, met mijn vriend Jaak,
bij denzelfden boer te mogen werken. Eerst moes-
ten die dertig soldaten, allen, in een zaal gaan sla-
pen, achter slot en grendel. 's Morgens om 6 uur
aufstehen. Dan werden wij door twee Duitsche
buÍgers, ieder naaÍ zUn boer gebmcht en 's avonds

w€er door die gasten afgehaald en zoo dag in dag
uit- Onze slaapkamer was primitief: de vensters
afgespannen met pindraad, de een€ stroozak te-
gen den anderen, een of2 emmels en overbevolkt
met groote en kleine luiz€n. H€t eerste dat we de-
den als we's avonds binnenkwamen was de kleed-
eren uitdoen en aan't luizen vangen. Het ging te-
gen een op: wie er het meeste kon knippen. Ikweet
nog dat €en soldaat op een avond 120 er had ge-
vangen. Zoo was dat alle dagen. Op een Zondag
werden wij naaÍ boer Jans gebracht om te gaan
werken. Zoodra wij daarkwamen. moesten wij zijn
auto poetsen, daarna de paarden voecleren en
kuischen. We hadden altwee uren gewerkt eerwe
iets te verorb€ren kegen. Ik zegde al seffens te-
gen Jaaki "lk denk dat wij weer €en beest getrof-
fen hebben". Zooals het w€l waar was ook. 's
Morgens kegen wij een schepsel botermelk zon-
der suiker en zonder zout en drie ongeschild€ pa-
tatten. Volgens gewoonten gaat de knecht bij den
nieuwen boer alles eens afzien; alles ging goed
totdat wij in het kiekenhok kwamen, daar werden
we spoedig uit verdr€ven uit schrik voor de eie-
ren, maar die hebben wij er nog al verschillende
getild. Zulk€ slechte boeren zitten hier uren in den
ronde niet: nooit geno€g werken, weinig en slecht
eten. Zoo hebben wij daar zes maanden doorge-
bracht. Toen moesten we daar vertrekÏen en wer-
den we terug naar het kamp gezonden. Voor hoe-
lang? Daar wederom 6 weken bitter lijden, kwam
er tijding dat wij moesten inpakken. Waarheen?
Een ganschen dag lieten die moffen ons in de bit-
terste koude buiten staan, tot dat wij tegen den
avond, allemaal in Íangen van viet het kamp moes-
ten verlaten, Het ging naar den trein. Beter ge-
zegdr met 50 man in €en beestenwagen, doch nie-
mandwist waaÍheen. Zoo hebben wij, twee dagen
en twee nachten, in den trein gezeten, halfbevro-
ren van de koude Den laatsten morgen hoorden
wij in een station dat er Vlaam sch gesproken werd;
dadelijk werd ergevraagd waar we ons bevonden;
het antwoord was uitstekend. De moed begon bij
ons steeds te verhoogen zoodat er al een enkele
begon te zingen ondanks de bittere koude. Tegen
den avond kwamen we eindelijk te Antwerpen aán,
waar een zee van volk ons verwelkomde. Van daar
nam ieder den tram naar ztn streek om zoo spoe-
digmogelijk tehuis te zijn. Het is alzoo dat ik na 8
maanden lijden op l0 Januari om elfuur 's nachts
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thuis gekomen ben, waar ze mij al zoolang met
ongeduld verwacht hebben.

21. De oorlogsburgemeester (Frans Willemse)
Toen deze wr€€de wereldoorlog begon, was
ondergete€kende, Schepen in den gemeenterMd
te Poppel, doch toen de Duitsche verordening in
| 94 I de zestigjarige gemeente-ambtenaren afdank-
ten, was hij, normaal, de aangewezen persoon en
doorde Belgische Overheid verplicht op te schui-
ven en den burgemeesterszetel tijdelijk in te ne-
men. Ovezware taak! Zoo schrijft deze dd. bur-
gemeester in zijn verklaring: "Staatszin en burger-
zin hebben mij geleid; noch vleierij noch tegen-
werking zouden mij wederhouden. Ik had eene
zware taak te vervullen. Ik was een onpaÍijdige,
nergens aangesloten, heel simpel, een landbouwer.
Zooveel te moeilijkerwas het voormij. Veel werk
kreeg ik te verduren met al die opeischi.gen van
vleesch, granen, aardappelen, fi etsen, werkfu igen,
paarden en zelfs van jonge mannen. Hetwas voor
mij eene zoo moeilijke zaak om reden dat ik een
"Witte" was. Ik was van dien kant zeer sterk en
zoo maaken andersdenkenden het mij moeilijker
Orn te beginnen was daar de woningnood, de
bedeeling der velobanden, de vleeschlevenng. Ik
had steeds het grootste medelijden met de kleine
boeren. De leveringen van rogge en tarwe hebben
mij veel werk gevraagd: dat ging in 4l-42 per
hectare hetzelfde gewicht, en dat was verkeerd om
reden dat er bij ons een groot verschil in de gron-
den besraal. Toen heb ik eene Landbouwcommissie
gesticht en met die mannen heel de gemeente,
honderde akkers overschreden en eene eerlijke
schatting gedaan. En dat was met de aardappelen
hetzelfde, doch nog veel erger. In 1943 was het
zoo erg dat men dagelijks conhole en huiszoeking
kreeg en van de boeren die met hun gewicht ach-
terbleven. haalden de Duitschers eenigen. in eene
gemeente van het Airondissement, op en werden
opgesloten in het gevang. Van onze gemeente Pop-
pel werden er ook twee opgesloten, maar daar ik
met die zaak niet akkoord ging, geen dag later of
ikwas reeds te Mechelen op de Aardappelcentrale
en zegde dat onze gemeente al goed geleverd had.
Daarop vroegen ze dal onze gemeenle nog eenige
honderden kilos zou leveren als losprij s van de twee
opgesloten€n. Toen had ik gauw een paar honderd
kilogram verstuurd en een dag later waren onze

boerkens vrij. Ook in 1943 hebben onze boeren
veel schrik en angst uitgestaan ter oorzake van die
groote bo€ten en stmffen die thuis gestuurd wer-
den: het was omfent een millioen- De re€ltplannen
van d€ g€strafte boerkens werden medegenomen
naar Antwerpen bij de Ortskommandantur en daar
uitleg gedaan. Die uitleg had wel 2 uren geduurd
want er warcn 53 gestraften, en op het laatste had
ik ze allen vrij van de boeten. En nog erger was
voor mij de tewerkstelling naar Duitschland. Dat
heeft veel werk en last gevraagd, te veel om te
melden. Dat was maarnaarTumhout en dan weer
naar Antwerpen, van dag tot dag, en ik haalde eer
van mijn werk. En dan die goede, behulpzame se-
cretaris die mij zoo hielp. Dat was voor ml een
groot genoegen, want anders had ik het niet te
boven gekomen. Datwas altijd maar: "Frans, daar
is wederom een kans, als ge durft, er is wederom
eenjongeling venast en zit in de Begijnenstraat".
De secretaris wederom een valsch teeltplan gereed
gemaak, als Frans maar durft echt verklaren! Maar
Frans durft altijd: het was zelfs meer dan een keer
geb€urd dat op het Bevolkingsregister, een broe-
der van den opgeeischte, dood werd verklaard, en
dan daarmede naar Antwerpen. Het is mij altijd
gelukt de jongemannen los le kri jgen uit de
Begijnenstraat te Antwerpen- En dan de Arbeids-
centrale te Tumhout, Ook geen kleinigheid! Doch
wU mogen fier zijn eene gemeente te bewonen,
waarzoo weinig, bijna geen enkel, in Duitschland
of in andere vreemde landen moesten w€rken. De
eenigste gemeente uit het Arrondissement Tum-
hout. Ook in 1943 hebben zij onze landbouwers
hard gedwongen hout aan te voeren. Groote boe-
ren en kleine boeren, ieder die een paard had,
moesten mastenhout aanvoeren voor een zeer klein
dagloon en werden gedwongen anders hun paard
af te geven. Hetjaar 1944 was ook zwa Í Mn ge-
beuÍenissen. ln 't begin van 't jaar werden de
Duitschers alle dagen lastiger: zij werden op alle
fronten teruggedrongen. Wij hadden vele Duitsche
inkwartieringen. Bij mij verbleven herhaaldelijk
ondergrondschen en parachutisten. Begin October
is voor mij z€er zwaar g€weest: paarden en wa-
gens die zij bemachten konden, werden mede-
genomen. Maar met den terugtocht van de
Duitschers was het voor mij onverdraaglijk gewoÍ-
den: wij sloten het gemeentehuis. Het was immers
maar om fietsen, dan weerom paarden en wagens.
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Er ging geen minuut voorbij of ik was met schrik
en onrust! dag ofnacht. Dan was het weer: "Daar
is een tram met schietvoorraad die afgedragen moet
worden. Frans, jongen, gauw weg want de
Duitschers zijn wederom op ronde; zij moeten
paarden en voerlieden hebben." Frans wederom
de velden in en dat was zoo maar dag en nacht, en
als ik dan wederom met schrik tehuis was, moest
ik eenweinig eten metonrusten danzei de vrouw:
"Frans, daar zijn wederom twee Duitschers aan de
voordeur, rap weg." Frans, wederom de velden
in. Dat heeft ongeveer 3 à 4 weken geduurd: al-
tijd, dag en nacht, verborgen moetenblijven. Toen
kwam de bevrijding en ook het einde van mijn
zwaar oodogsambt.

22. Het gemeentesecretariaat tijdens het
zware oorlogsgebeuren (Jos verheyen)
Phase D was opgeroepen en daarmede waren er
70 jongens onzer gemeente gemobiliseerd. Plak-
brieven werden uitgehangen: ieder soldaat tusschen
l7 en 35 jaar; en zoo veÍtrokken er nog een veer-
tigtal. Keuring te Tumhout op 9 Mei 1940 voor
de klas van 1941. Er diende enkel gewerkt voor
de oorlogsinspanning. De zegels kwamen toe. De
wegen versperd, boomen omgezaagd, burgerwacht
ingesteld, zandzakken gevuld, kunstschalten ver-
borgen. Proeven van lichtdemping gedaan. Onder-
richtingen, geheime dossiers, armbanden,
mobilisatieboekjes werden toegestuurd en alles was
dringend, zeer dringend. Wij hadden geen tijd tot
nadenken. Om het uur nieuwe berichten. En tochl
Op ll Mei, na een bombardement van zeven
Duitsche vliegers op het dorp, was het één puin-
hoop van de kerk tot en met het gemeentehuis:
geen pan meer op de daken, geen glas meer in de
ramen. Toen moest ik reeds 6 overlijdens in den
Burgerlijken Stand noteeren. Alles lag stil: 't dorp
verlaten. Het leek wel ofhet einde van de wereld
nakend was. Op l3 Mei moesten we verschijnen
voordennieuwen regeerder. 't Waren gÍ!zen zoo-
als we 22jaar terug nog hadden gekend, maar dlt-
maal zonder pinhelm. Zij waren geen vreemden
dus. Nieuwe onderrichtingen, nieuwe besluiten,
nieuwe werkmethoden; maar alles in 't Duitsch.
Het viel niet mee, doch men geraakt aan alles ge-
woon en onze leuze was: "A la gueÍe comme à la
guene". Hetwerk stond nu regelmatig onder con-
trole van een Duitsche bediende en hoe serust-

stellend ditookwel lijken mag, was ik er toch niet
erg mee gevleid. Gansch het Belgisch bestuur
scheen wel ontredderdr ministers, gouvemeurs,
a[ondissementscommissarissen waren gevlucht.
Postcheckdienst! Wij waren aangewezen op
geldleeningen. De bedienden, onderwijzers, enz.
moesten door ons betaald worden. En dan de
zegelbedeeling, de rantsoeneering! Dit alles
vereischte een zware boekhouding. Verordeningen,
paardenmonstering, bewaking van't telefoonnet,
inlevering der wapens, telling der auto's en mo-
to's, levering van granen, vleesch ... 't Was niet
om bij te houden: 't gaf den indruk dat de
Duitschers ons ook wilden motoriseeren! Poppel
werd die slechte gemeente. 'k Moest bij den
Ortskommandant komen te Turnhout
(DrOppermann) op 't kasteel: "Zoo de gemeente
niet beter leverde, zou hij mij buitensmijten ofnaar
Duitschland sturen". We kregen ook inkwartiering
van 160 soldaten met 180 paarden en wagens en
dit in het dorp bij de burgers van Augustus 40 tot
Maaft 1947. De gemeente moest aan 't leveren:
potten en pann€n, dekens en Iakens, honderde cou-
vens en al her mogelijke gerief. Ceen dag ging er
voorbij ofwe kegen nieuwe orders; we waren het
spel voort gewoon. De gestapo op bezoek! Fijn
uitg€streken, glad geschoren, kwam hij mij vooÍ
ofer iets vrouwelijks in zijn wezen lag. Zeer be-
leefd, voorkomend, boog hij licht naar mij toe ...
en: "Mag ik U een cigaret aanbieden?" Hij wilde
een grenspas voor Holland, kwam van Brussel,had
familie in Tilburg, hij had vemomen dat dit langs
Poppel gemakkelijk ging, dat er langs hier velen
geholpen werden, en dat men hier wel iets meer
durfde dan op een ander. Ik wees hem op de strenge
Duitsche onderrichtingen en wanneeÍ men dle
volgde dat dan niemand hoefde bang te zijn.
"Dienst is dienst, 'k kon spijtig genoeg Mijnheer
niet helpen". 't Was diezelfde die acht dagen te
voren J.Appels had opgepikt en naar Buchenwald
verzonden. OokTirentijn, Claes, Lens en Bonbon,
allen controlews van de ravitaileering die te Pop-
pel werkzaam waren, maaÍ echte vaderlanders ble-
ven, werden doordenzelfden gestapoman vanhun
echtgenoote en kinderen weggerukt. Allen wer-
den in Duitsche folterkampen vermoord en stier-
ven de heldendood na de grootste ontberingen te
hebben doorstaan. Diep buig ik voor deze helden,
ook de gansche gemeente is aan dezejongens den
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diepsten eerbied verschuldigd. Slechts van contro-
leur Claes vemamen we hoe deze aan zijn einde
gekomen is. Goede vriend. ik zie U nog bij mij op
het secretariaat, gij wist zoo smakelijk te vertel-
len over dien unterstumfuehrer. Wie zou toen heb-
ben vermoed dat ze u zouden hebben opgeladen,
veÍvoerd naar een concentratiekamp om van daar
vewoerd te worden in een beestenwagen, gij van
onder, plat op den wagen uitgestekt en boven u
nog 12 andere kameraden en zoo gansch den wa-
gen vol, en dat ge zoo zoudt moeten omkomen ...
gestikt. Gij waart de fiere zoon van een Belgisch
kapitein. Om u treuren eene goede vrouw en uwe
lieve kinderen die het zware leed te dragen heb-
ben. De tijd ging verder... De jongens der klassen
1920-1921 moesten naaÍ Duitschland. Als wild
werden zij opgejaagd. Zij kwamen om raad. Wij
hebben er velen geholpen; zelfs het onmogelijke
werd gedaan om toch te redden wat er te redden
was: 'k ben zelfs zoover gegaan dat in een gezin
van 6 kinderen ik er 4 deed verdwijnen uit de re-
giste$ om den zoon te redden die reeds opgeslo-
ten was in de Begijnenstraat te Antwerpen om ver-
voerd te worden naar Duitschland. De jongen is
thuis gekomen. En dan de onderduikers ! Er waren
vele onderduikem en 'k had veel gedskeerd en ik
snakte naar het einde var den oorlog. Steeds werd
ik nog lastig gevallen om valsche werkbewlzen,
om legitiematiekaarten, valsche passen voor de
onderduikers. Marcel neem het mij niet ten kwade:
gij ook waart op 1 Augustus 1 9,14 door de Duiísche
SS en gestapo gezocht, gij hebt u toen gewrcngen
door het dak en u verstopt in den appelboom ter-
wij I de nazibeulen uw vader meesleurden; gij moest
u verschuilen, maar uw valsch pas hadden ze mede.
Toen heb ik ook geleden want ik was geen uur
gerust. Ook Dr.Aussems hield ik hier zonder wet-
tig verblijf en ofhij een vaderlarder was daar zou-
den u de spionnen meer over kunnen vertellen. Ik
kar u vertellen dat zijn schoonzoon, Minister van
SteenbergeÍr, te Londen was. Dat zegt u misschien
iets? Wij zagen stilaan het einde van den oorlog
naderen en toch duurde het lang, te lang, want ik
leefde niet meer gerust en ook thuis woog de last
zwaaÍ na het afsterven van mijne onmisbare
echtgenoote. De laatste maaad legde ik alle werk
stil: sloot mijn registers weg en verhuisde met mijn
gezin naar de bosschen in de eenzaamheid en dook
zelfook onder. Doch we hadden geen geluk: ook

dit gedeelte moest den laatsten dag ontruimen voor
beschieting. Ik trok met mijn zeven kinderen naar
mijn woning in 't dorp. Daar gingen we in den
kelder Op 4 October I 944 te elfuren in den voor-
middag toen reeds de eeGte gaten in den kerkto-
ren waren geschoten, werd er bij mij op de deur
gebonsd: Duitsche soldaten, 2 Ss-mamen met de
wapens schietens gereed, namen mij mede. Ik werd
van mijne kindercn weggehaald waarmee ik alleen
in den kelder zat en 'k moest binnen het halfuur 5
fietsen bezorgen, zooniet werd ik n€€rgeschoten
en zoo er iets in 't dorp gebeurde zouden zij met
mij negen anderen oogenblikkelijk neerkogelen en
't dorp in bland steken. 'k Heb mij driemaal op
den grcnd gesmeten voor opeNpattende obussen
en heb bij goede menschen de fietsen gekegen.
Dit waren de laatste orders der Duitschers. 'k Vond
mijne kinderen weenende terug in den kelder Sa-
men hebben we dan nog een uur gewacht, in ge-
bed voor ons behoud, en toen hebben wij de eer-
ste Engelschen ontmoet. Soldaten van den Polar-
Bear, ik heb u de hand g€druld en 'k heb geweend,
tranen geweend, omdat gij de verlossing bÉcht!

23. De kabelwacht (Adriaan Dekkers)
Poppel, ons rustig gelegen grensdorp heeft ook
geleden onder de gruwelen van den vijand. Reeds
in 1940 bij den inval, vi€l de eerste ramp ons op 't
lijf: ons gezin werd uitÊengerukt, en na egn 14.
daagsche vlucht, uit Frarkrijk weergek€erd, vond
ik Gode zij dank, wouw en kinderen behouden
terug. Verder verliepen de oorlogsjaren in hoe-
bele omstandigheden die ten zee$te verergerden
toen in 1943 wij verplicht weÍden het werk in
Holland neer te leggen om in Duitschland te gaan
werken. Alle pogingen tot vrijstelling bleven lÍuch-
teloos: ik was dus voortvluchtig en bleefhet ge-
durende twee jaren. Onde.tusschen was de groote
kabel gelegd die op een kleinen meter diepte door
den grond loopt en de lijn vormt Holland-België-
Frankijk. Deze kabel passeert ons dorp langs de
baan: Tilburg-Tumhout. Deze kabel weÍd op
Duitsch bevel door burgers aangelegd; op regel-
matige afstarden werd een put geruimen tijd open
gelaten om er, mijns dunkens, de verbindi[gs-
werken te verichten. De volksmond nochtans be-
weerde dat deze putten werden gewld met spring-
s0offen en daar er ook juist zich een put bevoÍrd op
den Boulevard, zoo beweerden de mensch€n dat
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moest ooit de Duitschergaan loopen, heeldeBou-
levard alsdan in de lucht zou vliegen. Zooals op
meerdere plaatsen het geval was, venichtte de
Witte Brigade hier in den omtrek reusachtig werk:
in de omgeving van Tilburg werd deze kabel me-
nigmaal doorgeknipt en de bevolking die er de
wacht moest optrekken had het hard te verduren.
Allerlei geruchten deden de ronde, doch niets deed
verÍnoeden dat het hier zoo'n vaart zou nemen. Ik
had mij nochtans misrckend: zekeren herfstavond
van mijn werk weergekeerd, merkte ik al dadelijk
dat er iets ernstigs aan de hand was; de Witten
hadden den kabel doorsneden en het bevel weÍd
afgekondigd dat er elken nacht 20 personen de
wacht moesten optrekken om hem tebewaken. De
straf die op de gemeente werd gedrukt zou er de
ergste gevolgen van dragen indien zulks zich nog
voordeed. Er moest op dit oogenblik dus, zonder
meer, den mof in de hand worden gewerkt. Het
wacht-op-trekken vond ik minder belangrijk: dit
was immers voor de jongeren, zoo dacht ik, en
toch had ik een zekere vrees daar ik overtuigdwas
dat er onder de wachters vele Witten waren (rrE
zich door den mofniet om den tuin lieten leiden.
Slapeloos bracht ik de twee eerste nachten door
die nochtans kalm enmstig verliepen. Den volgen-
den morgen werd er op de deur geklopt, een bode
trad binnen zeggende: "Dezen nacht te 12 uur,
kabelwachtaan paal l2-13", gafdan een briele en
venrok. Ik huiverde van schrik. Wat! ik! Voort-
vluchtige, zonder papieren en de wacht optrek-
ken!? Sabotagel Contolel Dit deed mijn hart sid-
deren. Aarzelend verliepdedag. Ik begaf mij vroeg
te bed om te l2 uur op post te zijn. Het was 11.30
uur toen ik ontwaakt€. Het weder was guur, pik-
donker en doodstil. Bevend van schrik begaf ik
mij naarmijn post in de richting van Weelde: pas-
seerde de kerk en groette in stilte. Enkele passen
verder hoorde ik voetstappen en eene brutale stem
riep: Halt! Halt! Wie daar! Ik schrok doch riep
kotdaat: "Kabelwacht". Ik toonde alsdan mr;n
brie{e en vervolgde mijn weg. Na een krlometer
afstand te hebben afgelegd, werd ik gerust gesteld I
zekeren vriend Frans die van de wacht huiswaarts
keerde en te kennen gaf dat mijn maat Jan reeds
met ongeduld stond te wachten. Opgebeurd
wenschte ik Frans goeden nacht en versnelde mij-
nen weg. Het was inderdaad alzoo! Jan kwam mij
reeds tesemoet. Hier werd alle liefen leed uiteen-

gezet: het was immers een oud-schoolkamemad
en dit gaf stof om veel te praten. Wij wandelden
dan in druk gesprek terug in de richting Poppel en
op rÍacht houden werd niet veel meer gedacht ...
Plots hielden wij stil, wij hoorden voetstappen en
gesprck. Nogmaals stil geluisterd stelden wij ons
gerust: het moesten ongetwijfeld de wachters zijn
die den vorigen kilometerpaal bewaakten. Wij
waren nieuwsgierig wie hetzouden zijn en gingen
op hen aan. Bij elkaar genomen merkten wij aan-
stonds dat het Fons en JeÍke waren. Fons een ke-
rel. van alle markten thuis en Jefke. een oud-sol-
daat waarmede ik gediend had. Onder het rooken
van een cigaret werd hier heel wat uiteengedaan:
Jefke vroeg zich af wat er zou gebeuren moesten
ze op dit oogenblik sabotage plegen; mijn maat
Jan gafgeen antwoord dat hij er zijn handniet om
verdraaide, wantalzie ik datzeaan den ganggaan
dan ga ik er nog niet op af. Jan was dus een ge-
ruste ziel en ik bedank nogmaals de overheid die
mij zulken maat gaf. Nu viel Fons in de rede: hij
vroeg ofdit spelletje lang zou duÍen en merkte op
dat er een groot verschil bestond in 't aanduiden
der pe$onen met de wacht gelast. Zoo ging ons
gesprek: er kwam een beetje bloeddruk bij en we
geraakÍen nietuitgepraat. Wij hadden, elk metzijn
maat, nog eens op en neeÍ gewandeld en zijn dan
in den vroegen morgen, te 6 uur, huiswaarts ge-
keerd.

24, De ondervinding van een politiek gevan-
getre (Yvonne Abeele)
Het was November 1940. Reeds enkele maanden
werden we door den vrjand verdrukt. Stilaan kwa-
men krijgsgevangenen, Belgen en Franschen, die
uit de kampen waren ontsnapt. Afgetrokken en
vermagerd zagen zij er uit, ook erg vermoeid. De
meesten legden grote afstanden te voet af zoodat
ze erg gewond waren aan de voeten. M€t dit alles
te zien en daar mijn man in l9l4-18, op dezelfde
wijze uit Duitschland ontsnapte, kwam het dat ik
gÍoote belangstelling voelde voor deze arme suk-
kelaars, en nam het besluit hen te helpen, overal
waar ik kon, ook op gevaar van mijn eigen leven.
In 't begin vlotte alles goed, zoodat er zich geen
moeilijkheden voordeden. Intusschen vlogen de
bommenwerpers van de R.A.F. regelmatig naar het
vijaadige Duitschland om er allerhande doelen te
bestoken, zoodat ook de piloten, die in de omge-
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vjng dooÍ den vijand getroffen werden, of een
noodlandig moesten maken, bij mij aanklopten. 't
Was daarmee dat ik in verbinding kwam met de
Hollandsche Organisatie en me nadien bij de
Belgische aansloot. Doch nu zou het niet lang meer
duren: talrijk waren de leden van het Verzet maar
nog talrijker waren de Cestapo's, feldgendarmen
en hun gemeene handlangers die alles in 't werk
stellen, om zooveel mogelijk geheime werken en
diensten op te lichten. Zoo kwam het dat ik door
vermad werd gevangen genomen. Het was den 9e
maaÍt 1944. 's Morgens al heel vroeg moest 1k me
in den auto van de GF.P, begeven; 't was voor het
helpen van geallieerde piloten dan werd ik eerst
naar Turnhoul overgebracht en in een
onder-aandsche cel opgesloten, daama werd ik naar
Antwerpen gevoerd, naar de Belgielei. Gedurende
het streng verhoorwelke er plaats had, hield ik me
dom, en zoo heb ikniemand verraden. Weermoest
ik verder vervoerd worden, nu naar de Begijnen-
straat waar ik 2 maanden moest blijven, tot op 2
Mei. Ik zat er opgesloten, eerst in een cel alleen.
Dat zou 3 à 4 weken duren. Nadien kwam ik in
cellen met meerdere vrouwen. Meemaien werd
ik in een kruisverhoor g€steld en niettegenstaande
de bedreigingen en mishandelingen die ik daar te
verduren had, heb ik volgehouden en niemand ver-
raden. Maar toch kwam de straf: ik werd veroor-
deeld op de Luftwaffe tot 3 jaar dwa.ngarbeid. Toen
sprak een Duitsche ad,tokaa1]. "Ziet ge den toe-
stand dezer vrouw" ídom). Zoo werd ik dan naar
St.Gilles te Brussel overgebracht. Wanneer ik ver-
oordeeld werd, waren wij met 6 personen waar-
onder 4 vrouwen, allen voor dezelfde zaak en het-
zelfde werk, dat we hadden verricht. Als ik u schrij f
over het leven in de cel, voel ik me telkens be-
nauwd als ik aan die benarde dagen terugdenk. [n
St.Gilles waren we met 4 in een cel, later met 5
vrouwen en 4 strooizakken. Ons eten bestond ge-
woonlijk uit droog brood, soep en pap die we
motocyclette-pap noemden. Werken mochten we
ernietsrwij moesten ons den heelen dagvervelen.
Het daglicht zagen wij op schaarsche wijze. AI-
leen het botsen van de moffenhielen, het ramme-
len van sleutels en het kÍetsen van oude grendels
drong tot ons door. Regelmatig kregen we nog
wat scheldwoorden te hooren, maar voor ons was
het zwijgen verplicht. Een keer per dag, als wij
niet gestraff waren, mochten we buiten, l0 minu-

ten lang; wij moest€n gaan op afstandvan 3 meter
van elkaar. Zoo ontmoette ik mijn€ vriendin, met
wie ik persoonlijk gewerkt had; ze poogde me iets
te doen verstaan, maar aan het scherpe controle-
oog van de bewakers kon ze ni€t ontsnappen en
werd z€ verwezen tot de donkere cel. Nogmaals
zou ze van cel moelen vemnderen en kwam juist
nevens mrj. Wat geluk! Na de wandelingen kon-
den wij telkens terug naar de koude, muffe cellen
waarde eentonigheidvan ons v€rdrukte l€ven ver-
der ging, afgezonderd van de wereld. Zwijgen
moeslen we. maar. elkander verstaan en begrlpen
konden ze ons niet beletten. Onze oogen spraken
soms boekdeelen; er werd op muren geschreven
en fusschen de celmuren met Morseteekens ge-
klopt en gesproken zoodat de gevangen€n toch
altijd in veóinding waren. Hoe de toestand in de
buitenwereld was, kwamen wij te weten door de
geheime telefoon en dat er iets zou gebeuen, za-
gen we wel aan de bewakerst ze waren zoo bang
en zenuwachtig dat ze het uittierden in boosheid
en brutaliteit. Begin September was het alarm: we
moesten ons vaardig maken en ons zaken meene-
men. Op hetbinnenplein gekomen, werden vr'e, na
een wachttld van eenige uren, in camions geduwd,
opeengeperst als visschen. Het waarheen lag nu
op ieders mond. Aan den trein gekomen, moesten
we niet meer vragen: "waarheen?" Het was nu
recht naar Duitschland. "lnstappen" brulden de
Duitschers en we werden met wapens bedreigd.
In de dierenwagens van den trein was juist het-
zelfde spel als in de camionsr opeengepakt als om
te stikken; er waren er reeds die begaven: uitge-
hongerd en ziek. De trein venrok. Zouden wenog
ooit ons duurbaar Vaderland, waarvoor we had-
den gestaan in de rijen van het veÍzet, terugzien?
In den volgenden nacht werd de trein gesaboteerd
door den machinist en den stoker van den trein
zelf. Zij waren leden van den weerstand. Nu was
de verlossing in 't zichtr 's anderendaags in den
namiddag kwamen we terug te Brussel in de Midi
waar we waren ingestapt in den vreeselijken hein,
maar nu war€n het leden van de WiÍe Bdgade en
van het Rood-kruis van België. Vrij! We waren
vrij! Dan gerst beseft men de ware beleek€nrs van
dit woordje! Gaan en zien wat wij wilden, voon-
gaan en blijven stáan, zelfs spr€ken als hetons be-
liefde na zoolang onder het brutale commando der
Duitschers sebukt te hebben. De Verbonqcncn
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rukten snel op; rond 5 uur zagen we de eercte tanks
komen aanrijden. Leve België! Leve de Verbond-
enen klonk het nu. We waren nu voor goed ont-
rukt aan de klauwenvan den dwingeland, die voor
de tweede maal ons vrije België kwam vertrap-
pen, ons tweemaal 4 jaar vrijheid ontnam en de
Belgen, zooveel mogelijk, deed tergen. Dan bleef
ik nog eenige w€ken te Brussel en te Antwerpen
daar het hier in Poppel nog ni€t vrij was. Op 7
October dan zou ik de familie en vrienden terug-
zien, voor goed nu. Moge de offers welke ik heb
gebracht, niet vruchteloos zijn want geen pen kan
beschiijven wat er is geleden voorde vrijheid van
ons Vaderland. Leve België!

