WOI - Ansichtkaart uit Duits krijgsgevangenkamp met een verhaal

In zijn oorlogsverslag schrijft pastoor van Bommershoven in het kort wat er met de
jongens uit zijn dorp is gebeurd tijdens WOI.
Daarin lezen wij dat ene Henri Diricks krijgsgevangen was
gemaakt bij Luik in augustus 1914.
Hij verbleef in het Lager van Hameln, één van de 175 Duitse
krijgsgevangenkampen tijdens WOI.
Hameln (van de rattenvanger) ligt in Niedersachsen.
Soldaat Henri Jozef Diricks (1886-1945, ongehuwd) was een
kind van Willem Diricks xx Maria Philomena Berx.
DIRICKS, Hendrik.
Gehuwd met COENEN, Maria Anna.
Uit dit huwelijk:
1. DIRICKS, Willem, geboren op 23-08-1848 te Hendrieken, gedoopt op 24-08-1848 te
m Hendrieken (getuige(n): p: Guilielmus Voets, m: Landrada Delvaux), overleden op
10-02-1922 te Bommershoven op 73-jarige leeftijd, woonde als 33-jarige op
06-05-1882 te Bommershoven, Steenweg 1. Op woonde op 15-05-1877 te
Hendrieken, Graeth. Dienstknecht (1877), fruitkoopman (1883), landbouwer, kuiper,
zoon van DIRICKS, Henri en COENEN, Maria Anna.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 05-05-1877 te Bommershoven met
HECHTERMANS, Maria Elisabeth, 34 jaar oud, geboren op 19-03-1843 te Berg,
overleden op 20-02-1883 te Bommershoven op 39-jarige leeftijd, woonde als 34-

jarige op 15-05-1877 te Bommershoven, dienstmeid, dochter van HECHTERMANS,
Nicolaas en KELLENS, Anne Gertrude.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 23-06-1883 te Bommershoven met BERX, Maria
Philomena, 25 jaar oud, geboren op 02-06-1858 te Hoepertingen, overleden op
21-05-1933 te Bommershoven op 74-jarige leeftijd, woonde als 74-jarige op
21-05-1933 te Bommershoven, Steenweg 1, dochter van BERX, Paulus en
HOUBRECHTS, Anna Maria.
Vanuit het krijgsgevangenkamp schrijft hij op 28 augustus 1918 een ansichtkaart naar
zijn ouders te Bommershoven.

De kaart kwam uiteindelijk ook terecht te Ulbeek bij de familie Bex.

Hun zoon, Willem Bex, was namelijk ook krijgsgevangen. Hij was van kamp veranderd en
de familie had geruime tijd niets meer van hem gehoord. Ze hadden bericht gekregen
dat het pakket en de brieven die de mensen van het “comiteit voor krijgsgevangenen”
opgestuurd hadden, onbestelbaar bleken.
Uiteindelijk bracht bovenstaande ansichtkaart het verlossende antwoord.
Deze kaart werd tijdens de oorlog door de familie Diricks-Berx uit Bommershoven bij
moeder Bex te Ulbeek binnengebracht. Dit was het ultieme bewijs dat Willem Bex nog
leefde. Willem staat namelijk uiterst rechts op de foto met een pet op van het 14de
linieregiment.
Willem Bex uit Ulbeek was “coiffeur” in het gevangenenkamp van Hameln; van hieruit is
de kaart verstuurd.
In augustus 1914 werd Willem al gevangen genomen bij de slag van Rabosée en hij werd
naar Soltau gevoerd. Nadien werd hij ingedeeld bij Kommando Wiesmoor Nord in
Oostfriesland. Hier moest hij moerassen helpen droogleggen. Hier zat hij samen met zijn
neef Adolphe Bex, die ook van Ulbeek was. Daarna moest hij gaan werken in Hameln in
de bosontginning.
Hier is dus de foto van het coiffeursalon getrokken. Willem heeft dus 4 jaar als
krijgsgevangene in Duitsland verbleven; hij keerde pas terug in de loop van 1919.

