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Schepdael

191+ - 19.t5
Den 28 Juli, verkldarÍ ]ostenrijk oon Seruië den aa og. Men vreesÍ eenen olgemeenen ootlag in turcpo.

Den 3D Juli, rcnd lwee urc werden hiet eenige klassen binnengercepen, zij ventekken von hier 's

nargensom 5 ure.

Den 7 Augustus: Algeneene mobilisatie. Uit de gemeenleSchepdaelworden in de zesÍigndnnenbinnen

geraepen. Ze veftrckken vol moed, ze zullen indien noadig is, heldhoÍÍig hunnen plicht doen. Velen

hddden te huis hun spijl uitgedrukt, dal ze de gelegenheid niet hodden, von nog eens slvarchszich bij

hun rcginentÍever",oegen,te biechten te goon-

3 Augustus- Duitschlond verklodft den oo og odn Belgié. Dil nieuws doeÍ in iederc haft de

va(teflondslieÍde antsteken. DienzelÍden dog nogwctppeft de nolionolevlogoptorensenoon de huizen.

Des onderendoags prijkt de belgische kokorde op de borst von jong en oud von nons' en vrauv'^/olk. De

burgeruocht wed opge cht, ze drogen den blouwen kiei von 1830. Hunne hauding was woo ijk deze

von onversaogde krijgèts. Hun ombl wos hiet de wègen te bewdken en de verdochte vreerndelingen

een ondezoek te doen onderyasn. Moot ons valk Íoande in deze omstandigheden ook dol het zijn

betrouwen stelde op 6ad.

1en 9 Augustus had hier de eersÍe boelpracessie plsats. Men ginglangsden gewonen processieweg.

Het beeld von 0.1.V- vsn ve ossing werd gedrugen doat 6 neisjes in 't zworí gekleed, meer ddn 1000

mon valgde de processie, den rozenkrons biddende, teyijl de piesteg de Litanie van olle Heiligen

z0ngen,

Alle,)ogen no de lste fxis ging de processie uh. ap den Íeestdag von 0.1.v. HemelvaarÍ wierd aok het

beeld gedrogen wn den H. Rumaldus, pdtroon von khepdof-L Dien dog nanen zonder te overdtiiven,

wel75A0 non deel oon de processie.ln de mdand ougustus von dk jodr steeg hel getol connuniëntoÍ

overde 7A00I op eene bevolking von circa LSAAzielen. Het getalconmuniën in dit joor bedtueg Í'eer

ddn 38.00A.60d weet het goede uh het kwode te Írekken.

Het prccessie goon houdt ap bij den doortocht der Duitschers door onze gemeente-

Nu, en zolonq de oorlog durenzal,blÍjÍthel beeld von 0.L.V.vonVerlossing uilgesteld te midden der kerk

en atle dsgen no (le lste mis,leest de postoor son den vaet vdn hel geëerd beeld de Rozenkrons, de

Lítonié von A-L- Vrauw en heÍ gebed van den H. Joseph.0! Mario en Joseph verhooft onze gebeden en

rcdt o ns duu rbod r vdderland.
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0p vrijdog 2l Augustus rcnd I ure s morgens kamt hier het duhsche leger door. Dien daorlacht heeÍt

geduurd tat 's moondogs 24 tluguslus rand 4 ure in den nomiddsg. Men schoÍte dat hier tand de twee

handerd duizend salddten met ontelbare wogens, konons, en verschillig oorlogsgeieÍdaarÍrakken.

