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De redactie
Onlangs verscheen Twist 
kwartaal 4, het eMagazine 
voor de liefhebber van 
ongewone verhalen. Een van 
de auteurs die een verhaal 
schreef voor Twist, was 
Roland Bergeys. 
Roland is auteur, 
theatermaker en, samen 
met zijn vrouw Leentje 
De Coninck, realisator en 
presentator van het literaire 
programma Boekenfoyer op 
Eclips TV.

Een twist in de geschiedenis
Oprechte interesse in levende, met verdwijning bedreigde 
verhalen bracht hem ertoe op zoek te gaan naar getuigenissen 
van de Tweede Wereldoorlog. De verhalen die hij optekende 
bij de uitdunnende generatie kinderen van de oorlog, en ook 
kinderen van kinderen van de oorlog, zijn krachtig, beklijvend, 
ontroerend, hard en altijd verbijsterend. 
De keren dat het lot, het toeval, de willekeur een beslissende 
rol speelden in de levens van deze persoonlijkheden, is 
ongelooflijk. Twist 40-45 is een immense schat geworden aan zeer 
uiteenlopende verhalen waarin moed, angst, overlevingsdrang, 
onschuld, humor en het hele scala aan menselijkheid en 
onmenselijkheid de revue passeren. Verhalen die niet verloren 
mogen gaan, verhalen die vertellen over een beslissende twist 
in de geschiedenis. 
De stemmen van de vertellers worden zelden nog gehoord. Ze 
zijn zachter geworden, broos, breekbaar. Wij van Twist vonden, 
samen met Roland en zijn vrouw Leentje, dat deze verhalen met 
de nodige zorg gebracht moesten worden, als eerbetoon aan 
hen die ze voor altijd in hun herinnering meedragen en bereid 
waren ze door Roland op schrift te laten stellen. 
Daarom, buiten de ‘normale’ kwartaaledities van Twist om, een 
themanummer met de naam Twist 40-45, boordevol verhalen, 
aangevuld met beeldmateriaal van degenen die aan het woord 
komen. Het is voor Mili en Marc een eer om dit bezielde project 
van Roland Bergeys in een oogstrelende vorm te presenteren. 

VooRwooRd
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VooRwooRd Interview  Roland en Leentje
TWIST - Roland, hoe is het idee ontstaan de verhalen op te 
tekenen van een generatie die Wereldoorlog Twee aan den lijve 
heeft ondervonden?

Thuis werd regelmatig over de oorlog gesproken. Grootvader 
was acht jaar soldaat: hij werd in 1912 gerekruteerd en in ‘14 
brak de oorlog uit. Eind ’18 moest hij nog een jaar lang Duitsland 
helpen bezetten. Hij heeft steeds elke bevordering geweigerd, hij 
wilde geen jongens naar hun dood leiden. Die instelling is me 
bijgebleven, bruggen tussen macht en machtsmisbruik zijn snel 
geslagen. Zijn dochter, mijn moeder, was gewapend lid van de 
Weerstand in de Tweede Wereldoorlog, mijn vader werkte in '46 
en '47 op ‘de Censuur’ in Bonn. De oorlog had hem getekend: niet 
iedereen in Duitsland was nazi, hij zag veel armoede en onrecht. 
Mijn grootoom en zijn vrouw hielden Joodse mensen verborgen. 
Zulke verhalen neem je, als kind, in je op, ze brachten me jaren 
later op het idee er nog andere te zoeken. Ze spraken me meer aan 
dan de geschiedenisboeken, omdat je de ziel van een mens erin 
voelt, ze moesten doorverteld worden, vond ik. Correctie: vonden 
wij, Leentje en ik.  

TWIST - Hoe heb je deze mensen opgespoord?

Vanaf 2009 zijn we actief gaan rondvragen, we wilden weten hoe zij 
de moeilijkste jaren van hun leven hadden doorgebracht, ongeacht 
hun overtuiging.

TWIST - Heeft het toeval gaandeweg een rol gespeeld tijdens je 
zoektocht en de vastlegging van de verhalen?