25. De bevrijding is daar! (Frans Slegers)
Vrijdag I September 1944! Rek! TeklTek! Kijk
eens hoe laag die vliegers over den weg scheren!
Het zijn geall ieerden die de terugtrekkende
Duitschers bestoken. Aan de Heihuiskens kijgt de
autobus van Tilburg haar deel: verscheidene ge-
kwetsten; ze rijdt niet meer: tegevaarlijk. De scho-
len. pas een halven dag geopend. worden opnieuw
gesloten. 's Zondags klinkt het door de Eng€lsche
radio: Namen en Brussel zijn bevrijd en de gealli-
eerden rukken op naar Antwerpenl Van uit
Arendonk sijpelen ontstellende berichten door van
Duitsche gruwelen aan de grens en 's Maandags
's morgens, hangt aan de melkerij het laconische
bedcht van den weerstand: werkzaamheden neer-
leggen! De bevrijding nadeÍ .. . Over den weg snor-
ren dichte rijen auto's met het Henenvolk in de
richting van de Heimat. In alle haast worden pak-
jes gemaakt, spaarboekjes ergens in den grond ge-
stopt, polissen vah de verzekering tegen brand op
zak gestoken en den boeropgevlucht, een eind van
de groote baan want ge kunt nooit weten met die
terugtrel4<end€ Duitschers.'s Nachts geweldige
ontploffingen: de DuitscheN laten het vliegveld van
Gilze-Rijen springen. "Morgen zien we toch wel
Engelsche" klappertandt Nelis tegen Fons in het
midden van den nacht, als ze, opgeschrikt door
het lawaai, even buiten staan. Maar's anderen-
daags is het ijselijk stil. Geen Engelschen, maar
ook geen Duitschers meer. Ja toch, gindernog een
paar te voet. Waar moeten die naartoe? We zitten
toch ingesloten? Want Breda is al bevrijd en Ror
terdambijna! Of leven wij misschien inniemands-
land? Neen, we ziften nog met de moffen! Blijk-

baar eerst v€rward, evenals wij, door de valsche
berichten over Breda, hebben ze zich, na eenige
dagen herpakt €n gaat het terug naaÍ hel fiont, in
Geel, zegt men: met auto's, vrachtwagens, karren
en paarden, kruiwagens, fietsen en trotinetten, ja,
met alles dat maar bolt en een ransel dragen kan.
Dagen lang trekt de Hermann-
Góringdivisie...Werken wondt erniet meer gedaan.
Paarden zijn er nret meer. De fietsen zijn al lang
door de kameraden meegenomen. De mannen slen-
teren rond door de velden, ofhouden hier en daar
een praatje. Voor den honderdsten keer vertellen
ze hetzelfde: "Haben sie nicht zu arbeiten?" vraagt
wel eens een jaloersche F.its. Op 't Hollandsch
Bedafis erechter nog elect.iciteit. Wij gaans eens
luisteren... "Geallieerde tanksstroomenTumhout
binnen" aldus Londen op 24 September. Fluiste-
rend wordt het voortvertelt "Ze komen! Ze na-
deren! Eer'tweerZondagiszullenzeerwelzijnl"
Duilschers die van'l fionr komen veíellen in ver-
trouwen van hevige gevechten in Postel en in
Reusel. Er wordt weer jacht gemaakt op wagens
en paarden want er moet munitie vervoerd wor-
den. Eenheelen tram, midden in'tdorp, moet m€n
lossen. Het wordt een kootsig gaan en komen van
soldaten, SS en andere. Op Zondag I October
begint weerdejacht op de weerbare mannen. Put-
ten en loopgraven moeten gemaakt worden. Met
de spade op den schouder marcheereh er naar " 't
Schaaienl", wantrouwend van uit de beemden
nagegluurd door degenen die tijdig het hazenpad
gekozen hadden. Er wordt gedreigd met huizen in
brandsteken... En's anderen daags opnieuw, door
de Hegge, 't Kruiphol, de Pylakker... En als ze
Dinsdagmorgen weer op een hoepje bijeen staan
aan de Pastorij komt plots hetbericht: "Terug naar
huis!: Tommie komt!" Zou 't waar zijn? Ver kan
hij in ieder geval niet meer zijn. Gisteren brandde
het op verschillende plMtsen in de richting van
Baerle en Engelsche vliegtuigen cirkelden voort-
durend over de omgeving .. De Weeldsche steen-
weg moet ontruimen. "Binnen eine Stunde. Essen
mit nehmen". Het was te verwachten en toch klinkt
het als een donderslagl Binnen een uur! Datis dus
om 9 uur. Niemand heeft nog goesting omte eten:
zwart roggebrood met erzatskoffie. En weldra
trekken ze over den weg: een zieke vrouw steu-
nend op den arm van hulpvaardige buren, sleu-
rend met pakken, dekens op den rug, door den
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neersijpelenden regen. Vy'aar naartoe? Ze weten het
zelfniet. Voorloopig maa.van de groote baan weg
en dan maar op "goed valle het uit" naar Ae.le of
Overbroek. Zoo ver van t' dorp en den weg ge-
beurt toch niets! Op de Kleine Vond langs de Kooi-
pad staan kanonnen. Soldaten graven zich in. Hier
en daar uit het venster van een verdieping grijnst
een mitrailleuse. Gaat het dan toch emst worden
en gaat er toch nog gevochten worden in Poppel?
Gedurende den voormiddag blijft alles kalm. Het
weder wordt iets beter De miezerige regen heeft
opgehouden te vallen. Maar de lucht blijftbetrok-
ken. Van uit het karhuis bespieden we de bewe-
gingen van enkele Duitschersreen paa.in de loop-
gÉven; een langs den gevel van een huis ... slui-
pend. Plots geratel van een machinegeweer Het
neemt toe. Komt opzetten als een hevige regen-
vlaag. We vluchten haastig in den schuilkelder. Het
schijnt vlak bij te zijn. Kogels kletteren tegen den
gevel. Zijn ze daar? Zullen we nu seffens kakhi
zien in plaats van feldgrau? Een gansch uur duurt
het, dan neemt het af, ineens is het stil... De stout-
sten wagen zich na enkelen tijd buiten. Niets te
zien. Een angstige stilte hangt in de lucht. Haastig
wordt de kachel aangemaakt en die goesting heb-
ben drinken koffie. 't Doet deugd in die koude!
Ineens beginnen de kanonnen te donderen. Ieder-
een zoekt dekking in schuilkelder of stal. Het
g€dreun neemt toe; de losbrandingen volgen el-
kaar sneller op, zonder tusschenpoozen. De pro-
jectielen suizen over ons. Naar Weelde? Of waar
naartoe? Hoor! Schieten de andeÍen niet terug? Ik
weet het niet. Het is een gekraak zonder ophou-
den. Toch komt er een pauze. Worden ze moe?
We gaan eens piepen!... Werkelijk, de anderen
schi€ten terug. Ze zijn in de nabijheid want we zien
de uitwerkselen van hun geschutr een grool gal. in
den kerktoren, openingen in verschillende daken.
En hier korteÍ bij ons: de hoogspanning stuk en
een paal van de electrische leiding middendoor
Nog dichter bijr h{ee dakpannen aan stukk€n en
een venstenuituitr datis aloorlogsschade. En dan
b€gint het opnieuw, een gedonder, zonder ophou-
den, geheel den donkeren nacht door. Met de
morgenklaarte keeÍt ook de Íust weer. We wagen
ons een eind buiten: een b€klemmende stilte. Pre-
cies ofde lucht electrisch geladen is ofer een ge-
weldige storm dreigt die elk oogenblik kan losbar-
sten. Een gerammel op den steenweg; het houdt

stil. Voorzichtige gestalten sluipen overden Kooi-
pad, dekking zoekend tegen achterbouwen en
strooimijten. Zouden het ...? Jal 't zïn Engelschenl
Kijk maar hoe voorzichtig ze zijn en hoe eigenaar-
dig ze doen. We willen binnenloopen en de ande-
ren het blijde nieuws verkonden, maar ... Pang!
...Pang!...Lichamen vallen; tanks rammelen terug
naar Weelde en langs den Kooipad walmt een dich-
ten rook op. Hout en st oomijten staan in brand!
Of is het iets anders? En dan begint het weer: het
venijnig gefluit door de lucht, het knallend klap-
pen van ontploffende obussen, het kraken van
splinterend houtwerk, het gekletter van vallende
pannen en het rinkelen van glaswerk. De venaste
patrouille heeft blij kbaar de artillerie verwittigd dat
Poppelnog niet zuiver is. De Duitschers antwoor-
den niet meer Gedurende de nanacht zijn de ka-
nonnen spoorloos verdwenen. Nu en dan komt er
een oogenblik rust, voldoende om het slagveld eens
te overschouwen. Meer en meer gehavende hui-
zen. De toren heeft zwaar geleden. We kunnen er
dwars doorheen kijken. Rond een uur in den na-
middag bezwijkt hij en stort naar beneden ... Het
geschut vermindert, houdt op ...
In de verte gedommel alsofmen met zwaae trac-
toren aan 't ploegen is. Het geronk komt dichter
Nelis waagt zijn kop eens buiten: "Tanks"
schreeuwt hij naar binnen. Engelschen! Cinder
langs 't kÍuiphol! Kop terug binnen; 't kan nog
gevaarlijk worden. Maar in den schuilkelder be-
gint men zich op te winden. Is 't einde dan toch
nabij, komen ze toch eens onze bevrijders! Het
gebrom is vlakbij... Scherpeberzinereuk. De span-
ning wordt grooter ... De grond davert ... Geritsel
in de haag... Twee Iange kakhibeenen verschijnen
vooÍ den ingang van den schuilkelder. We roepen:
"Daar zijn ze!" We springen buiten en daar staat
hij voor ons: een Tommyl Een prachtkerel! Een
lachend gezicht onder de omgekeerde telloor; het
geweer in de hand: "Good day!" klinkt het en zijn
hand ligt in de onze. Hij is de eerste van over zee.
Sprakeloos staan we daar;we weten niet wat zeg-
gen, neen, kunnen niets zeggen. Zooveel gedach-
ten flitsen ons door den geest. We zij n bevrij d ! Geen
Duitschers meer! We zijn vrijlAls een naredroom
zal het voorbij zijn: honger en kou, onrust, onze-
kerheid, gestapo, dwingelandij !Vrijheid ! Kijk daar
zijn ernog..., en nog ... en nogl...En dat zijn tanks.
Hé wat gek machiende komt daar aangepuft?A}l!
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noemt men dat eenjeep! Op een ommezien slaat
heel de weívol Tommy's In dichte rijen komen
ze aangedrumd, achter de tanks, uit het Kruiphol,
door heggen en kanten, over grachten en plat-
gereden prikkeldraad. door beetenvelden en wei-
den. Worden ze daarachter ergens uit den grond
gestampt? Het is ongeveer2.30 uur. De bevelheb
berwenkt de eerste aangekomenen rukken verder
op, achter de tanks, den Di jk in. . ,
"Zoem!Bom!Krak!..." Wat is dat? Al de Tommy's
Iaten zich vallen. "Boches" fluisteren ze. Hoor,
weer een! Krak! Een perenboom knapt aÍl Oei!
De Duitschers hebben hun kanonnen op de Klei-
nen Vond g€richt. Ze spuwen dood en v€mieling.
God is 't dan nog niet gedaan? Boem! Weer een!
... het schop omverl Hals oveÍ kop tuimelen we
den schuilkelderin, volangst en schrik. Enwij die
meenden dat 't gedaar was ... Als het eindelijk
ophoudt begint het al donker te worden. De aan-
stee staat vol trechters van ingeslagen obussen.
Het huis van onzen buurman heeft verschillende
voltreffers gehad. Doch gelukkig zijn er geen
dooden Achter den tuin is 't een geweldig druk
verkeer, van de Hegge naar den Dijk en omge-
keerd: tanks en jeeps naar den Dijk; roode-kruis-
wagens in beide richtingen. Een roode gloed stijgt
omhoog. Brand in 't dorp! Daar ook! Ginder nog
op eenplaatsl Spookachtige schimmen loopen heen
en weer in hgt duister Nu begint de omgeving te
gelijken op het beeld dat we ons altijd gevormd
hebben over den oorlog. Brandende huizen ! Vluch-
tende menschen! Bulderende kanonnen! Soldaten
die vallen op het slagveld! Roode-kruiswagens en
tanks aan den eenen kant, moord en brald, aan
den anderen kant, hulp aan de lijdende slachtof-
fers-'tErgste zalwelvoorbij zijn. Ze zullen al wel
in Tilburg zitten! Zoo breekt Wies plors de stilte.
Vluchtelingen uit den Ovelaer komen aan. De
Duitschers beschietennu die plaats. Zoojuist werd
nog een soldaat gedood, weet Liza. Ze zljí zich
volop aan 't ingraven! Aan 't ingtayen? ZiÍlen ze
dan nog niet in Goirle? Zwijgend zoekt ieder zich
een plaatsje voor den nacht in den schuilk€lderof
elders. We zijn bevrijd, hier in 't dorp tenminste.
Maar verderop? Het kanongebulder begint weer.
Het snelle Engelsche gekletter, het trage doffe
Duitsche gebrom. We zijn bevrijd. Maar anders dan
wij ons de bevrijding hadden voorgesteld. En hoe
zal het in't dorp gesteld zijn? Maar kom! Morgen

rukken ze verder op. Dan vieren we feest,juichen
onze bevrijders toe en steken de vlaggen uit- Alle
leed zal dan vergeten zijn ... Als we trachten in te
dutten brengen de kanonnen ons weer tot de wer-
kelijkleid terug ... Morgen zal 't echter voorbij
zrJn.

26. De bevrijding van Bedaf (Maria
Verwimp)
Dat de bevrijding komen zou wisten wij allen, maar
dat wij, hier op dezen stillen hoek, wat zouden
beleven, dat hadden we nooit gedacht. Dagen op
voorhand hoorden we het kanongebulder en het
naderde iÍnJner dicht€r. We zagen de Mustangs en
de Spitfires laag over bosschen en wegen vliegen.
De laatste Duitschers, die nogkonden vertrekken,
maakten zich, groen gecamoufleerd en dol van
schrik, zoo vlug mogelijk, uit de vo€ten: eerst langs
de groote baan, maar later werden ook minder
belangrtke wegen gebruiktzooals den Bedafschen
weg. Indien we niet zoo emstig van hunne neder-
laag waren bewust dan hadden we zeker gedacht
dat we kankzinnigen voor ons hadden Kinder-
wagens, fi etsen met en zonder banden, triporteurs,
kleine wagens waarmee de kinderen zich zoo goed
vermaakten, namen ze met zich mee op hun af-
tocht die ging langs Bedafnaar Baerle-Nassau en
Alphen. Kortmaar hard klonken de bevelen.Allen
waren we met grooten angst bevangen daar vele
paarden verborgen stonden in de "Oude Lokken"
midden in de bosschen om te ontkomen aan de
ontvoering welke reeds aan velen eenige dagen te
voren was te beuÍt gevallen. Daarom waren ze
verstopt in ver afgelegen weiden. Zoo werd het 3
October Een hondeÍdtal Duitschers en vele Rus-
sische kijgsgevangenen verbleven nog op het kas-
teel in de Schrieken. Zij hadden nog juist op het
nippertje, langs de w€gen, kleine loopgraven aan-
gelegd. Dat voorspelde het ergste. Rond 10 uur
moesten de achterste hoeven van Bedaf,, op Bel-
gisch grondgebied, ontruimd worden. Te I I .45 uur
zouden de anderen volgen, die wat dichter bij het
dorp gelegen zijn. Met eenige pakken en dekens
zagen we de bevolking vluchten. De eene hier, de
andere weereldeÍs, misschienden dood te gemoet!
Er mocht niet te veel worden meegenomen,
snauwde een officier ons toe, voor de soldaten
moest er ook wat blijven. Daarmee konden we
gaan, verjaagd tot 3 kilometervan huis, doorniets
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ontziende vijanden. Intusschen nadeÍden onze
bevrijders, wier komst zoo vurig verlangd werd.
Op sommigeplaatsen zagen we vage wiFgele vlek-
ken aan den gezichteinder daar was reeds brand
uitgebroken. Men hoorde nu duidelijk het knene-
ren van machiengeweren; wat zou de nacht ons
brengen? Bijna niemand sliep; vurige gebeden
werden van uit schuilgrachten en kelders ten he-
mel gestuurd. We waren een volk in nood. Einde-
lijk toch brak de morgen aan, maar nog waren de
bevrijders er niet. De mannen mochten zich niet
op straat begev€n en zeker niet in het verboden
gebied waar zich de grijze arenden nestelden voor
een aanval. Schuw liepen desoldaten heenenweer
omden minsten onmad tebespieden. Op de daken
werden eenige dakpannen verwijderd en de loop
van een machiengeweer grijnsde er door en daar-
achter een paar vijandige oogen die haat en wraak
verrieden. De spanning had zijn toppunt bereilÍ.
Het was namiddag op 4 October Van op een ta-
melijk grooten afstand konden de bewoners een
oog in 't zeil houden. 't Werd 5 uur, dan steeg er
van uit een boerderij een rookwolk de hoogte in,
doch er was geen hulp te bieden: de bommen vie-
len in de nabijheid. Een uur later nog steeds de-
zelfde rookwolk. Als het daar nu maar bij bleefl
Maarneenl Rond 6 uur vafte alles vuuri 4 boerde-
rijen ineens met daarbij nog vele graanmijten die
in de velden stonden. 't Leek een ware \.uurzee.
Het begon al vroeg donker te worden en om 7 uur
moest eeni€der binnen zijn. Daar stonden de
menschen nu, zwaar beproefd, ver van huis en
zonder woning. De vlammen waren gezak: het
was nog smeulendl1lut watoverbleefvan de eens
zoo rustige boerderijen. Hoe ze in brand u ijn ge-
raakt is en blijft voor ons een vÍaag. Misschien
door de Duitschers aangestoken, wat wel bijna
zeker is, of misschien door het geschut!
Donderdagmorgen, 5 Octobet waren €€nige per-
sonen gaan zien hoe het er bijstond; nog steeds
waxen de achterste hoeven niet vrij, niemand kon
ze bereiken. De voorste hoeven lagen daar verla-
ten en uitgebrand; men zag er nog halÍVerbrande
dieren liggen of rondloopen. Vreeselijk sctrouw-
spel voor een vredelievend m€nschl D€ weilan-
den, waa.in de oveÍgeschoten dieren van€en4jaar
lange opeisching ofplundering, liepen, lagen nu
bezaaidmet gedoode beesten. En dat alles was het
werk van een halven dag. Op den middag was het

een beetje stiller geworden, als een rustpoos m een
drama, om nadien met grootere hevigh€id te wor-
den voortgezet. Om van deze stilte te profiteeren,
wilden vele menschen naar hun huis terugkeeren.
Maar er was geen middelte vinden: de weg werd
ovemlafgezet doorde Witte Brigade. Velen maak-
ten dan gebruik van kleine binnenwegen. De eer-
ste ho€ven bereikt, zagen we rond 2 uur grcote
tanks in develden, maar dezen keer waren nelonze
vrienden de Polen. Een Poolsche OÍficier urE zccr
goed onze Vlaamsche taal machtig was, verklaarde
ons datzevan Baerle-Nassau kwamen om aan den
mnd van ons gehucht, een verbinding te sluiten
met de Engelschen die het dorp hadden bevrijd.
Wees voorzichtig, zoo zegde hij verder: want in
de Schrieken zitten nog vele Duitschers. Het
duurde niet lang ofze werden gevangen en weg-
gevoerd om op hunne beurt kennis te maken met
de kampen die zij zelfeerst voor anderen hadden
voorbereid. Ga nu gauw terug, beval ons de Offi-
cier, alle gevaar is nog niet allemaal weg. Voor h€t
vallen van den avond trad het geschut terug in volle
actie. Ook de achterste hoeven van Bedai welke
nog rechtstonden, zouden moeten buigen voorhet
oorlogsgeweld. 't was nogÍnaals het vuur dat alles
zou veÍslinden. Dezen keer werden er ook slacht-
offers gevraagd. Twee soldaten van de verbondene
legers; ze lagen er u itgeshekt langs den weg: dood.
Nooit zouden ze nog naar hun geliefd Vaderland
terugkeercn. Dit was de laatste, maar harde slag
die aan ons gehucht werd toegebracht. Er sneu-
v€lden ook nog enkele Duitschers. 't Was voor
hun Hitler en zijn nazi-regiem, dat zooveet wan-
orde in de wereld heeft gebracht. Het was het bit-
tere einde van het eens zoo totsche Herrenvolk.
Hun nederlaag was nu nabij. Oppassen was nu de
boodschap want de Duitschers hadden nog vele
mijnen gelegd in de Schrieken. Ze was onzicht-
baar in een mijnenveld herschapen. Overalhingen
erplaatjes, roode en witte, waar opstond: "Mines"
als waarschuwing voor het groote, dreigende ge-
vaar. Zoo gingen langzaam, maar zeker de dagen
der gevechten voorbij. Tot op 26 October zouden
we in het onmiddellijk bereik van den vijand blij-
ven. Een onzer trouwe bezoekers was het zeer
kleine verkenningsvliegtuig, het Mugske, dat elken
dag boven onze hoofden zweefde. Het trok een-
ieders aandacht door zijn eigenaardig motorgeronk.
't Was schoon om zien hoe onze bevriiders, op
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den grond, berichten overseinden, en hoe het vlieg-
tuig deze, draadloos, opving. Tot op den 26e
October, daama zou het verdere vliegtochten on-
dememen; wij waren immers vrijlAlmoesten we
onze vrijheid duurbetalen, toch zien we met hoop
onze toekomst tegemoel God zal ons blijven be-
scn€ÍTnen,

27. De bevrijding van Aerle (Corneel
Heykants)
Toen ik, in den nacht van 4 op 5 October, in den
schuilkelder zat met moeder, vrouw en kinderen,
was het maar zeeÍ koud. Nu en dan werd ons ge-
hucht beschoten van uit het Noorden door de
Duitschers en van ui t  het  Zuiden door de
Engelschen. Van de koude gingen we in den nacht
met moeder en kinderen warmen. Omstreeks 3 uren
kwamen 4 Duitschers bl ons; ik moest den weg
gaan wijzen naarAlphen. Eentijdje latet kwamen
er twee van terug, toen moest ik mede naarAlphen
om denweg, ter plaatse, mede gaan tewijzen. Toen
we echter op de groote baan, die naar A lphen loopt,
gekomen ]varen, stonden de andere twee daar nog
te wachten daar ze niet wisten welken kant oD-
gaan. Daar ik den weg ter plaatse kon wijzen, kon
ik huiswaarts keeren. waar over ik ten zeercte te-
vreden was daar ze tehuis zeerongerust waren om
wat er mij zou gebeuren. Ze waren nu weer ge-
rust. 5 October. In den vroegen morgen kwamen
de Duitschers weer van Holland afAerle binnen.
Zij stelden hun geschut op bij A.Walschots tegen
den zijgevel en bij de Kinderen Heykants, vlak over
het huis op den weg. De kanonnen moesten Pop-
pel beschieten. Maar het was te laat. Omstreeks
l2 uurkwamen de Engelschen van uit Poppel, met
hun tanks in de richtingvan Aerle, langs zijwegen
en doorvelden; plots kwamen zij te voorschijn uit
het bosch, ontwaarden de Duitsche kanonnen die
oogenblikkelijk tot zwijgen werden gebracht. De
Duitschers vluchtten en kwamen bij mij aan, met
14 man. Vol schrik, en zegden: "wij kunnen niet
meer; hebt gij geen schuilkelder?" lk antwoorde
dat ik er zelfgeen had, doch daar ik er zelfinliep
waar mijn moeder. vrouw en kinderen al in/aten.
volgde een Duitscher mij op de hielen en vroeg
mij: "Mag ik ook in de schuilplaats, dan geef ik
mij over zoodra de Engelsche soldaten hier zijn."
Deze was echter nog voorz ien van wapens en ik
zegde hem: "Cij moogt hier in de schuilplaats in-

dien ge uwe wapens afgeeft." Hl d€ed het al zeg-
gende: "Het is geen leven meer; al in 3 dagen heb
ik geen eten meer gehad. Hetis altweejaar en half
dat wij aan den terugtocht zijn". In 't begin der
jaren, zoovertelde hij, moestik den strijd tegen de
Russen leveÍen, kort na de landing in Frankrijk
(Normandië) op 6 Juni 1944, werd ik naar dat fiont
gevoerd en heb alzoo altijd den terugtocht beleefd;
ik geef mij over aah de Tommy's. Tien minuten
laterkwamendeEngelschesoldatenr deDuitscher
kwam uitde schuilplaáts en gafzich over; hij werd
medegenomen, de anderen waren gevluchten had-
den hun materialen achtergelaten. Toen dacht ik
dat wij bevrijd waren. De Engelschen kwamen met
hun tanks en voetvolk af. Daar er dien dag reeds
huizen en schuren verwoest weÍden, bleefhet in
den nacht van 5 op 6 October nog al rustig. Vrij-
dag 6 October. Op Vrijdag 6 October was het rus-
tig gebleven tot ongeveer 4 uren. Vele Engelsche
soldaten hadden zich ingegaven, Toen begon het
bombardeeren der Duitsche kanonnen en duurde
regelmatig heel den nacht door. Mijn b.oeder Louis
veÍtelde mij dat A.Schellekens, op dien dag, 's
middags, bij hem aankwam aan den schuilkelder
wanr nog een andeÍ mensch van Aerle bijzat. Hij
vertelde dat hij straks een geweer krceg en dan
met het Engelsche leger Hol land introk.
A.Schellekens vertrok in den namiddag per fiets,
met een pots op het hoofd en een geweer op den
rug! een arrnband aan van de Belgische vlag.
Slechts een paar honderd meters over de grcns
gekomen te zijn, werd hij door de Dultschers aan-
gehouden en medegenomen; na de bevrijdingver-
nam ik van den pachter derAlphense hoeve dat de
Duitschers met A.S. nog op de hoeve geweest
waren, en van daar vertrokken waren en niet wist
waar heen. Helaas! Wat is er metAdriaan gebeurd?
God weet het alleen! 7 October. Toen het 's mor-
gens l icht werd, was het nog niet gedaan met
bombardeeren: door de Duitschers werden er ge-
bouwen in brand geschoten van Martinus Mulders
en Adriaan Versteynen. Rond 9 uur kwamen er 4
groote Engelsche tanksAerle binnen toen dacht ik
dat wij bevrijd waren, maar die tanks trokken ook
weer teÍlg en toen waren wij gaan vluchten naar
Poppel, waar wij moesten blijven want wij moch-
ten Aerle niet binnen. Wij zijn er gebleven tot 26
October toen de Duitschers veftrokken waren en
toen mochten wij weer terug naarAerle. Wat er in



die drie weken allemaal gebeurd is, kan ik u niet
vert€llen, maar ik kon waarnemen: vele granaat-
putten op de velden, verwoeste huizen en schu-
ren en veel geplundend en verwoest.

