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Technische gegevens
ongev. 260 blz. - formaat: 240 x 290 mm - vierkleurendruk - papier: wit maco 
mat 135 gr - harde kaft - garengenaaid - per exemplaar onder folie - honderden 
afbeeldingen

Bestellen tegen voordelige prijs
kan door storting van het bedrag op rek. nr. IBAN BE51 0017 0168 6962 
van Wagdi Aarschot (voor 1 november 2016 met vermelding van het aantal 
exemplaren – eventueel toevoegen: verzenden). 

Afhalen van het boek 
Het boek kan afgehaald worden: 
- na de voorstelling van het boek op woensdag 14 december om 19 u. in 

de zaal van het Cultureel Centrum Het Gasthuis (Gasthuisstraat 22, 3200 
Aarschot) omstreeks 20.30 u. in de vlakbij gelegen Gasthuiskapel.

- op zaterdag 17 en op zondag 18 december van 14 tot 16 u. in het Stedelijk 
Museum (Elisabethlaan 103). De intekenaars ontvangen een speciale uit-
nodiging voor de academische zitting en een bon, waarmee ze hun boek 
kunnen afhalen.

Prijs 
Voor 1 november 2016: 25 Euro (verzendingskosten 10 Euro).
Naverkoopprijs:    35 Euro. 

Een boeiend dagboek met een apart beeld van de geschiedenis van Aarschot. 
Een persoonlijk verslag over de Eerste Wereldoorlog, vol drama en levens-
wijsheid. 

Een kleurrijk boek met honderden afbeeldingen
Het nieuwe kijk- en leesboek van Wagdi verschijnt op 14 december 2016. 
Bestel nu uw exemplaar in voorverkoop tegen een interessante prijs.

Wagdi vzw (Werkgroep voor Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie): 
Johan Breugelmans, Jef Ceulemans, Eddy Dehond, Polly Raskin, Ivo Van Hees, Joris 
Van Hees en Dominik Vanlommel.
Adres: Stedelijk Museum, Elisabethlaan 103, 3200 Aarschot.
www.wagdi.be/   info@wagdi.be
Nog verkrijgbaar: De koorbanken van Oirschot en Aarschot, Kroniek van Aarschot, dl. 
III, IV en V, Geschiedenis van Aarschot in woord en beeld, dl. 1 en 2, Aarschot in de Eerste 
Wereldoorlog, dl. 2. 
 

Dit boek kwam tot stand met steun van het Stedelijk Museum – de stad Aarschot + de Cultuurraad – de BNP Paribas 
Fortisbank (Gijmel Aarschot).



op 6 oktober 1914 en van de ontmoeting met zijn vierjarige zoontje, dat hij op 8 de cember 1918 
voor de eerste maal met eigen ogen ziet.
Hij vertelt ook over zijn reizen naar zijn familie in Londen en Denny (in Schotland). Hij 
verblijft een tijdje in de Parijs. Hij zoekt andere Aarschotse vluchtelingen en soldaten op en 
maakt een bedevaart naar Lourdes. De eenvoudige Aarschottenaar verruimt zijn horizon.
Als slot geeft Louis Nijs nog een beeld van zijn bezigheden vlak na zijn definitieve thuiskomst 
op 31 januari 1919. Na de verschrikkingen probeert de oud-strijder weer zijn plaats in de 
maatschappij te vinden. Zo belanden we opnieuw in Aarschot, na de oorlog een verwoeste, 
ontredderde stad. Het dagboek eindigt in 1921. Louis Nijs woont dan in de Amerstraat en 
is telegrafist in het spoorwegstation van zijn stad. Hij overlijdt op 22 maart 1934, amper 54 
jaar oud. 
Voor de uitgave van het boek werkte Wagdi samen met Edmond Nys, kleinzoon van een broer 
van Louis Nijs, die ook het voorwoord schreef. Hij verkoos de tekst zoveel als mogelijk in zijn 
originele vorm weer te geven. Het team van Wagdi voegde bij het dagboek vele af beel din gen, 
kaarten en informatie toe, zodat het uitgroeide tot een kleurrijk geïllustreerd lees- en kijkboek. 
In bijlage wordt een uitgebreide stamboom van de familie Nijs (Nys) uit het Hageland gegeven.

