De Rocker Kamiel
Kamiel De Rocker werd op 10 februari 1892 geboren in Heusden als zoon van
Seraphin De Rocker en Leonie Van Theemsche (1). Hij was landbewerker en
dienstknecht. Kamiel was niet gehuwd. Het gezin woonde aan de
‘Wetterenschesteenweg’ op de wijk ‘Dorp’ (huisnummer 67) (2). Deze straat heet
nu de Steenvoordestraat (vanaf het OCMW-rusthuis richting Wetteren).
Kamiel was op 1 augustus 1914 als ‘soldaat tweede klasse’ (lichting 1912,
stamnummer 106/71498) ingelijfd bij het 6de Linieregiment. Hij was ingedeeld in
de 2de Compagnie van het 3de Bataljon (3). Het 6de Linie was een onderdeel van
de 6de Gemengde Brigade die behoorde tot de 2de Legerafdeling (4).
Bij de Duitse inval op 4 augustus was de 2de Legerafdeling opgesteld in de
vierhoek Leuven, Tienen, Waver en Perwez. De 2de Legerafdeling trok te voet naar
haar stellingen. Kort na het vallen van de laatste Luikse (16 augustus) en de
Naamse forten (23 augustus) raakte het 6de Linie ook in de strijd betrokken. Op
13 augustus bereikte de 2de Legerafdeling Sint-Joris-Winge om Aarschot te
verdedigen. Wanneer op 1 augustus de 6de Gemengde Brigade zich bij de
legerafdeling voegde, bleef Kamiel met zijn bataljon in stelling bij Aarschot: het
3de Bataljon lag in reserve. Van 20 tot 25 augustus kantonneerde het 6de Linie te
Lier, Vremde en Broechem. Ze hielpen bij het verder uitbouwen van de
verdedigingswerken en de wacht rond Antwerpen. (4)
Op 25 augustus vielen de Belgen aan. Tildonk was het doel van de 6de Gemengde
Brigade. Het 3de Bataljon van het 6de Linie (met Kamiel) bezette Wespelaar. Op
26 augustus hervatten de bataljons die Wespelaar bezet hielden, rond 03.30 u. de
aanval op Tildonk. Hevige tegenstand deed de aanval rond 08.00 u.vastlopen. De
vermoeide troepen werden naar Wespelaar teruggedreven. Rond 11.00 u. kwam
het bevel de aanval af te breken. Kamiel mocht zich met de 2de Legerafdeling
terugtrekken langs Boortmeerbeek en Rijmenam. (4)
Deze gevechtsacties werden later beschreven als
‘de Eerste Uitval uit Antwerpen’.
Situering van de acties op 25 en 26 augustus
1914 (Eerste Uitval) (5)

Op 9 september verlieten de Belgen de vesting
Antwerpen om de Duitsers aan te vallen. De 6de
Gemengde Brigade (waar Kamiel toe behoorde)
volgde de 5de Gemengde Brigade. Beide brigades
opereerden voor Werchter om de Duitse aandacht af te leiden van de aanval de
Belgische ruiterij. De 5de Gemengde Brigade verjaagde de Duitsers uit Werchter
en herstelde de Dijlebrug. De 6de Gemengde Brigade stak de rivier over om naar
Wezemaal op te rukken. De aanval begon goed. Op 10 september moest het 6de
Linie oprukken naar Putkapel. Rond 10.00 u. bereikte het regiment de zuidkant
van Putkapel: het 3de Bataljon van Kamiel lag ten oosten. Door het succes besloot

de bevelhebber Leuven aan te vallen. De 6de Gemengde Brigade moest langs de
weg Aarschot-Kessel opmarcheren naar Blauwput. Het 6de Linie zette de aanval
in maar geraakte niet verder dan Attenhove. Fel Duits artillerievuur stopte hun
opmars. Ze leden aanzienlijke verliezen. 's Nachts kwam het bevel ter plaatse te
blijven en eventueel alle kansen om op te rukken te benutten. Ondanks de
verliezen van de dag voordien moest de 2de Legerafdeling de zuidwestelijke kant
van Wezemaal dekken. Ze lagen in stelling aan de westelijke rand van het bos van
Wezemaal. De dag verliep rustig. (4)
Situatie in de regio Werchter, Wezemaal, Putkapel
en Betekom (Tweede Uitval) (6)