28. Hulsel in den oorlog (Christiran willems)
Spannende dagen, bange uren beleefden wij in de
jaren 1939 en 1940. Wat we reeds lang verwacht
hadden zou op l0 Mei 1940 droeve werkelijkheid
worden. In den vroegen morgen van 10 Mei hoor-
den wij de Duitsche stuka's boven ons hoofd ron-
ken, dood en vemieling zaaiend in alle rangen der
bevolking, bruggen en wegen, koftom, alles wat
voorden oorlog dienstig kon zijn, vemielend. Wij
vroegen ons af "Wat gaat er gebeuren? Zullen onze
eigen legers en de verbondenen, samen, machtig
genoeg zijn om het helsche plan van den vijand,
ons land te overrompelen,te verijdelen". Hetpost-
beheerwerkte niet meer. de radiozweeg: wij moes-
ten ons dus gefoosten met afir,,achten. 's Anderen-
daags zagen we reeds de Franschen door ons ge-
hucht trekken, op weg naar Holland om onze
Noo.derburen bij te staán. Doch op Zondag 12
Mei zagen we reeds de FrÉnsche legers terugtrek-
ken. Zij moesten wijken voor een oveÍnacht. Het
gehucht Hulsel gelegen ten Noord-Oosten der
gemeente Popel, ver uitstekend in Holland, zou
dus de eerste pÍooi zijn die vertrappeld werd. Op
Maandag l3 Mei zetten de eerste nazihonden hun
voeten in ons gehuchq het mulle zand vloog over
hun hoofden. Heele karavanen hokken zoo door
Hulselop weg naarPoppel, al zingend "Wir fahren
hach Engeland!" De sukkelaars, die met hun voe-
ten in 't zand stonden, begepen niet eens dat zij
nog voor water zouden komen alvorens zij den
Tommie, den genadeslag konden toedienen. Edoch
wanneer zouden wij van hen afzijn? Die tocht
duurde zoo een dag of acht, al wat hun dienstig
kon zijn medenemend: paarden, fietsen, eetwaren.
En dan nog kalm zijn! Zoo werden er in Hulsel op
13 Meial4 paarden van de 9meegenomen. Ja! die
he€ren waren gaame een paarde waard, zij waren
immer onze bevrijders?! Enkele dagen nadien
kwam de zoogezegde "Grenswacht" in actie.
Hulsel zou er den last weer meehebben. Smalle
wegen, dichte bosschen, dat was gemakkelijk voor
gÍensverkeer Dag aan dag,jaar injaar uit, zagen
wij ook mannen hier rondloopen, op zoek naar
Drooi. naar maÍelvleesch voor de Duitsche con-

centratiekampen. Zoo liepen de oorlogsjaren voor
Hulsel vooÍs kalmen rustig; veel geloop van voJk
dat over de grens ging, doch zonder veel meldings-
waardigheden. Maar het was bezet en moest be-
vrijd worden. Die verlossing zou nog slechter
afloopen dan de bezetting. Evenals wij de bezet-
ting zagen komen, zoo zagen wij ook de verlos-
sing komen. Toen wij in September 1944 de ve'-
slagen Duitsche legers zagen terugtrekken, dach-
ten wij ook op een spoedige bevrijding, doch die
terugtocht verminderde, en hield op, om dan weer
stilaan in gang te gaan. Zoobereikten op4October
onze bondgenooten de gemeente Poppel en ver-
losten ons van de Nazi's. Doch Hulsel en Poppel
zijn gescheiden van elkander door bosschen en
heide, cn heide en bosschen zuiveren was iets an-
dem. Op 4 October met de bevrijding van Poppel
veranderde Hulsel in een helleke: granatenploften
neer, kogels floten doorbosch enheide. Wij wachr
ten op de komst der bevrijders, doch zrj kwamen
niet: Hulsel lijdt nog onder het nazijuk, en het zal
nog 3 weken duren. De Duitschers plunderden
immer voort. Op 5 October, in den morgen, ko-
men 2 pantserwagens der Engelschen ons gehucht
binnengereden, doch op het einde van Hulsel ge-
komen, loopt de eerste taDk op een mijn en vloog
in de lucht. De soldaat dieper moto de tanks volgde
werd door een vijandelijkekogel getroffen en bleef
op slag dood. Dit waren de eerste slachtoffers in
ons gehucht van de Verbonden€n. Dri€weken lang
werd ons gehucht bestookt door het geschut en
dat deed geen deugd aan de bosschen en huizen.
Eene hoeve werd totaal uitgebrandr vee en
landbouwgeriefwerden de prooi der vlammen. Een
kasteeltje verging ook door 't wur; al de andere
huizen werden beschadigd. Een slachtoffer viel te
betreuren. De inwonem vluchtten naar veiliger
oorden en konden slechts op 27 October hurs-
waaís gaan en konden zien wat er van hun haaf
en goed nog overbleef Zoo verliep in Hulsel de
oorlog. De Roov€rtkapel, die oude bidplaats,
kwam ongedeerd uit den strijd. De oorlog is ge-
daan! Leve de vrede! Hopen wij dat wij nooit meer
moeten deelnemen aan een oorlog.

29, Bezetting en bevrijding van Maerle (Lea
Baeyens)
Een kort ovezicht van al hetgeen er gebeurd is
van 1939 tot 1945 te Maerle. 't Is een sehucht
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onder de gemeente Poppel: gelegen vlak bij de
Hollandsche gÍens en telt l6 boerderijen, 2 burge$-
woningen met het getal van 93 bewoners. Op I
September 1939 werden de volgende landbouwers
van het gehuchtMaerle opgeroepen voo. de grens-
wacht, mannen van 40 à 50 jaren: Antoon Van
Iersel, Alois Timmermans, Adriaan ïmrnermans,
Frans Moonen. Dit was niet van langen duur: koÍt
daama aankondiging van algemeene mobilisatie.
Nogmaals moesten verschillendejonge mannen ons
gehucht verlaten: Hendrik Van der Steen, Jan
Vlaminckx. Jan Timmermans. Hendrik Timmer-
mans. Adriaan Stabel. Het viel allen heel zwaar te
veftrekken van ouders en woning. Ja! Zij waren
soldaten en kendenhun plicht aan de zijde van den
Koning Leopold IIIte strijden vooÍ het Vaderland,
het OnaÍhankelijk België. Zoo ging de tijd verder
totop zekeren morgen, vele vliegtuigen bovenons
hoofd zweefden en de menschen zich afvragen:
"Wat beteekent dat". Men dacht dat het oefening
was van het Hollandsch leger met vliegers boven
devliegpleinen te Gilze en te Eindhoven. Daarble€f
het bij en ieder ging aan 't werk. Een paar uren
later echter wat vreeselijk bericht! Oorlog! De
Duitschers waÍen Holland binnengerukt zonder den
oorlog te veÍklaÍen. Hoe verschrik*elijk gingen zij
te werk! De boÍElenwerpers bestookten stad en
dorp en zoo rukten die barbaarsche Dultschers
verder tot ze kwamen op het grondgebied van
België. Op l2 Mei 1940, bij het vallen van den
avond kwamen de DuitscheÍs bij ons binnenge-
shoomd. Niets bijzonders was er gebeurd. Na een
paar dagen verblijftrokken ze verder en namen 3
paarden en een wagen van het gehucht mede om
hun oorlogsmateriMl verder te voeren. Van dien
dag af bleven wij onder de bezetting van de
Duitsche grenswacht. Dag in dag uit lagen zij op
den loer of ze niemand konden grijpen die langs
Maerle passeerde. Na eenige dagen strijd werd
België overgegeven. Drie soldaten van ons gehucht
konden de haardstede bereiken, maar 2 anderen
Hendrik Van Der Steen en Jan Vlaminckx werden
als kijgsgevangenen naar Duitschland gevoerd,
waarze onderdwang hun arbeid moesten veÍich-
ten. Na een zekeren tijd werden de Vlamingen uit
Duitschland naar huis gezonden en zagen wij de
beide gevangenen eindelijk terug. De Fransche en
waalsche soldaten bleven nog onder de dwinge-
landij der Duitschers. Velen hadden de gelegen-

heidhet kamp te kunnen ontvluchten, doch overal
zat de vijand en moesten die jongens geholpen
worden van het eene land naar het andere. Vele
inwoners van het gehucht hebben van diejongens
geherbergd, geld gegeven om hun reis voort te
zetten. Jal ze werden in alles geholpen, Zoo ook
de Joden die zich gedwongen zagen uit Nederland
te vluchten. Na vele lange maanden oorlog werd
het benauwd voor de Duitschers en gingen op af-
tocht. Vliegensvlug zagen we de grijze mannen de
Nederlandsche grens zoeken, met fietsen, gesto-
len triporteurs, boerenwagens aan elkander gebon-
den; zij hadden te weinig paarden. Er werd metde
paarden gevlucht naar bosschen en moerassen en
daarmoesten die dieren verstoken worden om niet
van hun meester naaÍ de moffen over te gaan. Maar
toch werd er hier en daar nog een gevonden en
dan bestond er maar één woordr "Mit". De laatste
dagen van de bezetting zette de vijand zich vast rn
Maerle: alle hoeven werden in beslag genomen.
Zoo bleven wij ermeezitten van den eenen dag tot
den anderen tot de Engelsche troepen ze verder
dreven. Op 4 October, rond 5 uur in den namid-
dag werd Maerle door de Engelschen beschoten.
De hoeve van C.Baeyens, Fr.Tinrmermans, A.Vaa
Iersel werden veel beschadigd. Op de werf van
FrTiÍnÍnermans schoten zij een Duitsche Ofticier
dood en 2 soldaten werden zwaar gewond. Rond
5 à 6 uur in den avond, kwam een obus te vallen in
den stal vanAntoon Van lersel, waar hij met gansch
zijn gezin op dit oogenblik verbleef; verscheidene
dieren werden dood ten gronde geslagen, twee van
zijn gezin gekwetstdoch zijne dochter, Josephina,
een meisje van 20 jaar werd doodelijk getroffen,
niemand kon haar helpen en zoo bezweek ze in
hare hevige pijnen en stierfop 5 October om 7 uur
's morgens. In den nacht van 4 op 5 October werd
Jan Timmermans-Maas in zijn schuilkelder ge-
kwetst door een obus die in de nabijheid viel en
den schuilkelder gedeeltelijk deed instoíten. Jan
bracht den nacht door in een gracht achter zijne
woningwaar hij 's morgens doorde geburen werd
opgenomen en in een naburige schuilk€lder werd
gelegd. Niemand kon hem helpen en zoo moest
die man nog een heelen dag in geweldige pijnen
blijven liggen. Toen kwam een Rood-kÍuisauto en
de man werd vervoerd naar de St.Jozefskliniek te
Tumhout, waar hij aan zijne verwondingen bezwe-
ken is op ll Octob€r In den nacht van 4 à 5

182



OctobeÍ, werden de Duitschers gedwongen in aller-

haast Maerle te verlaten Paarden, wagens met

munitie weÍden door hen achtergelaten; hun ge-

stolen bezittingen gaven zij prijs en vluchlten de

bosschen in op Nieuwkerk aan. Eindelijk de be'

vrijding op 5 October Te 8 uuÍ s morgens werd

Maerle door de Engelschen bezet Dit was een

blijde morgen: van uit de schuilkelders werden de

bevriiders verwelkomd, ván klein en groot Maar

eens iat Maerle was bezet, werd dit gehucht door

het zwaar Duitsch geschut bestookt en de inwo'

ners zagen zichverplicht hunne hoeve te verlaten'

Wat moest er gebeuren? De paarden werden te

voorschijn gehaald van uit d€ bosschen en moe-

niemand kon den tijd bepalen of het was voor een

of drie weken. Veel van onze goederen werden

achtergelaten en prijsgegeven. Een gÍoot getal

onzer inwoners gtng een veilig schuiloordje zoe-

ken in ons buurtdorpje Weelde, waar wij buiten

hetbereik van het Duitsch geschut waren en door

seen enkele oorlogsgebeurtenis werden gestoord

àn zeer wiendelijk onthaald werden Op 26 October

waren de Duitschers van het gondgebied Poppel

den dichtgelegd en alles hersteld wat hersteld kon

worden. Maar ]vat hadden de moÍfen achtergela-

ten? Mijnen hadden ze gelegd op vele akkers en

van den oorlog Helaas! Dit was niet waar! Bij

dag€n nacht, rommelden die gevaarlijke monsters

ov-er onze huizen en,,elden heen, om gedeeltelijk

Antwerpen te bereiken Ja! op KeÍstdag 1944 om

I uur, op den middag plofte een van die gevaar-

lijke monsters neet een V2, naast de hoev€ van

A.Watschotsi zij weÍd gansch veÍwoest en ziJn

moeder den vader was bezoeken die verbleef in 't

qasthuis le Tumhout om de verzorging ran zijn

Éeen: het eerste ongeluk dat hem beproefde wat

zijn we aan het einde gekomen en hopen voor al-

tijd verlost te blijven van oorlog.

30, De mijnvelder (Adriaan Walschots)
Op 26 October moest de vijand oÍrze gemeente

prijsgeven aan de Verbondenen. Datwas een warc

vreugde alhoewel wij niet wisten met welke ge-

heime stÍeken de vijand te werk was gegaan tn oe

laatste dagen toen hij onze gemeente nog voor een

deel bezet hield. De vijand had alle middelen ge-

bruikt om te voorkomen dat de geallieerde legers

hem onverwachts, bij nacht zouden verrassen,

daarom had de vijand meest gebruik gemaakt van

de veldmijn die een zeergevaarlijk oorlogstuig is

Men moest errekeningmede houden: overal waaÍ

de Duitschers zich wilden vastzetten waren ml-

nenvelden aangelegd. Meerendeels waren z4 aan-

gelegd tot winkelhaken: gewoonlijh een o[ meer

lanlgÍijnen en aangepasl me! veldmlJnen' somszeer

menigvuldig in getal. Zoo kwamen eenige grens-

bewoners te Maerle vast te stellen dat daar de

Duitschers ook mijnenvelden hadden achtergela-

ten. Op een stuk land van TimmermaÍs A ont_

dekte men dat er zware tankmijnen werden ge-

legd en het mag ons wel ten zeersrc verwonderen
dai daar niemand het leven mede verloren heeft:
jagers gingen over't veld en kwamen metontstel-

tenis bij zulke mijn terecht; men glng dan op zoeK

naar mijnen omdat men dacht dat dit juist het

aanduiding. Bij dezetanknijnen lagen nog 6 kleine

voetmijnen die zij niet te zien hadden gekegen oP

dat oogenblik, maar wel nadien kwamen zij vast

te stellen dat zij er geen halven meter afgestaan
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hadden. Stoute kerels wilden die mijnen tot een
hoop verzamelen, erdan een vuurke aanleggen en
dit zou wel een geweldigen knal geven. Zoo ge-
zegd, zoo gedaan! De mijnen werden op een hoop
gedragen, wat strooi er rondgelegd, een
solferstekje aangestoken en de brand ontstond.
Spijtig er gebeurde niets: slechts wat gegrom. Het
doet niets af: ze zijn zeker al vergaan!! De stoute
keÍels worden nieuwsgierigeren zien voltallig naaÍ
de Íoode vlam . . maar ziet: eensklaps daar een
geweldige slagl De stukken sloegen langs hun
ooren en bleek als dooden stonden zij naast el-
kaar Zij konden, Goddank, hog heelhuids huis-
waarts gaan, maar mijnen zoeken, was gedaan!
Vele soorten mijnen werden gelegd. Er waren hou-
ten bakjes die van boven open waren en met een
veeÍ werkten: kwam daareen wagen op met zwaar
gewicht dan ... ging hij aan stukken. Ook beston-
den er lichtmtnendie gespannen waren met draad-
jes, kwam men in aanraking met die draadjes dan
gaf dat bijna een fakkellicht en de vijand merkte
dan dateronheil was. Deze mijnen waren niet van
doodelijken aard; het waren meer waarschuwings-
mijnen. Maar de voetmijn was het gevaarlijkste
mijntje door den vijand achtergelaten om nadien
de buÍgers in 't ongeluk te brengen, want zeker is
men zijn voetofbeen verloÍen als men op een voet-
mijn trapt. Maar hoe gemeen de vijand die ook
legdelHij nam rapen en zette zeboven op de mijn,
juist of zij groeiden en niemand kon ze merken.
SoÍns waren eÍ pi_jpen in den grond van 2 meters
lengte, licht onder den gÍond en daar de voetmijn
onder Wanneer deze mijnen afsloegen, ging het
schot recht naar boven en gewoonlij k was men den
voet verloren en gekwetstover gansch het lichaam.
Deze mijntjes, voetmijntjes genaamd, waren ook
van houten omtrek en in de mijn een buisje met
een veer; kwam men met de voet op het deksel,
die veer drukte dat buisje aan stuk en het ongeluk
volgde. Deze voehnijnen hebben in onze gemeente
2 personen den voet afgerukt. Na veel lijden en
leed, zelfs de grootste pijnen overwinnend, loopen
zt nu weder, maar.-. met de hulp van een houten
voet. Wij koesteren de hoop dat niemand onzer
medeburgers nog op een mijn zal loopen en dat
nooit meer een vijand alhi€r zal komen mijnen leg-
gen.

31. Het militaire kerkhof(Paula en Marcel

Van Steetrbergen)
En eindeli jk zou ook onze gemeente van het
Duitschejuk verlost worden! 't Was een triestige
mistdag, dien 3e October, toen de eerste Tommie-
helmpjes, slechts evendes zichtbaar boven den
zwaar gepantserden Shemankoepel, hun mtrede
deden. Daar de Duitschers min ofmeer de goede
trouw van Tommie aan 't wankelen hadden ge-
bracht, waren de vroede Poppelaren reeds den
vorigen dag veiliger oorden gaan opzoeken naar
Overbroek, Heide, Aerle, Hondseinde, Bedaf en
andere gehuchten. Zoo kwam het dat de "Polar
Bears" misschien welte vergeefs uitgekeken heb-
ben toen ze binnenrolden, of er niet hier of daar
een Belgische mens te zien was. Toen 's anderen-
daags de "Canadian businesmen ofte zakenlui"
aanlandden, kwamen stilaan de burgerc hunne
haardsteden, ofwat er dan nog van overbleef, op-
zoeken. Dan was 't dat de eerste Commando zijn
laatsten rit maakte en als rustplaats vond, een klein
stukjevan Poppels grond, gelegen langs de groote
baan in de weide van den landbouwer Coppens.
Enkel een klein stukje was 't, zes voetlang en twee
voet breed. Dil lerpje en een houten kruisje waren
't eenige wat hem bleef. lk zegde, 't eenige, maar
neen, bij lange niet het eenige! Hem bleefzooveel!
'k Noem enkel den eeuwigen dank en de gebeden
van Poppels menschen. Zijn naam was Smith. L.
Plekoly. Regt. 14579643. De enkel€ geburen, reeds
teruggekomen, waren ten zeerste verwonderd
wanneer ze die mannen in khaki, ongewend nog,
met de spade zagen werken. Begonnen die man-
nen zich ook al in te graven? Zou er nu weer ge-
vaar dreigen? Daar langs den steenweg echter komt
een kleine Rood-kruiswagen, mindeÍ vaart, draait
en komt op de weide gereden. Het antwoord op al
de gissingen kwam snel, heel snel, toen vaardige
handen den dooden makker, in een deken gewik-
keld, uit den auto namen en in de groeve legden.
Enkele gebeden, te rwij I sterke amen het grafvul-
len en slechts enkele minuten later duidt alleen nog
de versch omgewoelden gÍond de plaats waar la-
ter minnende menschen komen kunnen om nog
eenmaal dicht bij hem te zijn dien ze op aarde nim-
mer zullen weerzien. En de doodengravers rust-
ten niet. 's Anderendaags dezelfde onbewogen
gezichten en dezelfde kalme aalmoezenierl Toen
stond€n er zeven kruisjes. En hoe ofwaar de ove-
risen ook vielen weten enkelGod en hun kamera-
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den, die hen herwaarts brachten en teruggingen
om misschien reeds denzelfden dag op een Jeep of
Carrier of hoe ook, hier gebEcht te worden om te
wachten, kalm en teweden, op den jongsten dag.
En wie een maand later voorbij kwam kan 20 witte
kruisjes tellen \raarop in zwarte letteN den [aam,
regiment en nuÍrmer van de gevallenen, zeventien
Engelschen, twee Polen en één Caradees, met den
datum van hun dood. En wat in de frontlijn eigen
kameraden hadden moeten verwaaxloozen deden
nueen afdeeling A.A.-mannen die gaame hun wijen
tijd en hun kijklust bedwongen om het nieuwe kerk-
hof een waardig uitzicht te geven voor het
Allerheiligenfeest. De mw vervaardigde kruisjes
werden ve angen door nieuwe, alle van hetzelfde
formaat, de terpjes bijgewerkt en lat€ bloemen
gulhartig door de geburen afgestaan als een klei-
nen wederdienst. Enkele maanden later, den 13
Januari 1945, werd het laatste slachtoffer onv€r-
wacht nog aangebracht, die tenslotte bleek te zijn
een der aanvoerde$ van Poppels liberators en
gewenscht had te rusten aan 't hoofd van zijn man-
nen. Hij werd begraven de eercte op de vooGte
rij. Hun teeken, de witte ster, waaÍonder ze den
ganschen glorierijken stoottocht hadden doorge-
maakt, prijld nu te midden van hen als een banier
van de goede zaak waa oor ze vielen. En toen
Poppel uitbundig de verjaring zijner bevrijding
vierde, toen was daar ook, last, but not least, het
kerkhof in miniatuur, kunstig geimiteerd op een
feestwagen. En's Zomers nu, wanneer alles
zoÍneovergoten te blekkeren ligq daa zingen alle
vogelsoorten hun lofen 2l kuisjes steken wit af
tegen den donkergroenen achtergrond. Maar 's
Winters l igt het troosteloos in den zompigen
morgenmist en d'omringende boomen treuaen
dikke tranen om de jonge levens die meedoogen-
loos geknakÍ werden om een zinneloozen oorlog
die dood en vemieling bracht over de gansche
wereld.

Jonge helden,
Neergevelden,
U zij roem en U zij eer
Uw offer bracht ons Vrede weer.

Wij gedenken: 1. S.Babula, 2. J.Gorski, 3.
H.Langen, 4. G.Garven, 5. J.Clayton, ó.
Gr.Dobson, 7. L.Flenly, 8. D.A.Law, 9. S.Weedon,

10. K.Partwer, 11. A.N.Pye, 12. L.Smith, 13.
H.Gcriff its, 14. F.Towle, 15. J.Gordon, 16.
J.WGraham, l'7. C.Magarry, 18. J.A.Green, 19.
J.Hoare,  20. J.Ful lar ton,  21. D.R.Curry,  22.
F.ïBill, 23. W.Relanrd,24. A.Gavn 25. Halhdan,
26. A.Noble. 27. W.Mac Meakin

A1 deze kuisjes vragen een gebed, en vragen
smeekend dat gij hun oÍïer niet vergeten zoudt.
Want zij zijn gevallen wellicht in onze plaats. Oor-
log is immers een tijdperk van doodshijd. Deze
golgotha, deze calvarieberg, dit kleine kerkhof
zullen we eerbiedigen, en de gedachtenis aan hun
bloedig offer zal ons immer hednneren aan de
onmenschelijkheid van oorlogen en zal ons doen
bidden en smeeken: Heet Spaar ons var pest van
hongeGnood en oorlog. Amen.

32. Atrgstige uren in oorlogstijd (Hendrik Van
de Pol)
Wanneer iemand zijn verhalen en eryaringen van
onder den oorlog veríelt, dan wordt daar m€estal
mee gelacheÍr, en men denkf hij doet er wat bij.
Maar hetgeen ik hier verhalen ga, is toch de zui-
vere waaÍheid, dit verhaal heb ik en mijn broer Jaak
meegemaakt zooals ik het hier kom te vertellen.
Het was in 1944 den l2e Jaruari, omstreeks 9 uur
in den avond dat ik en mijn jongen broet Jaak ons
naar onze Nederlandsche Noorderburen begaven.
Bijna aan de grens gekomen, moesten wij toch wat
overleggen hoe wij best de grens zouden passe-
eren. Terwij I wij het tegen elkaar uitlegderL springt
er een Duitsche grenssoldaat op en riep: "Haltl
Stehen blijven". Wij gingen aan 't loopen; maar
het kon niet balen: hij stuurde een grooten hond
op ons afdie ons duchtig met ons broek pakte, en
wij waren gevangen. Dar moesten wij mee naar
Hilvarenbeek (Holland) naar de pastorij, die toen
door de Duitschers was aángeslagen. Daar wer-
den wij in een kamer bij den Officier gebracht die
ons ondervroeg en daarna moeslen $i j  ons
ontkl€eden en werderr gansch onze kleederen
afgezocht l'aar geld. Toen dit alles in orde was,
brachten ze ons naar de Hollandsche Gendarmen
kazeme, waar wij bij drie jonge mannekens gezet
werden. Toch was dit een gezellige nacht, zoo met
vijf in een kooiken van 3 vierkant€ meters. Den
volgenden dag, rond tien uren, kwamen die ver-
vloekte Duitschers ons allen daar halen. en moes-
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ten wij weer terug naar de pastorij; daar kegen
wij een halfstukje boterham met een kopje koffie.
't Scheen dat ze niets meer kondel geven want
dat eranders niet genoeg meerwas voor de solda-
ten. Daama werden wij nog op toeÍ ondervraagd
en toen zegde die baas dat ik een voortvluchtige
was en dat ik naar Duitschland moest gaan arbei-
den, iets waaruoor ik niet te vinden was. Ik be-
sloot al dadelijk van eens naar het hazenpad uit te
zien. Allen waren ondervraagd en toen moesten
wij naar den hof, gaan spitten, en omdat ik de
oudste was, werd ik als eerste chef aangeduid.
Natuurltk ging ons dat niet fel van de hand zoo
met gewapend toezicht en ik vroeg aan de wacht
hoelang wij daar moeten blijven, maar die lachte
mij uit en zegde dat ik voor 18 maanden naar
Duitschland moest gaan werken. Toen zegde ik
hem dat ik dan ging loopen, maar hij geloofde mij
nieten schaterde van hetlachen. Een halfuurlater
ging hij binnen; dat viel in onzen smaak. Mijn broer
Jaak stookte mij nog wat meer op: wij waren het
dadelijk eens maar de anderen durfden niet; toch
geraakte ik op het dak van het honden kot dat langs
den hofmuur stond, en zoo kon ik de gansche shaat
bekijken. Opeens nam ikden sprong, en onzeJaak
volgde mij, enwij liepen 500 meters midden door
de straat, dan draaiden wij afhet veld in, nageke-
ken door de gansche bevolking. Ik zou op dit
oogenblik, graag, 1000 fi-anken willen geven heb-
ben als wij terug over den muur in den hof ge-
weest waren, doch dat was te laat! Het angstzweet
begon te komen, niettemin ging de vlucht verder
achter het voetbalveld door. Het ging als een dolk
door mijn hart toen wij 2 Duitschers over clen
volgenden weg zagen rijden. Wij lieten ons plat
vallen in de haag en hielden ze in de gaten; geluk-
kig hadden zij ons niet gezien en reden gewoon
verder. Terwijl we daar lagen, zagen wij achter ons
de andeÍe maÍnen, die met ons in den hofzaten,
afkomen geloopen, die durfden nu niet meer in den
hof bli jven en waren ons gevolgd. Nu liepen wij
samen met 5 man, recht op de bosschen van den
OÍ'angebont af, maaÍ door onze dolle vlucht was
alles, wat mij anders bekend was, onbekend enwist
ik dadelijk geen spoor meer, zoodat wij verplicht
waÍen den weg te vragen. Dit werd dan bij het
eerstvolgende huis gedaan en toenwaren wij wel-
dra weer op het goede pad en ging het snel de
bosschen in. Doch daar b€son het vervloekte

spelleke weer: twee soldaten kwamen ons op 100
meters voorbij over de dreefen wij rnoesten wee-
ral tegen den natten gïond. Tot ovemaat van ramp,
bleven die soldaten staanjuist op den hoek van het
perk waar wij ons schuilhielden. Wat nu gedaan?
Ik besloot een dertigtal meters terug te kruipen:
daar lag een diepe gracht dwars door den mast.
Daar werd dan ook dadelijk mee begonnen en zoo
ging heti kruipend met den buik tegen den grond,
allen op een rij achter elkaar, met een hart dat klopte
als een hijgende hond. Zoo geraakten wij weer in
die gracht die Diet erg droog was: en nu moesten
wij op handen en voeten door het water. Dat ging
zoo een paar duizend meters en toen waren wij
aan den k leinen dennenmast daÁr drongen w ij weer
maardoor, blij dat we ons weer konden oprichten,
toch bleefhet nu niet bij natte handen en beenen,
maar we waren dadelijk nat tot op onzen buik ioe,
van de druppels die daar aan de boomen hingen,
en wij ijlden om ter hardste van kou en honger.
tindelijk tegen den avond kwamen wij rerug in
Esbeek terecht, daar gingen w€ de vroegere tram-
baan over en konden we recht door den kleinen
mast, tot voor de grens (België-Holland) waar we
den donkeren afivachtten. Toen het donker was
kopen wij, op handen en voeten, over de vlakke
grens, tot 500 meters er over. Het was mij een
steen van mijn hart dar wij weeÍ op onzen eigen
Belgischen grond stonden. Het gevaar was wel ni€t
geweken, doch, nu gingen wij van een afen ik en
mijn broer wij dachten dat het best was van maar
niet naar huis te gaan en gingen naurr onzen ge-
buur,AI. Haagen, waar wij eens flinkkonden war-
men en goed eten tot wij er tegeÍl(onden. Iemand
van Al. H. was onzen vader en moeder gaan ver-
wittigen. Wij gingen nu maar naar het bosch waar
wij een hutje ingebouwd hadden voor het helpen
van kijgsgevangenen die in Duitschland gingen
loopen: dit paleis, rondom in den mast, werd nu
onze woning: daar werd ons het eten door onze
zusters aangebracht. Denzelfden nacht nog kwa-
men de Duitschers al naar ons zoeken, en daar zij
ons ni€t wisten wonen, klopten zij bij onzen ge-
buur. Frans Voeten. aan en hoffen daarbinncn ccn
heele compagnie smokkelaars aan, die het onge-
luk van onze grap gingen worden. Terwijl dat een
paar soldaten daar bleven, gingen er eenigen bij
ons thuis zoeken; het kleinst€ hoekje werd
afgezocht en op 't laatst van 't spel moest onze
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oude vader zelfhet paard en rvagen insparmen en
den buit bij Frvoeten opladen en daarbij 16 man,
zoodat het een zware vracht was. en moest hen
naarHilvarenbeek brengen waar alles gelostwerd.
Ditwas hetbegin van ons boschleven. Dat duurde
zoo d.ie, viermelanden, totdat wij ons al eensthuis
gewaagden- Zoo was op zekeren dag onze Jaak
met den hond die Tommie heette, in den stal: op-
eens sprong het beest woedend buiten en blafte
geweldig. Onze Jaak niet vermoedend, loopt ook
buiten en riep: "Tommie kom hier!" Maar daar
stond een mof voor hem en die riep het anders:
"Ha. manneke. nu heb ik u!" en Jaakske was er
weer aan. Maar door het smeeken en het schreien
van Vader en Moeder liet hij hem toch thuls, om-
dat hij nogjong en eigenlijkniet voortvluchtig was.
Zoo waren de oorlogsdagen voor menige jonge
kerels, alt i jd vol angst en schrik om niet in
Duitschland te g€raken. Wat is het leven nu, oar
we bevdjd zijn, toch wat rustiger! Over de straten
gaan en staan waar wij willen! Leve de Vrijheid!
Leve Belgiël Leve de Koning!

