Joannes Baptist Matthijs
(1879 – 1917)
De geschiedenis van een opgeëiste in de Eerste Wereldoorlog.
Door Paul Matthijs

(Niets uit deze publicatie mag overgenomen en/of gebruikt worden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke
toelating van de auteur)
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Mijn grootvader was Joannes Baptist Matthijs
Ik heb mijn grootvader nooit gekend, hij stierf al in 1917, nu juist
honderd jaar geleden. Alhoewel het precies is of ik hem altijd al
gekend heb. Mijn oudste herinnering aan hem is het fotokader in de
gang tussen het tweede en derde studiejaar van de gemeentelijke
jongensschool op de Margote. Telkens wij naar de klas gingen keek
ik ernaar. In het midden rechts stond zijn foto: Jean Baptist Matthijs.
In het begin snapte ik de betekenis of de bedoeling van de foto’s
niet, maar later kwam ik erachter dat het iets te maken had met
slachtoffers uit de eerste wereldoorlog. Daarom ook vond mijn
grootmoeder en zijn weduwe, Marie De Backer, het zo belangrijk dat
wij aanwezig waren in de dienst van 11 november. En toen de
pastoor op de kansel de namen van de gesneuvelden afriep, was ik
niet weinig fier toen ik zijn naam hoorde bij de burgerlijke
slachtoffers van WO I.
Terwijl het ganse land nu “de Groote Oorlog” herdenkt, vind ik het
belangrijk om ook zijn geschiedenis en die van zijn familie neer te
schrijven. De soldaten aan het front hebben veel geleden, maar ook
het leven hier op het platteland was verre van idyllisch en dat was
zeker het geval voor het gezin en de familie van Jean Baptist Matthijs

Jean Baptist Matthijs (Paul Matthijs)

1. Een stukje familiegeschiedenis.
Om het verhaal te verduidelijken is het belangrijk de samenstelling en de leefomgeving van de verschillende
families te kennen.
Jean Baptist Matthijs wordt geboren op 7 mei 1879 als enige zoon van Franciscus Matthijs (Wichelen 18291914) en Roelandt Maria Coleta (Wichelen 1840-1920). Er is nog een dochter, nl. Maria Theresia, geboren als
Roelandt Maria Theresia te Wichelen op 16/02/1863. Toen Franciscus Matthijs huwt met Maria Coleta
Roelandt (Wichelen 8 mei 1878) erkennen zij haar als zijnde hun dochter en van toen af noemt ze Maria
Theresia Matthijs. Het gezin Matthijs-Roelandt woont op de Rimeir 5 (later Rimeir 18) en ze staat geregistreerd
als landbouwers. Over de jeugd van Jean Baptist is weinig geweten, opvallend is dat hij op 3 mei 1897 in de
bevolkingsregisters wordt uitgeschreven naar Hofstade, Dorp. Hij is toen 18 jaar en vermoedelijk gaat hij daar
werken voor een korte periode. Het is wel niet mogelijk om te achterhalen bij wie of op welk adres hij daar
ingeschreven is. (De privacy-wetgeving) Als hij terugkeert naar Wichelen oefent hij het beroep uit van
landwerker. Dat is iemand die bij verschillende landbouwers werkt op het moment dat men daar extra
krachten nodig had. Daarnaast staat hij ook gekend als “franschman”.
De “franschmans” waren Vlaamse seizoenarbeiders die in de tweede helft van de 19e eeuw tot en in de
eerste helft van de 20e eeuw jaarlijks naar Frankrijk trokken. Ze werkten er op de bietenvelden voor het
zetten of rooien van bieten, waren actief in de suikerfabrieken, in de vlasnijverheid of in de cichorei-asten.
Vanaf de eerste helft van de 19e eeuw was België het eerste land op het Europese vasteland waar
de Industriële revolutie plaatsvond. Deze bracht echter vooral werkgelegenheid in Wallonië. Vlaanderen
was daarentegen een plattelandsgebied met landbouw en veeleer ambachtelijke nijverheid. Naast de
emigratie naar Amerika trokken dan ook veel Vlamingen naar Noord-Frankrijk om er te werken als
seizoenarbeider. De meesten kwamen uit West-Vlaanderen, de Scheldestreek in Oost-Vlaanderen
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Naast de woning van het gezin Matthijs-Roelandt woont de familie De Backer Carolus Ludovicus, ook soms
Charles Louis genoemd (Wichelen 1868 – Mouvaux (Fr) 1903) en Schockaert Nathalie (Wichelen 1866 – 1930).
Samen hebben zij 6 kinderen: Maria Rosalia ° 1894, Julia °1895, Victorine ° 1896, Paul Bruno °1897 en de
tweeling: Madeleine en Marguerita °1900. Net als Jean Baptist Matthijs zijn de De Backers ook “franschmans”.
De vier jongste kinderen van het gezin worden trouwens geboren in het Noord-Franse Mouvaux. Maar op 3
maart 1903 overlijdt de vader, Carolus Ludovicus, in Mouvaux. Moeder Nathalie Schockaert blijft achter met
6 kinderen waarvan de oudste amper 9 jaar is en de tweeling pas 3 jaar. Het is voor de weduwe niet eenvoudig
om haar kinderen op te voeden. Maar het gasthuis op het Dorp vangt naast bejaarden, ook wezen op en dus
verhuizen de kinderen De Backer naar het Dorp. Moeder Nathalie Schockaert hertrouwt op 1 augustus 1906
met Leopold Picqueur (Wichelen 1860-1926), schoenmaker van beroep. Leopold Picqueur was eerder gehuwd
met Paulina Vereecken (Wichelen 1847-1904). De kinderen uit het eerste huwelijk van Nathalie Schockaert,
met uitzondering van de tweede dochter Julia, komen terug naar huis op de Rimeir. Het nieuwe gezin,
Picqueur-Schockaert, wordt dan nog gezegend met 3 kinderen: Antonia Augusta (° 1907), Juliana Paulina (°
1909) en Charles Ludovicus (° 1912). Gans dit gezin – 8 personen - woont in de periode 1906 – 1920 in een
klein huisje op de Rimeir vlak naast het huis waarin het echtpaar Franciscus Matthijs - Roelandt Coleta woont
samen met hun zoon Jean Baptist. Hun dochter Maria-Theresia Matthijs is op dat moment al gehuwd ( 28
januari 1885) met Franciscus De Munck en woont op de Boterhoek.