De ene getuige wees ons een andere aan, een keten die na verloop 
door drie landen liep en die me het boek ‘Gaan jullie ons nu 
doodschieten?’1 (Lannoo 2010) hielp schrijven. De titel alleen al 
durf ik bijzonder te noemen: de kleine Pim uit Den Haag was zes 
en kwam van school, bij hem thuis was een huiszoeking aan de 
gang, vader werd verdacht van steun aan het Verzet. ‘Gaan jullie 
ons nu doodschieten?’ vroeg Pim onbevangen. De bevelhebbende 
officier keek hem aan en zei: ‘Nein, so sind wir nicht.’ Waarop de 
Duitsers opkrasten. Hallucinant gewoonweg. 

1 Niet meer in druk

De geschiedenis wordt 
geschreven door de 
overwinnaars, zegt het cliché. 
Maar wie schrijft de geschiedenis 
op van zij over wie geen enkel 
geschiedenisboek rept? Heersers 
en generaals worden vereerd, of 
verguisd, krijgen straatnamen, 
standbeelden of, in een enkel 
geval, worden zij vereenzelvigd 
met het kwaad. De meest intense 
verhalen vind je waar je ze niet 
verwacht. 
Achter rollators, omgeven door 
zorgpersoneel, omringd door 
zorgzame familieleden, soms, 
helaas vergeten ... mijmerend, 
stil, getekend. 

Roland en Leentje boorden 
deze onschatbare bron van 
herinneringen aan.
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Vervolg interview  Roland en Leentje INLEIDING
TWIST - Hoe lang heb je over dit project gedaan?

Tot nu, twaalf jaar dus. Na het boek kwam 
de gelijknamige liedjesvoorstelling met onze 
muziekgroep Borsalino, waarmee we zes jaar 
rondtrokken en daarna volgden de uitzendingen 
op Eclips TV. 
De immer energieke Alberto Maes van 'Doe 
Music' reikte ons af en toe melodieën aan voor het 
programma 'Korenbloemblauw' op Eclips TV, en  
maakte de gelijknamige site 'Korenbloemblauw'. 
We wilden nog meer verhalen op televisie 
brengen, dus gingen we opnieuw op zoek. Spijtig 
genoeg zijn de zoektocht en de uitzendingen 
afgebroken, mede door corona; het resultaat van 
wat we hebben mogen noteren, vind je in dit 
magazine.

TWIST - Beschouw je het project als afgerond of 
verzamel je nog steeds getuigenissen?

Het wordt zwaarder, de tijd speelt niet in het 
voordeel en reizen ligt moeilijk. Toch zijn 
sommige verhalen die kinderen over hun ouders 
vertellen meer dan sprekend genoeg.

TWIST - Wat deed het met je, al deze verhalen 
uit de eerste hand aan te horen?

Ze verrijken je levensbeeld, je blik op de 
geschiedenis die nog zo dichtbij ligt. Ze gaan niet 
over strategieën, niet over veldslagen, niet over 
politiek. De mens en zijn persoonlijke ervaring 
staan er centraal in.

TWIST - Denk jij dat wij, kinderen van de 
huidige tijd, kunnen leren van de getuigenissen 
die je opschreef en deze ter harte nemen? Of vrees 
je dat de mens een hardleerse diersoort is met een 
kort geheugen?

Gevoelens van angst, verdriet, weemoed en de 
kracht die men daar tegenoverstelt, zijn van alle 
tijden; ik vrees wel dat de huidige jonge generatie 
slechts weinig duiding heeft gekregen van de 
wereldbranden. Het is dan ook te begrijpen dat 
de interesse over het algemeen laag ligt. Ik heb 
het gevoel dat je die door persoonlijke verhalen 
te vertellen, kunt opwekken. Hopelijk spiegel ik 
het mezelf niet voor.