33. De onderduikers (Adriaan Daamen)
Onde.duiken is geen feest! Onderduiker spelen
doet men niet voor zijn plezier ofuit sport! Laten
we hier een klein b€eld ophangen over de levens-
wijze derjongelingen, die, onvrijwillig, bij de zoo
genaamde onderduikers behoordgn. In de eerste
helft der bezettingsperiode was er van verplichte
tewerkstelling weinig spraak door het f€it dat
Duitschland zijn tekoÍ aan arbeidskrachten door
vrijwilligers wistaan terullen. Nadien werden alle
werllieden voor de inmiddels opgerichte Arbeids-
ambten opgeroepen om te verklaren waar zij werk-
zadrÍ waren. Indien hun werk niet noodzakelijk
geacht werd, werden zij verplicht naar Duitschland
te gaan arb€iden. Doch dat bleek niet voldoende
te zijn: nadien werden alle jongelingen, geboren
tusschen 1920-24, voor de zoo genaamde
Werbestelle geroepen. Op enkele uitzonderingen
na, werden allen velplichtnaar Duitschland ofnaar
een ander door Duitschland bezet gebied te gaan
arbeiden. Onze Vaderlandsche plicht bracht ons tot
besluit geen tekort aan oorlogsmateriaal te helpen
voorkomen om den oorlog te helpen verlengen
tegen eigen volk en land, maardeed orls weigeren
te veÍrekl<en. ondanks dreigbrieven. opsporing
door Feldgendarmen en achterhouding van

rantso€ne€ringszegels. Maar daaa kwam de moei-
lijkheid: Pas enkele dagen na den veítreksdatum
kwam de Feldgendarmerie op nachtbezoek. Om
niet opgepikt te worden, waren wij van zelfs ver-
plicht een geheim nachtverblijfte zoekeb, meestal
bij familie of beste vrienden. Wanneer de nacht-
bezoeken niet genoeg opleverden, dacht de bezet-
ter meer succes te boeken door de hulp van verra-
derlijke Belgen in te roepen. Deze zoo gevaarlijke
Gestapo, deed zi jn werk niet  gel i jk  de
Feldgendarmen, maar ging over dag langs de we-
gen en hield ieder man aan om naar werkkaaÍ of
vrij stelling van arbeids-Dienstplicht in Duitschland,
welke inmiddels ook r.ritgereikt waren, te vragen-
Diegene die de kaart ofv.ijstellmg niet kon toonen,
werd aangehouden. Ondertusschen was het niet
voldoende een veilig nachrverblijfte zoeken, maar
het was niet meer geraadzaam zich nog op de open-
bare weg€n te begeven. Dan kwam de tijd dat wt
ons verplicht gevoelden, veÍ van wegen en hui-
zen, in de velden ons verblijf, vooral over dag, te
zoeken. Zoo leefden wij bijna, gelijk wij vroeger
in de Geschiedenis geleerd hebben, gelijk de Oud-
Belgen. Onze woning bestond uit schuilkelders,
niet voor afireergeschut maar voor C€stapo-ge-
vaar Deze plaatsen waren gemaakt in strooi- of
houtschelven, in verafgelegen schuren en stallen,
's ZomeN in open velden of bosschen. Vooral
wanneer er gevaar bestond dat de Gestapo op
komst was, liepen allen, verwittigd door geburen
of andere medelijdende medeburgers, gelijk wild
dat door de jagers achtenolgd werd, de velden in
den tijd afuachtend tot er verwittigd werd dat het
gevaar vooóij was. Wanneer de plaats wat lang
onveiligbleef, kwamen goedwillige menschen met
spij/en die dan goed van pas kwamen. Alzoo gin-
gen dagen. ueken. zelfs maanden voorbij: onze
meeste verblijSlaats in de velden zoekend, bijna
afgezonderd van de menschen, zeerzelden nog de
H.\,lis bij\aonend. londer onle vergaderingen en
gezellig samenzijn voort te kunnen zetten. Soms
konden wij ons huis bezoeken, 's middags of 's
avonds om het eetmaal gezamenlijk met de familie
te deelen. Doch zeerdikwijls wist men t€huis niet
waar wij ons bevonden ofvan welke goedhartige
personen wij ons voedselontvingen. Wanneer wij
dan onzen stoutsten moed bijeenraapten om toch
's avonds eens gezellig bij een vriend door te bren-
gen en wij ons met gesloten deuren veilig achttqn,
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plots het geronk hoorend van auto ofmoto, soms
ook wanneer een vreemdeling kwam aankloppen
om den weg te wagen,liepen wij allen, zoo moge-
lijk, naar buiten, ofwas dit nietmogelijk, dan maar
binnen zich verschuilend in schuur of stal onder
strooiofhooi. Bij deverplaatsing van de eene ver-
blijfplaats naar de andere, wat meestal 's avonds
gebeuÍde, werd vaak voor de gedaante van an-
dere onderduikers of van burgers, op de vlucht
geslagen door de velden heen op gevaar van hier
of ginder in de gracht te stuiken of op weide-
afsluiting te loopen. Terwijl wij alzoo allerlei
onrusten doomaakten, lieten de moeders vele
H.Missen opdragen en baden zij vele rozenkan-
sen om hunne jongens te mogen behouden. Wat
ook veel is gebeurd want Goddank zUn wU van
dien gruwel goed gespaard gebleven. Leve onze
Vrijheid!

34. De Corporatie (Jos Ruts)
Onder den ronlenden titel van Nationale Land-
bouw en Voedingscorporatie begon deze Duitsche
instellingmetde boeren aan banden te leggen. Hij
begon langzaam: Eerst moesten de koeien en var-
kens opgenomenworden op stalkaarten; al de ver-
anderingen moesten er op aangegeven worden.
Daama volgden al de andere takken van den Land-
bouwr het teel tp lan werd aangepast,  de
vleeschleveringen en melkleveringen werden inge-
steld en vel zoo dat de kleine landbouwer hetme€st
gehoffen werd, deze Corporatie, onzaliger gedach-
tenis, had totdoel den kleinen landbouwerte doen
verdwijnen. De Corpomtie was er en het gerucht
deed de ronde dat deze instelling een blad ging
uitgeven: "Volk en Bodem", dat iedereboermoest
nemen en de bijdrage was 15 frank (later 45) per
hectare. Wij wildenhetniet geloovenr Wie zou ons
kunnen dwingen een blad te nemen dat wij niet
wilden? Edoch wij zouden het maar al te rap on-
dervinden onder wiens klauw wij waÍen. Het was
in dit fameus blad dat ons, onder dreigementen en
dwangmaatregelen, de verplichtingen opgelegd
werden. Er waren gÍoote geldboeten opgelegd aan
diegenen die hunne verplichtingen niet na, ofniet
konden nakomen. Van rechten voor den boer was
in ditbladgeen spraak, alleen maarplichten enhet
noemde zich een blad voor den boer! Er was geen
enk€l product op de boerderij dat niet onder de
opeischingenvan de Corporatieviel. Doch de boe-

ren zijn hier altijd zoo maar lijdzaam en gedwee
en zeiden: "Het zal genoeg iets doen!" Zoo von-
den zij er geen bezwaar tegen al moesten zij hier
tot 5 uur bij de Corporatie wachten. Dit was geen
uitzondering; het was heelnormaal van daar uren
lang te zitten wachten, staan of te hangen om een
kalfop de stalkaaft te laten bijzetten, of een big-
getje door te laten doen dat gestoryen was. Daar
werd onderling nog eens boertig gelachen en den
gek gehouden met de Corporatie; met ultzoncle-
ring natuurlijk van enkelen die te veel op thuis
dachten en op het werk dat er te wachten stond.
Altijd was het zoo plezant niet: b.v. als de contro-
leurs kwamen, en dat was geen zel&aamheid. wa nt
u begrijpt wel het zou heel zeldzaam zijn als de
boer op geene enkele overtreding kon betrapt
worden. Zij ook konden met hun Êntsoen niet toe-
komen, zoo min als in de stad. En u begrijpt wel
dat men dom is zoo men zlch tekort doet. als men
het heeft op de boerderil. Vandaar dat er zich dik-
wijls wel een melkkit met melk onder de kachel
bevond of een bolleke kaas in den kelder. En dit
was gevaarli jki Volgens de conlroleurs immers
moesten de boeren maar met hun mntsoen toeko-
men en namen boteÍ en kaas zelf mee. Er werd
ook menig varken uit de kuip gehaald en als het
dan maar was voor de hospitalen gelijk zij het ons
wijs wilden maken! Bij dezen die te ver achter-
stonden met de v leeschlevering, werden de koeien
zoo maar uit den stal gehaald en dit werd gedaan
in'tbijzijnvan Feldgendarmen. Het is hier gebeurd
dat eenige boeren werden opgehaald door de
Feldgendarmen omdat zU aan de leveringsplicht
van aardappelen niet konden voldoen, zij werden
voor een l4 dagen in de Begijnenstraat gezet met
het doelzoo de aardappelen te doen vermenigvul-
digen. Als u deze maatregelen allemaal ziet, die
wij meemaakten, dan moet u met mij besluiten dat
het voor den oorlog nog al wat ande6 wasr alles
vrij; men kon boeren gelijk men wilde; een schoone
veestapel die nu tol op de helfl geslonken is in
waarde; schoone weiden en landerijen, nu done
weiden en uitgeputte gronden, versleten
landbouwalaam. De boer heeft bij de Corporatie
en tijdens den oorlog heel wat ingeboet. En nu?
Alles wat de Duitschers hebben ingesteld is afge-
schaft, doch de Corporatie niet. Waarom niet? Het
is te hopen dat wij hieÍin ook de volledige vrijheid
zouden kennen zooals vÍoeger en een voorspoe-
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dige en gelukkige toekomst tegemoet gaan.

35. Slot
Ons oorlogsboekje loopt hieÍ ten ehde. Wellicht
was er nog veel te zeggen. Edoch het getal 33 mog€
hier volstaan. Varietas Dlacet. Verscheidenheid

behaagt! Door die verscheidenheid ook werd al-
hier, Poppel tijdens den oorlog, veelzijdig belicht:
de bijdragen komen vooÍt van oog of oorgehrigen,
zij hebben de zaak me€gemaakt, beleefd; zij blij-
ven veÍantwoordelijk, elk voor 't zijne, voor wat
zij schrevetr.

Maria VeÍwlmp
- Doodsprendes
- Drie publicaties over koning Leopold III
- Collection Roland Bauduin (Catalogus van de
openbare verkoop in 1925)
- Een oud veÍsierd bordje, Zes tinD€n maatbekeÍs
- E€n Franciscusbeeldje met duiven, e€n oude (mu-
ziek)-speeldoos uit Lourdes, 2 paardenbelletjes,
scheerzeepkommetje, een grote oliekruik, I exem-
plaar "Christelyke Ondenigtingen voor jonge Lie-
den" uit 1840, I exemplaar "Den Godvrugtigen
Landsman oÍte Gebedeboek", Handboek der Chris-
tenen. AntweÍpen, 1878 (met zilveren sluiting), een
gÍoot beeld van St.FÉnciscus, Kruisbeeld met ivo-
ren Chrishrsbe€ld

Jan Woesaenburg (Oud-T[rnhoua)
- Roomsch-Katholiek Zondagmisboek, uitgave
Proost. Tumhout. 1934
- Moeder Ma a, Gebeden en Medidatieboek, uit-
gave Brepols, Tumhout, 1901
- Misboek en Vesperale, dr. Peeters, Van
Cauwenberg en J.D. O'Connor, uitgave Splichal,
Turnhoul 1942
- Warcnkeuis en Werkwijzen bij Vo€ding en Hui&
houding, dr. E. van Daele, uitgave A. De Meester,
Oudenaarde, 1933

J. Boogserts (Turnhout)
- DeNavolging van Chdshrs, Brepols & Dierckx,
1 896: Prijs in I 904 behaald door Clementine Proost
(Ravels) met vermelding: "Catechismus van de
Volherding"

Parochie SL-Adrlrnus te Ravels.Eel
- Twee processievaandels in bruikleen

Familie J.Dries-Var Tlgchela
- WeÍkplaatsregl€ment van de bakkerij van Henri
Van Gils. Weeld€straat

Jos Tlmmermans (Weeld€)
- Caóuurlantaam

Rik Kokke (Ravels)
- Verzameling doodsprendes en overlijdensbrieven
- Bundeltje oude brieven

- Doos diverse boekjes
- Diploma van Ida Schoenmakersi B.J.B.-oplei-
ding uit 1944

Familie Kolen (weelde)
- Bolhoed

F milie De Meijer-Van dcn Hout (Wcelde)
- Merklap van ongeveer 8 meter

Frmilie Hermans-Kolen
- Ketelfe om thuis kaas te mak€n, Groentenhakmes

Frmilie Kolen (Weelde)
- Herenhemden

L.Vosters-Will€ms€
- Mechanische schrijÊnachine

F{milie Kolcn-Van He€s (Weelde)
- Vuurtje om melk voor een baby op te rvarmen

Julia tffillems (Weelde)
- Snijmachine voor snijbonen

Anna Hermans (Weelde)
- Gasmasker, Sigarenvorm, Ve|zameling oud€ fo-
to's

Zietr Huysm{ns (Ibrnhout)
- Encyclopedie Automobile Universelle (2 delen)
- Boekr "Praktische Leergang van Hoefsmederij"
- Diploma van hoefsmid uit 1957
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- J.Nuyts, Bedelheiligen m Bedeldagen uit het ple-
zante Turnhoutse Kinderleven. Overdruk uit
Taxandria I 953

De Heemkundekring Nicolaus Poppelius darkt
de talrfke schenkers vsn d€ze indrukwekkend€
lijst obJecten etr boeken. vullen op een schit-
tererde manier de collecties rar.

door Jos Nooyeng

Al I 70 jaar *ordt er in Poppel janhagel gebakken
en nadat Johannes Dalleu er in 1838 mee begon, is
op heden baLker Gatzen de tiende opvolger die
het recept in handen heeft en nu in Poppel de
janhagel bakt. In het boek "Poppel Toen en Nu"
dat in I 997 door Marc VeÍmeercn werd geschrcven
wordt de stamboom eÍ de geschiedenis van de
Poppelse Janhagel duidelijk geschetst. We nemen
hier de twee betreffende bladzijdeí 124-125
integraal over.

"De geschiedenis van de Poppelse Janhagel is
natw verweren met de geschiedenis van defamilie
Dalleu. Deze Dalleu s waren oorspronkelijk
Franse paardenhandelaars uit Atas die zich
omsíreeks 1745 te Waalwuk hadden gevesligd.
Later gikgen de Dalleu's uiteroard ook anderc
beroepen uitoeÍenen en Sommigen werdeh
logemekthouder, bokker, burgemeester en
secrela t. Joannes Wilhelmus Dalleu (gehuwd met
Maria Ánha Piercn) uit Waalwijk is de grondlegger
van de Poppelse Janhagel. Als paardenkoopman
kwam hij veel in het weslen van de provincie
Noord-Brabant waar elke boer zijn eigen janhagel
bakte en bijna zeker heeft hij daar het recept
gelcregen. Dslleu genoot immers he! vertrouwen

van die mensen omdal hij er al jaren kwam en
goede cohtaeten tuet hen onderhield.

We vermoeden dat Joannes Wilhelmus Dolleu
omsheek: 1830 in Waaht'ij k Janhagel bakte, maar
na de dood van zijn vrouw in 1838 verhuisde hij
naar Poppel waar hij samen met zijn zoon Lucas
Joannes Dalleu suikerbakker was. Lucas Joannes
Dalleu huwde te Poppel in l84l met Maria
Josepha de Jong en beiden |esíigden zich te
Tumhout. In "DcI_kDp94seL" von 7 augushts
I84l lezen we: "De ondergeteekende heefi de eer
het geèerd publiek ter kennis te brengen dat hij
zich geëtablisee heefi met zin Banket, Hollandse
Koek, Brood en Beschuit Bakkerij en
Luquerhandel ik het hoekhuys eon de
Hereníhalssíraeí op de Groote Merkt (laest
bewoonl geweesl door den heer J.B. Van Der laet.
Thans woonende in het begin van de Otterytraet)
en dal bU hem te beginnen van den 18 dezer zullen
ve <r|gbaer zijn alle artikelen tot bovengemelde
afaíres behoorde en tot ee volledig decert vercyst
wordende. alles naer den laesten stuqek- Een
pronle en ciyiele bedieking belovende beveeld hij
zich in eenieders guh.tl en recommandotíe en heeít
de eer hoogachting te zïn. Titmhoul 7 augustus
1 84 1 , Ud. W Dienaer: L.J.Dalleu-de Jongh. "

Lucas heeít iet lang le Tumhout gewoond, waní
z|k kinderen werden te Poppel geboren. Hij was
een yeelzíjdig mon want te Poppel was hij



Oudste foto van de JanhagelbakkeÍij Louis De Jongh-Melis aan de kerk (1908)

suikerbakker, winkelier, herbergie/ en
gemeenlesecretaris en toen hij zich na 1870 te
Brassel en le Mechelen vestigde met z|n tweeale
rrouw noemt hi j  zichzelf:  " Directeur
d'assurances" Hij overleed te Brussel op 24
januari 1887. Dalleu wenl in de bakkerij geholpen
door zijn dochrer Anna l.4aria Josepha cn ziin non
Lucas Joannes Hermanus De laatste volgde zijh
r)ader op ols gemeentesecretaris van Poppel naar
verhuisde in 1869 naar Mechelen waar hij nog
hetzelftle jaar overleed. Zijn aísíanmelikgen
bewaren nog altijd heí receptenboekje uit 1867
en daarin lezen we o a "RecepÍen voor fine
hollandsche Gebakken door L J.H.Dalleu, Poppel
den I augusíus 1867: Nadm der gebakkeh: beste
Poppelsche Janhagel, Roflerdams Spaonsbrcotl,
alderheste Boterbiesjes, finen Hetlígmaker,
Wezepermoppen, Utrechtsche Theerantjes, B i I te r
KoekJes, Virons à la FranEaise, Speculatie,
Kon i ngl ij ken Marcep ij n, Orangc ltlorcepij n.
Orange brood, Marcep|n met conitutr, Biscltitjes,
Theemoppen, Boíer Sprits, Beste Boterle ers,
Besle Amandeltaart, PaÍiencie, Soezen,
Kaneelkoek, SpoaranUs biscuií, Moscovische

lulbant, Mulzen, Boterkoekjes, BliÍem".

Toen Lucas Dalleu senior naar Mechelen lrok
kwum de Janhagelbakkeru in het bezit van zijn
dochler Anna Mafia Josepha. Zij huwde in 1865
mel Antonius Coppens die in 1869
gemeentesecrelarís van Poppel werd maar reeds
in 1870 overleed. Anna MarioJosepha hertrouwde
in J873 neí Jocobus De Jongh die toen cle
volgende janhagelbakker werd. Het bedrijf werd
na zijn doorl voortgezet door zijn zonen Louis en
GusldoÍ De Jongh De zoon van Louis was Staí
De Jongh en die verkochÍ het rccept aan bakker
Herman Ba:í uit Baarle Hetlog. Jaren later trerd
Jan Buyckx janhagelbakker die op zin beurt heÍ
recepl doorgaf adn de huidige janhogelbakker
Peter Gatzen-" Tot zover het artikel van Marc
Vermeeren in "Poppel Toen en Nu".

In cen plakboek van Alice De Jongh vinden wij
een krantenknipsel terug met de t i tel:  "Een
lekkemij die befaamd werd". De joumalist van
dienst tekent met de letters O.T. en moet volgens
de tekst in 1968 op bezoek geweest zijn bij Staf



De Jongh die poseeÍ aan het grote wiel van zijn
janhagelrnolen. Wie achter de letters O.T.
schuilgaat en in welk dag- of weekblad het nu
volgende artikel verscheen hebben wt niet kunnen
achte.halen. We laten de tekst hier integrMl volgenl
"Men kan wellicht van de doorsnee-Vlaming niet
zeggen dat hij een werkelijke hjnproever is, maar
men zal hem wel overal herkennen als een
smakelijke eteÍ, als een smuller: vlaaien, rijstpap,
hutsepot, enz. En alleen in dat Kempische
grensdorp Poppel biedt men u een knappende
let*emij, die janhagel heet. Het is moeilijk om
zeggen wat janhagel juist is, omdat niemand
eigenhk weet wat er allemaalnodig is om hem te
maken. Er zijn al meerbakkers geweest die er iets
van willen maken hebben, zonder succes overigens.
en eÍ is zelfs eens een Hollander in Poppel komen
binnenduiken om "zijn"janhagel te laten proeven.
Het leek er gewoon niet op! Het goedje had een
droge meelsmaak, zegt StafDe Jongh, en hij kan
het weten, want hij is de man die "echte fijne
Poppelse janhagel" maakt, en hij is de enige! Hl
heeft het gehelm van zijn vader die nu 88 jaar is,

en uit zijn bed niet meer kan. Maar driejaar geleden
stond die Louis De Jongh nog in zijn bakkerijtje!
Hij hield er mee op toen hij dat 70 j aar làng gedaan
had. Als vijftienjarige jongen was hij er mee
begonnen bij zijn vader aan de oven. Zij verkochten
de j anlagel in een onooglijk winkel{ e aan de kerk.
Die vader van Louis keeg het recept van zrjn
schoonbroer, die Dalleu heette. Die Dalleu zal de
eerste geweest zijn om in Poppel met het bakken
dier merkwaardige lek:kemij te beginnen in 1830.
Er wordt gezegd dat Dalleu zijn recept zou
gekegen hebben van een Frans soldaat. Als die
Napoleonsoldaat dat inderdaad in Poppel heeft
binnengebracht, dan heeft hlj er toen ook een hele
demonshatie bij gehouden, want om dat hapje te
maken moet men nog iets meer kunnen dan deeg
maKenl

De janhagelmolen

Wij geloven dat het een hele gebeurtenis was, toen
StafDe Jongh ons binnenliet in zijn heiligdom. De
Vlaamse Televisie is een paar jaren geleden niet
verder geraakt dan de huiskamer, maar het dient

JanhagelbakkeÍij Louis De Jongh-Melis aan de kerk (1924)
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Janhagelbakkerij Louis De Joígh-Melis vestigde zich begin jaren dertig in de Poppelse Dorps-
straat (íu AXA-Bank)

gezegd dat de oude Louis De Jongh toen nog de
Dlak zwaaide in die enkele vierkante meteÍs
bakkerij, waawan de helft wordt ingenomen door
zo'n oude, onverslijtbare oven, met een witte
tegelwand ervoor, en een Delftsblauwe kroonlijst
tegen de lage zoldering. In een diepe hoek staat
nu een gemechaniseerde trog. Daarin wordt "het
geheim" aangemaakt met meel, melk, suiker en
boter, maar het gaat om de kuiden, en die maken
natuurlijk de fijne smaak. Het mirakel zit hem
verder in de bewerking van dat deeg, die zo waar
op een volks ritueel gelijkt- Het kroonstuk van dat
ritueel is eeÍr onder alle oogpunten originele molen,
die gewoon nergens anders te vinden is. Het ding
lijkt wel op een vleesmolen, want ook hler wordt
het deeg door een aantal gaatjes heengeduwd.
Achter aan de molen hangt een reuze wiel,
waarme€ datstijve deeg doorheen die gaatjesplaat
gewurmd wordt. Eigenlijk zou er dus een bundel
macaronipijpjes uit die molen moeten komen, maar
zover komt het niet, want terwijl die brij door de
gaatjes heendringt, ritst de bakker met een knaap
van een mes langsheen die plaat zodat hij in plaats

van pijpjes, bolletjes deeg kijgt. Om zo'n trogdeeg
erdoor te krijgen, gaat dat mes een halftrur lang in
een verbijsterend tempo op en neer, een tempo
waar zelfs een stielman kampen van zou krijgen.
Maar het resultaat is er: een bak vol grijs-bruine
deegkonels, waarmee de bakkernu zijn ovenplaten
gaat vullen. Zo'nplaat isongeveer lwee meter lang
en één meter breed, en die wordt over die hele
oppervlakte met eenjuiste laag dier konels bedekt.
Dan gaat die zwaÍe plaat voor een klein halfuur
de oven in.