Liggingsplan met aanduiding van de woningen De Backer en Matthijs (Atlas der Buurtwegen circa 1850)
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Het huisje van de familie Matthijs op de Rimeir - gesloopt in 1959 (archief Paul Matthijs)
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2. En toen kwam de oorlog
Op 4 augustus 1914 om 08u02 vielen de Duitse troepen ons land binnen en dit zou men ook voelen in
Wichelen. Dankzij het oorlogsdagboek van Jozef Hoste weten hoe hier de eerste oorlogsdagen beleefd
werden. De wreedheid van de Duitsers was gekend en hun barbaarse gedrag boezemde de mensen schrik in.
Vele jonge mannen werden opgeroepen om ten strijde te trekken. Midden augustus passeerden de eerste
vluchtelingen in Wichelen. Op 18 augustus hoorden de inwoners voor de eerste maal het kanongebulder
vanuit de richting van Antwerpen en was er veel treinverkeer op het spoor. Naast materieel dat naar het front
ging, waren er in de andere richting veel treinen met vluchtelingen. Wanneer Brussel op 20 augustus werd
ingenomen, nam de stroom vluchtende nog toe. ’s Anderendaags, om 14 uur kwamen er twee ulanen toe in
Wichelen en later werd het station door een groepje Duitsers geplunderd. Meer en meer werd men hier met
de oorlog geconfronteerd: Duitse soldaten, vluchtelingen, kanongebulder in de verte.… Door de gebrekkige
berichtgeving was er nog meer onzekerheid bij de mensen, maar een zaak was zeker: het geweld kwam met
de dag dichter. Begin september sloegen de eerste Wichelaars op de vlucht en op 4 september werden zowel
de brug te Schoonaarde als die naar Uitbergen opgeblazen. ’s Anderendaags werd Dendermonde in brand
gestoken door de Duitsers, gans de stad stond in brand. Na enkele dagen werd Dendermonde heroverd en
was het een poosje wat rustiger en kon de bevolking even op adem komen. Maar op 17 september werd
Dendermonde, of wat er nog van de stad restte, een tweede maal in brand gestoken en kwam zij definitief in
handen van de Duitse bezetter. Op 4 oktober 1914 was ook Wichelen in hun handen en in de namiddag wordt
de toren van de Sint-Gertrudis kerk stukgeschoten.