Den 2l Augustussloeg Grodí BlunenÍhdl zijn kdmp neer bijde Doornebeek. Hijhad het bevelaverhet

1 ft regiment, nduwelijkswas hijvon zin paard gestegen aÍ hij slaeg twee belgische poorden oan,een

rund en twee vorkens. lk zol moelen aannemen hetgeen een Etusseldor míj zegde: €en duilsch, sprdk

hii; is een non zonder hofi, noor meÍtwee mqgen,

De waning von londbouwer .ioseph Mdckens.Daume e, stond Íe midden vdn heÍ duilsch ksmp. Dit

konp beslaeg eene appeNldkte van over de 4 hectdren. Luistertwot bovengenoende porochiadn mij

noq veftelde. De duitsche soldaten drcngen nijn huis binnen ndnen 27 pond boter, 204 eiers, 100

kilagr gezouíen vleesch, net dien revolret op de barst bevolen ze mijde schuurpaarÍ te apenen, door

roofden ze 10AA kib hoo| 2504 bussels Íarwe, 15A0 bussels haveL 0p den hoongadrd trakken ze

30A kibs pruimen dfen sneden den oJsluhingsdroad die eene lengte had vqn 1AA0 meters in neer

don honclerd stukken. Ap het veld kopten de saldaten meÍhunnesabels 25 oren kldveren oÍ,25 aren

looÍ, trakken 10 oren beeten uit en vertrupten 4 orcn oordoppelen zoodot ze lat niets neer dienen

konden. Zl nomen ook nag 50 muÍsdorden aÍ kleterc gelUk men hierzegÍ, am vuut te moken, dlsaak

eene slede,3 ijzeren emners,35 kiekens,4 slodpdekens. Moet ikU zeggen ddt die brove rr,an bijna

getuineerdis?

De valgende dogen ging nen vaart met rcoven.ln de twee graate brauwerijen der"Sponuit" nomen ze

olde hsverin beslag, camians, peetden enz..,, De nabuige duiÍsche wochlenvan ltÍerbeek enlerndth
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hebben hier geeischÍ:4 runders, S vaíkens, 1 schaop, 25 paarden, 52

klekens. De tatole opeischingen woarvon ik kennisheb, bedtageneen

weerde van 45.544,32 ír. De duhschen hebben bans oÍgeleved voor

eene weerde von 44.390,92 Ír, moot ze hebben tot heden tae betsold

de som vdh drii en deftio frdnken en hdlf. zulke kolonten zullen hiet

geen rijkdom in'l lond brengen.

Den 24 Augustus, onstoot er gonsch BrdbanÍ daor, een plotselijke

en angegrande schrik. Al wot beenen heeÍl is op de vlucht, om geen

uiÍzandeingte naken liepen dievan Schepdoel mee.lk hod dan't volk

schoon te zeggen: bfijÍÍ hier, er is geen gevoor! neen ze wilden doen zien

dat ze ook hozenpootjes hadden- Dien dog speelde de inbeeldÍng den

eerslen rol. Menveftelde dat Lennickin brand stond, dot de Duitschers

al hel mansvolk vdn 75 tot 6A joor gevangen namen. Van Bi)godrden

kwomen hier tond den ovoncl twee priesterc aon die mij yroegen oÍ
het waorwos't geen men bijhen te Bijgoarden veftelde: te weten dat

nen in Schepdoel het volk odn honden en vaelen vdstband, en het

olzoo wegvoerde- €n al die volsche geruchíen werden rcndgestrooid

en ongelukkiglijk van 'l lichtgelaavige volk vaor echte wdorheid

{

:
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Den 30 Augustus, rond 8 ure's ovonds een S4iorige oude ingvon iedergedcht en bemind daareenen

duitsche sotdoot die op den ninaoíschen steenweg pervelo kwom oangereden zonder recht oÍrcde

dicht bijzijn huis dood geschoten. De brave mon wasbuhen gegdan om te zien oÍ zijn kieinzoon nog

niet noar huis taekwom ! Die moord doar eenen (luitschen bondiet gePleegd, bracht groote ontstellenis

onder \ volkteweeg.

Íweenasl hebben Duitschers hiet het lulden det klok vetbaden De 4 Septenber liet een Duitsche

aÍJicier nijweten doÍ,indien ernog gelujC vied hijce kerk zau daen xÍschiete. hebben. Die brutote

kerelskennen niels dan naarden en brcndenzau meF ze9ge.