Vlug snijder
De gebakken koek moet binnen de twee minuten
gesneden zijn, wantdaama is hij hard, en zo sprok
dat hij niet m€er te snijden is. De hete plaat wordt
dus recht uit de ovenmond op de tafel gezet, en
eerst in de lengte gesneden. Ook dat mes rs weer
een enig instrument. Het is een rond hout met acht
kromme messen in. waarmee die wakke koek met
hvee lange halen in repels wordt gesneden. Om de
koek in de breed te te sn ij den heeft bakker De Jongh
een plankmetvieÍ reten in, waar hij met een groot

rq4



De Poppelse Janhag€lbakker en gemeentesecre-
tàris Lucas Joannes Hermanus Dalleu op 19-
jarige leefti jd in lE64 ('Poppel 7/,1/1E45-
ïMechelen 19/10/1869Xoudste foto van Poppel)

Onder: Enkele doodsprentjes van familiclc-
den Dalleu uit de 19€ eeuw.
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Janhagelbakker Jacobus Franciscus De Jongh (1852-1895)

mes doorheen ritst. En dat gebeuÍ allcmaal binnen
dic twee minuten! In zijn schaal houdt de bakker
nu 400 matbruine brokkelige koekjes over, een
soort speculaas, maar krakend hard, en met een
kruidige smaak, waarvoor vader De Jongh in l88l
de ere-medaille kreeg op dc "Exposition artistique
et Industrielle" van Tumhout, en waarvoor hi.j een
patent ontving. Die oude afgesleten molen heeft
straks afgedaan, want bakker De Jongh hecÍi een
mechanische molen laten ontwerpen. Toch zal dit
Kempisch produkt niet enkel een verfijnd, maar
ook een folkloristisch smaakje blijven nouoen,
omdat niet alleen de bereiding van het deeg, maar
ook de hele bewerking ervan oorspronkelijk is, en
onmogelijk na te bootsen. Wie te Tumhout of in
dc buurt van Poppel komt krijgt dus de kans een
snoepje mec te nemen dat hij nergens anders kan
etcnl Bij zijn thuiskomst kan die snoeper dan Íier
vertellen dat hij "echte fijne Poppelse janhagel"
gegeten heeft. En dat kan beslist niet icdereen

zeggen l" Tot zover het krantenartikel,

Enkele wetenswaardigheden over janhagel
- Louis De Jongh, geboren te Poppel op 27
september I 880 heeR ecn t i jdlang mer zi jn jongcre
broer Staf  (vader van Al ice Dc Jongh)
samengewerkt in de bakke j van hun vader
tegenover de kcrk, maar toen Louis zich vestigde
in ziJn nieuwgebouwd pand naast maaldcri j
Moonen in de Poppelse Dorpsstraat, was hij de
enige opvolger.
- Het verhaal ovcr de deserteuÍ van Napoleon op
de Vlaamse Telcvisie werd geslikt als zoete koek
en menig toe stenbus stopte in die dagen aan de
winkel van StafenJuliaen men schoofaan om een
doos "echte fijne ..." wettig gedcponeerd mee naar
huis te nemen.
- Rond 1830 werd op den buiten, vooral bij de
boeren, in eigen oven gebakken en nadathetbrood
uit de oven was gehaald was deze nog heetgenoeg

196



om er een soort Epeculaas in te bakken. Een restant
van brooddeeg, gemengd met velstof, bruine
suiker, honing en kruiden, bijeen gezocht naar
ieders inzicht en vermogen, werd in de nog hete
oven tot een sooÍ platte koek gebakken en dat
recept h€€ft waarschijnlijk aan de basis gelegen van
de eerste janhageldeeg. Meerdere generaties
bakkers Dalleu en De Jongh hebben het recept
verfrjnd en er vorm aan gegeven, en in 1881, toen
de koek achter het winkeltje tegenover de kerk
werd gebakken door Jacobus De Jongh werd de
Poppelse janhagel vereremerkt met een diploIna
en enige eremedaille op de Exposition Artistique
et Industrielle van de Admince communale de
Tumhout.
- Gusta Botermans weet te vertellen dat zij als
zeventi€njarige ging helpen bij hetjan hagelbakken.
Tijdens het bereiden van het deeg hield Louis de
deurop slot en vooral de gebruikte kruiden waren
zijn groot geheim.ln een lange dag, van zevenuur
's morgens tot Soms negen uur 's avonds waren ze
dan met drie personen druk in de weer om de
wekelijkse omzet aan te vu llen en de vers gebakken

koek mooi te verpakken in de witte dozen met
blauwe druk van 50O gram. De janhagel voor de
losse verkoop werd verpakt in hoge en half hoge
blik:ken dozen waarvan het deksel met een gele
band papier luchtdicht werd vastgeplakr.
- Bij de inhuldiging van burgeme€ster He :i Ruts
in 1937 stond er in elke klas van dejongensschool
zo'n blikken doos op de lessenaar van de meesler
en als traktatie mochten wij aanschuiven voor elk
drie janhagelkoeken, los in het handje en een r€ep
chocolade.
- Soms gebeurdehetdat LouisDeJongh onsonder
de middagvan schooltijd even binnenriep om met
z'n tweeèh aan het grote wiel van de janhagelnolen
te dmaien, Dan mochten wij na schooltijd een
built je janhagelstukjes ophalen die bij het
rechtinij den op de grote bakplaat achterbleven. Er
waren er altijd wel die mee wilden profiteren, maar
die waren bij Louis aan het verkeerde adres. Voor
hen hield hij een lege bloemzak open met
janhagelrestjes op de bodem van de diepe zak. En
als zij dan begerig de opgehouden zak indoken,
dan schudde hij die eens ferm dooreen, zodat zij

Janhagelbakker Louis De Jongh
met echtgenote Maria Chrlstina

r939)

GustaafDe Jongh (1882-1956) hielp gedu,
rende enkele jaren zijn broer Louis in de

Janhrgelbakkerij

o880-1969)
Melis (1880-
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witbestoven als een bommulde. (meikever) in mei geteisem en droogpoeper. Daar kan de naam van
te voorschijn kwamen. Koekrestjes was voor ons het Poppels edelgebak dus niet van zijn afgeleid.
een gewaardeerd buitenkansje, en werd in hun Een koekje bestrooid met witte suikerbrokjes is
specerij- en drankwinkel als een snoepje bij een janhagelkoekje, lees ik in mijn
aankoop meegegeven. prismawoordenboekje en naar kleur en vorm is dat
- Op een festival van de Poppelse fanfare in de een aanvaardbare omschrijving. Als bloemwit
dertiger jaren op een weide langs de bepoeierde deegbolletjes aaneengesloten en over
Pannenhoefsedreef, maakt de firma De Jongh- elkaar op de grote bakplaat zijn uitgespreid, lijkt
Melis in het programmaboekje op een volle dit op een wit behageld veldje. Ook al komt, wat
bladzijde reclame voorjanhagelaan vijffi'ank voor hagelwit in de oven wordt geschoven, erbruin uit,
een pak. Een landbouwarbeider op de Pannenhoef maar elk versreden koekje heeft wel zijn eigen
verdiende toen 4,25 Íiank per uur en moest meer identieke hagelpatroon. Als de eerste
dan een uurwerken om een pakjanhagel te kunnen janhagelbakkerdestijds hetzelfde heeft vastgesteld
betalen. In den goeden ouden tijd was de koek, en aan al dat gehageldat voorafging zijn voomaam
gerekend naar een uurloon, driemaal duwder dan Jan heeft toegevoegd, dan is hiermee het kwadraat
nu in 2008. van de cirkel bewezen.
- Op de zolder bij Aliske De Jongh vonden wij
onlangs de eerste pers die gebruikt werd om het
stugge janhageldeeg tot korreltjes te maken. Het
is de voorloper van dejanhagelmolen beschreven
in het krantenartikel. De pers, misschien wel 170
jaar oud, is een mooi stukje vakwerk van een
plaatselijke smid en staat nu tentoon gesteld jn ons
nieuw museum "Het Kaske". De ziel van de pers,
een .oestige baÍkvijs, is waanchijnlijk doormidden
gebroken toen men een te groot wiel aandemolen
bevestigde om deperskachtte verhogen. Meteen
kleine ingreep zou d it karakteristieke museumstuk
nog klaar te maken zijn voor hergebruik. Of het
metzijn piston van hout en ijzer, afgedekt met een
schij{e zoolleer en koper de gezondheidskeuring
van waren kan doorstaan, laten wij over aun het
ooÍdeel van de geinteresseerde museumbezoekeÍ
- In ons museum is ook te zien het oude deurtje
datjaren lang toegang heeft verschaff tot de eerste
Poppelse janhagelbakkerij. Midden op die deur
staan vier raadselachtige leÍers in hel hout gekerfd.
Heeft hier een Dalleu of een De Jongh het
janhagelmes gehanteerd om zijn naam te
vereeuwigen? De J en D zijn duidelijk, maar de
kleinere letter tussen de D en de L mist het
dwarsstreepje om een A te kunnen zijn, terwijl de
L slechts licht aangezet is in het hout. De \.raag is:
staat hier Johannes Dalleu 1838 of Jacobus De
Jongh 1873.
- Hoe men aan de naam janhagel kwam geeft te
denken. In een weekblad trof ik onlangs het
drielettergrepig woord janhagel aan in een adem
genoemd met: racaille, schoften, tuig, schorem,

- Omdat erkruiden in verwerkt zijn, werd janhagel
van oudsher geneeskracht toegedicht. Als neef
Jande over buikpijn kloeg, dan keeg bij van mie
Tant een half koekje janhagel. En als neef Jantje
janhagel wilde snoepen dan keek hij moeder ziek
smekend aan met de woorden: "Mun, krijg ik een
jankoekhagel, want de buike doet zo zeer!"
- Wanneer MaÍtin Verbeek, grootindushieel in de
cement-, baksteen- en dakpannenindustrie en
eig€naar van de boerd€rij "Het Zwartgoor" in
Merksplas en "De Pannenhoef in Poppel in de
dertigerjaren zijn boerderij te Poppelbezocht, ging
er altijd een telefoontje naarjanhagelbakker Louis
De Jongh-Melis om enkele dozen janhagel, fijn
verpakt met roze papier en een kleurig koordje,
klaa. te maken. Zo een pak janhagel, beweerde
hij, is het beste en goedkoopste relatiegeschenk
dat ik al mijn vrienden en zakenpartners durf
aanbieden en zelfs voor een koninklijke audiëntie
zou meenemen
- ln 1913 gaat de specialiteit voor het eerst
buitendorps als J L.Bax uit Baarle Hertog de
janhagel ovemeemt van GustaafDe Jongh-Beyls.
Bax heeft zijn eigen bakkerij, en de koeh gebakken
op de wijze zoals hij het van zijn voorganger
geleerd heeft, wordt goed verkocht in zijn winkel
"Het Belgisch Huis" in het €nclav€dorp. Door de
snelle stijging van de lonen -om dejanhagelmolen
te bedienen zijn drie personel nodig- drong
mechanisatie zich op, Maar het stroeve deeg naar
het oude recept, leende zich daar niet toe. Op het
moment dat strengere bakkerijregels, tijdsgebrek
en een conflict met Economische Zaken over
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Alice en Sooi De Jongh met moeder Paulina
BaÍ in het dorpswinkeltje aaÍr de kerk waar-
jaÍenlang de Poppelse Janhagel weÍd verkocht

Janhagelbakker GustaafDe Jongh (zoon van
Louis De Jongh) met echtgenote Julia Beyls

De letters in het oude deurtje van de Jan-
hagelbakkerij (Museum Het Kaske)

Echte f i ine Poppelse , lanhage
w.rtig gld.9on€êrd

o,Droru f f i !Dg.d.m.dar ' .
W

T.L. BAX
2338 BAARI.,E.

@ppelse Janhagel
Wettig gedePone€rd



Janhagelpers met een aantal attributen in het Heemkundemuseum
"Het Kaske"



prijsverhoging in l98l samenvallen is voor Bax B. Maria Rosa Dalleu,'Waalwijk 1753, fWaalwijk
de maat vol en hij zoekt dringend een ovememer. 24/ | 1 I l'7 69.
Dievindt hij in het echtpaar Robben-Hopmans die C. Jan BaptistDalleu, "Waalwijk 1755, ïwaalwijk
naastAliske De Jongh tegenover de Poppelse kerk 7/ll/l8l l, xx Waalvtijk2012/1786.
een bloemen-, fruit- en kruidenierswinkel open D. Jan Frans Dalleu, 'Waalwijk 4/10/1757,
houden gekend onder de naam "Bloemenhuis ïBesoyen 15/9/1815, xx Waalwijk 31/1/1780.
Elisabeth". E. Berthildis Dalleu, "Waalwijk 1759, fWaalwijk

' - Op nog geen tien meter van zijn oudste stek 10/1211769.
draaide weerom de janhagelmolen en Aliske F. JoannesAdrianus Dalleu, 'waalwrjk 19/1/1161,
kennende mogen wij aannemen dat zij met haar tWaalwijk 3/2/1843, xxWaalwijk24/10/1'796.
$oot hart voor de familie, alles gedaan heeft wat G Lucas Albetus Dalleu, volgt onder III.
zij maar kon om de speciali0eit van haar vooroudeF
over een moeil i jke periode heen te ti l len. IIL Lucas Albertus Dalleu, "Waalwijk 1751,
- De machines waarvan sprake in dit artikel, lWaalwijk 24/211836, xx Waalwijk 29/10/1781
beperkten zich nog alti jd tot dezelfde Maria walteria Olif iers, "Wa lwtjk 9/'7/1748,
janhagelmolen die wij zagen in h€t kantenaÍikel twaalwUk 5/7/1802. Kinderen:
van 1968. Deze pers, naarhet schijnt gemaakt uit A. Petrus Walterus Dall€u, 'WaahÀ/ijk 1782,
een stuk van de loop van een Duits kanon met tWaalwijk 19/8/1783.
ingegraveerde letters, was ond€rtuss€n wel B. Hermanus Dalleu,'Waalwijk l784,tPopp€l l2l
voorzien van een vemuftig mesje dat over de 5/1858.
geperforeerde plaat draaide en de deegstrengen tot C. Joannes Wilhelmus Dalleu, volgt onder Iv
korrels sneed. In 1983 wordt bakk€Í Jan Buyckx
de negende opvolger. In zijn bakkerij aan de lV Joannes Wilhelmus Dalleu, 'Waalwijk 2ll8/
Tilburgseweg liet hij een l icht aangepast l?85,ïPoppel l0/10/l863,xxWaalwijk6/10/1813
janhageldeeg door de speculaaspers lopen en het Maria Anna Pieren,'Waalwijk 25/911791,
hagelpatmon werd meteen rolin het deeg gedrukt. twaalwijk 2ól10/1838. Kinderen:
De oude pers kwam op de schroothoop terecht en A. Petrus H€rmanus Dalleu,'Waalwijk 30/7/1815,
wieweet is ere€n kanon mee gegoten. Toen bakker ïWaalwijk l419/1831.
Buyckx zijn bakkerij door omslandigheden sloot, B. Maria Waltera Dalleu, "waalwijk 3l2ll8l'7,
kwam de janhagel in handen van bakker Catzen ïWaalwijk l/12l1818.
die in de Poppelse Dorpsstraat nu de traditie C. Adrianus Joannes Dalleu, 'Waalwijk 2917/1818,
voortzet en ons verwend met: "Echte fi jne ïWaalwijk l0/9/1847.
Poppelse Janhagel", verpakt in een eigentijdse D. Anna Maria Dalleu, 'Waalwijk 31/8/1820,
fiisse doos in wiFgroen die op d€ acht€rztde een ïWaalwijk l4l2/1856, xx Waalwijk l516/1848
mooie tekst en verplicht de tien ingrediënten E. Frans Joannes Dalleu, 'Waalwijk 18/8/1831,
vemoemd die eens het gÍoot geheim waren van de tWaalwijk l/9/1831.
familie De Jongh. F. Petrus Hermanus Dalleu, "Waalwijk 5/7/1833,

ïWaalwijk I l/7/1833.
cen€alogie Dall€u (Samenstell lng: Mrrc G. Jan Baptist Dalleu, 'Waalwijk l5/l/1823,
vermeeren) ltVaalwijk 312/1823.

H. Frans Jozef Dalleu, 'Waalwijk 25/l/1826,
L Eustache Dalleu x Marie Isabelle Nieooe ïWaalwijk 2211/1831.

L Maria Waltera Dalleu, 'Waalwijk 9/9/1827,
II Jean Francois Dalleu , o Arras 8/3/1726, fwaalwtlk 28/l/1831.
lWa lwljk2S/'|ll'192,v,xWaalwijk 6/6/|746 Maria J. Josephus Dalleu, oWaalwijk 2/9/1829, tGemert
Elisabeth Brouwers, oWaalwijk 1 ?25, f Waalwiik 2/'1 / 1868.
23lllll'/99. Kiídercn: K. Jan Baptist Dalleu, 'Waalwijk ll/2/1824,
A.Maria Isabella Dalleu, oWaalwijk 1748, lPoppel 8/8/1860, xx Poppel 7/l/1848 Joanna
fwaalwijk l616/1824, xxWaalwijk24/8/177 3. Elisabeth Bax, oWeelde t6l12l1825, tWaalwijk23/
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l0/1850. KindeÍenl
l Antonius Dalleu, 'Waalwijk l/12l1848,
fPoppel l712/1851.
2. Anna Maria Dalleu, "Waalwtjk 26/ l2l
1 849, I Gemert 2/ | / 1 9 | 6.

L. Lucas Joannes Dalleu, volgt onder V

V Lucas Joannes Dalleu, "Waalwijk l/7/1814,
fBrussel 24ll/1887, xx Poppel 2617/1841 Maria
Josepha De Jongh, "Watermaal-Bosvoorde 29ll l/
1812, tPoppel 2l/4/1864. Kinderen:
A. Maria Theresia Elisabeth Dalleu, 'Poppel l2l
l / 184'7, tP oppel 13 /7 1 862.
B. Emilia Petronella Dalleu,'Poppel 2l/7/1848,
tPoppel 2814/1858.
C. Joannes Dominicus Sebastianus Dalleu,'Poppel
I 0/ I I / I 850, xx Maria FÍancisca Lamée, oDonchéry

3ll3lIU1 . KiÍrdl
L Rosalie Louise Dalleu, 'Parijs l3l9/1876.

D. Anna Maria Josepha Dalleu, 'Poppel 3/l U1843,
tPoppel21711875. Huwt voor de eerste maal te
Poppel op 8/l l/1865 met Antonius coppens,
"Poppel 22/4/1842, fPoppel 1 4/ lO/18'10.
Kinderen:

L Maria Anna Josepha Coppens, 'Poppel 7/
9/1866.
2. Adrianus Coppens, 'Poppel 1/2/1868.
3. Joannes Josephus Antonius Coppens,
"Poppel l614/1870.

Huwt voor de tweede maÁl te Poppel op 3/9/1873
met Jacobus Franciscus De Jongh, "Poppel l/3/
1852, fPoppel 2512/1895. Kind:

l Comelius Petrus De Jongh, 'Poppel 3/9/
1874.

E. Lucas Joannes Hermanus Dalleu, volgt onder
vI.

VL Lucas Joannes Hermanus Dalleu, 'Poppel 7/
4/l845, tMechelen 19/10/l 369, xx Antwerpen 18/
5/1867 Theresia Catharina Van Es,'Antwerpen 30/
l1l1838. Kinderen:

l. Leonia Joanna Maria Catharina Dalleu,
'Poppel 3/5/1868, fLonderzeel l3/111946.
2. Hippolirus Josephus Joannes Ny'aria
Dalleu, volgt onder VIL

VII. Hippolitus Josephus Joannes Maria Dalleu,

oPoppel 27 15/ 1868, tBorgerhout 27ll 0/l 894, xx
Maria Hendrika Janssens, 'Meldert 8/4/1864.
Kinderen:

1. Joannes Dalleu, 'Antwerpen 20ll l/1888.
2. Julius Antonius Eduardus Dalleu
oBorgerhout 13/ 10/1892, ïBorg€rhout l4l
5/1920.
3. Leo Louis Hippoll,tus Dalleu, volgtonder
VIII.

VIll. Leo Louis Hippolvtus Dalleu, oBorgerhout

I Z4ll 890, ïBorgerhout 24/2/ 1964, xx Antweryen
3ll3/1917 Maria Juliana Hermina Van Hae.en.
Kinderen:

l. Maria Hendrika Paulus Joanna Dalleu,
oBorgerhout 12/2/ 1923, fBoryeÍhout, xx
Borgerhout Robertus Braet
2. Carolus Joanna Paulus Leo Dalleu, volgt
onder lX.

IX. Ca.olus Joanna Paulus Leo Dalleu,
oBorgerhout 26/111918, xx Maria Ludovica
LenaeÍs

Genealogie De Jongh (Samenstelling: Marc
Vermeeren)

Jacobus Franciscus De Jongl, "Poppel l/3/1852,
tPoppel  2512/1895, xx Poppel  1Ol8l l876
Catharina Daemen, 'Poppel 7/12l1851, tPoppel
30/7/1893. Kinderen:
A. Juliaan Antoon De Jongh, 'Poppel l6ll/1886,
tPoppel l4ll/1949, xx Poppel 4/4/1910 Anna Van
Laarhoven, 'Weelde l0/6/1886, tPoppel 2318/
t963.
B. Philomena Louisa De Jongh, 'Poppel 4/4/1889,
tTumhout I l/l /19ó4, xx Poppel 5/7/ I9l0 Emilius
Eduardus De Bonnaire, oAntwerpen 24ll/1886,
tPoppel 14l9/1952.
C. Anna Maria Elisabeth De Jongh, oPoppel26/7/

1 878, tPoppel 6/10/1878.
D. Henricus Petrus Anlonius De Jongh, oPoppel

16/9/1879.
E. Adrianus Ludovicus De Jongh, 'Poppel 27 /9/
1880, tPoppel 24/3/1969, xx Maria Christina
Melis,'Retie 28/10/1880,'fPoppel I 8/1211939.
Kinderen:
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1. Gustavls Henricus De Jongh, "Poppel l8/
2/ 1909, lPoppel 4/9/ 1977.

F. Gusta\us Valentinus De Jongh, 'Poppel 16/2/
1882, tPoppel l9/4/1956, xx Poppel 16/4/1920
Paulina Bax, 'Poppel 9/2/1890, JPoppel 20/2/
1972. Kinderen:

1. Alice De Jongh
2. FraÍls De Jongh

door Pa6toor TUbbrx (Í)

1926
In t' jaar I 896 werd volgende petitie opgesteld:
'iAan zijne Eminentie Monseigneur Goossens,
Kardinaal Aartsbisschop van Mechelen,
EmiÍeÍtie,
De ondergetekenden allen inwoners der geme€nte
Weelde nemen de eerbiedige wijheid aan zijne
Eminentie het volgende schrijven mede te delen:
De grootste helff der inwoners van Weelde is op
een tamelijk groten afsrand van de Kerk verwijderd;
de gehuchteÍ Straat en Mol€neynd zijn op twintig
minuten afstand gelegen en de gehuchten Heikant,
Schoot en Heg van een halfuur tot ten minste drij
kwartieN, daarom ook gaat heÍ grootste ged€elte
der bewonen van Heg naar Poppel ter K€rke daar
die afstand wat korter is. De gemeente Weelde is
in twee grote delen vcrdeeld genaamd "d€ Kerk"
en "de Straar". deze delen bestaan dan weer in
kleinere gehuchten, zoals die hierboven zijn gemeld
ofi zo te zeggeí aÍhangende van de Straat. De
gemeente Weelde verkegrt juist in denzelfden
toestand als de gemeente Ravels welke pas geleden
e€n tweede parochie heeft gekregen. Daarom
durven de ondergetekenden van zijne Eminentie
komen verzoeken van hen dezelfde grote gunst te
willen toestaan als aan hunne geburen van Ravels
met hen ook een tweede parochie te schenken in
de Stiaat, te meer daar eÍ reeds een kapel b€staat,
welke zeer goed geschikt is om voor parochiekerk
te dien€n voor de helft vaÍl de gemeent€. Op die

beweegredenen steunende verkeren de
ond€rgetekenden in de grootste hoop dat zijne
Emincntie hun verzoekschrift zal onderzoeken en
met een gunstig onthaal veÍeren".

Deze petitie, welke de handtekeningen vaÍ al de
inwoners der "Straat" moest dragen, werd door
sommigen ondeÍtekend, maar ... werd nooit naar
Mechelen verzonden. De Z.E.Heer S.Jacobs toen
pastoor, een heilig en verstandig priester, fijn
diplomaat, die oneindig veel goed gedaan heeft te
Weelde, maar de noodzakelijkheid eÍer tweede
parochie niet inziende en daaÍom steeds strevende
naar centralisatie in en rond de "Kerk", had lont
geroken en ,,. was er bij: de eeÍste ondeÍtekenaarÈ
tÍokken terug, anderen dierven niet meer en daar
kwam niets van in huis noch van schrijven naar
Mechelen, noch van parochie. Het afschrift dezer
petit i€ bleef bewaard en in 1930 werd zij
overhandigd aan kapelaan Tubbax door Karel Bols-
Haagen, gemeenteraadslid. Deze petitie tekent den
gemoedstoestand van de "Straat". De gedachte aan
een nieuwe parochie bleefsmeulen; doch daar werd
zelden uiting aangegeven. Elk jaar toch op
Drievuldigheidszondag (Kapellekenskermis) en't
Zondags na den feestdag van St.Jan Baptist (24
Juni) kwam die gedachte boven. Op die dagen werd
de hoogmis in de Kapel gezongen en vroegen de
mensen zich dan wel eens verbaasd af. waarom dit
elken zondag niet kon en mocht geschieden. Daar
werd dan wel eens over gemopperd, voomemens
gemaakt, besluiten genomen, een glas gedroÍken
op de "nieuwe parochie" en "de zaak bleef zoals
ze was", De extru grote invloed en de fijne
diplomatie van Pastoor Jacobs zoÍgden er w€l voor



dat alles rustig en kalm bleef.

1926 zoq en nog we1 helemaal onverwachts,
verandering brengen. Pastoor Jacobs zou in
september zijn ontslag indienen en op rust gaan.
Was het omdat Z.E.H.Jacobs, met zijn scherpen
blik, inzag dat het voor zijn opvolger moeilijk zou
zijn Straat en Kerk bijeen te houd€n; was het,
omdat hij ove.tuigd geraakt was van de
noodzakelijkheid enige verandering aan te moet€n
brengen. Vele ouden vanjaren gingen's Zondags
van uit de Straat per tram ofper autobus naar de
hoogÍris te Poppel of Ravels-Eel, was het, om
zonder tot een tweede parochie te moeten
overgaan, enige toqgeving en voldoening aan de
Straat te geven; was het om den weg te baren naar
een fweede parochie? Was het om al die redenen?
Wie zal zulks uihnaken? Wat er ook van wEzc rn
juni trok Z.E.H.Jacobs naar Mechelen naar zijn
wiend Monseigneur Van Olmen om door dezes
voorspraak van het bisdom te bekomen een
Vicarius residens voor de StÍaat, met machtiging
om daar te gaan verblijven en dagelijks de H.Mis
in de kapel te lezen. Op zondag 4juli kwam er op
de pastorij een briefvan Mgr.Van Olmen toe waann
E.H.L.Tubbax, onderpastoot tot vicaÍius residens
werd aangesteld voor Weelde Straat met de
toelating en verplichting elken dag in de kapel van
St.Jan-Baptist aldaar de H.Mis op te dragen en ter
plaatse tewonen. Een woonstzoeken in de Straat?
"De eenvoudigste oplossing zou zijn, volgens
Mgr.Van Olmen. dat E.H.Tubbax zelL op eigen
kosten een huis bouwde". Wellicht be.ust dit
schrijven nog in het archief van de Sint-
Michielskerk. Dit deuws wilde Z.E.Heer Jacobs
nog voorlopig geheim houden, maar zoals
gewoonli jk, hij bracht het zelf uit. Als een
strooi\,'uur liep het rond en 's namiddags nog was
het in de Straat bekend. Notads E.de Boungne en
Dokter A.Van Baelen kwamen toegesneld, wilden
uit eigen mond van den Pastoor het nieuws horcn
bevestigen. Cans de "SÍaaf'slond te been. in rep
en roec het nieuws kwam te plotseling om waar
te zijn; alles was zo kalm, zo rustig, en daar viel
het meteen als een hemels geschenk op aarde neder.
Het nieuws werd bevestigd en, fama crescit eundo,
's avonds werd er een stevige pint gedronken op
de "Nieuwe St.Jarsparochie". Dien avond was het
geen politieuur. Een zekerc Door Van RooÍ een

oude natiebMs, rentenier in de Straat had in zijn
plat Antwerps gezegd: "Pastoor Jacobs heefï
ontzaggelijk veel gedaan voor Weelde, nu zet hij
de Kroein op zain waairk". Op zondag I 8 juli, zou
E.H.Pastoor Jacobs het nieuws plechtig afkondigen
van op den predikstoel, onder de missen. Hij
meende echter de nieuwe schikking ietwat te
moeten temperen. Want was de geestdrift gÍoot in
"de StÍaaf', aan de Kerk werd het erg koeltjes
ontvangen, sommigen hadden een min of meer
afkeurend protest laten horcn, een had er zelfs
g€zegd dat Weelde 'hu kapot" was. Het iDbrengen
van die dagelijkse mis in de kapel, aldus Pastoor
Jacobs, meer was het in den beginne niet, had
hoofdzakelijk voor doel aan de zieke en oude
mensen, ver van de kerk afwonende,
gemakkelijkheid !e geven tot mishoren. Zo b.v.
moest het MoleneJmd blijven naar de Kerk komen
... indien er misbruiken doorzouden ontstaan, zou
alles worden afgeschaft. Om te beginn€l: elken
werkdag een gelezen mis. Binnen enige weken zou
er 's zondags ook mis gelezen worden. De eerste
mis had plaats op maandag l9juli.