’s Anderendaags marcheerde de 2de Legerafdeling
naar Wezemaal en dan naar Leuven om de Duitsers
op de oostelijke oever van de Dijle aan te vallen.
Na enkele successen bij het begin van de aanval
kon het volledig ontplooide 6de Linie de Duitse
tegenstand niet breken. Om 09.00 u. voerden de
Duitsers een felle tegenaanval uit. Een uurtje later
trok het 6de Linie zich terug. De volledige 2de
Legerafdeling trok over de Demer langs Betekom
en Baal. Doodvermoeid en kletsnat mochten ze
verder achteruit naar Heist-op-den-Berg. Op 13
september werd besloten tot een grote terugtocht
naar de Antwerpse stellingen. Tot 28 september
kantonneerde het 6de Linie rond Berlaar (4). Deze
gevechten werden later bestempeld als ‘de Tweede
Uitval uit Antwerpen’.
Samen met de andere eenheden van de 2de
Legerafdeling vulde het 6de Linie de tussenruimte
op tussen de forten van Koningshooikt en SintKatelijne-Waver. In de nacht van 27 op 28
september betrokken ze de stellingen rond Duffel.
Op 28 september begon rond 11.15 u. een intense Duitse beschieting. De
Belgische artillerie stond machteloos: de Duitse stukken stonden buiten hun
schietbereik opgesteld. De infanterie tussen de forten beschikte alleen over
gewone loopgraven en eenvoudige schuilplaatsen die geen bescherming boden
tegen de ontploffende granaten. Op 29 september bezette het 6de Linie de ruimte
tussen het fort Sint-Katelijne-Waver en de schans van Dorpveld. Om 05.00 u. 's
morgens barstte het artilleriegeweld weer los. In de vroege ochtend viel de Duitse
infanterie massaal aan. De bepantsering van de schans Dorpveld was nauwelijks
bestand tegen de inslaande granaten en obussen. Na een ononderbroken
beschieting van meer dan één etmaal was het fort Sint-Katelijne-Waver herleid tot
een ruïne. Het fort werd ontruimd. (4)

Situatie tussen Lier en Mechelen bij
de verdediging van Antwerpen (7)
In de daaropvolgende nacht bleven de
Duitsers de loopgraven van de 2de
Legerafdeling genadeloos bestoken.
Rond de middag was de beschieting zo
fel dat de troepen de stellingen rond
het
fort
verlieten.
Uiteindelijk
verplichtten
de
zware
bombardementen de 2de Legerafeling
tot een terugtocht achter de Nete. 's
Nachts kon de 2de Legerafdeling die de
zone tussen het kapotte fort SintKatelijne-Waver en Duffel verdedigde,
niets anders doen dan zich zo goed
mogelijk te beschutten tegen de
voortdurende artilleriebeschietingen.
Om 16.00 u. zweeg de artillerie. Eén
uur later stormde de Duitse infanterie
vooruit en nam het verlaten fort in. De
schansen van Dorpveld en Bosbeek hielden voorlopig nog stand. Tijdens de
volgende nacht (1 en 2 oktober) werd de schans Dorpveld omsingeld. Om 06.00
u. gaf het garnizoen zich over. De artilleriebeschietingen duurden voort! De 2de
(en de 1de) Legerafdeling probeerden samen hun vorige linies weer in te nemen.
Tussen de fortengordel en de Nete werd fel slag geleverd. De Belgische aanval
werd om 10.30 u. afgeslagen. Kamiel sneuvelde. Rond 12.00 stak de infanterie op
haar terugweg de Netebrug over. Sint-Katelijne-Waver werd opgegeven. (4)
Fort van Sint-Katelijne-Waver
(bewapend in 1912) voor de Duitse
artilleriebeschieting (8)

Schans Dorpveld voor de Duitse
artilleriebeschieting (8)

Kapot geschoten fort van SintKatelijne-Waver: een ware hel voor de
soldaten die deze beschieting moesten
ondergaan (8)

Op het fort van Sint-Katelijne-Waver
heeft een koepel van 7,5 cm dik staal
de Duitse artilleriebeschieting niet
kunnen weerstaan (8)
Kamiel sneuvelde (tué en service commandé) te Sint-Katelijne-Waver (schans
Bosbeek) op 2 oktober 1914 (3). Er werd geen overlijdensakte opgesteld. De
rechterlijke bevestiging van zijn overlijden werd op 20 december 1922
uitgesproken door de Burgerlijke Kamer en in 1923 in de Burgerlijke Stand van
Heusden ingeschreven (9). Kamiel ligt nu begraven op de Stedelijke Begraafplaats
van Mechelen. Aan Kamiel werden geen frontstrepen toegekend (3). Op het
gedachtenisprentje staat 26ste Linieregiment vermeld. In zijn legerdossier is daar
geen sprake van; ook niet in zijn fiche bij de Dienst Oorlogsgraven (3) en (10). In
dat kader moeten we
wel beseffen dat het 6de
Linieregiment
op
oorlogsvoet ontdubbeld
werd. Hierdoor werd ook
het
26ste
Linie
gevormd.

Erepark van de
Stedelijke Begraafplaats
te Mechelen (foto Luc
Donners, 2014)

Grafsteen van Kamiel (links) ( foto Luc Donners, 2014) en het
gedachtenisprentje van Kamiel (rechts) (11)
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