Van den 7 taí 9

September kompeeten

hier vaat de lweede

maalduitscheÍroePen-

Ze hebben hunne

tenten opgesldgen

langsheen den drceÍ

die noar'l kosteel van

Mijnheer Vdn Haarde

loopl. Graaí getal

posden, volk en meer

ddn 200 wagens-

Des ovonds zijn de

soldaÍeh bedrcnken,

ze zingen duitsche

saldsten-en vqderlandsche liederen op eene slepende wiize- Dat jeremidden gezong wordt begelcid

rtoat eene sootÍ vdn JijÍer aÍ luitjes nuziek, dot olleenbekwoon is om onze belgische honden te daen

huilen en schrceuwen- ls dol de duitsch muziek wlar we zoo lange jdren reeds hoorden opstaeÍÍen?

Helods! moest men dolte veelin d'ooren hebben, men wierd ongezond.

Den 7sÍe dog reeds sloegen dië duitsche roovers clen conion oon von J.B- Carion,wdgen die splintenieuw

wss en eene weerdehodvon 750Ír. Deduilschers,taus pingres, ge jk onze oude liherdlen, belolen nog

eens mel eenen bgltdie meèr donwdorschijnliik nooií zoluitbetoold woden.

Dien zelÍden ddg werd door die germaonse bscchussen ol den wiin von heí kasteel aJgedronken'

€enige monden hodden ze meegenamen denkende daí het chdrnpogne wqs, zoo zouden zijzich dtlot

eenslekker des snderendoags don verÍrischt hebben.

HelaasJ'ÍwastaÍelwoterin de ptddts van chonpogne- Dit hebben we thuís ollong genoeg gedronken,

dachten ze en ze lieten dot wotet sÍdonl't wds biind het eenigsle dol ze dien dog op het kasteel niet

neenomen.Dien ovondnoq,Ín bedranken stost, zijn de Duilschetshethuisbinnen gedtangenvon den

havenier. De man logziekÍe bed. Zewilden hem zÍen, de vrouw bidde en sneekle vdn haren man met

ruslíe lolen. Geendaen,ze breken,diewoesloqds, de deur det slsapkomerin,grePen denzieken mon
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bijde bo6t et don,noorhelodshetwosteloot,ziende dot het niet de kosteelheerwos, moor net eenen

echten zieken te doen hodden, gingen ze heen, zonder zich te vercntschuldigen. De mon von schrik eh

ongst veNuld, stierJ nog in den nocht von I à I Sept-àmber. Hijwos het stochtoJÍetvan de nishandelingen

der bed ronke n soldoten.

Den 22 September moeten de pochters noor Hdl goon, oan de Duitscherc hunne poorden adnbieden.Vete

padtden wierden door dongeslogen. Geen enkel betoold: Dot is zoo de gewoante bij den Duítsch.

Den 24 Sepíember. Boven Schepdoel gevecht tusschen een duitschen en Íronschen oÍ engelschen

r4ieger, men ziet deh clamp bij ieder geweer ontploÍÍen. De duitsche vlieget is getroÍÍen en ddolt neer in de

ichting von Berchen. Het doet deugd aon't hoÍ te zien dot anze bondgenoot cle overwinning behoolt.

Deh 2? Septemberworen hier Duitsche troepen oongekonen.Ze hadden post gevoí tegen de kerk. De

pdrochianen die nodr de lsre mis kwonen duNen bij 'Í zien der Duitschers de kerk niet binnentreden. De

postoor deed alle moeite on ze gerust te stellen: te vergeeJs, men bleeÍ stoon oÍ nen ging terug heen. en

diegenen die heen gingen veftelden onder weg zulke schrikkelijke dingen, dot et nog menschen waren

die noor de hoognis niet die en komen, olhoevr'eldon rèeds de DuitscheÉvertrokken woren.