In die woelige en onzekere periode treedt op 19 oktober 1914 Jean Baptist in Wichelen in het huwelijk met De
Backer Maria Rosalia (Wichelen 17/02/1894 – 21/08/1969), zijn buurmeisje. Het kerkelijk huwelijk wordt
voltrokken in de kerk te Wichelen op 20 oktober 1914. In de parochieregisters wordt dit huwelijk evenwel niet
genoteerd. Dit komt door de oorlogssituatie, pas 14 dagen voordien is de toren van de kerk afgeschoten. Het
jonge koppel blijft wonen in het huisje op de Rimeir bij de moeder van Jean Baptist, Roelandt Coleta (74 jaar
oud), want vader Franciscus Matthijs is op 15 juli 1914 overleden.

Trouwboekje Joannes Baptista Matthijs en Maria Rosalia De Backer (Paul Matthijs)
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Het is niet bepaald de meest gunstige periode om een gezin te
stichten. Jean Baptist, een landwerkman en fransman, leeft van de
loonarbeid bij enkele landbouwers, als er werk is. Naar Frankrijk,
de campagne gaan doen, is door de oorlogsomstandigheden totaal
uitgesloten. België is op dat moment een puinhoop. Bruggen en
wegen zijn vernietigd, fabrieken ontmanteld, de oogst is mislukt en
er is een zeer hoge werkloosheid. Erg breed heeft het jonge gezin
het niet, temeer daar er op korte tijd drie kinderen worden
geboren: Albert Leopoldus op 29 januari 1915, Franz Joseph op 5
maart 1916 en Arthur Julien op 28 juli 1917.

Marie De Backer voor haar huisje
op de Rimeir (Paul Matthijs)

Ons land onder de Duitse bezetting.
De Duitse militaire dictatuur had België opgedeeld. Wichelen lag in het zogenaamde “Sperrgebiet” dat
op zijn beurt onderverdeeld was in 4 gebieden: het Operationsgebiet, het Marinegebiet, het Grenzgebiet
en het Etappengebiet. De provincie Oost-Vlaanderen maakte deel uit van het Etappengebiet. Dit gebied
stond onder het militair bestuur van het vierde Duitse leger. Het Etappengebiet was op zijn beurt
nogmaals onderverdeeld: een Etappeninspektion, een aantal Etappenkommandanturen die op hun beurt
een aantal Etappenstationen telden. Wichelen viel onder de Etappenkomdantouur van Dendermonde.
Daar de Duitser vreesden dat jonge mannen zich bij de Belgische of geallieerde strijdkrachten zouden
voegen, werd er een meldingsplicht in het leven geroepen. Elke Etappenkomdantuur kreeg een
meldingsbureel, Meldeamt genaamd, waar toezicht gehouden werd op alle mannelijke Belgen tussen 17
en 35 jaar. In 1917 werd die meldingsplicht uitgebreid tot alle 17 tot 45-jarigen. Men kreeg een
meldingskaart en op men moest zich op bepaalde dagen bij dit Meldeambt aanmelden. Deze dagen
werden vooraf geafficheerd.

Jean Baptist Matthijs, 37 jaar oud in 1916, ontsnapt alsnog aan die verplichting. Die is pas van toepassing voor
alle mannen tot 35 jaar oud.
3. De opeisingen
Maar In 1916 worden de gevolgen van de aanslepende oorlog goed voelbaar. Door de vele oorlogsslachtoffers
aan Duitse zijde, zijn er onvoldoende arbeidskrachten om de fabrieken en de landbouw in Duitsland
operationeel te houden. Duitsland lijdt heel wat verliezen aan het westelijke front (Verdun en de Somme) en
ze hebben veel geschoolde arbeiders nodig om de oorlogsindustrie draaiende te houden. Invloedrijke
industriëlen uit het Rijngebied eisen dan ook in 1916 om het grote contingent van Belgische arbeiders te
ontsluiten. De werkloze Belgen blijken de perfecte oplossing voor het Duitse probleem te zijn. Eind 1916 komt
het bevel om al die “luie” Belgen op een trein richting Duitsland of Frankrijk te zetten en hen daar aan het
werk te zetten. Op 3 oktober 1916 wordt in het Etappengebiet een verordening uitgevaardigd dat elke gezonde
persoon die steun had getrokken, verplicht is om aan het werk te gaan, ook als dit ver van huis is. Weigeren
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heeft geen zin, want ze worden gedwongen te gaan. Begin oktober 1916 wordt besloten om tot directe
deportatie over te gaan. Opgeëisten uit het Etappengebiet worden ingeschakeld voor dienstverlening aan het
Duitse leger aan het Westfront. Ze zijn daar begonnen aan de uitbouw van de Hindenburglinie en voor het
belangrijkste onderdeel ervan, de Siegfriedstellung, die liep van Arras tot Laon, zijn er naar schatting 370.000
arbeiders nodig. Ze komen terecht in een Zivil-Arbeiter-Bataillone

