Brief van frontsoldaat na 100 jaar
aangekomen

In een postzak uit 1914 die dit jaar in Scherpenheuvel werd teruggevonden, zat een brief van
soldaat Theofiel Medaerts. Dankzij het Eén-programma Iedereen Beroemd is hij nu
terechtgekomen bij kleindochter Anita Coen uit Lede.
‘En als wij leefdig kunnen weerkomen, zullen wij eens eene goeden pot pakken’, besloot
soldaat Theofiel Medaerts zijn brief van 14 augustus 1914 die hij vanuit Scherpenheuvel naar
het thuisfront stuurde. De postzak waarin nog honderden kaartjes en brieven zaten, werd
evenwel pas begin dit jaar door de Heemkundige Kring in Scherpenheuvel ontdekt en
overgemaakt aan productiehuis De Chinezen. Die dachten meteen aan een nieuwe rubriek
voor het programma Iedereen Beroemd en gingen op zoek naar de dichtste nog in leven zijnde
nabestaanden van de toenmalige geadresseerden.
‘Zo kwamen ze voor het opzoekwerk ook bij ons terecht’, vertelt Hugo Buts, voorzitter van
Familiekunde Aalst.
Theofiel Medaerts, soldaat bij het tweede regiment De Gardes, eerste Eskadron BrusselEtterbeek, was namelijk in Aalst geboren op 4 april 1892. Hij richtte de brief aan zijn moeder
Maria Van Essche en zijn zussen en schoonbroers. Uit de brief blijkt dat Medaerts in de
gevechtslinies vertoefde. Zo schrijft hij onder meer: ‘Er was een grooten slag en er zijn nog
veel doode gebleeven, maar van de Guides waren er maar vijftien dood.’
Na enig opzoekwerk langs doodsbrieven en bidprentjes kon Hugo Buts de familiebanden
reconstrueren en kon hij De Chinezen op het spoor zetten van Anita Coen uit Lede. Anita is

de kleindochter van oud-strijder Theofiel die na de oorlog vereerd werd met het oorlogskruis
en een overwinningsmedaille.
‘Theofiel werd later politieagent en overleed aan maagkanker op 4 januari 1944’, vertelt
Anita. ‘Uiteraard was ik overdonderd toen ik in augustus het bericht kreeg dat een filmploeg
van de VRT zou langskomen. Met z'n vijven waren ze.’
‘Nooit gekend’
Veel emoties maakte het lezen van de brief evenwel niet los. ‘Door de ziekte van mijn man
John heb ik momenteel andere dingen te verwerken. Bovendien heb ik mijn grootvader nooit
gekend, aangezien ik pas in 1945 geboren ben.’
Toch is Anita blij met het teruggevonden poststuk. ‘Ik zal de brief zeker inkaderen’, klinkt
het. Een foto van soldaat Theofiel zelf kreeg ze jaren geleden al in handen na de dood van de
Fillekes, een bekende tweeling in Aalst. Een van hen was het doopkind van de oud-strijder.
Met belangstelling kijken Anita en haar man uit naar de aflevering van Iedereen Beroemd.
‘Op dinsdag 7 oktober’, heeft men mij gezegd.
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