Willy Thijs Walter Raeymaekers
Op 10 mei 1940 was de oorlog in Retie een feit. En
vrijwel meteen werd het dorp getuige van krijgsdaden. Maar de voorboden van die oorlog hadden de dorpsgemeenschap al vanaf 1938 beroerd.
Wie een gemobiliseerde of een oud-strijder in zijn
kringen telde, werd gekweld door bezorgdheid en
angst: de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog
was immers nog levendig.
Vier lange jaren van schaarste en verordeningen
allerhande maakten de mensen vaak wanhopig.
In 1944 kwam het dorp nogmaals in het strijdgewoel terecht. De bevrijding bracht euforie, maar
daarmee was de kous niet af. Nog verscheidene
jaren zou de impact van de oorlog het dagelijks
bestaan blijven bezwaren. In feite liet de Tweede
Wereldoorlog zich een decennium lang gevoelen…
Retiese Heemkundige Kring ‘Zeven Neten’ vzw
Redactieteam: Guy Aarts, Erna De Bie,
Walter Raeymaekers, Willy Thijs

Amper twee decennia na de schok van de Eerste
Wereldoorlog vergleed de wereld opnieuw naar een
globaal conflict. Het Duitse nazisme ontketende
een ramp die tot in de kleinste uithoeken voelbaar
werd. Ook in Retie, in de jaren 1930 nog steeds een
landelijk dorp met ongeveer 4.500 inwoners. Het
leven was er vrij eenvoudig. De moderniteit passeerde er wel, maar werd er met Kempense nuchterheid
gewikt en gewogen.
Maar het wereldconflict dat losbarstte, liet zich niet
wikken of wegen: het stormde als een ongenode,
brutale gast de huiskamer in op 10 mei 1940. Opeens
werd er aan de rand van ons dorp gevochten tegen
een vreemde natie, klonken er geweerschoten en
kanongebulder, vielen er brandbommen op onze
straten.
Hoe doorstond Retie de Tweede Wereldoorlog? Wie
overleefde het niet? Welke troepen passeerden er?
Wat deed men om zich te beschermen tegen het
oorlogsgeweld? Werd er honger geleden? Was er
verzet? Collaboratie? Antwoorden op deze vragen
vind je in deze nieuwe publicatie van heemkundige
kring ‘Zeven Neten’.

Dit verhaal moest dus geschreven worden. Met
oog voor de globale context waarin de plaatselijke
historie kadert. Dat het Retiese gemeentearchief
bovendien talrijke documenten uit de bewuste periode bevat, was een bijkomend en vaak verrassend
surplus.
E. Sneyers

Het boek is ook een lust voor het oog. Het bevat
tientallen nooit eerder gepubliceerde foto’s, een
massa authentieke documenten en verhelderende
kaarten en situatieschetsen, ontworpen door Erna
De Bie. Het geheel werd vorm gegeven in een knappe lay-out van Guy Aarts. Kortom: een uniek documentatiewerk ligt op u te wachten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Volume: ± 600 bladzijden, geïllustreerd met ruim
300 foto’s en documenten in kleurendruk.
Formaat: 280 x 230 mm.

VERSCHIJNINGSDATUM

5 december 2021.
(Boekvoorstelling Sint-Martinuskerk, Retie, om 14 u.)

PRIJS

J. De Voght

In voorverkoop 35 euro (tot 15 oktober 2021) nadien
40 euro.
Verzending mogelijk mits supplement van 15 euro.

VOORINTEKENEN
De mobilisatie, de bezetting, de opeisingen, de
wegvoeringen, de strijd voor het dagelijks brood, de
bevrijding: het verhaal van ons dorp is in dit boek
gereconstrueerd. Retie mag zich gelukkig prijzen
dat heel wat dorpelingen hun ervaringen van dag
tot dag noteerden in de jaren 1940. De dagboeken
van onderwijsinspecteur en heemkundige Edward
Sneyers en van dorpspastoor Jozef De Voght,
vormen een ongelooflijk rijke bron van informatie.
Ook andere Retienaren vertrouwden hun oorlogservaringen toe aan het papier, bondig of uitgebreid.
En Walter Raeymaekers verzamelde decennialang
getuigenissen van Retienaren die het allemaal van
dichtbij beleefden.

Door 35 euro per gewenst exemplaar over te schrijven
op rekening BE29 7370 4475 7964 van Reties Heemkundige Kring ‘Zeven Neten’ vzw met vermelding
‘Boek WO II’ en het aantal exemplaren.
Voorintekenaars worden vermeld in het boek; de
namenlijst wordt afgesloten op 15 oktober 2021.

AFHALEN EN AANKOOP

Boeken kunnen afgehaald en aangekocht worden na
de voorstelling op 5 december 2021 in De Mantel
(Markt, Retie).
Nadien op het secretariaat van de heemkundige kring
in de Oude Pastorie, Passtraat 14, Retie, iedere vrijdag
tussen 10 en 12 uur. Ook te koop bij dagbladhandel
De Mus, Sint-Martinusstraat 74, 2470 Retie en bij dagbladhandel Peter, Turnhoutsebaan 21, 2470 Retie.