De ZAB’s – Zivil-Arbeiter-Bataillone
De opgeëiste burgers werden ondergebracht in zogenaamde Zivil-Arbeiter-Bataillone (ZAB) en Zivilarbeiter-Kolonnen. Wie opgeroepen werd, moest zich op een bepaalde dag en uur melden. In groep werden
ze naar de plaatselijke Kommandantuur (voor Wichelen was dat Dendermonde) getransporteerd. Bij de
selectie van de opgeëisten werd er met niets rekening gehouden, familiale of gezondheidstoestand speelde
geen enkele rol. Iedere zivil-arbeiter moest op zijn kledij het bataljonsnummer dragen naast een
volgnummer binnen het bataljon. Later kregen ze een metalen identificatieplaatje dat aan het hoofddeksel
moest genaaid worden. Aan de linkerbovenarm moest men een brede band dragen om het land van
herkomst te kennen. De Belgen kregen een gele band. Binnen de ZAB’s werd een strikte discipline opgelegd.
De behandeling van de gedeporteerden was onmenselijk, hun levensomstandigheden waren schrijnend. Ze
werden gehuisvest in leegstaande fabrieken, stallingen, barakken of schuren zonder enig sanitair of
dergelijk. De gebouwen waren niet verwarmd. Ze sliepen op stro of houtspaanders die op de grond
uitgespreid lagen. Ze werkten 12 tot 14 uur per dag en dat zeven op zeven. Soms moesten ze lange
voetmarsen afleggen om op hun werkplek te raken. Daarnaast was de voeding ondermaats: een stuk slecht
brood en bieten- of koolsoep. De Duitse bewakers behandelden de gedeporteerden op een onmenselijke en
willekeurige manier: schoppen, slaan, vernederingen, slagen met de geweerkolf, zweepslagen en dergelijke
meer waren hun deel. Niemand ontsnapte eraan. Neem daarbij het vele zware werk dat ze moesten
verrichten in vaak zeer slechte omstandigheden.
De opeisingen gebeurden onder dwang van de Duitsers. Aan de hand van de lijsten met werklozen, die
iedere stad of gemeente moest bijhouden, was het gemakkelijk om rekruteringslijsten op te stellen. Daar
iedere mannelijke inwoner zich regelmatig moest melden op het Meldeamt, had de bezetter een controle
op die bevolkingscategorie. Alle gezonde mannen tussen 15 en 55 jaar konden opgeëist worden voor
dwangarbeid. Er waren een aantal uitzonderingen: boeren, artsen, leerkrachten, priesters, ambtenaren,
politiemannen en personen met eigendommen. Maar met die normen namen de Duitsers het niet zo nauw
evenmin als met de leeftijd. Men kon wel een vrijstelling aanvragen maar of er rekening mee gehouden
werd is een andere vraag.

Op 27 oktober 1916 wordt een bevel uitgevaardigd waarbij elke mannelijke inwoner van de gemeente tussen
17 en 45 jaar een inlichtingsblad moest invullen met
daarop gegevens over zijn familiale toestand en zijn
arbeid.
Op 16 november 1916 doet de gemeente Wichelen
een afkondiging waarbij alle mannelijke inwoners
tussen 17 en 45 jaar zich moeten melden op het
gemeentehuis. Tegen 1 december 1916 moet er op
bevel van de bezetter een nieuwe lijst opgesteld
worden.