Den 30 Seplember, wordt erveÍeld dot dldejongelingenvon 18 tot 20 jaor zich moeten veÍToonen oon

de duilsche overheid. Doen ze het niet don stelt nen de ouders verontwoordelijk Men geeÍt ddk dot

nieuws min oÍ meer gelooÍ Dir hocl voor gevolg ddt vele jongelingen de gemeente verlieten, waaydn
eenige godn dienst nenen zijn in het belgisch leger. Ze strijden nu vol noed en ktacht aon den yzer.

WoorScheld'en Lei en Yser vloeien

Gestrengeld in een bloenengootd

Waot moed en vriendschop elkoor boeien

Door stijdt het wootnste volk dez dord's

En thans in deez' beraerde tiden

Als volschheid, haot en nijd ons hoont

Zijh wij voor vrijheid, recht, ddn 't strijden

€n worstlen word met heil bekroond

't Aloud geslocht gedenkr zijn Vod'ren

't Aonbidt zijn God in eigen toal

€n helden bloed bruischt in ons odren

Aon ons,oon ons, de zeqeptual

1nsheldenvolk, dat leeuwen bloed

ls noq njet litqestoryen

Elke r4oning heeÍt verwoyen

Des vod rc n ge est, vol vuu r e n gloed

9nsheldenvolk, dol leeuwen blaed

ls noq vol jeuqd en noed !



SCHEPDAÀL ,,

Den SNavembet, geeÍt het hier werkzoom voedingsconiteit bons uil die rechl geven am tsrwe en

koren te haten bijde ldndbouwers. De mensche, stoon'God ddnk, elkonder goed bij !

Den 28 November, begint .le lromterugle riiden,enweerdaorde Belgen-

HeÍ wierd meer don tijd. De ruilschers streépten de m enschen te veel ! De 1uitsches aak ve aÍen Íen

deel de wochtPoslen von tllerbe"À en omstrP(e".

Den6 DecenbeLheeÍt men vaor de 1': nocide: ' :";' --'" "'"-''
vaatuit le gaon oon o 4 se'- " i1-': _r._. '+:'

Ir
I

3 Jonuclti. Dezennocht an 12,fiue, ge'tteidig e. t)ethoo;o geeeloon oep'siorr, 
''loo]'s'hiinlrn 

3e'k

ikeene hoastige bercchÍing.De bruve meid gaot zien.... MiinheerPostaat zegl ze met eene slem die

verboasdheil en schtik veffoodt, Mr PostaaL d j duiÍsche soldaten' meÍ geweer op den rug staon 1an

de (leur- Go open doen, zeg ik, bliiÍkotn en zeg ddn de nochtwandeloors dat ikweldra biihen zdlziin'

'foenikbenedenkwom qroeten zijmiinet aue nageliike beteeÍdheid enze gaven adneenen hond'een

echte kotas teeken dot hijzich stil naest hauden.Ioen ikdie bendevoor miizog sÍoan docht ik oon

de bende van CoÍlouche aÍ von Boeketondt. lk waeg hun, de redenvonhun nochtelijk bezaek l Daat

ik noq een beetje de duitsche tool vesÍo, haarde ik dot ze den brieÍvan ziine €minenÍie, in noan der

duitsche oveheid kwonen holen-lkliet de spreket ne keet aÍlwee herholen wat hiiverlongde en doar

hijon()evand doÍ ikniet haastig was om her den bieJte averhandigen, liet hiinijde bieven zien die

hijin de postoijen von Dilbeek en ltterbeek meegenamen hcld- Alsdon gofik hem den brief en zette

voor dienÍameuzenlrio en hunnenhond de deuropen

0m 5,30 ure von denzeÍden nocht, wederam hevig gebet.-. Dtii ondere Duitschers, dil moal met de

bojonet op het geweer,v/itlen binnen. Heeren,watis ervon uvrc belieÍte ? €en oÍJicieL no diep gegroet

te hebben zeqt mii in 't zuiver vlctdrnsch, ddt hii gestuurd wos om den herderlijke btieÍ vdn zijne