Nota:
De vraag stelt zich: waaÍtoe diende die kapel tot
daÍI toe? Over het ontstaan dier kapel is schier niets
geweten. Volgens kanunnik Lemaire, leraar in de
bouwkunde aan de hogeschool van Leuven, dateert
het koor der kapel van uit de 12e eeuw Was het
vroeger de parochiekerk? Zeker is het dat ze van
ouderen datum is als de St.Michielskerk. Bij het
graven en de gÍondwerken der vergroting werd
niets ontdekt, tenzij hier en daar, allen in dezelfde
richting gegraven, kuilen van de grootte van een
gewoon gÍaf, hebbende de gewone diepte ook van
een gewoon graf. Voor het maken van de
fundamenten moest men gnven tot op den vasten
grond en zo kwamen die kuilen te voorschijn. Maar
daarin werd niets gevonden noch overblijfsels van
kisten, noch beenderen. Men stelde enkel vast dat
er rcgelmatig in dezelfde richting, op dezelfde
diepte, volgende zelfde gÍooÍe gegïaven was en
de grond omgewoeld! Was 't daar ooit een
begraa&laats? Ja. De acte vdí25 maálrt 134'7 meldt
ons dat er eertijds een kerkhof rond de kapel
bestaan heeft. Hoelang daar begraven werd is niet
seweten.
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In vroegerjaren moet de kapel over vele en goede
inkomsten hebben beschikt. PastoorAmaerts zegt:
"Ecclesia multum debetCapelle" om reden dat de
Kerk geleend heeft van de kapel voor haar eigen
onderhoud. Tijdens de Revolutie en in het eerste
deel der l9e eeuw zijn vele renten ofverloren of
afgekocht geweest gelijk blijkt uit de Manualen
van het seculieren het regulier beneficie, zodat op
de/en slond de beide beneficiën versmolten zijn in
één beneficie onder den titel van "Kapellanie". De
Kapellanie heeft volgens de reductie door
Z.E.Kard. Goossens gedaan, de volgende
inkomsien en Iasten.
Inkomsten
a. Het huis met 2 woningen is in 1896 verkocht
door d€n notaris Gilles voor 95 frank. Daarvan
heeft m€n nueen schoon sn-rk land, Kapellanieakker
genaamd, verhuurd aan Fr.Haagen voor 22 frank
voor 9 jaar
b. Een stuk land "boonland" genaamd verhuurd
aan Peeters voor l0 frank.
c. De Kapelakker rond de kapel in de Straat,
verhuurd aan Rosalie Wouterc voor T frank.
d. Een som op het Grootboek opbrengst van
afgelegde renten, cijnzen, enz.
Voor deze inkomsten moeten jaarlijks 3l gelezen
missen gecelebreerd worden.
Nota l: Volgens oude gewoonte is de huurder van
het Kapelhofgehouden de kapel te kuisen en /uiveÍ
te houden; hij is ontslagen van het pachtgeld.
Nota 2: Wat de obligatie aangaat, de missen
volgens de stichtingen in de kapel te lezen, daarvan
is Ínaar het volgende overgebleven.

De E.H.onderpastoor bij den pastoor inwonende
is verplicht alle maandagen, woensdagen en
vrijdagen mis te doen in de kapel, uitgenomen rn
geval die dagen onmiddellijk voor e€n heiligdag
vallen ofivel als hij door slecht weder moraliter
belet is naar de Straat te gaan. De Gemeente kent
hem daarvoor een som van 100 frank toe in hare
rekening. Ten tijde van E.H.Lod.Tubbax werd er
ook geen mis gecelebreerd in de kapel: op 1e
wijdag in den Paastijd, bij een lijkdienst aan de
Kerk. Tweernaal in t jaar was er een hoogmis in
de Kapel en eens een lof. Op den Zondag na den
feestdag van St.Jan-Baptist was erhoogmis en lof
ter gelegenheid van St.Jansfeest. Op
H.Drievuldigheidszondag is er slechts een

Hoogmis. De overlevering zegt dat deze mrs rs
ing€steld ter gedachtenis van den doek van het
H.Bloed van Hoogstraten, die in de kapel op dien
dag berust heeft wameer men den doek van 's
Hertogenbosch naar St.Michielsabdij te Antwerpen
bracht. Dien dag vieÍt men Kapellekenskermis.
Dinsdag met de Kruisdagen was er Kruisprocessie
naar de kapel en werd er de mis gecelebreerd. Op
Wit ten Donderdag bleef de kapel  volgens
gewoonte van 12 tot 5 uur open,

Had erin vroegerejaren een processie plaats in de
Straat? De archieven zeggen het volgende:
Bisschop Henricus Gabriël van Antwerpen keurt
goed in 1763 te geven aan den Pastoor: voor de
mis op St.Jansdag: I gulden, voor de processie en
lof op St.Jandag I gulden. Aan den koster voor
mis en lof en processier l5 stuivers. Dezelfde
bisschop ordonneert de vensters der Capelle te
vergroten omdat ze te duisterwas; lindebomen uit
te houwen. In de kapel berustte het H.Sacrament
niet! Voor de H.Mis, moesten zij die wilden
communieceren, in de sakristie komen verwittigen
en de hosties werden geteld. Tol grole ergemis
van Tante Roos, Rosalie Wouters de oude
koster€sse, waren eÍ soms die niet kwamen
verwitt igen, en toch communiceerden. Dan
ontbraken er H.Hosties en dan scheen den dag van
het ijverig mens heelslecht te beginnen. Dan was
ze uit haar humeur

Op zondag 25 juli had in de kapel de eerste
stoelverpachting plaats door de kerkfabriek Deze
verpachting verried ten zeerste hoe blij de mensen
derSt aat waren. 't Scheen weldat allen ofziek of
oud waren en dus recht op een plaatsje, Er werd
om een plaats gevochten. Een honderdtal te
v€rpachten plaatsen bracht de mooie som op van
4478 frank... zelfs werden er voorbehouden
plaatsen op het hoogzaal stormenderhand
ingenomen. In de vergadering van de kerkfabriek
werd besloten het geld te besteden voor het
versterken van het hoogzaal, voor het
ineentimmeren van een biechtstoel en een
predikstoel. Het H.Sacrament zou voortaan
gestadig rusien in de kapel. Een oude godslamp
werd gevonden op den zolder der kerk en de
Z.E.Heer Voordeckers, pastoor te Ravels-Eel,
zorgde voor een klein eiken tabemakeltje. De
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kerkfabriek stemde eenjaarlijkse toelage van 500
frank voor den vicarius residens en de
gemeenteÉad met eenparigheid van stemmen als
huurprijs voor dezes woning 1500 frank Later
werd deze som tot 2500 fiank gebracht, ook bij
eenparigheid van stemmen.

Huizine van den vicarius r€sidens
Daar moest voor een woonst voor den
Eerw.Vicarius Residens gezorgd woÍden. De
eenvoudigste oplossing, had Mgr. Van Olmen
gezegd! zotl zijn dat E.H.Tubbax zelf een huis
bouwde. E.H.Tubbax zelf besloot dit, met
toestemming en hulp van zijn ouders te doen. De
tijden waren moeilijk. We beleelden de crisis van
den fiank (1926). Deze tuimelde en de campagne
tegen de democratische regering Poullet-Jansen
was op haar hevigste. Toch maar vooruit. 57
roeden gÍond werden aangekocht in de Koning
AlbertstrMt, aan den uiterst voordeligen prijs van
100 fiank de roede, van Karel Bols-Haagen. De
gewone prijs was toen 200 à 300 frank. Karel Bols
ging eÍ trots op. op zijn ouden dag. hij ging naar
de tachtig, den €ersten cadeau t€ kunnen geven
aan de nieuwe parochie. Dezelfde week was het
plan klaar, de bouwmaterialen aangekocht, de
aanbesteding uitgeschreven.

3l juli: de werken beginnen. Metse.ij Jan Ooms-
Van Beers. Schrijnwerkerij Gebroeders Van de.
Voort. Timmerwerk: Adriaan De Rijk & Zonen.
De boeren, allen zonder uitzordering, zowel die
van de Kerk alsvan de Straat, haalden gratis grond
en materialen aan. Iedere wijk keeg zijn dagen
voor 't aanbrengen, dit onder de leiding van Jozef
Van Hees, toen deken van de Boerengilde. De
eerste steen werd dien dag gelegd door dgn
E.H.Louis Nuyens, mstend pastoor te Tumhout
en oom van E.H.Tubbax. Aan zijn tussenkomst was
het grotendeels te danken dat de familie Tubbax
toelating tot bouwen had gegeven. De heer Laurent
Swaan-De Bie, booÍikweker, zou zorgen voor het
aanleggen en de beplanting van den hof. Hij leverde
gratis al de bomen en sierplanten, daarin getrouw
aan zijn g€woonte: hij was het immers die steeds
bereid en edelmoedig de geestelijkheid van Weelde
€n omslreken van planlen voorzag nodig tot
opluistering en versiering der godsdienstige
plechtigheden en kerkelijke aangelegenheden.

Zondag 8 augustus: Vanafdezen zondag zou er 's
zondags geregeld in de kapel één H.Mis gelezen
woÍden te 6 l/2 uur Ho€ft het gezegd dat ieder
die maarenigszins thuis w€g kon in de Straar deze
mis bijwoonde! Vanafden eersten zondag was de
kapelveelte klein; vele mensen stondenbuiten, en
in de kapel en op 't hoogzaal hingen ze tegeneen
als druiven aan een ongeknipten druiventros; geen
kans om de stoelen omte draaien. Onvermijdelijk,
eenieder voorzag het, daar moest iets gebeuren:
of de kapel vergroten ofwel 's zondags twee
H.H,Misseh daarstellen. Er werd echter gezwegenl
Pastoor Jacobs zou met september daaropvolgend
op rust gaan, 65 jaar zi,lll'de had hij recht op
pensioen en dan .. ja dan zou men verder zien wat
te doen.
20 augustus: De meiboom wappert op het schier
onderdak staande nieuwe huis van den Vicarius
Residens.
22 september: veÍtrek van Pastoor Jacobs. Voor
23 september had hij zijn ontslag aangeboden en
verkegen. Hij ging een welverdiende rust genieten
te Sint Pieters Rode bij zijn zuster mevrouw de
weduwe Bemard De Raeymaker En 't mag hier
nogmaals gezegd: v€el, ontzagltk veel had Pastoor
Jacobs voor Weelde gedaan. Groot was zijn invloed
geweest gedurende zijn lang verblijfte Weelde. Hij
was een heilige pÍiester, een ijverige pastoor, een
wijze raadgever, een schrander diplomaat. Non
recuso laborem, 't was zijn leus. Zijn he€ngaan
werd dan ook beireurd. Zijn invloed en zijn wijs
beleid waren bij machle geweest Weelde langejaren
één te bewaren. De wijze en vooruitziende man
voo.zag dat dit na hem niet meer zou mogelijk
geweest zijn. Omwille van het zieleheilen voor't
goed van Weelde had hU den overgroten moed en
de nodige zelllerloochening om te laten varen de
cantralisatiegedachte welke hij zijn ganse loopbaan
door zo hardnekkig had nagestreefd. Dit bevr'ijst
eens te meeÍ zijn zielegrootheid.

Pastoor Jacobs vertrok den 22 september's
morgens, te Tumhout woonde hij nog juist de
begÍafenis bij van Eerw. Heer Oud-pastoor Nuyens,
hoger vernoemd. Tekenend lvas het: nog
dienzelfden dag,'s namiddags belde bij den
Z.E.Heer Pastoor Deken J.Jansen, later Vicaris
Generaal, aan een delegatie van Weelde-Stmat.
Deze bestond uit: Burgemeester Aug.Dries,



De St.-Janskapel in Weelde-Straat voor de vergroting van 1928

LauÍent Swaan en Jan Govers. Hun doel was het
verkrijgen voor de kapel van een tweede H.Mis
op de zondagen. DeZ.E.HeerDeken van Tumhout
zag in de billijkheid van deze vraag, maar kon in
deze niets anders doen dan die heren naar't bisdom
verwijzen. Er werd dan ook besloten de volgende
week de reis naar Mechelen te wagen. Zij werden
op het bisdom hartelijk door Monseigneur Van
Cauwenbergh, \Ícaris Generaal, ontvangen en hen
werd voldoening beloofd. Op 13 oktober kwam
de benoeming toe van E.H.Jan Janssens,
onderpastoor te Retie tot pastoor te Weelde St.-
Michiel. Op 26 oktober, daags voor de inhaling en
de aanstell ing van E.H.Janssens kwam er een
schrijven toe van 't bisdom, bestemd voor
E H.L.Tubbax: Conceditur binatio in sacello
St.Joannis Baptistae dominicis et diebus festivis.
Op 27 oktober had dan de plechtige inhaling en
aanstell ing plaats van pastoor Janssens. Het
inhalingsfeest lukte op gans de lijn. Gans Weelde
deed mede, "Straat" zowel als "Kerkeind"

algemeen versierd, overal triomfbogen, overal
jaarschriften. De nieuwe herder werd door ruiters
afgehaald van de Stenenbrug, verwelkomd aan de
villa van den heer Laurent Swaan, van daaruitook
veÉrok de stoet. Deze ging dan langs de straat,
naar de St.Michielskerk.  Het neder ig Sint
Jansklokje van de kapel luidde feesteli jk en
geestdriftig in volkomen harmonie met de zware
St.Michielsklok. Op zondag 7 november had de
eerste binatiemis plaats in de kapel: le mis te 6 l/
2 uur, de tweede mis, ook gelezen, te 8 l/2 uur
l6 november: De E.H.L.Tubbax, die tot dan toe
verbleef op de pastorij. belÍekt zijn nieuwe.
voltooide woning. Vanaf dezen dag werden voor
de inwoners der Straat de berechting der zieken
gedaan vanuit de kapeldoor deh Vicarius Residens.
Stippen we aan dat vanaf I augustus tot en met 3l
december 1926 et  i í  de kapel  l l .84l
H.H.Communies werden uitgereikt. Voorzeker, het
godsdienstig leven der Straat was er, door de
toegebrachte verandering niet op achteruitgegaan.



1926 was hetjaar der Blijde Verrassing.

1921
1927 . Jaat van grote, van geweldige gebeurtenissen
voor de "Straat". Als iets aan 't rollen gaat, blijft
het dikwijls aan het rollen. De veranderingen in
1926 aangebracht moesten moeil i jkheden
meebrengen. Men kreeg "Kerksgezinden",
spottend "Veemollen" genoemd; men kreeg
"Straatsgezinden", die dan spottend
"Geitenbokken" werden gedoopt. Bij een verdeling
of een uiteengaan zijn er gewoonlijk tevredenen
en mistevredenen. 't Is nu eenmaalzo, mensen zijn
zelden tevreden. Wien iets werd gegund, wil
d ikwerf nog meer bekomen, en de omstandigheden
brengen heeldikwijls aarde aan den dijk. Het is en
het zal blijven de altijd terugkomende geschiedenis
van Íesidenties, kapelanies en nieuwe parochies met
haar strijd en moeilijkheden, met haar triomfen en
verliezen. Ook hier. Biecht mocht in de kapel enkel
gehoord worden onmiddellijk voor en onmiddellijk
na de H.H.Missen. Daar was onmogelijk door te
komen op dagen van iets of wat drukte. Op de
zateÍdagen, op de Vigiliedagen der feesten,
moesl€n zij die wilden biechten op anderc uren,
naar de Kerk. 't Spreekt vanzelfdat zulks ongaame
gedaan werd en dan ook weinig gebeurde.
Uitgezonderdop den zondag na't feestvan St.Jan,
was er in de kapel nooit lof. Natuurlijk dat de
mensen die de missen konden bijwonen in de kapel
voor het gaan bijwonen van een lofin de kerk niet
te vinden waren. Buiten weet der geestelijkàeid
vergaderden ze alsdan's zondags rond 2 uur in de
kapel om gezamenlijk het rozenhoedje te bidden.
Elken zondag namiddag liep de kapel vol: 't kon
niet anders, daar moest een oplossing komen. Zeer
Eerw. Heer Deken Jansen lichtte het bisdom m en
Grootvicaris Monseigneur Van Cauwenbergh
verwittigde Z.E.Heer Pastoor Janssens dat hij op
I 4 februari hem een bezoek zou brengen te Weelde
om de zaken betreffende de kapel te regelen-
I 4 februari: komst van Mgr.Van Cauwenbergh met
Z.E.Heer Deken van Tumhout. Pastoor Janssens
was op reis gegaan, dus afwezig. En juist die
afu ezigheid, voor Monseigneur ongemotiveerd en
niet te verrechtvaardigeh, gaat het groot geluk, de
felix culpa, zijn voor de Straat. Die tekortkoming
wegens den E.H-Pastoor, misschien intrinsece niet
zo slecht bedoeld, gaat de oorzÀak zijr warom

Z. E.Heer Tubbax ten volle zal mogen rekenen voor
zijn werk op den algehelen steun van de hogeÍe
geestelijke overheid en menig voordeel ten bate
van de Straat zal bekomen. De pastoor afuezig,
belt Monseigneur bij den Vicarius Residens aan.
De kapel wordt bezocht en er wordt meteen beslist
dat de kapel kost wat kost moet vergroot worden,
Van de gelegenheid gebruik makende, daarin
aangemoedigd door Z.E.Heer Deken Jansen,
vraagt E-H.Tubbax aan Monseigneur: le de
toelating om lofte mogen doen; 2e om gezongen
missen te hebben in de kapel; 3e meer gelegenheid
tot biechthoren. 't Antwoord wast we zullen dat
alles onderzoeken.

Op I maaÍ kwam dan ook bij pastoor Janssens
volgend schrijven van Monseigneur Van
Cauwenbergh toe: "Eerwaarde Heer Pastoor. Wij
hebben besloten toe te laten dat er op Zon- €n
heiligdagen in de St.Janskapel lofgeschiede en dat
er in de week de H,Mis gezongen worde. De
E.H.Onderpastoor mag 's Zaterdags in de kapel
biecht horen in den winteÍna4 uen, in den zomer
na 4 l/2,Í.Í.2. na biecht te hebben gehoord in de
kerk. Geliefvan dit schrijven kennis te geven aan
E.H.Tubbax. Aanvaard,  enz.. .  (w.g-)  J.Van
Cauwenbergh, Vic.Cen. Korten tijd daama kwam
erten gemeentehuize een schrijven toe wegens den
Heer Goevemeur der ProvincieAntwerpen advies
vragende aan de Kerkfabriek en den gemeenteraad
over de aanlraag ingediend door Monseigneur de
Aartsbisschop Van Roey om de bidplaats van St.Jan
Baptist te Weelde-Straat tot Kapel, dus tot
Kapelanie op te richten. Te dien tijde bestond de
kerkfabriek uit de H.H.Jan Bax-Van Hees
voorzitter, Frans Kolen, Adriaan Kolen (zoon van
Comelius), Frans Verheyen-Olieslagers, Edmond
Vloemans en E.H.Pastoor Janssens. De kerkaad
werd bi jeengeroepen. Na discussie en
niettegenstaande protest van H.Fr.Verheyen-
Olieslagers achtte de meerderheid, incluis de
E.H.Pastoot het onnodig advies te uiten, daar zij
die oprichting onnodig vond; en er werd besloten
aan den Heer Goevemeur te schrijven dat "zij in
die zaak niet tussenkwamen!!!" Natuurlijk protest
vanwege den E.H.Onderpastoor. Na heel wat
moeilijkheden en voomamelijk danl de energieke
medewerking van dhr Edmond Vloemans werd
er enige dagen daama toch een gunslig advies als
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't ware afgedwongen. Een paa. dagen daama gaf
dan ook de Gemeenteraad met eenparigheid van
stemmen gunstig advies.

Maakten deel uit van dien.aad: Aug.Dries,
burgemeester, Adriaan Van Gils, Karel Bols, Frans
Hermans, vertegenwoordigers van de Shaat, Frans
Haagen, Jan Van Loon, Comeel Van Beek-Van
Loon, Jacobus Mertens, Edmond Esters,
vertegenwoordigers van Kerkeneind. Op zondag
6 maart had het eerste lofplaats in de kapel en op
dinsdag 8 maaÍt de eerste gezongen H.Mis voor
wij len Petrus Hermans. Omstreeks dien ti jd
kwamen Z.E.HeeÍ Kanunnik R.Lemaire,
hoogleraar te Leuven en Z.E.H.Deken Jansen van
Turnhout naar de kapel om na te gaan hoe de
vergrotingbest zou kunnen geschieden. Kanunnik
Lemaire in medewerkingmetbouwmeester Frvan
den Dael uit Leuven maakte het plan. 't Was een
dogma dat de koor ongeschonden moest blijven
staan. Beslist werd de kapel te verbreden door het
aanbrengen van 2 zijbeuken. De onkosten werden
geschat op 75.000 frank. Daar echter die vergroting
nog te miniem toescheen, keeg bouwmeesterVan
den Dael opdracht de kapel tevens te verlengen
met een boog. Bij 't eerste plan kwamen er 60Í12
bij, bij het h{eede nog zoveel, dus in het geheel
120m2. Nog zou de kapel te klein bllven. Eens te
meermoest iets omdathetoud was bewaard blijven
als heilige relikwie van den ouden tijd ten koste
van het praktische nut, omdat ze oud was, moest
de koor behouden blijven, want als monument of
type van bouw diende ze niet in aanmerking te
komen noch behouden. Betreurenswaardig! Bij zijn
laatste bezoek had de Z.E.Heer Deken Jansen aan
E.H.Tubbax de toelating en opdracht gegeven
zodm mogelijk te beginnen methet inzamelen van
de nodige gelden. Het uiwoeren van het tweede
plan zou de onkosten merkelijk verhogen. Daar
moest dus rondgegaan worden. Op zondag 21
maart onder de missen een geestdriftige oproep
om milde en edelmoedige bijdragen. Die week zou
E.H.Tubbax alle huizen aandoen. Er moest veel
geld zijn, er moest veel gegeven worden, de
"Straat" moest daadwerkelijk nu tonen dat ze veel
hield aan "haar kapel" .  Aandoenl i jk  en
aanmoedigend was het na de hoogmis reeds vele
kindertjes te zien afkomen gelopen met het geld
uit hun spaarpot, blij dat ze waren ook iets te

kunnen geven voor "de kapel". Die kindergiffen
zouden zegen aanbrengen. 't Mag met fi€rheid
worden gezegd: nooit ging priester zo
triomfantelijk rond; nooitwerd bedeltocht zulk een
pleziertocht; nooit werd bedelaar hart€li jker
verwachteÍ verwelkomd.'l Waren dagen van innig
genot en grote voldoening, 't waren gloriedagen.
En in menighuis rolden methetgeldde tranen van
aandoening van den priester in de beurs. Op 5
dagen was de ronde gemaakt. Eeniedergaf, en gaf
rijkelijk en zeer velen drukten bij het vele dat ze
gaven hun gemeend spijt uit niet meer te kunnen
geven. Die vijf dagen brachten 49.366 fÍank op.
Dit voor circa 150 huisgezinnen: een waar record
van milddadigheid:
3 giften van 2000 frank
I gift van 1500 frank
I gift van I100 frank
15 giften van 1000 ftank
20 giften van 500 íïank
I gift van 700 frank
I giff van 400 frank
28 giften van 200 frank
33 giften van 100 frank
Verdere giften van minder, waaronder giften van
50 frank van mensen die meer gaven dan ze
vermochten.
26 juni: plechtigheid van St.Jan Baptist, patroon
der kapel. Voorvelejaren had erdien dag een grote
begankenis plaats, waarin bedevaaft de vereerders
van St.Jan Baptist in groten getale naartoe
kwamen. Zo kwamen er, volgens de overlevering,
jaarlijks vele mensen uit Arendonk naartoe, deze
hadden zelfs den bijnaam gekregen van
"platvoeters". Naar't schijnt verhokken deze's
nachts te voet uit Arendonk om met de vroegte
aan de kapel te staan. Van deze begankenrs en
bedevaaÍt bleefer niets over. Dit waarschijnlijk te
wijten aan den alles centraliserende geest deÍ
pastoors van St.Michiel. In de plaats daarvan was
de St.Janskermis gekomen, waar dan ook de laatste
jaren, voor het jaar 1926, jaar l i jks
dansgelegenheden opgesteld werden.

't Lag voor de hand: die bedevaart en die
begankenis moest terug in ere worden hersteld.
Vanafditjaar zou het St.Jansfeest plechtig gevierd
worden met Octaaf. De plechtige hoogmis, in die
kleine oude kapel, werd "gepontificeerd" met



assistentie van 5 Eeíwaarde Heren. En 't blijftnog
steeds een onopgelost raadsel hoe in die kleine
sacristie achter het altaar op een ruimte van crrca
3 m2 5 pdesters en 3 misdienaars konden plaats
vinden en ooit aangekleed geraken. Onder de
H.Mis groot Sermoon, ook een innovatie, door
Pater Longunus De Munter O.F.M. 't Was een
gebeurtenis. En dit jaar, dank zij God en St.Jan,
was er geen dansgelegenheid opgesteld. Dit laatste
was wel het schoonste nummer op het progmmma
der St.Jansfeesten vooÍ dit jaar. Was dit alles het
voorspel van heel wat andere bedrijven? Nu eerst
zouden de moeilijkheden gaan komen Och! zonder
moeilijkheden bekomt men zo luttel, en de kerken
of kapellen die op moeilijkheden zijn geoouwo,
staan hetsterkst en kunnen stomen trotseren. Hoe
groter de strij d. hoe groter d ik:wij ls de overw inning.
Vergadering kerkfabriek. E.H.Tubbax keeg van
uit Mechelen toelating deze vergadering bij re
wonen, dit om den toestand uiteen te zetten. De
kerkfabriek werd gevraagd een aanvraag in te
dienen bij het gemeentebestuur van Weelde tot 't
bekomen van een toelage van 85.000 frank voor
de vergroting der kapel. Ditwerd goedg€keurd en
in orde gebracht. Voor de rest kwam men tot de
hoogsteenvoudigste -en voor de kerkfabriek
hoogstgemakkelijkste- conclusie dat E.H.Tubba"\
zijn plan verder maar treklen moest en op eigen
risico als het nodig was maar geld lenen. Tot daar
bepaalde zich de "grote" hulp van een kerkfabriek
tegenover een kapel die ten slotte toch hare zaák
uitmaakte. Jammer genoeg dient hier het spijt
uitgedruktdatvan de drie leden van de kerkfabriek
die bij de "Straat" hoorden: J.Bax, voorzitter, Frans
Verheyen en Frans Kolen, slechts Frans Verheyen
de zaak der kapelalleen methardnekkigheid, doch
dikwijls vruchteloos, verdedigde.

Ontvingdan de kapel verder niets van de kerk? Ja,
toch wel! Een hele uitzet! Namelijk: een oude
godslamp, een rokket, een groenen kasuifel, een
purperen stool en een "k.amankelachtigen"
bidstoel! Prachtige gift van "Moeder" de Kerk!
Staat er ergens niet geschreven: "Ecclesia multum
debet Capellae!" Eilaas het tegenoveÍgestelde zou
zeker niet waar zijn!

4 juli: Gemeenteraadszitting met als bijzonderste
punt op de dagorde: de toelage voor de kapel.

Aanwezig:  Burgemeester A.Drie s,  K.Bols,
FrHermans, A.Van Gils, J.Van Loon, Com. Van
Beek, Ed. Esters, J.Mertens. Afi'r'ezigr Fr.Haagen.
Uitslag der stemming: 5 stemden vooÍ: namelijk
A.Dries, K.Bols, F.Hermans, Adr.Van Gils, J.Van
Loon, 3 tegen: C.Van Beek, J.Mertens, E.Esters.
De zaak was warm verdedigd geweest door den
Heer Burgemeester. De oppositie vond dat het
verbouwen en vergfoten der kapel volstrekt
onnodig was! "De lui van de Straat moesten maar
naar de Kerk blijven gaan; ze hadden het zolang
gedaan. En nu waren er goede wegen, en fietsen,
enz..." Oppositie tekent verder protest aan en
verklaart de stemming ongeldig:
l. Er werd, volgens de Wet, 48 uren voor het
bij€gnkomen van den raad geen gedetailleerde
dagorde aan de raadsleden ter inzage gezonden.
Iets wat t€ dien tijde zelden gebeurde en waartegen
tot dan toe nooit een opmerking werd gemaakt.
2. Later werd nog ingeroepen het feit dat Frans
Hermans aanverwant was met FÉns Haagen en
een van de twee dus in den raad niet zetelen mocht!
Nota Bene,die toestand bestond sinds 1926, jaar
der verkiezing, en lokte nooit enig protest uit. De
stemming werd van hogerhand nietig verklaard.
Er zotr dan een nieuwe zitt ing en een nieuwe
stemming plaats hebben op 9juli.

9 juli. Dien dag vertrokken 's morgens -het
trouwplunje aan- Secretais Vloemans, Edmond
Esters, Corn. Van Beek en Albert Van den
Driessche- deze laatste heóergier in den Singel,
naden oorlog te Weelde aangeland- naar't bisdom
te Mechelen, omte protesteren tegen de ve.groting
derkapelen tegen het inrichtenvan den geregelden
eredienst aldaar. Zij werden ontvangen door
Monseigneur Van Cauwenbergh, Groot Vica.is.
Deze verklaarde vastbemden dat de geestelijke
overheid die vergroting en die oprichting wilde €n
vast verhoopte datdie heren daartoe als katholiek,
hunne medewerking zouden verlenen. I'En, zei
Monseigneur later tot E.H.Tubbax, nadat hij dit
bezoek verteld had, - "ze zljn verhol,l<en en ze
zullen hier zo gauw niet meer terugkomen!" En
die heÍen kwamen terug te Weelde, zoals het in 't
Vlaams heet, van een kale reis.