Fiche van de stad Dendermonde die als voorbeeld in Wichelen
wordt gebruikt (Archief gemeente Wichelen)
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16 november 1916 – afkondiging tot registratie van de mannelijke inwoners
in de gemeente Wichelen (Archief gemeente Wichelen)

Ook Jean Baptist Matthijs moet zich laten registeren. Hij komt voor op de lijst:
Matthijs Jean Baptiste – oud 37 jaren – gehuwd – 2 kinderen – Rimeir – beroep landwerker
Zijn individuele fiche, die nummer 284 krijgt, vermeldt dat hij gedeeltelijk werkloos was, voor zichzelf werkt
en als hij werk bij een ander kan krijgen. Op het ogenblik van de opmaak van deze lijst is zijn echtgenote, Marie
Rosalie De Backer in verwachting van hun derde kind.
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Fiche 284 van Jean Baptist Matthijs op de lijst der mannelijke personen
(Archief gemeente Wichelen)

Op 1 december 1916 wordt hij ook opgeëist. Dit gebeurt aan de hand van een gestencilde nota. Samen met 9
andere Wichelse mannen moet hij zich aanbieden in de artilleriekazerne te Dendermonde. Op het bevelschrift
staat ook aangegeven welke zaken ze moeten/mogen meenemen:
1 hoofddeksel
1 halsdoek
1 burger of werkkleed
1 paar schoenen of blokken
2 hemden
1 par kousen
1 onderbroek
1 overjas (Pardessus)
1 broek van laken
1 waterdichte overjas
1 handdoek
1 eetpot
1 eetcouvert, lepel, mes en vork 2 slaapdekens
Het meenemen van geld is toegelaten
In geval van weigering volgt de verbanning naar Duitschland

Bij zijn vertrek heeft mijn grootvader het volgende mee: 2 kostuums, 3 onderbroeken, 3 hemden, 4 paar
kousen, 2 paar schoenen, 2 dekens, 1 lijfrok en een handdoek. Hij heeft ook 150 fr. op zak.
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Vanuit Dendermonde worden zij op transport gezet naar een voor hen onbekende bestemming. Voor de
opgeëisten die zich op 1 december 1916 zich moeten melden was dat: ZAB 32 Feldpoststation 253 in Westen.
In die ZAB 32 zitten naast een aantal Wichelaars, vooral opgeëisten uit Zuid-West-Vlaanderen. De eenheid
bevindt zich aan het Verdunfront. Als zij aankomen op hun bestemming, achter het front in Verdun, is de strijd
daar in zijn eindfase.
De Slag om Verdun die duurde van 21/02/1916 tot 20/12/1916, was één van de bloedigste veldslagen uit
de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Tot op de dag van vandaag staat hij symbool voor de zinloze
slachting van mensenlevens. In totaal vielen er rond Verdun 263.000 doden en 492.000 gewonden. Bij het
einde van gevechten stonden beide partijen zo goed als terug op de oorspronkelijk plaats.
Net als de anderen wordt hij ingeschakeld in het verstevigen van de Duitse stellingen, het aanvoeren van
materiaal en het herstel van de wegeninfrastructuur. Vaak worden ze gedwongen om op gevaar van hun eigen
leven, direct achter het front in de vuurlinies te werken, binnen het bereik van het vijandig vuur, zonder het
recht om te schuilen of zonder enige mogelijkheid om zich te verdedigen. Zoals op alle andere plaatsen zijn de
werk- en leefomstandigheden verschrikkelijk. Zware lichamelijke arbeid, psychische terreur, mishandeling,
uithongering en vernederingen waren hun deel

Wichelaars in ZAB 32 en de periode dat zij er verbleven
Matthijs Joannes Baptist – Rimeir (van 1/12/1917 tot 12/4/1917)
De Winne Achiel – Elsbrug (van 1/12/1916 tot 27/6/1917)
Heirman Jos – Bogaert (van 1/12/1916 tot 18/11/1918)
Piscador Theofiel – Heide (van 1/12/1916 tot 16/5/1917)
Van Den Bogaert Frederic – Paddenhoek (van 1/12/1917 tot 1/7/1917)
Van Boven Charles – Dorp – (van 1/12/1916 tot 10/12/1917)
Vlaeminck Alfred – Boterhoek (vqn 1/12/1916 tot 27/9/1918)
Biebaut Rene - Paepestraat
Van Den Abbeel Joseph – (van 1/12/1916 tot 9/5/1917) – woog 43 kilo bij thuiskomst
Van Keymeulen Joseph (van 25/10/1916 tot 11/11/1918)
Van Nuffel Frans (van 1/12/1916 tot 12/5/1917)
Verbeke Gonzales (van 1/12/1916 tot 13/9/1917)
Opgesteld op basis van de fiches in het gemeentelijke archief