Duiding is sowieso erg belangrijk. Ik kan 
een voorbeeld geven aan de hand van onze 
gezongen voorstelling over het thema, met 
onze muziekgroep Borsalino. Deze had haar 
deugdelijkheid bewezen in tal van culturele 
centra en theaters. De formule was eenvoudig: 
we vertelden een anekdote, speelden daarna 
een liedje dat daarbij paste en projecteerden 
foto's. Op een dag speelden we voor zes klassen 
(laatstejaars) in een grote zaal in Vlaams-
Brabant. De leerlingen waren niet voorbereid. 
Acht studieleraren zorgden ervoor dat ze niet op 
hun smartphone tokkelden, het applaus tijdens 
de voorstelling was lauw. Na de afkondiging 
kregen we een staande ovatie. Niet omdat ze 
ons optreden plots zo goed vonden, wél omdat 
het gedaan was. Op een volgende school waren 
leerlingen wel voorbereid, en werd het geheel 
erg gewaardeerd. 

http://www.eclipstv.be/
https://doemusic.be/
https://doemusic.be/
https://www.korenbloemblauw.be
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Vervolg interview  Roland en Leentje INLEIDING

Roland Bergeys

‘Of ik zin had iets voor 
de televisie te doen,’ vroeg 
radio- en tv-presentator 
Michel Follet me na een 
interview in zijn programma 
‘Aan het juiste adres’ op 
Eclips TV. Uiteraard. Maar 
waarover? Gelukkig schoot 
het antwoord me snel te 
binnen: ‘Een generatie die 
verhaalt over de moeilijkste 
jaren die zij beleefde tijdens 
de Tweede Wereldoorlog.’ 
Korenbloemblauw was 
geboren.

Korenbloemblauw
Een generatie die verhaalt over de moeilijkste jaren 

die zij beleefde tijdens de Tweede Wereldoorlog

Dankzij Michel Follet en dankzij de directeur van Eclips 
TV, David Larmuseau, die ons deze kans bood. Eclips was 
er ook de juiste zender voor met een potentieel van 450.000 
kijkers, voornamelijk 55-plussers. Alleen: vind nog maar 
personen met een verhaal dat aanspreekt, voor sommigen 
is alles ook al zo lang geleden. Gezien de respectabele 
leeftijd van velen en mogelijke mobiliteitsproblemen in 
acht genomen, kozen we niet voor interviews live: het 
beluisterde relaas vertelden mijn vrouw Leentje en ik na 
op televisie, we herhaalden letterlijk, zonder franjes, wat 
zij ons zeiden. Noem het een overdracht van mondelinge 
geschiedenis die, soms door toevalligheden, tot stand is 
gekomen. Het werd een ontdekkingstocht van Mortsel 
tot Luzern, van Straatsburg tot Londen en Zeeland en, 
uiteraard, door heel wat plekken in ons land, België. Een 
soms moeilijke, ook emotionele tocht, anderzijds een 
waarin de vreugde van de erkenning en van te kunnen 
vertellen een rol speelde. Bart Wils zorgde voor een 
prachtige accordeonbegeleiding. 

Eclips TV vind je op de volgende
kanalen: 
• Orange 39
• Proximus Vlaanderen 90 
• Wallonië en Brussel 340 
• Telenet 51 
• Broadcast 86
• TV Vlaanderen 28

https://www.boekenfoyer.be/
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Schuilen onder de pompbak1 
Fons Boon

vervolg  Schuilen onder de pompbak

__________

1 Gootsteen

De gemeente werd op 5 april 1943 gebombardeerd, Fons 
woonde in Edegem en werkte in de Gevaert fabrieken. 
Toen de oorlog uitbrak, waren ze verrast thuis. Edegem 
was een vredig dorp, de dreiging hing in de lucht, het was 
toch anders toen die werkelijkheid werd. 
‘Maar vader voorspelde dat Duitsland geen kapitaal had om 
de oorlog te winnen,’ zei hij, ‘en toen ik werd opgeroepen 
voor het Vaderland, sprak me dat niet meteen aan. "Ge 
moét," beval vader, "deserteurs krijgen de dood met de 
kogel!" Dus ging ik.’

In Hove stapte Fons Boon na uren wachten op de 
volgestouwde trein naar Roeselare. Het treinstel rangeerde 
zich naast één met Franse soldaten. Dat werd beschoten 
door Stuka’s. ‘Ik sprong met mijn kameraden uit de trein, 
de Fransen beantwoordden het vuur met hun mitrailleurs 
op de daken van de wagons. We doken weg, ieder voor 
zich, rolden over de bedding, schuilden achter de wielen, 
nadenken hoorde er niet meer bij. De aanval voorbij, 
klommen we halsoverkop terug in de trein die zijn weg 
voortzette.’

