Retie en de Oorlog 1914 -1918 in de brieven van soldaat Jan Gevers en het dagboek van
brancardier Karel Oostvogels

De brieven van Jan Gevers en het
dagboek van Karel Oostvogels zijn
unieke documenten. Ze gooien ons
terug in de tijd en tonen ons hoe het
was om als eenvoudige Kempenzoon
terecht te komen in een oorlogszone
waar overleven, lichamelijk en
geestelijk, opeens het allerbelangrijkste
werd. Het beeld van de ‘grote oorlog’
dat wij via hun schrijfsels krijgen is
soms rauw, soms ontroerend, soms
banaal, maar altijd ongemeen boeiend.
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Om en bij de 200 Retienaren waren soldaat in de
Eerste Wereldoorlog. Ieder Reties gezin wachtte
tussen augustus 1914 en november 1918 angstig op
minstens één verwante, buur of vriend. Drieëntwintig
soldaten keerden nooit naar huis terug.
Een eeuw later zijn de sporen van hun aanwezigheid
in de ‘Grooten Oorlog’ vervaagd. Slechts een oude
foto of een ereteken herinnert kleinkinderen en
achterkleinkinderen aan een familielid, dienstplichtige
of vrijwilliger, die ontbering en eenzaamheid kende
aan de IJzer, in krijgsgevangenschap of in een
interneringskamp.
Dit boek vertelt, aan de hand van unieke
documenten, over het wedervaren van twee
‘teruggekeerden’: Jan Gevers, soldaat in het 11de
en 10de Linieregiment, en Karel Oostvogels,
brancardier. Het laat ook zien wat er gedurende de
vier oorlogsjaren in het dorp gebeurde. Bovendien
bevat het een weelde aan achtergrondinformatie die
het hoe en waarom van de beschreven situaties helpt
begrijpen.

‘Ik druk u
van verre
de hand’
Willy Thijs
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Karel Oostvogels, kersvers onderwijzer in
Retie, reisde in augustus 1914 naar Antwerpen om zich nuttig te maken als brancardier,
niet vermoedend dat het volle vier jaar zou
duren voor hij zijn ouders zou weerzien.
Hij was een eersterangsgetuige van de
ontreddering en het menselijk lijden op de
‘sanitaire treinen’ die duizenden gewonde
Belgische soldaten transporteerden in de
aanvangsfase van de oorlog. Na de IJzerslag
was hij afwisselend in Noord-Frankrijk en in
de Belgische loopgraven. In zijn dagboek
noteerde hij dag na dag zijn ervaringen, dikwijls doorspekt met kritische opmerkingen,
want hij verfoeide de oorlog.

De familie Gevers bewaart sinds jaar en dag
honderden brieven en kaartjes die tussen 1914
en 1918 verstuurd werden door frontsoldaat Jan
Gevers en zijn familieleden.
Terwijl Jan aan de IJzer vocht, waren verscheidene
van zijn zussen in dienst bij welstellende families:
in Antwerpen, in Nederland, in Engeland. Ieder
familielid probeerde, via zijn of haar ‘netwerk’,
contact te houden met de thuisblijvers in de
Goorstraat. De meeste brieven ‘reisden’ over zee:
via Frankrijk, Engeland en Nederland naar het
bezette deel van België, en in omgekeerde richting.
Zo geeft deze correspondentie inzage in het
zenuwslopende leven aan het front, maar ook in
de ‘kwade tijden’ die het dorp onder de bezetting
meemaakte.
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