4. De terugkeer van Jean Baptist Matthijs
Op 12 april 1917 komt Jean Baptist Matthijs terug thuis, hij wordt door de Duitse militaire overheid naar huis
gezonden. Hij is zwaar ziek. Dokter Leon Savoir verklaart dat hij leed aan algemene tuberculose gepaard met
grote vermagering, zinsverbijstering en blindheid. Enkele maanden later, op 28 juli 1917, wordt zijn derde
zoon Arthur Julien geboren. Bij de aangifte van de geboorte op het gemeentehuis is de vader niet aanwezig
“wegens ziekelijkheid”. Zijn echtgenote vertelt later altijd dat hij naar huis gekomen was om te sterven. En op
27 oktober 1917 overlijdt hij in zijn woning op de Rimeir. Hij laat een weduwe en 3 kinderen na: eentje van 3
maand (Arthur), een van 1 jaar (Franz) en de oudste (Albert) was toen amper 2 jaar. Er breekt voor de weduwe
en de drie kinderen een moeilijke tijd aan.
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Gedachtenisprentje bij het overlijden van Joannes Baptista Matthijs
(Paul Matthijs)

Daar er minderjarige kinderen zijn, wordt er een voogd aangesteld
in de persoon van Franciscus De Munck die woont op de
Boterhoek. Franciscus De Munck is de echtgenoot van MariaTheresia Matthijs, de oudere zuster van Jean Baptist. Kinderbijslag
of andere tegemoetkomingen bestaan niet. Het is waarlijk een
penibele situatie voor het gezin. Marie De Backer woont nog steeds
in bij haar schoonmoeder, Roelandt Maria-Coleta, die op dat
ogenblik 77 jaar oud is. De weduwe verdient wat door bij de boeren
te gaan werken maar met 3 kleine kinderen thuis is dat geen
gemakkelijke opdracht. Zij kan ook op steun rekenen van haar
moeder en stiefvader die in het aanpalende huis wonen, maar daar
zijn ook nog 3 jonge kinderen. Haar stiefvader, Leopold Picqueur,
is weliswaar schoenmaker, maar tijdens de oorlog staat hij ook
genoteerd als werkloze.

Rond 1919: Maria De Backer met haar 3
kinderen: vlnr: Franz, Arthur en Albert
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5. Overleven en wachten op een vergoeding als oorlogsslachtoffer.
Op 6 december 1919 vraagt het Provinciebestuur (dienst der weggevoerden) een lijst van personen die
verplicht waren om voor de Duitsers te werken (opgeëisten), op bij de gemeente. Zij zullen in evenredigheid
schoenen en klederen ontvangen. Marie De Backer ontvangt 1 paar schoenen, 1 paar kousen en 3,30 meter
stof.
In 1920, wordt er door het Provinciebestuur nogmaals een uitdeling van goederen gedaan specifiek voor de
weduwen en wezen van de weggevoerden en opgeëisten. Er is een lijst opgemaakt waarop duidelijk stond
waar men recht op had:
1°) De weduwen en kinderen van 16 tot 18 jaar: 3m.75 stoffe
2°) De weduwen en alle weezen tot 18 jaar: 2 sjerpen
3°) Kinderen van 1 tot 15 jaar inbegrepen: 2 truien
4°) Kinderen van 1 en 2 jaar: 6 lijfrokken en 10 paar halve kousen
5°) Kinderen van 1 tot 5 jaar inbegrepen: 3 overkleederen
6°) kinderen van 6 tot 11 jaar inbegrepen: één hemd
7°) Weduwen en kinderen van 1 tot 8 jaar inbegrepen: één paar kousen
Kinderen van 9 tot 18 jaar inbegrepen: 2 paar kouwen
8°) Kinderen van 1 tot 6 jaar inbegrepen: 2 samengestelde kleederen “combinaison” en één
gymnastiekbroek