In Roeselare sliepen de mannen in een school, waarna ze 
doorreisden naar Ieper, in Boezingen logeerden ze waar 
de muizen over hun gezicht kropen, en vanuit Poperinge 
zouden ze naar Rouen sporen. Ze kwamen niet zo ver en 
gingen te voet voort.

‘Weet ge wat ge dan mist …?’ Hij bleef me opnemen met 

Mortsel. Aan de 
Krijgsbaan die zucht onder 
het fileleed, in een huis 
met gekleurde ruitjes: daar 
woonde meneer Boon.
Fons Boon was 
schoolhoofd. Zijn 
rechtvaardigheidsgevoel 
steunde op piramides 
van kennis en wijsheid, 
beweerde hij. Het liet hem 
de klimaatopwarming 
herleiden tot de kern van 
de aarde: ‘Iedereen lijkt 
te vergeten dat dat een 
gloeiende bol is die af en 
toe wordt gepookt.’ 
Hij ondersteunde zijn 
stelling met enkele 
vluchtige berekeningen, 
hij wilde mee zijn met zijn 
tijd, ook al was hij bijna 
98. Hij was moeilijk ter 
been, de rug en de knieën 
protesteerden, wel had hij 
een geheugen waar velen 
jaloers op mochten zijn.

https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/1-1.jpg
https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/1-2.jpg
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Schuilen onder de pompbak1 vervolg  Schuilen onder de pompbak
zijn kleine, grijze, onderzoekende ogen, de 
schoolmeester die wikte en woog wie voor 
hem zat. Ik knikte ontkennend, nooit soldaat 
geweest, nooit een oorlog meegemaakt, 
bij sommigen komt het haast over als een 
gebrek, zou ik ervaren. ‘Een landkaart,’ 
zei Fons stellig, ‘ge mist een landkaart. We 
hadden er geen idee van welke richting we 
uit moesten. Er hingen plakkaten in de 
winkels dat de voorraad op was.’ 
Ze pikten een stafkaart van voorbijtrekkende 
Britten - à la guerre comme à la guerre.

Naast Duinkerken werden Engelsen vervoerd 
in alles wat kon varen, ook roeibootjes, 
vele mensen waagden hun leven om hun 
kameraden te redden. ‘En als Duitsland op 
dat moment over een vloot landingsboten 
en ander materiaal beschikte, was de oorlog 
voor ons verloren. Toen rookpluimen boven 
de Franse steden kringelden, beseften we 
pas echt dat vechten niet meer voor ons 
zou zijn. We zouden terugkeren. Met euvele 
moed, want we waren op dat moment 
denkbeeldig deserteur. Het was heet. Op de 
terugtocht langs Hondschoote kregen we 
geen druppel te drinken, de Fransen waren 
niet onthalend. De broer van een brouwer 
uit Edegem woonde in de grensstreek, in 
Houtem.

'Halt! Nicht weiter!'
Duitsers bezetten zijn hoeve. Het ene salvo 
na het andere artillerievuur volgde. Iemand 
dook in een rioolpijp. Een onderofficier wees 
waar we dekking moesten zoeken om van 
daaruit verder te vluchten, kruipend, zo 
vlug mogelijk weg uit het schootsveld. We 
overnachtten in Westvleteren, dan was het 
over, we trokken naar huis. België had zich 
overgegeven en in Edegem hervatte het 
leven, het was bang afwachten hoe.’

Fons dacht na en keek naar buiten. 
Zonnestralen braken door het glas, stof 
dwarrelde op, de vensterruitjes verdeelden 
de file in vakjes.