tfninenlie Ín beslag le nemen- Miinheer, ge komt te loot. Drie uwer monnen en een hond ziin er mee

weg 1 Vercchooning Heer, zegt de aÍJicier, maor luister en weet welddt zaa gijieÍs in de missenzegt

von den herderliiken hrieÍ; GijPostaoL en de bijzondeÉte inwanersder parochie zullen meegenamen

en nadt Duitschlond veNoerd worden en dadr gegeeseld lk glimlochÍe eens eventjes, doat ik dochÍ:

d eze o nbeschoÍte rik i s vaaÈe ke r e e n kl e in n eeÍ vo n Pilotus.

Die dtie monnen nog oltiid met bcljonel oP't gevleer woonden de 1"" mis bij dlsook de hoogmis' De

alJicier, een echte bestogmoker, dezelÍde die mi met geeseiing bedreeg,wilde de odndochí op zich

daen Írekken rnet zich jegens de inkomende ionge dochters uiterst dienst'tillig Íe toonen' De ionge

t)ochlers keeden meÍ minochting hun aongezicht vdn den mislukÍenvleier dÍ en deden alsoJ ze hem

niet zdgen sÍoan- No de 1''" mis, kwam hii nijvrogen oÍ ik niet ve ongde ddt voortaon de palkie in

Schepdoet zou doot de duitsche soldoten gedoon worden, en hiivoegde erbij, wij zullen vaorÍdon de
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herbergen daen sluitenanB ure, s ovands, belgische uur.lkheb zijnen dienst oÍgewezen, zeggende

dat het gemeentebestuur zau zargen ddt de palitie gedoan worde en dot ze de herbergen zou daen

sluilen ap eene uurdaarhoorgesteld. Het inzichí der Duilschers am de hehergen zao vroeq te slutten

wctsvon gel.lte kunnen sllgen ap den tug der ingezetenen.

DienzelJden dog i Jonudri, om 6 ure's avonds kwom de duitscher met zijnen hond nag eensterug met

eenen brieÍvon hunnen gauverneur, wddrin heÍ op stroÍverbaden wos den brieÍvan zijne €minenÍie

bekend te naken oJ uk Íe delen.

Den 12 Jdnuorikanl et nag eens een duitsche saldooí meÍ eenen brieÍvan den gauverneur, beÍrekkelijk

den herderiijken brieÍ von zijne €nineníie. Mt de 1nderpdstoor, had gisíeren in mijne aÍwezigheid, de

onlvongsl von den btieÍ von de gauveneur doar zijn hondteeken bevestigd. Dit wos de gauverneur net
voldoende, hij,l,aest het handteeken hebben von den postaor. Wat apschudding heeÍt die brieÍ net
vetwekt. Belet recloom aÍoanbeveling an den hedetlijken brieÍ bekendÍe naken en te vesprciden, dan

(le handelswijze derDuitschers, kan er niet gemaakt waden. Duitsche snullen, hettelijken donk.

8 Februati. Dtii heheryiers wotden daar de Duitscherc in de boet geslogen ondaÍ hunne hehergen nag

openwaren an 8 urc's avands. Anze herberyierc hodden schoan te zeggen dat ze de aankamstvan den

lootsten lron aÍwochten, die an 8,14 binnenkoni. Niets Íe daen. l$tintig Jrdnken boet, iedet herbergier.

De DuiÍschers nemen enkelgeld noorgeene verschoaningen oon.

Den ll Febtuari, deelt het conileit van Schepdaelvaorde lste nool blaem, rijst en,baanen uh, aon de

Den 16Mootl,mokende Duitschers hier bij niddelvan plokbievenbekend,dotopden 21',, dagvoniedere

moond,dejongelingen geborcn von 1892 tot 1897 zichoon de duiÍsche averheid moetenveftoanen.

latheden taekennen wijnaar twee soldaten von Schepdoeldie voot hun voderlond gestorven ziln. HeÍ

zijn:

1' De genoande Petrus JoonnesBogens, saldaat bijhet 7" Linie reginení, dot daor den kaning vereerd

is gewarden met het orde von Leapoltl. De dopperc soldoot, gebarcn te Schepdaelden 10 Mel 189j, viel

ap helveld vdn eerle Lierden 12 Septenber 1914.lijn plechtige lijkdienst, doot eene groote menge
bijgewoand, had plaats alhiet den 2l December. De held ruste invrede !