Deze klederen worden op 27 augustus 1920 afgeleverd aan de betrokkenen. Slechts negen namen kwamen
op de lijst der rechthebbenden voor. De familie van Matthijs Jean Baptist ontvangt de volgende goederen:
Marie De Backer: 3m74 stof, 2 sjerpen en 1 paar kousen;
Albert Matthijs: 3m75 stof, 2 sjerpen, 2 truien, 3 overkleren, 1 hemd, 1 paar kousen, 2 combinaisons en 1
gymastiekbroek;
Franz Matthijs: 3m75 stof, 2 sjerpen, 2 truien, 3 overkleren, 1 hemd, 1 paar kousen, 2 combinaisons en 1
gymastiekbroek;
Arthur Matthijs: 3m75 stof, 2 sjerpen, 2 truien, 3 overkleren, 1 hemd, 1 paar kousen, 2 combinaisons en 1
gymastiekbroek;
Oorlogsschade en vergoeding voor slachtoffers
Naast deze materiele en vermoedelijk zeer welkome steun kan men ook een financiële tussenkomst krijgen.
Op 10 juni 1919 kwam er een wet die voorziet in een mogelijkheid om schadeloosstelling te bekomen voor
geleden oorlogsschade. Voor het verkrijgen van een schadevergoeding voor het overlijden van een
familielid diende een aanvraag, via de gemeente ingediend te worden bij de rechtbank. De nog levende
echtgenoot had recht op 800 frank per jaar op voorwaarde dat de overledene de kostwinnaar was geweest.
Bovendien mag het koppel niet uit het echt of van tafel en bed gescheiden zijn. De wettelijke en natuurlijke
kinderen beneden zestien jaar kunnen een jaarlijkse uitkering van 300 frank krijgen. De wetgever telde hier
dus wel de buitenhuwelijkse kinderen mee, in tegenstelling tot bij de regeling voor arbeidsonbekwamen.
Voor de kinderen stopte deze tegemoetkoming op het moment dat zij werkten of 16 jaar waren. Deze
oorspronkelijke wetgeving wijzigde in de daaropvolgende jaren enkele malen vooral met betrekking tot de
periode voor het indienen van de aanvraag.
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Marie De Backer dient een aanvraag in op 19 juli 1919. Op 7 februari 1919 heeft zij al een inlichtingsblad voor
opgeëiste opmaakte. Daarop vermeldt zij: “De vrouw en de kinderen (één pas geboren) hebben lang ziek
geweest en het kindje kan nu noch niet lopen. De moeder kan het kindje niet meer voeden.”
Bij de aanvraag naar de rechtbank is ook een attest van dokter Leon Savoir gevoegd.

I
Inlichtingsfiche opgemaakt door Maria De Backer (Archief gemeente Wichelen)
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Verklaring van dokter Leon Savoir, d.d. 18 juli 1919
(FOD Sociale zaken)

Op 11 april 1921 stuurt zij een bijkomende verklaring van de huisdokter, Leon Savoir, op naar de rechtbank.
Zij zelf verschijnt voor de rechtbank op 16 april 1921.

Tweede getuigschrift van dokter Leon Savoir,d.d.12 april 1921
(FOD Sociale zaken)

Bij vonnis van 6 augustus 1922 wordt zij ingeschreven in het “Grootboek der Jaarlijksche uitkeeringen voor
burgerlijke oorlogslachtoffers” en ontvangt zij ten persoonlijke titel 1500 fr. Dit bedrag wordt vermeerderd
met 900 fr. voor de drie minderjarige kinderen die ten hare laste zijn. Deze uitkering gaat in op 01 januari 1923
en wordt jaarlijks in 4 schijven uitbetaald. 6 jaar na het overlijden van Jean Baptist Matthijs en 5 jaar na het
einde van de oorlog heeft het gezin terug een beperkt inkomen. Het zullen zeer zeker moeilijke jaren geweest
zijn tussen 1918 en 1923.
Op 24 juli 1924, 7 jaar na het overlijden van haar echtgenoot, kent de staatscommissaris haar alsnog een
vergoeding toe van 200 fr. Dit is de vergoeding voor de 50 dagen dat haar echtgenoot als opgeëiste werkte
aan 4 fr. per dag.
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"Bevret Jaarlijksche uitkeeringen aan burgerlijke oorlogslachtoffer" op naam
van Marie-Rosalie De Backer (Paul Matthijs)