's Namiddags van dienzelfden dag greep plaats de
aangekondigde gemeenteraadszitt ing. Een
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schrijven van den heer Goevemeur der provmcre
wordt voorgelezen waardoor stemming van 4juli
onwettig en ongeldig wordt verklaard omreden dat
er in den gemeenteraad 2 nauwaanverwante
familieleden zetelden. Een van de rwee moest
aftreden. Daar Fmns Hemans bij de verkiezing
van 1926 minder stemmen behaalde dan zijn oom
Frans Haagen, moest hij aftreden. De Heer
Burgemeester voorziende dat de stemming zou
uitlopen op 4 tegen 4. dus zonder beslissing zou
blijven, stelde voor, de stemming te verdagen totdat
de gemeenteraad wee. voltallig zijn zou, Hermans
moest veryangen worden. Zonder twijfel zou de
stemming uitgemaakt hebben: 4 iegen 4: A.Ddes,
K.Bols, Adr.Van Cils en Jan Van Loon. Tot eer
van deze laatste dient gezegd dathij, alhoewel aan
de Kerk wonende, zijn stem en zijn steun steeds
aan het werk der kapel heeft gegeven. Tegen
zouden gestemd hebbenr Fr.Haagen, E.Esters,
C.Van Beek en J.Mertens. De grote zaak voor de
kapel was nu of de enige kandidaat -tot raadslid
aan te stellen, met name Jan Bax-Van Gils- pro of
contra de kaDel ziin zou. Van hem zou alles

afhangen. Genaamde Bax woondejuist op de grens
tussen Straat en Kerk. Wat zou hii doen? Het
bisdom vond de zaak zo belangrijk dat zij J.Bax-
Van Gils naar Mechelen ontbood om van hem de
verzekeringte verkijgen dat hij stem en steun zou
geven aan een werk dat Zijne Eminentie absoluut
wilde tot stand zien komen. Nooit werd wellicht
iemand vriende lij ker op het bisdom ontvangen en
aan Zijne Eminentie en aan Mgr. VanCauwenbergh
beloofde hij geestdriftig en plechtig zijn plicht als
gehoorzame katholiek te zullen doen en te zullen
pro stemmen. Tot blijvende ere voor hem weze
gezegd dat hij zijn woord gestand bleefl Zou nu
eindeltk de toestand aan het opklaren gaan?

4 augustus. Derde zitting van den gemeenteraad.
Veel volk: de gaanderijen voor het publiek waren
oveÍbezetl!! Wie niet binnen kon wringen, bleef
buiten ongeduldig den uitslag afuachten. Vooreerst
wordt Jan Bax-Van Gils aangesteld tot radslid.
Dan komt onmiddellijk het punt der toelage voor.
Men gaat over tot de stemming! Onder daverend
gejuich der aanwezigen worden de 85.000 frank



gestemd: 5 tegen 4. Stemden voor: Burgemeester
Dries, K.Bols, Adrvan Gils, J.Bax-Van Gils, Jan
Van Loon. Stemden tegen: Mertens, Haagen,
Esters, Van Beek. Niets had deze laatsten kunnen
doen van gedacht veranderen. 's Avonds voor de
bijeenkomst van den Gemeenteraad had, omwille
van den vrede en het algemeen belang, de
E.H.Karel  Kolen, zoon van wi j len oud-
burgemeester Kolen, rector te Weelde-Staat, een
laatste poging aangewend: le bij E.H.Pastoor
Janssens; 2e bij de raadsleden die vermoedelijk
zouden tegenstemmen om een algemeen akkoord
te verkrijgen om ten minste te bekomen dat de 4
tegenstanders zich bij de stemming onthouden
zouden. Eilaas, vruchteloos! Bij 't vememen van
de gunstig€ stemmingr volop feest in de Straat.
De klok van St.Jan die 's morgens droef geluid
had bij de verjaring van het uitbreken van den
oorlog, jubelde 's avonds in triomfantelijk gelui
zoalsze nooitgeluid had. De vredesklanken? Hier
dient een blijvende hulde gebracht aan de heren
Gemeenteraadsleden die zo moedig, zo volhardend
de belangen der kapel, de belangenvan het grootste
deel der bevolking, hadden weten te verdedigen
en dienen. Een bizondere hulde aan burgemeester
Dries die zo krachtdadigen taktvol die spannende
zittingen tot €en gelukkig einde had geleid. Ook
hulde aan E.H.rector Kolen voor den
voortdurenden steun en kostelijke hulp steeds
tegenover de zaak der kapel betoond. Na de
stemming van den gemeenteraad herbegon dan ook
voor goed die droeve strijd tussen "Kerk en Straat",
en dit heviger dan ooit. Amches werden 's nachts
aangeplakt en ... afgescheurd, dreigbrieven
geschreven; artikels verschenen in de krant;
peÍsonen achtemageroepen, met stenen en met slijk
nagesmet€n. Alle middelen zouden gebruikt
worden, alle middelen waren goed, als ze maar
den schijn hadden bij de dragen tot stremming der
werken der kapel.
'Nieuwe Kempen" van 9juli 1927: Weelde. Nooit
ofnooit werd 't St.Jans feest met zo'n luister en
zo'n indrukwekkende pracht gevierd dan ditjaar.
De oude gothieke kapel was zo rijk versierd; de
mensen der kapellanie blijgeestig en geestd.iftig
om hun bescherm-her lge, den H.Joannes, de doper,
echt feestelijk te huldigen. Alhoewel 't weder
ongrnstig was, waren eÍ toch vele vrienden en
kennissen van heinde en verre gekomen om hun

piëteitsvolle genegenheid te tonen aan den
Voorloper van den Messias. Gans Weelde is nog
immer onder den zaligen indruk van 't heerlijk en
grootse feest. Dank en hulde weze gebracht aan
hen die enigszins meehielpen aan het olganiseren
van dit feest; vooral aan de geesteli jke en
wereldlijke overheid. Aan u ook, vrienden van
Weelde, vragen we, dat u zoudt voortgaan met
onze kapellanie mild te blijven steunen, Gode ter
ere en u ten bate. Luister niet meer naar de lkken,
naar de Judassen van Weelde: want u hebt
welgedaan en u verdient 't wooad van den Heer
aan de boefvaardige zondares, Maria Magdalena:
"Wat zij gedaan heeft zal aan de komende
geslachten verkondigd worden". Ja, uw werk zal,
te W€elde, in ere blijven en dankbaar zullen de
kinderen naar hun vaderen opzien. Zii die, te
Weelde de kapellanie hielpen stichten, steld€n een
daad van hoge waarde, een daad die hen vergeld
zal worden met eeuwig loon. Wanne€r de
geestelijke belangen aan 't woord zijn, moeten de
tijdelijke zwijgen!!l Dus luisteren we niet naaÍ
ikzuchtigen, maar gaan we recht door op den
ingeslagen weg en zo zullen we onze kapellanie
voeren tot hogen bloei. Dit geve Code tot heilvan
Weelde en ons lief Vlaanderenland! ! !"

Nog uit "Nieuwe Kempen": Weelde-Hevige
Spanning.
De gemeenteraadszifting van zaterdag 9 juli zal
voortaan i jzervast in ' t  geheugen van elk
Weeldenaar geprent blijven. 't Was immers deze
raadzining die zou beslissen over 't welzijn van
130 huisgezinnen onzer gemeente;  de
gemeenteraad was bijeengeroepen om de
gemeentebijdmge voor onze kapellanie goed te
keuren of te verwerpen. MaaÍ in Weelde zit't vol
van veemollen die wringen en wroeten, allen om
ter meest; dus geen geiten want die stoten eens
flink door en daarmee gedaan. De belang- en niet-
belanghebbenden van Weelde waren op 't raadhuis
tegenwoordig om de raadsleden te beïhvloeden,
om ze zachtjes te dwingen. De zaal was
proppensvol mensen en ook van zweetgeur die in
rij ke ma te werd voortgebracht door 't oveGpannen
der hersenen der tegenpartij. EÍ werd€n daar lange
uren getwist en geredekaveld over zaken van
groot- en geen belang: er waren er daar die spraken
over alle zaken, behalve onder de zaak-de grote
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zaak, De heer burgemeester dtong er immer op
aan om alle twist en tweedracht tevermijden, maar
dat was onmogelijk - veemollen wroeten. Met
wdngen en stoten bmchten ze bijna viervolle uren
door ( 't wereldrecord in 't veemolswerk). Wij
wisten niet dat er te Weelde nog zov€el
onbeschaafden bestonden, ten minste niet in den
raad, die volgens recht en rede 't keur van 't dorp
zou moeten uitmaken. Ze weten waarlijk geen
verschil meer te maken tussen hogere en lagere
belangen; ze schijnen de orde door God in de
natuur gelegd verloren te zijn. Ofweet 't kleinste
kind niet, dat een sieske verstand heeft, dat
Godshuis meer belang moet inboezemen dan een
heóerg of't is eender welke neringdoeners. Wij
weten niet of velen onzer raadsleden zulks niet
verstaan, ofdat ze met opgezette wil en rade die
natuurorde willen overtreden, maar dan verdienen
ze den naam van redelijk wezen niet meer

Toe, heren raadsleden, laat zien aan Weelde dat u
verstand hebt, dat u als redeli jk wezen wilt
doorgaan; of handelt volgens uw persoonli jk
geweten en niet volgens dat van een opwinder,
van een veÍstoken twistzoeker. van een
schijnheilige. We hopen allen dat vuil polteken
voortaan van ons raadhuis zal geschopt worden;
we hopen en met recht dat onze geesteli jke
belangen hogerzullen staan dan de grillenvan een
gedeelt€ van ons dorp. Wij verlangen niets meer
dan vrede, dan ware christelijke v.ede onder de
Weeldenaren en daarvoor hoeft den H.Nicolas
WeeldenaaÍ niet aanroepen te worden, zo de twist
met opzet wordt ontstoken. Ja, de raadsleden
hebben zelfden vrede in handen! Zij kunnen dlen
aan hun onderhorigen schenken, die hem
rechtmatig mogen opeisen van hen, die €€ns hun
stem, hun voorkeur kegen ! ! !

Vrede, driemaal vrede, is onze leus; wij willen
tlechts voor ons en onze kinderen een kaoellanie.
:en huis van God. geen J/4 uur van onz; woon.
Wij eisen slechts ons recht en dat kan noch mag
rns ontnomen worden ! ! ! We hopen dan, zo spoedig
nogelijk in eenNoorderhoekje van ons allerliefste
flaanderen, Weeld€, een nederig ke.kje te mogen
neer tellen tot zieleheil van een deel der Vlaamse
revolking. Zo zullen we machtig veel bijdragen
:ot veredelibg en versterking van ons Weeldse,

Vlaamse volk in, met en door Christus; wanr oe
kerk is toch het centrum, van waaruit alle ware
veredeling wordt rondgedragen. Nogmaals.oepen
we: "Gave God zulks tot heil van Weelde en
Vlaanderen!!!"

En zo kwam het, dat zekeÍen morgen - 22
augusfu s- een afir'aardiging, waaronder secretaris
Vloemans, Albert Van den Driessche en een paar
anderen naar Duffeltoog perauto, om bij denheer
Van der Linden, lid der bestendige deputatie van
Antwerpen aan te dringen hetmogelijke in .twerk

te stellen om de door den gemeentemad gestemde
toelage door de deputatie te doen afkeuren. .t
Scheelde weinig ofze slaagden in hun opzet. Bij
een eerste vergadeing van de deputatie beleefden
we een feit -schier ongelooflijk en wellicht enig in
de annalen- dat de katholieke afgevaardigde Van
der Linden het goedkeuren bekampte, terwijl Van
der Gracht, socialistisch afgevaardigde bij de
deputatie, oud studiemakker van E.H.Tubbax, het
voorstond. De He€r Nobels,katholiek, onthield
zich daar hij geen lichtzag in die zaak, en zo werd
de zaak der toelage aan de kapel naar e€n volgende
zitting verschoven.

Edoch Mechelen was verwiÍigd en op 8 september
kwam bij den Z.E.H.Pastoor Janssens een schrijven
van het bisdom toe waarin te lezen stond dat ,,zij

die tegenwerkten tegen de oprichting der kapel en
daartoe de medewerking inriepen van de
burgerlijke overheid zich blootstelden te vallen
onderAr|23J4 no2 van 't Kerkelijk Rechtr ..Inter

excommunicationes R.Pontif ici speciali modo
res€rvatae: Qui impediunt directe vel indirecte
exercitium jurisdictionis ecclesiasticae sive rnter nr
sive extemi fori, ad hoc recurrentes ad ouam libet
laicalem potestatem". Dit schrijven gaf den
genadeslag. Het weze tot lofvan de tegenstanders
gezegd dat sindsdien de openlijke tegenwerking
gans ophield.

l7 augustus: debidplaats van St.Jan Baptistwordt
bij Koninklijk Besluit verheven tot Kapelanie. De
plaats van onderpastoor aan de St.Michielskerk
wordt afgeschaft en de bezoldiging daarbij
behorend overgemaakt op den heer kapelaan van
St.Jan Baptist.



Koninllijk Besluit:
AlbeÍt I Koning der Belgen,
Wij hebbenbesloten en wij besluiten:
Art.l-Een kapel aÍhangende van de hulpkerk van
Weelde is onder de aanroeping van den H.Joannes
op hel gehucht de Slraat in deze gemeenle is
opgencn[.
Art.2-De wedde op staatsgelden bij koninklijk
besluit van 28 maart 183'1 aan de plaats van
onderpastoor bij de kerk van Weelde verbonden is
afgeschaft. De wedde verbonden aan deplaatsvan
onderpastoor aldaar, wordt overgedragen op de
plaats van kapelaan.
Brussel, 17 augushrs 1927.

Het feit van die definitieve erkenning van de
kapelanie werd met geweldige geestdrift onthaald
doorde inwoners der StÍaat; een voor een kwamen
de vlaggen te voorschln en menige pint werd er
geestd.iftig op gepakl. Op 12 oldober kwam toe
de goedkeuring der plannen der vergroting der
kapel wegens de Commissie van Kunsten van Staat
en Provincie. Van 30 oktober tot 2 november had
in de oude kapel het eerste T.idum -het zou ook
het laatste daarin zijn- plaats als voorbereiding tot
het feest van Allerheiligen. De sermonen werden
gepredikt door Pater Alf. Verwimp S.J. -rectoraan
het St.Jozefscollege te Tumhout- latertot Bisschop
gewijd voor Congo. De bijval was overgroot: de
kleine kapel was telkens bomvol; onder het lofvan
Allerheiligen waren zelfs de trappen van het
hoogzaal bezet en de massa stond tot bulten de
kapel als op eengeplakt: "Als ik dat zie, begon Pater
Verwimp, dan begrijp ik dat de kapel MOET
vergroot worden". Door deze enkele woorden had
hij de algemene sympathie van de toehoorders met
één slag verworven.

17 oktober Officieus wordt meegedeeld dat de
deputatie de stemming van de toelage (85.000
fiank) had goedgekeurd en op 21 oldober kwam
het omcieel bedcht toe bij den heer Burgemeester.
Dit was de triomfder Shaat. Natuurlijk, er moest
weer gefeest wordeq en dit gebeuÍde spontaan. 't
Moet gezegd dat nooit in de St aat meer gefeest is
geweest dan in de jaren 1927-1928. Bil elke
gelegenheid, elke gebeurtenis, elke overwinning
"waren ze er een beetje bij". Nooit werd een kerk
ofkapel met meeÍ geestdriff gebouwd. Dien dag

dus alweer: algemene bevlagging, klokkengelui,
en Frans Swaan, een meester en beroemdheid in
het afschi€ten van feestkanonnekens -wijd en zijd
daarvooÍ bekend- scheen voor dien dag zijn b€ste
en strafste poeder bewaard te hebben.

l2 december: Dan kwam eindelijk de goedkeuring
tot veryroting bij Koninklijk Besluit. Ermochtdus
overgegaan worden tot de aanbesteding. Daardeze
goedkeuring vertrouwelijk werd meegedeeld drie
weken te voren, was de aanbesteding reeds
uitgeschreven en kon er tot de aanbesteding
overgegaan worden den 13 december Deze had
plaats op het gemeentehuis. Tegenwoordig waren:
de voorzitter van de Kerkfabdek St.Michiel: Jan
Bax-Van Hees, E.H.Pastoor Janssens, J.Taeymans,
provinciale bouwmeester, Van den Dael,
bouwmeester der kapel, E.H.C.Van Herck,
onderpastoor van St.Joriskerk Antwerpen -deze
woonde de aanbesteding bij door toelating van
Mgr.Cauwenbergh- E.H.Tubbax, Burgemeester
Dries, Schepenen FrHaag€n en J.Van Loon. Er
waren 9 inschrijvers:
L A.De Ryck Weelde: 219.949 frat:,k
2. Jos & AII Goris Tumhout 224.000 frank
3. Frans Meyers Minderhout 237.876 frank
4. A.Van den Eynde Heverlee248.429 ftank
5. Jos & H.Baek Tumhout 253.61I frank
6. Fnns Comelissen, Meir 256.300 lrank
7. Jos Faes Tumhout 268.700 frank
8. Jos Van Steenbergen Beerse 272.000 fiank
9. Jan Ooms Weelde 2'72.300 fmnk samen met
Gebroed€rs Van der Voort

Op te merken viel dat hoogste en laagste
inschrijving van Weelde zelf kwam. De Ryck
schrijnwerker zou samenwerken met Nicolas
Verhoeven van Weelde als metser Ooms Jan metser
zou hebben samengewerkt met de Gebroeders Van
der Voort van Weelde. 's Namiddags reeds had er
ten huize van kapelaan Tubbax een buitengewone
vergadering plaats van de kerkfabriek. Daann werd
met eenparigheid van stemmen beslist het werk aan
De Ryck toe te kennen. De nodige formulieren
werden ingewld en ondertekend. De ondervinding
en het beleid van den E.H.C.Van Herck kwam
hierbij ten zeerste van pas.

I 6 december: Vergadering gemeenteraad. Gunstig
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advies werd uitgebracht over beraadslaging der
kerkfabriek waarbij De Ryck tot aannemer werd
verklaard.
27 december: De bestendige deputatie van
Afltwerpen verklaart De Ryck aannemer Het werk
dervergroting kan beginnen. Hoe stond het nu met
de financiële kant der vergÍoting. Ook hierin heeft
de Voorzienigheid op klaarbli jkeli jke wijze
geho lpen. Zoals hoger vermeld bracht de onhaling
te Weelde 49.366 frank op. Ten voordele der
vergroting werden (volgende) prentj es als steentjes
verkocht aan 2, 5 en l0 frank. Deze prentjes
brachten I  l .  |  |  |  f rank op. De gÍote
prentjesverkope., wie recht verwierf op een
eervolle vermeldingwas een zekere Louis Fifis van
uit Zutphen (Holland), gehuwd met Maria
Hoppenbrouwers van Weelde en te Weelde
verblijvende. Deze reisde van dorp tot dorp, gans
de Kempen door Zelfs bracht hem zijn r.urigheid
voor de goede zaak in de ha.den van den
poliliecommissaris van Tumtrout. Daarhij zeer op
zijn Hollands sprak, mishouwde men de zaak te
Tumhout en werd hij opgeleid door de politie,
evendra echter losgelaten en zijn ijver was er
helemaal niet door verkoeld. Aan vrienden.
kennissen en geestelijken werden bedelbneven en
postcheckvelletjes gezonden onder mottor Alter
alterius onera portate. De opbrengst daarvan
bedroeg 40.0 I I frank, daaronder 2 giften van 5000
frank, namelijk ene van Mr. & Mevr.Tubbax-
Nuyens te Turnhout (de ouders van den
E.H.Kapelaan) en ene van Mr. & Mevr Jan Van
Mierlo-Proost insgelijks van Tumhout. Daarbij
kwamen dan: le de toelage der gemeente 85.000
frank en 2e de toelage der Provincie 36.000 frank
Totaal: 221.488 frank
Wie had ooit in de verste veÍte zoiets kunnen
veronderstellen. Zienderoge rusfte Cods zegen op
het werk. Ook in geestelijk opzicht mochten we
ons verheugen. In 1927 werden er in de kapel
35.384 H.Communies uitgereikt.

1928
1927 was eeI]' jaat van harden strij d, maar ook van
schitterende overwinningen. 1928 mag hetjaar der
bekroning genoemd worden. Het jaar der
vergÍoling en der Inzegening. Op l0 januari zou
in de "oude" kapel de laatste H.Mis worden
opgedragen. Deze werd gedaan door den Z.E.Heer

Theodoor Swaan, pastoor te Merksplas -zoon van
Edmond Swaan en Pelagia Wouters. Dcze H.Mis
werd opgedragen voor de zielerust der overledene
families Swaan &Wouters. Beide families hadden
sinds onheugli jke ti jden het "kostersambt"
edelmoedig uitgeoefend in de kapel. Een dermeest
bekende, een die met de kapel als vergroeld was
geweest, en 't kosteresseambt als "het" hoogste
ambt uitoefende totdat ze zo versleten was als de
kapel zelve was Rosalie Wouters, dochter van
Theodoor Wouters -in leven burgemeester- eh van
Maria Comelia Van Rooy. Zij was de Tante Roos
van elkeen. Zij stierf te Weelde op 73 jarigen
ouderdom den 23 juni 1923, daags voor het feest
van haren geliefden Heiliget H.Joannes Baptista.
Zeer zeker werd bewaarheid wat op haar
doodsprentje te lezen stond: "Thans leeft zij
gelukkig in den Hemel, verenigd met den
H.Joannes Baptis!a. wiens bidkapel /ij tal vanjaren
vol ijver en liefde verzorgd heeft" Ook aan haar
dachlen we dankbaar onder die laatste H.Mis in
"hare" kapel.

Waar moesten de goddelijke diensten in tussentijd
geschieden? Teruggaan vooreen spanne tijds naar
... de Kerk? Daar viel natuurlijk niet aan te denken-
Monseigneur Van Cauwenbergh had gezegd te
lrachlen een schuur te bemachrigen. De
Voorzienigheid zou ook hier weer helpen. Naast
de aloude kapel stond een schone, grot€ schuur
toebehorend aan de Weduwe Jan HoÍkens-
Meeussen (afgebrand in 1933). De edelmoedige
eigenares stelde spontaan en kosteloos die schuur
tot onze beschlkking. Op minder dan 2 dagen was
deze hertoverd in een echte missiekapel. De heer
Eug.Levrie, houthandelaar te Tumhout, leende
gratis kepers en planken, een zoldering werd
gelegd, eveneens een planken vloer, een sacristie
afgetimmerd, zelfs achteraan een verhoog als
hoogzáal aangebracht, een deur gekapt in den muur
langs den kant der kapel -zelfs een portaaltje van
I l/2 meter vierkant mocht niet ontbreken. Een
rustaltaar werd in bruikleen gegev€n door
E.H.Fr.Van Mechelen, pastoor te Ravels. De
heiligen -onze mooie oude beelden- "hielden" als
vogels hun thuis tussen en tegen de schuurstenen
en balken. 't Geheel voldeed buitengewoon goed.
Een stemmige oorlogskerk van in den ttd van
"bachten de kupe". Op ll januari had in deze
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Kapel en gemeentehuis (1924)

noodkapel de eerste H.Mis plaats. 't Lag voor de
hand dat deze mis gezongen werd tot intentie van
zaliger Jan HoÍkens. Dienzelfden dag begonnen de
vergrotingswerken. Vanaf het begin dezer werken
tot op het einde toe is er nooit rond een werk zovee I
belaagstelling geweest als wel hier. Daar rondom
was het dagelijks vergadedng var de mannen van
de "Straat"; daar werden de "grote" zaken
besproken, de grootste plannen ontworpen, de
schoonste toekomstdromen hardop gedroomd;
daax schoot de frerheid ovet en de liefde tot de
kapel dieper en dieper wortel, daarverstevigde en
groeide de genegenheid voor "hun" kapel met elken
steen die gelegd werd. Steeds waren daar tientallen
krachten en handen te vinden om te helpen sjouwen
en werken. Gans het "Straatse leven"
concenteerde zich Íondom de in opbouw zijnde
kapel.

Op 2 I januaÍi werd het oude torentj e nedergehaald.
EÍ was aan dit torende een droeve herrnnering
verbonden: namelijkbij een vroeger herstellen van
dit torentje -in 1884- was de aannemer Eduard Van
der Voort naar beneden gestort met dodelijk

gevolg. De koperen bol en dito haan droegen nog
den naam van den vervaardiger: J.Janssens,
bijgenaamd "den Koperen". Die haan moest
natuurli jk bewaard bli jven. Was het niet de
"hoogste" relikwie van de oude kapel. Hij werd
op /ondag 22 januari verkochl \ an op de pui van
het gemeentehuis per Amerikaans opbod ten
voordele der kapel Iedereen wilde hem bezitten.
Ten slolte bleef als laatste bieder en definitieve
koper over: Louis Bols, zoon van Karel Bols-
Haagen. Deze keer mocht men zeggen dat een haan
gouden eieren had gelegdi hij bracht 1000 frank
op Langen ti.jd bleefhij bewaard in de huiselijke
"glazen kast"; hij zou er slechts uitkomen bij de
inzegenmg; dan zou hij van op de hoogte van een
der feestarken luide mee triomfkEaien Buiten de
noodkapel werd er een drie meter hoge stellage
opgetimmerd waarin de klok werd gehangen. De
klok, thans nog gebruikt, draagt volgend opschrift:
Gheghoten ter ere
van den H
Johannes Baptista
Ora pro nobis
A' 1775 Jan Baptist
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en Fransus Wierinck
hebben mij gheghoten
tot Overmeire

In de schuurkapel konden nog I 4 plaatsen verpacht
worden. Op het zogenaamd hoogzaal nog 6. Op
l5 januarihad die verpachting plaats en bÉcht de
mooie som opvan 1088 fiank. De overige plaatsen
-reeds sinds ó maanden in de oude kapel in bezit
en thans nog voor 6 maanden in gebruik gegeven
in de noodkapel brachten dezelfde som op als in
1926-2'7 ditis 4478 fiank. De vergrotingswerken
vorderden snel; begunstigd door een pÍachtig
weder: ten hoogste 4 dagen moest het werk worden
onderbroken, 'n paar dagen door vorst, een paar
door regen. Op 6 april werd het torentje
opgetrokken en op 9 april wapperde fier en statig
de Meivlag op de kapel.

Op 3 I mei draaide voor't eerst het nieuwe blinkend
haántje op het nieuwe torentj e, N ooit te voren werd
er meer naar opgekeken als op dien dag; iedereen
wild€ weten van waar de wind kwam -..deze waalde
nanrurlijk in de richting van d€ "Straat" en ...hij
kwam van ... Mechelen. 't Stavende bewijs? Op 5
juni  ontv ing E.H.Tubbax het ber icht  van
Monsei gneur Jansen, Groot Vicaris, oud-deken van
Tumhout, dat Z.Eminentie Kard. Van Roey aan
de kapel een gift zou doen togkomen van 5000
frank. Deze steen van Z.Eminentie schreef
Mgr.Jansen is "zeker niet om U te stenigen maaÍ
veeleer om in dien steen ter eeuwige gedachtenis
te beitelen al hetgene gij voor de kapel gedaan
hebf'.

20juni: Z.Eminentie Kardinaal Van Roey zou het
H.Vormsel dien dag komen toedienen ln de
St.Michielskerk. Hij benufte deze gelegenheid om
de in opbouw zijnde kapel en de noodkapel met
zijn hooggewaardeerd bezoek te vereren.
Daardoor gafZijne Eminentie nogmaals een klaar
en welsprek€nd bewijs van zijn genegenheid en
belangstel l ing voor de zaak der kapel  . . .
Z.Eminentie sprak zijne hoogste voldoening uit
over het werk.