Hoe beleeft een Aarschotse soldaat het harde leven aan het front? Wat met zijn vrouw en 
kinderen en zijn familie en bekenden, die hij in het geteisterde Aarschot achterlaat? 
Louis Nijs (°1880 †1934) hield een dagboek bij. In een eerste deel, een soort inleiding, vertelt 
hij over zijn jeugd, adolescentie en huwelijk voor de Eerste Wereldoorlog. Dan volgen zijn 
belevenissen als soldaat in de Groote Oorlog (1914-1918).
Het eerste gedeelte is voor Aar schottenaren extra interessant. Hier in geeft Louis Nijs zijn 
familiegeschiedenis weer met heel wat boeiende verhalen en anekdotes over het leven 
tijdens het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Hij laat ons niet 
alleen kennismaken met zijn ouders, broers en zus op een grote hoeve op het Nieuwland, 
maar hij vertelt ook honderduit over zijn school, het verenigingsleven, de burgerij, zijn 
vrienden en kennissen in het landelijke, katholieke Aarschot van toen. De boerenzoon wordt 
geconfronteerd met het harde leven van die tijd waar klassenverschil, lange werkdagen en 
kinderarbeid nog doodgewoon zijn. 
Het tweede gedeelte, het eigen lijke dagboek, is gewijd aan zijn belevenissen als soldaat tijdens 
de oorlog.Tegen wil en dank wordt Louis Nijs in augustus 1914 gemobiliseerd. Hij en zijn 
vrouw houden dan Café de la Nouvelle Poste - In den Nieuwen Post naast het Aarschotse 
postkantoor op het Begijnhof. Ze hebben een dochtertje van een jaar. Het volgende kindje is 
op komst…
We trekken met hem mee ten oorlog, maken zijn helse tocht mee naar de IJzer en volgen 

van dichtbij zijn vier jarige verblijf 
aan het front. Hij schrijft over zijn 
verschillende oor logsactiviteiten met 
ge vaarlij ke situaties, dood, hon ger en 
koude. Zo belandt hij meerdere malen 
in het hospitaal. Erg aangrijpend is de 
beschrijving van zijn hulpeloosheid 
en verbijstering na het trauma dat hij 
oploopt bij de gevechten aan de Nete 
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Soldaat Louis Nijs op 
bede vaart in Lourdes 
(juli 1917).

(Boven) De grootouderlijke pachthoeve op het Nieuwland, waar de vader van Louis 
Nijs opgroeide. (Onder) Voor de oorlog waren Louis en zijn vrouw Treesken Hen
drickx herbergiers van het café naast het postkantoor op het begijnhof.

Fragment uit dagboek van Louis Nijs over de aftocht van de Duitsers uit Aarschot 
(november 1918)
Men hoorde tot hier aanhoudend het kanongebulder, tot zelfs dat de ruiten ervan daver-
den. Dan zegden de lieden hier onder elkander dat er zeker geen enkel Belgisch soldaat 
ging terugkeeren. Dat kon niet anders, of allen moesten onder zulk hevig vuur den dood 
vinden. En nu waren er al velen thuis geweest. Alle dagen kwamen er naar huis. Welke 
vreugde heerschte er in de stad onder de burgers (de goede ten minste), toen den Duit-
sch  begon af te trekken. Welk verschil nu tegen Augustus 1914. Toen stonden allen in ‘t 
nieuw uitgedost. Met blinkende pinhelmen op het hoofd reden zij aanhoudend dagen en 
dagen door de stad, roepende: “Deutsch land uber Alles!” – “Nach Paris!” – enz. Hunne 
wagens waren allen splinternieuw, alsmede het getuig hunner paarden, die dik en vet 
waren. Zij passeerden door steden en dorpen. Achter hun was er niets meer dan lijken 
en puinen. 
Bij hunnen aftocht echter heerschte er wan orde in hun leger. Hunne wagens en autos  
waren versleten, hunne paarden uit gehongerd en mager. Hunne kleederen ver scheurd 
en beslijkt. Men zag van alle soorten in mengeling door elkander rijden. De eenen wilden 
de anderen voorspringen, om eerst terug in Duitschland te zijn. Op wa gens en rijtuigen 
stak de roode vlag der revolutie. De soldaten droegen roode armbanden. De oficieren 
moesten hunne kenteekens aftrekken en insgelijks den rooden armband dragen. De 
soldaten waren meester. Zij dreven met hen heele kud den koeien en andere runddieren 
welke zij onder den weg gestolen hadden. Velen ervan werden geslacht, anderen voor 
eenige marken verkocht, sommigen achtergelaten. 
Zoo trok dat gehavend leger nu af, en de burgers lachten in hunne vuist. Zij dachten: “Wel-
dra komen onze dappere piotjes zegepralend de stad binnen.” Ook vooralleer reeds al 
de Duitschers weg waren, wapperde hier en daar al onze nationnale vlag. Men had het 
vroeger moeten wagen deze uit te steken, men werd zonder genade minstens voor eenige 
jaren in den bak gesteken. Nu dierven zij er uit schaamte nog niet naar omhoog kijken. 
Verscheidene dagen duurde alzoo dien wanordelijken aftocht. V. U.: Polly Raskin Aarschot