Rond 1926: Marie De Backer met haar drie zonen:
Vlnr: Albert, Franz en Arthur (Paul Matthijs)
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6. Hoe het de familie verder verging.
Maar het leven gaat verder en de “gasten van Marie”, zoals zij genoemd worden, beleven hun jeugd in
Wichelen. Te voet van de Rimeir naar de jongensschool en terug, is er heel wat tijd en plaats om kattenkwaad
uit te halen. Maar zij worden groter en al snel na de lagere school moet er gewerkt worden.
De oudste zoon, Albert, begint als wever in de weverij van de familie De Mey op Boeygem. Hij blijft er werken
tot na WO II. Hij trouwt op 18/08/1945 met Marie Leonie Van De Wiele. Hij gaat dan aan de slag bij aannemer
Julien Van Hee op Bohemen, naast wiens bedrijf hij zelf een huis bouwt. Na complicaties ten gevolge van een
verkeersongeval, overlijdt hij op 7 november 1964. Hij laat geen kinderen na
De tweede zoon, Franz, gaat op 14-jarige leeftijd aan de slag bij de firma Pieters op het Dorp te Wichelen.
Later werkt hij als timmerman bij een Brusselse bouwfirma. Hij huwt op 26/01/1951 met Jeanette Hendrickx
en gaat dicht bij zijn schoonouders wonen op Krabbegem. Franz overlijdt onverwacht en eveneens kinderloos
op 18 mei 1990.
Arthur, de jongste van de drie, vertrekt in 1931, op 14-jarige leeftijd, naar de Nederkouter 77 in Gent, waar hij
in de leer gaat bij pasteibakker Walgraeve. In februari 1934 verlaat hij Gent voor Anderlecht. Vermoedelijk
gaat hij daar ook bij een bakker werken. Terug in Wichelen begint hij een bakkersronde en in de zomer
verkoopt hij ook ijscrème. Na WO II doet hij nog enkele malen de bietencampagne in Frankrijk en op
29/05/1949 trouwt hij te Schellebelle met Maria Uyttenhove. Hij gaat dan aan de slag als bode bij het ACV, de
vakbond, om uiteindelijk vanaf 1964 bij het Ministerie van Openbare Werken in Brussel te Werken. Uit dit
huwelijk komen 5 kinderen voort: Jan (°1950), Paul(°1951), Rosine(°1953), Hendrik(°1955) en Christel(°1958).
Hij overleed op 8 april 2010.

7. En Marie De Backer?
Op 23 september 1955 ontvangt zij van het “Nationaal werk van de Wezen, Weduwen en bloedverwanten in
de opgaande linie van de Oorlogsslachtoffers” een toelage van 1250 Bef. voor de aankoop van steenkolen.
Deze toelage wordt toegekend aan de gerechtigden wier inkomsten onvoldoende geacht worden om de
speciale lasten die het winterseizoen met zich meebrengt, te dragen.

Identiteitskaart Maria Rosalia De Backer (Paul Matthijs)
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Marie De Backer blijft in haar huisje op de Rimeir wonen tot in 1958. Dan wordt het te moeilijk voor haar en
ook de oude woning is in slechte staat. Zij verhuist naar de Paepestraat tot de strenge winter van 1963 en ging
toen naar het rusthuis Sint-Jozef op het Dorp waar zij op 21 augustus 1969 overlijdt.

In 1958 gaat Marie De Backer in het kleine huisje, midden op de foto, wonen (Paul Matthijs)

Getuigschrift over de beroepsbezigheden van Jean Bapist Mattjijs, afgeleverd door het gemeentebestuur
op 20 november 1962 met het oog op het verkrijgen van een pensioen voor Marie De Backer (Paul Matthijs)
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8. Een gedenksteen aan de Sint-Gertrudis-kerk te Wichelen.
Aan de voorgevel van de Sint-Gertrudiskerk op de Margote werden op 24 oktober 1920, twee gedenkplaten
aangebracht. Op de linker staan de namen van de “12 heldhaftige soldaten op het eereveld gevallen in den
wereldkrijg van 1914-1918” en op de rechter staan de namen van “7 ongelukkige opgeëisten die, doodgebeuld
door de Duitsche barbaren”.

Gedenksteen rechts op de voorgevel van de kerk van Wichelen (Paul Matthijs)

Folder voor de plaatsing van de gedenksteen aan de kerk van Wichelen (Paul Matthijs)
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