6 juli: Alweer hoogbezoekl Van Mgr.Van
Cauwenbergh, GrooFvicaris. De oprichting der
kapelanie was immers grotendeels zijn w€rkl Hem

weze hier hartelijk dank gezegd voor zijn trouwe
steun, zijn wijze raad, zijn grote en daadwerkelijke
sympathie voor de kapel €n de Straat. Bij
gelegenheid van zijne komst hield Monseigneur er
bizonder aan een bezoek te brcngen aan Jan Bax-
Van Gils, om hem persoonlijk dank te zeggen voor
zijn kanige houding in den gemeenteraad bij h€t
stemmen der gemeentetoelage. Hij immers had het
lot"onzeC'kapel enigszins in handen gehad: zijne
stem was een stem van 85.000 fiank. Onnodig
hierbij te voegen hoe hij dit hoge bezoek
waardeerde. Sti laan ging het werk naar ziJn
voltooiing; zodat de inzegening ervan kon
vastgesteld worden op 4 september 't Lag voor
de hand dat Mgr. Van Cauwenbergh daarvoor
gevraagd werd. Maar deze stelde voor
Monseigneur Jansen daarvoor te vragen, zijnde
oud-deken van Turnhout en Weelde uiterst
genegen. Deze nam geestd ftig aan zeggende:
"Ziet dat ge dien dag feest; gefeest moet er worden,
en dit zoveel als 't maar kan". En er zou sefeest
worden:

Op 9 augustus stemde de gemeenteraad m€t
eenparigheid van stemmen ditmaal duizend frank
voor de feestvier ing.  Een commissie werd
samengesteld Maakten ervan deel  u i t :
Burgemeester Dries; Frans Swaan; Lod.Van Beek
onderwijzer, Adr.Van Gils, Frans Vgrheyen en
kapelaan Tubbax. 't [s nu eenmaál eigen aan een
degelijke commissie van dikwijls bijeen te komen.
Of deze het deed! Tussen pot en pint werden de
schoonste plannen ontworpen, het grootste feest
ineen gestoken. De omha ling bij de inwoners bracht
3000 frank op. Daar was als voorbereiding:
algemene sarnenwerking, algemene geestdrift ! De
laatste hand werd aan de kapel geslaan! Wat was
er nu van de oude, de vroegere kapel overgebleven:
enkel het koor en het dak tot aan de 2de kolom.
De rest is vemieuwd. Bijgevoegd werd er: de
sacristie, hetmagazijn, de doopkapel, de zijbeuken
en wat achter de laatste kolommen komt. Vroeger
had de kapel een ruimte voor 't volk van 60 m2,
nu had ze er 180 m2 gekregen.

In de 1e kolom rechts werd bij het optrekken een
bouwdocument ingemetseld. Een zeer interessant
stuk opgesteld door Dokter Amandus Van Baelen.
God weet wanneer dit document ooit zal t€



voorschijn komen! Op 4 september, de grote dag
voor de "StrMt" zouden de laatste HH.Missen in
de schuurkapel word€n gelezen. Er waren er dien
dag niet minder dan 6 en de laatste daarvan werd
andermaal gelezen tot intentie van zaliger Jan
Hofl<ens! Een blijkvan dankbaarheid tegenover de
familie HoÍkens voorde zo bereidwillig afgestane
schuur voor den dienst des Heren. Over de
feesteli jkheden zelf te schrijven, is schier
onmogelijk! We kunnen niet beter doen dan het
prachtig verslag daarvaD, verschenen van de hand
van Pater Faustinus Van Rillaer (Pardaff) O.F.C.
in het "Aankondigingsblad" van Tumhout hier op
!e nemen.

Aankondiging van het feest in d€ weekblad€n:
WEELDE-STRrA'AT.
Plechtige iÍzegening der Sint-Janskapel. Op
dinsdag 4 september a.s. zal de St.Janskapel
plechlig worden ingezegend door Monseigneur
Jansen, vikaris-generaal van Zijne Eminentie
Kardinaal VÈn Roey. Met koortsigen en
onverpoosden rjver wordt er schier dag en nacht
door de bevolking gewerkt om er van te maken
"het feest der feesten". Programma:
Maandag avond te 7 ure en dinsdag morgen te 7
we kanonnengeschut en klokgelui.
8 3/4 uur: Uithaling van Monseigneur Jansen.
9 uur: lnzegening der kapel.
9 1/2 uur: Plechtige H.Mis doorMonseigneur met
gelegenheidssermoon door Z.E.Heer
Rae)'rnaekers, pastoor-Deken var Tumhout.
\a deH.Mis Te Deum en eerste plechtige verering
in de nieuwe kapel van de relikwie van St.Jan
Baptist, patroon der kapel en paÍoon tegen
hoofdpijn, vallende ziekte, neurasthenie en andere
zenuwziekten.
ll uur: Bezoek aan de vercierde straten.
3 l2 uur: Ballonprijskamp voor kinderen. Oplating
van luchtballons.
5 uur Concert op de kiosk door de fanfare
"St.Nicolauskring".
8 l/2 uun Ontgloeiïng der kapel. Algemene
verlichting der Straat. Feërische feest apotheose.
N.B. De laatste tram naar Tumhout zal dien dag,
dank zij het bestuur der trammaatschapp ij,
vefiraagd worden en uit Weelde Straat veÍtrekken
te 9.45 ure.

Uit het Aankondigingsblad van Tumhout: Uit
Weelde Straat, Plechtige inzegening der Sint-
Janskapel:
"Weelde is er bovenop!" zo hoorde ik dinsdag
avond zeggen in den tram door een vreemde
medereiziger, diezoals ikde luisterrijke, de $ootse
plechtigheid der inzegening van Sint Janskapel had
bijgewoond. En ik moest dien brave man volkomen
gelijk geven; want dat de Weeldenaren er een
handje van weg hebben om kerkelijke feesten te
vieren is reeds lang bekend in onze Kempen. Doch
ditmaal hebben ze al hun voorgaÁnde in de schaduw
gesteld. Elke Kempenaar, die per tram of per
autobus de gemeente doorreisde, heeft achter 't
gemeentehuis, ongeveer in het midden der Straat,
de oude tamelijk vervallen kapel van Sint Jan den
Dooper bemerkt. Dat heil igdom was sedert
geruimen ti jd totaal ontoer€ikend voor de
godsdienstige noodwendigheden der bevolking. En
van dat oud-versleten kapelleke hebben thans de
bouwmeesterende aannemer, volgens de plannen
van den Zeer Eerwaarden Heer Lemaire, prcfessor
aan de Hogeschool te Leuven, een echt pareltje
van een kerkje gemaakt.

Monseigneur Jansen, vicaris-generaal van het
Aartsbisdom, was door Zijne Eminentie Kardinaal
Van Roey afgevaardigd om de ceremoniën der
inzegening te voltrekken. Onze Lieve Heer had
gezorgd voor het beste weer, dat men voor zulke
gelegenheid maar kan dromen. Ook wanneer
Monseigneur, vergezeld door den
Z.E.H.Raeyrnaekers, pastoor-deken van Tumhout,
rond half negen in de Shaat aankwam, was cle
algemene versiering der straten en huizen tot in de
laatst€ puntjes afgewerkt. Aan een beschrijving zal
ik me nietwagen; dat moet men gezien hebben om
het te kunnen geloven. "Ceheel de Straat één
reusachtige bloemengaarde", hooÍd€ ik zeggen, en
die spreuk was de beste uitdrukking der
werkelij klrcid. kr 1 bizonder nochtans mag vermeld
de straat van den groten steenweg naar de woning
van den E.H.IGpelaan Tubbax. Van daar uit verhok
rond legen uur een grote witte stoet van
geestelijken omZ.H.Mgi. Jansen, onder het zingen
van psalmgebeden, naar de kapel te geleiden.
Beuftelings werd het heiligdom langs buiten en
binnen volgens de schone, zinrijke en zinnebeeldige
ceremoniën van het Rituale aan den Heer
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@ Weetde-Straat
De 5l.l Jànshpêl vóó. dê uerqroollig - Zlizlchl

Zijkant kapel voor de vergroting

toegewijd. Dan stroomde de ongeduldige schaar
gelovigen de ruime kapeJ binnen om de eerstc
H Mis bij te wonen. Op de eerste rangen hadden
plaats genomen de heer Burgemeester met al de
gemeenteraadsleden en al de leden van den
kerkraad. Monseigneur zelf voltrok de
H.Geheimen, bijgestaan dooÍ al de priesters van
Weelde en van de omliggende dorpen Na het
H.Evangelie hield de Zeer Eeíwaarde Heer Deken
van Tumhout, met zijn gewone, meeslepende
welsprekendheid, een prachtige kanselrede, om aan
de aandachtige toehoorders te doen verstaan hoe
en waarom de kerk is het huis van God en het huis
der gelovigen, en welke verplichtingen voor hen
daaÍuit voortvloelen. Nog maar zelden heb ik de
betekenis van een kerk voor gans het leven van
den christenmens,ja vooralle stappen op zijn weg
naar den hemel zo heerlijk horen uiteen zeften.
Aangrijpend en vol zalige ontroering was vooral
het ogenblik, waarop Jezus voor de eerste maal
nederdaalde op het woord van den priester in zijn
nieuwe woning, waar hij voortaan elken dag zal
verblijven, te midden van zijn braaf en diep-gelovig
volk, om alle smaÉen te lenigen en alle wonden te

genezen Met volle recht mocht dan ook na de
H.Mis het danklied "Te Deum" worden aangeheven
en ten slotte't mooie feestl ied te ere van de
H.Johannes door al het volk meegezongen. Een
bizonder woord van hulde dient hier gebracht aan
het uitgelezen zangkoor, dat zo meesterlijk de
mooie tweestemmige mis van Alfons Moortgat en
zo fij n het Proprium der H.Mis van den H.Johannes
uitvoerde

Na de kerkel i jke plecht igheid bracht de
geestehjkheid, met Monseigneur en den Zeet
Eerwaarden HeerDekenvan Tumhout, een bezoek
aan de versierde straten, om de bewoners een
hartelilken, welverdienden profictat te wensen voor
hun zo goed gelukte versiering. Dat de brave
mensen daarÍnee zichtbaar in hun schik waren,
hoeftwelniet gezegd. Rond één uurnodigde Heer
Kapelaan Tubbax aan zijn gastvrije tafel een
veertigtal genodigden, priesters, familielcden,
burgerlijke overheden en andere personen, die met
zoveel zorg en toewijding aan de kapel hebben
gearbeid In een diepgevoelden heil&onk sprak hij
een gepast woord van vurigen dank tot Onzen
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Lieven Heer en tot al zijne hulpvaardige
medeweÍkeÍs. Inzlnantwoordprees MonseigneuÍ
terecht den voorbeeldigen priesterijver van den
Eerwaarden Heer kapelaan en gafhem de stellige
vezekering daÍ al zijn doen en laten de volle
goedkeuring en waardering van de hoogste
kerkelijke overheid genoot. Terwijl het etmaal in
de beste stemming verliep, heerste in de Straat
immer toenemend€ feestvreugde. De
ballonprijskamp voor kinderen, die honderden
gekleurde bollen den lachenden hemel inzonden,
en wat later een kunstvol muziekfeest door de
fanfaren "St.Nicolausking" gegeven, mochten zich
over een ongewonen bijval verheugen. Doch het
puikste nummer van het feestprogramma was tot
den avond voorbehouden. Om 8 1/2 uur schoten
als bij toverslag de honderden elektrische lampen
op de p.aalbogen der straten in lichtlaaien brand.
Echt feërisch was de aanblik, waarop dichte
drommen nieuwsgierigen hunne bewondering
stonden uit te staren, terwijl daar hoog in de lucht
de uiteenspattende veelkleurige stenenregen der
vuurpijlen en de knetterende knallen der fuseën
wijd en zijd de feestvreugde bekend maakten. Doch
daar slingertopeens als een flitsende bliksemstraal
door de donkerte, waarin de kapel is
weggedoezeld. Van onder tot boven staat ze
veranderd in een echt toverpaleis. Als vurige.
lichtende slangen liggen in reusachtige k.onkels
de veelkleurige guirlanden van duizenden
gloeilampen rond de koonlijsten der dakgoten,
de slanke spitsbogen der vensters en de boorden
der buitenpijlers. Langs beide zijden van den toren
heffen ze hun schitterend nveevoudig bovenlij fnaar
het kruis, dat ze omstrengelen in menigvuldige
sierlijke bochten. Heer Clement Van den Bome,
het moge hier wel bekend, gij hebt een
meesteawerk, enig in zijn soort, weten voort to
brengen.

En daarmee is Sint Janskapel ingehuldigd. Moge
zebli jvenvooreeuwigenalti jd,l i jkzewasdinsdag
avond. de klaarlichtende vuurbaak. waaruan de
bewoners van Weelde-Straat nimmer de ogen
afivenden in alle toevallen van hun leven. Dan is
en blijftze ook voorhen, zoals deZeer Eerwaa.de
Heer Deken van Tumhout zo schoon zegde, de
deur des hemels. En heb ik nu vergeten hulde te
brengen aan iemand die het nochtans wel

ve.diende, die gelieve het mij goedhartig te
vergeven. PARDAFF.

Het feest was algemeen: de Shaat jubelde en ...
triomfeerde. Dit feest blijft bij velen bij als een
kostbare en zoete gedachtenis aan een der
schoonste dagen uit hun leven. Heel zekerwashet
de schoonste dag in het lange leven derkapel. Aan
te stippen vi€l de aanwezigheid van gans d€n
gemeenteraad op de voor hem aangewezen plaats
vooraan bij de inzegening der kapel. In zijn prachtig
sermoon had de Zeet EeÍw- Heer Deken
Raeymakers gezinspeeld op de betekenis der
doopvont 9n de verhevenheid van het huwelijk dat
zou voltrokken worden aan den voetvan hetaltaar
Dit was genoeg om de mensen van de Straat te
doen geloven dat het toedienen dier Sacramenten
voortaan ook in de kapel zou toegelaten wordenl
EÍ waarom niet? De "Deken" had het immers
gezegd... Monseigneur Jansen wistechtervan niets
af: hij zou er te Mechelen van spreken Nog geen
twee dagen later kwam er een schijveb van Mgr
Jansen | "l k sprak Mgr. Van Cauwenbergh over den
"lapsus linguae" van MÍ. den Deken. Alles ingezien
durft Mgr toch niet zo ve. gaan om de dopen,
enz. ook in de kapel toe te laten, Ge zoudt er dus
maar een uitleg aan moeten geven dat Mr. Deken
over de parochiekerk in 't algemeen heeft
gepredikt, en niet heeft willen zeggen dat ook in
St,Janskapel  a l  d ie plecht igheden mogen
geschieden". Daarop vroeg E.H.Kapelaan een
onderhoud aan met Mgr.Van Cauwenbergh. Deze
stond het toe maar voegde er bij "dat er geen spraak
kon zijn van dopen enz. in de kapel". Op 12
september toog de E.H.Kapelaan toch naar 't
Bisdom. Monseigneur Van Cauwenbergh scheen
vast besloten niets toe te geven; maar toen als
laatste argument werd aangehaald dat Weelde-
Stat ie (E.H.Kolen) dopen en kerkgangen
verrichtte, toen vielen alle moeilijkheden en 't
zelfde werd toegestaan aan de St.Janskapel. 't Was
de eerste maal dat Weelde Staat, Weelde Straat
hielp, 't zou ook de laatste maal niet zijn. Mgr.
Van Cauwenbergh had tijdens dit onderhoud
gezegd: "Ttrlang als E.H-Jansens pastoor te Weelde
is, kunnen we geen huwelijken enz. ioelaten; mo€st
deze ooit vertrekken dan .,- zullen we een klaren
toestand trekken.." Deze betekenisvolle woorden
stak de E.H.Kapelaan zorgvuldig diep in zijn
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mouw, ze zouden wellicht wel eens ooit te pas
komen.

Op 8 septembeÍ: Fegst van O.L-Vrouw geboorte:
's morgens heel vroeg: een verrassing. E.H.Kolen
komt meteen 's morgens voor de mis de kapel
binnen en zegt: "te willen preken". Hij moest
preken, daar was ni€ts aan te doen. Hij deed het
en aanstonds kwam de aap uit de mouwt hij preekte
over het werk en het aandeel van Kapelaan Tubbax
enz. enz, -met feestelijke overdrijving- en maakte
aan de gelovigen den wens van het feestcomiteit
bekend, nl. uit dankbaarheid aan E.H.Tubbax te
willen aanbieden het koperen tÁbemakel van het
nieuwe altaar. Daar zou rondgegaan worden tijdens
de retraite van den kapelaan! Op 14 september's
avonds bracht de feestcommissie stralend van
\..eugde de veelzegg€nde somme van I I .875 fiank.
Voor de zoveelste maal was de Straat edelmoedig
geweest. In die som was begrepen een gift van
den heer Notaris de Boungne van 5000 fiank.
Natuurlijk weÍd er dien avond een flinke fles op
geledigd. Zondag 9 september: eeNte gezongen
hoogmis in de kapel. Andermaal een verassing!
Niemand wist ervan al Tot dan toe werd de
hoogmis op zon- en feestdagen eenvoudig gelezen.
Daar werden 6 kaarsen op het hoogaltaar
ontstoken en Jacobus Verheyen -een echte
speurhond- had tot zijn gebuur in de kapel al
geknipoogd: "DaaÍ gaat iets gebeuren, wart kijk,
daar zijn 6 kaarsen aangestoken" 's Namiddags,
dienzelfden dag, algemene verpachting der stoelen
met een mooie opbrengst van 15,690 frank.
2 oktober: Aankomst en plaatsing van het beeld
der H.Theresia van het Kindje Jezus (ó00 frank),
gift van Hendrik Bols-De Bock, zoon van Karel
Bo ls-Haagen.
5 oktober: Eerste lof op le vrijdag (Toelating
bekomen op l2 september ll).
2 oktober: Eerste doop in de kapel. Zoals licht te
begrijpen viel was eenieder fel benieuwd wie of
den eersten dopeling naar de kapel brengen zou ...
En was het een zichtbare beloning voor familie
HoÍkens voor het edelmoedig afstaan van de schuuÍ
voor voorlopige bidplaats, het geluk beviel aan
Louis Hofkens, kindje van Hendrik -zoon van
Paulina- en Eulalie Aerts. In het nreuwe
doopÍegister van de kapel leest men dus eerst op
de eerste bladzijde:

Anno Domini 1928 die 2 mensis Octobris ab
infrascriptos baptisatus esl I udovicus Franciscus
Leontina Hofkens nahrs die I Octobris hora 4 l/2
a,m. filius H€nrici Hofkens ex Weelde en Eulaliae
Aerts ex Edegem, junctorum in Edegem-
Susceperunt Ludovicus Proost et Leontina AeÍs.

De vlaggen kwamen weer eens te voorschijn, de
kanonnen deden de lucht daveren en het eerst-
gedoopt kindje werd met een wit koontje onder
de doopplechtigheid gekoond.
25 december: Kerstmis. De gelovigen werden
veÍast mel een nieuw kibbekenl DeH.Franciscus
kon met zijn kribbeken niet blijder zijn geweest
dan op dezen kerstdag ons volk van de St aat. In
1928 werden er in de kapel uitgereiktr 40.200
H H.Communiën. Gode weze lofenblijvende dank
gebracht voor 'tjaar 1928! Gedurige aanbidding
in de kapel toegelaten op I augustus 1928: Teno.e
proesentium, permittimus ut in Sacello St.Joannis
in Weelde De Straat, feshrm Adorationis Perpetuae
quotannis l€ die dominica mensis Martii instihrti
possit ac debeat. Mechliniae I Augusti 1928.

In de sacristie moest er een brandkast en een
gewaadkast komen. De brandkast werd
vervaardigd door de Firma Robberechts van
Tumhout en kostte 3500 fiank. De gewaadkast,
werk van Napoleon Daems en Zoon van Tumhout,
kwam uit op een 3051,50 fiank.

1929
De kapel was vergroot en ingezegend, maar eilaas,
de bemeubilering lietnog fel te wensen over. Onze
Lieve Heer zou blijven helpen en de mensen blijven
steunen. Het nieuwe altaar -het stenen gedeelte
stond er reeds bij de inzegening-werd ingezegend
door den Z.E.Heer Deken Raeymakers van
Turnhout op 25 februari. Dit altaar -ontwerp
getekend door Kan. Lemaire van lruven- werd
uitgevoerd door de Steengroef La Baronnre van
Feluy-Arquennes voor wat betreft het stenen
gedeelte €n door H.Holemans -Boogbrugstraat
Brussel- voor het koperwerk. Dit altaar heeft
gekost: voor koperwerk en gordijnen (courlines):
32.646,80 ftank en aan arduin en witte steenr 12698
fank, in 't geheel 45.3,14,80 Èank. De provncie
Antwerpen gaf daarin 10.000 fiank dank zij den
steun van den Z. E.H.C.Van Herck van Altwemen.
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11876 frank was er rondgehaald voor het
tabemakel. De rest moest gezocht worden en werd
gevonden. Hieronder een foto van het altaar der
oude kapel. Dit Renaissance altaar was tamelijk
goed van lijn en natuurlijk sterk imponerend voo.
zulke kleine kapel. Daarin stond een schilderij
voorstellende hetdoopselvan Jezus. Dit werd werd
in 1729 er ingeplaatst, werd te Brussel g€maakt
doorGrangé voor d€ som van 50 gulden. Dezelfde
schilderij moet zich nog bevinden in het St.Jans,
Hospitaal te Brussel. Bij toeval te Brussel zijnde,
op de Kruidtuinlaan, zag de E.H.Kapelaan daar
schilderijen lossen en binnendragen in dithospihal.
Door nieuwsgierigheid gedreven kwam hij dichter
bij en was uiterst verwonderd "de schilderij der
kapel van St.Jan" te zien binnenbrengen in het
hospitaal. Zelfde onderwerp; zelfde grootte; zelfde
kleuren, zelfde uitvoering.Is de schildedj der kapel
daarvan wellicht een kopij?

Dit renaissance altaar was totaal versleten en
ver$trmd. Wie de wiendelijkheid had de engeltjes
ervan te shelen,lietde indruk van zijnvingers diep
staan in mollige kaakjes dezeÍ gasten. Het moest
afgebroken, en werd afgebroken! Het geheel was
in houl, de tombe in baksteen. In de voorzijde van
detombewas een opening waarin eenlodendoosje
metrelikwie van St.Jan Baptist. De bisschopszegel
half vemield en onherkenbaar Deze opening was
afgesloten door een plavei en daamaast stond het
jaartalr 1684 metvermelding van "St.Jan Baptisf'.
Achter dit altaar was de farneuse sacristie. De
schilderij werd later opgehangen in het
priesterkoor, met omlijsting ontworpen door
J.Kuyper van Mechelen, toen deze de kapel
schilderde.

Plechtiee Communie:
De le H.Communie van de kleintjes mocht vanaf
schier het begin bij toelating van Pastoor Jansens
in de kapel plaats hebben, anders was het gesteld
voor wat betreft de Plechtige H.Comrnunie. De
ouders der plechtige Communicanten wensten
zulks natuurlijk en de heer burgemeester Dries
schreef daarover aan den Z.E-Heer Deken van
Tumhout. Op 3l januari 1929 antwoodde deze:
"Mgr.Jansen schrijft me: dring voor 't ogenblik nog
niet aan voor de plechtige Communie. Zeg dat
a.u.b. aan den He€r Burgemeester" en Z.E.Heer

Deken voegde erbij: "Hij mag dus de toelating
vmgen aan den Heer Pastoor; staat deze toe, dan
is het goed, want het antwoord van Mechelen laat
veronderstgllen, dat ze in princiep de zaak
goedkeuen en ze later zo zullen reg€len". Daarop
venoek aan Pastoor Jansens door Burgemeester
Dries. Pastoor zegt zich te zullen houden aan het
gedacht van het bisdom en het niet toe te staan.
Toen schreef E.H.Kapelaan Tubbax rechtstreeks
naar 't bisdom en gaf als reden tot het verkijgen
op, dat... te Weelde-Staat die plechtigheid plaats
vond en op 2 maaft 1929 kwam volgend schrijven
van MgÍ.Jansen toe: "Vermits Weelde Statie de
toelating werd gegeven om de kinderen daar de
Plechtige Communie te laten doen, heeft het
Vicariaat go€d gevonden dezelfde toelating aan de
St.Janskapel te geven". We waren toch weer een
stap vooruit! 's Anderendaags begon de
Catechismus van voorbereiding in d€ kapel. De
Eerste plechtige Communie had plaats op
Passiezondag zijnde l7 maart. De nameb van deze
eerste plechtige Communicanten mogen wel
vermeld:
Hendrik Van Gils
Lodewijk Jansens
Adriaan Verbeek
Karel Willems
Karel Vlaeminckx
Jozef Vosters
Elisa Maggen
ElisaDaemen
Rosa Havermans
Ludovica Gysemans
Anna Van Baelen
Leonia Geerts
AnnaDries

Op 28 maan kwam de doopvont toe. De blauw
stenenkuip kostte 1742 frank en het koperwe.k -
scheel- door H.Holemans vewaardigd 1800 frank.
Het geheelwas ontworpen doorKan. Lemaire van
Leuven. Op 30 april werd h€t triomÍkruis in het
priesterkoor opgehangen. Vewaardigd door Jos
Van U),tvank van Leuven volgens ontwerp van
Kan. Lemaire, werd ditdoorde familieJan Segers-
Abbeelaan de kapelgegeven ter nagedachten is van
JozefSegers in maart 1929 overleden. Prijs 2775
franl. Het Kristusbeeld is in hour. We gingen
zachtjes aan naar het feest van St.Jan! Een
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St.Jansfeest zonder processie dat was niet meer
denkbaar! Ho€ ditnu weer aan boord gelegdl Weer
eens naar Weelde-Staat gekeken en maar
geschrev€n, op goed valle het uit naar Mechelen,
met de processie van Weelde-Statie als
ui thangbord.  Op 4 juni  kwam verheugend
antwoord van MgÍ.Jansen: "Coede HeerKapelaan.
Met verwondering vernamen we hier dat op
weelde-Statie €en plechtige processie plaats heeft,
daar men nergens een teken vrndt van ioelating,
zonder dewelke die nietgeschieden mag. Wellicht
geschiedt die daar reeds sedert enige jaren, doch
gelieve uw goeden vriend Mijnheer Kolen €r op te
wijzen dat voortaan geen nieuwe uiterl i jke
plecht igheid mag plaats hebben zonder
voorafgaande toelating. We verstaan dat de
invr'oners van de Straat watjalo€rs opzien naar de
Srat ie en het verschi l  van handelwi jze niet
begrijpen. Om dan niemand in verlegenheid te
brengen, wordt u de processie op zoídag ra 24
juni, best na de hoogmis, toegestaan; doch ik ben
zeker dat ge vooral in den beginne met niet "te
veel" groepen zult uitpakken, om geen onnodigen
naijverop te wekken. Met de meeste genegenheid"

Dit was nu weer een "processionele" stap vooruit
voorde Straat. De "Statie" had er ons eens te meer
door-geholpen. Kost wat kost, de processie zou
en moest vierweken lateruitgaan... en ze ging uit.
Akkoord gemaakt met pastoor Jansens om de
kindergroepen ook in de St.Jansprocessie te doen
marcheren. De hulp ingeroepen van het
missienaaikransje van Turnhout vooral van
Juffrouw Pelckmans en Mevrouw Ve.wilt-VeÍeet
en tegen de processie moest uitgaan hadden we 4
vlaggen, baldakijn, volledig gewaad met koorkap
en velum, daarvoor betaald 334 I , I 0 f.ank. DaaÍbij
een nieuwe groep van de H.Theresia van h€t kindje
Jezus. Er werd rewenwerk gelevead; maar nooit
was er een prccessie waarvoor meea belangstelling
was dan voor deze. Triomfantelijk stapte ze onder
de oude eikenbomen, die als verwonderd opkeken
bij dien nooit gezienen optocht en hun vers groen
harmonieerden met de schitterende kleuren der

vanen en der groepen. Op zijn paasbest zal dan
ook onze Lieve Heer zijn zegen gegeven hebben,
voor 't eerst na zovele en zovele jaren vanaf de
tw€e devoot opg€timmerde en opgesmukte
Íustaltaxen. Te Deum Laudamus! De "Straat" O
Heer, looft U en dankt U! Quia respexit
humilitatem ancil lae suae ... Quia lecit magna qui
potens estl Deposuit potenties de sede et exaltavit
humiles; Esurientes implevit bonis et divites dimisit
inanes. Op l5 september had de tÍaditionele
stoelverpachting plaats. Deze br'Àcht 15.775 frank
op. In 1929 werden er in d€ kapel uitgereikt45.28l
H.H.Communies.

1930
Kruisweg. Een oude, nietszeggende kruisweg
ontsierde de verrezen kapel- Hoe aan een nieuwe,
ietwat modemen gemakt? Familie Segers-Abbeel
inplaatsvan op het kerkhofeen zerk aan te brengen
voor wijlen Jozef Segers, had het triomfkruis
geschonken ternagedachtenis van den overledene.
Waarom dit gedacht niet toegepast voor het
bekomen van de Kruisweg! De E.H.Kapelaan
Tubbax deed zekeren zondag het voorstel van in
't vervolg in plaats van arduinen zerken aan te
brengen op een kerkhof waar men zelden nog
komt, in de kapeleen kruiswegstatie aan te brengen
als nagedachtenis van overledenen. Het voo$tel
bekwam succes en op minder dan I jaar waren al
de staties besproken. De heer Arthur Van
Gmmheren van Tienen zou hem schilderen voor
den prijs van 24.000 frank. Besteld den 28
december 1928 werd dezen kruisweg ingewijd
door Pater Gerlacus O.F.M. gardiaan te Tumhout
op 8 maart 1930 Volgen hierde staties en de namen
van de afgestorvenen voorwie ze werden gegeven:
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