De 21" gesneuveldeis:IheaphileVdn Belle,salddat bijhet hooger genoemde ?t" Linie reginent,gebarente

Schepdoelden 18 Àpril 1893, doadelijk gekwetst ophetveld von eerte KesselLoo den 3t" Actober 1914.

Gadvtuchtig ove eden in St Elissbeth gasÍhuis le Antwerpen den 5t" Actuber 19 14. Hij wierd getrcÍÍen

doar eene schrupnel| De laatste woarden die hijsprak, toen hi getrclÍen wierd wdren:Vdder..._ Mae...der.

Dil loalsle waod kwln er nieí gaed versladnboot meeruh. Zoa heeÍt hier een saldoat verteld, die net
hen in den strijd wss en den braven TheaphileVon Belle heeÍ zien vallen.

Wlnneer zol er een einde aan die menschen slachting komen. God dlleen weet hel.

Wijbidden Hern, net betruuwen, daar het voar het belgische volk een rechtveerdige aolag is, von ons de

ovetwinningle geven.
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Heere, Heerc,zegen onze wopens,ve os onsvdderlond wanÍ:

De valsche Pruis is hier, en ziin zwoord is getogen

Hij stort neer op den Belg, die rusÍig hem vewocht

ZieÍ, hi tt\/oont hem olreeds voot zijn voeien gebogen

Bevend en rodeloos deinzend voor weemde mocht

Íe wdpen,tewopen,o doppere Bèlg ! loot de vi)dn.l mdornodren

Gijbereidt oon't geweld, eenen bloedige sW!
Wee ! die sloven zich zoekl, op 't gebied onzer VodÍen

Neen, neen ! hier wocht hem geen nocf]', no6 eeír srln,d+gT' !
0 Voderland ons duurder don het leven !
Mel weemoed in de ziel zien wii u steeds gefui,
Aan duizend jonn'ren zrÍ gi tèn Prijs gegeven

O, dit heeÍt ons het hen vudg ter wroak onrgloeíd

Uw tuem is reeds alhoog gestegen

Als nidddgzon met onverbleeklen glons

Wel, kÍ opnieuw het duitsch gebroed U tegen

Moor ziet zijn komst, brengt U een zegenkruns

Wsnt nu wij ollen bidden voor Uw glorie

Str-ljdt God met ons en wreekt de rcchÍe zook

Moed Betgen, moed ! oon ons is de victorie !

v'li gdon ten sttijd, en konen weer met wroak

Eendmcht mookt moch[ doorklinki ons beemden

€endrdcht mddkt mocht, zij'i vonnis van de weemden

Kloek oon, schept moed, bidt 6od uit heft en mohd

voor wijheid, godsrlienst, recht, geboorlegrcnd.

Potrice De Smedl

Postoor te khePdoel

Schepdael, den 17 Moot11915

Feestdog vdn den H. Pdtticius.

R()EPIT{GEN UIT OT.IZÉ SINT.RUMOLDUSPAROCHIE

l(.nqnnik HcndrikApPalmans

Hendrik Appelmans werd geboren te Schepdaàl op 13 jànuari 1865 en was de jongste zooh van

corneliusAppelmans IBurgemeestervanschepdaàlvan 1861lot 1872]'

Kanunnik H endrik Appelmàns was 15 jaar proÍessoraan het Klein Seminarie te Mechelen en \íerd er

Superior op 27 juni 1808. Bij zijn overliiden de 23 augustus 1931 werd hijte Schepdàel begraven'