‘De Duitsers waren voorkomend, velen keken 
ergens naar hen op, ook hun bombastische 
muziek maakte indruk, maar men moest 
hen niet lastigvallen. De soldaten in 
Edegem waren voornamelijk in een school 
ingekwartierd. Ik kreeg een getuigschrift 
dat ik geen Jood was, stel u voor. Ik was 
onderwijzer, maar vond geen werk tot de 
Commissie van Openbare Onderstand me 
in dienst nam. Niet veel later kwam ik bij 
Gevaert terecht op de afdeling waar men 
films ontwikkelde, het was wennen. En 
dan dat bombardement, ja … ik was onder 
een pompbak gaan schuilen omdat er geen 
andere plek te vinden was. Ze hadden me 
die plaats daarvoor al toegewezen, maar ik 
dacht, ach, het dak heeft een laag beton van 
veertig centimeter, daar geraken ze nooit 
doorheen, en wat zou hier nu gebombardeerd 
worden …? Je bent jong, je bent naïef, de 
werkelijkheid was anders. Plots waren de 
knallen er, en ze kwamen dichterbij!

https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/1-3.jpg
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vervolg  Schuilen onder de pompbak
Frans en MariaHet bombardement was aan de gang en 

de fabriek kreeg haar deel. Het gebouw 
waar ik vertoefde, werd niet geraakt, maar 
iedereen was in paniek. Ik kroop van onder 
de pompbak en zag een man in een zwart 
hemd onder een bureautafel liggen, het 
schuim stond hem op de mond, hij vreesde 
dat de Geallieerden hem kwamen oppakken. 
Overal werd geroepen of er gewonden waren, 
ik snelde naar beneden om hulp voor de 
man die in levensgevaar verkeerde en toen 
ik buiten kwam, zag ik pas de omvang van 
wat gebeurd was. Een bom had een ander 
fabrieksgebouw getroffen. 49 werknemers 
hadden er het leven in gelaten, onder hen 
heel wat jonge meisjes die in de fabriekshal 
werkten. 
Overal klonken sirenes, pas dan werd ik 
bang. We mochten niet naar huis, per 
afdeling moest er één bewaker ter plaatse 
blijven. Men ging de alfabetische lijsten 
af en Boon staat daarin vooraan, hé ... ’s 
Nachts moest ik mijn afdeling bewaken. Op 
den duur verzamelden we in de kelder om te 
kaarten en zo de angst te verjagen.’

Toen hij daags daarop naar huis ging, kreeg 
Fons ook door dat de hele kern van Mortsel 
was platgelegd. De uitgerookte tram met al 
zijn slachtoffers, de brouwer, geveld op de 
bok van zijn kar, het dode paard, het zou 
hem bijblijven. Het voornaamste doelwit 
van de Geallieerden was de Erlafabriek. Er 
vielen 936 burgerslachtoffers waaronder 
meer dan 200 kinderen.

‘Vanaf een bepaald moment vreesde ik dat 
ik, ondanks de vrijstelling van Gevaert, in 
Duitsland zou moeten gaan werken. Men 

verleende me uitstel omdat ik een baan 
had gekregen als leraar op het Antwerpse 
Kiel. Voorts had ik geluk dat iemand op 
het gemeentebestuur mijn identiteitskaart 
had vervalst: geboren in 1922 in plaats van 
1921. Het maakte een wezenlijk verschil, 
zo was ik te jong om naar ginds te worden 
gestuurd.

Naar het einde toe werden de Duitsers 
zenuwachtig, ze waren niet meer aan 
de winnende hand. Bijvoorbeeld op 22 
april ‘44 maakte een Engelse vlieger een 
scheervlucht, hij was al geraakt. Hij werd 
beschoten boven de Edegemsestraat, de 
Duitsers moésten hem hebben! Hij werd 
eerst omhoog gejaagd door hun mitrailleurs, 
en daarna door kanonnen neergehaald. Bij 
de Bevrijding werd meubilair stukgeslagen, 
burgers werden kaalgeschoren. Het was 
mensonterend, temeer daar de bewoners 
geen te veroordelen daad hadden gepleegd. 
Maar als men me vraagt wat in al die jaren 
het meeste indruk op me heeft gemaakt, 
dan waren het ontegenzeglijk de bommen 
op Mortsel.’

Fons Boon overleed op 30 mei 2020. Zijn 
huis staat leeg, de files voor de deur zijn 
eindeloos. De tijd schrijdt voort, mijn 
herinnering aan hem zal niet vervagen. 

https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/1-4.jpg
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vervolg  Schuilen onder de pompbak Elkaar helpen
Frans en Maria

In de hoogste nood 
vergeten mensen onderlinge 
geschillen en nemen ze 
samen een standpunt in 
tegen wat hen bedreigt; 
misschien is elke mens dan 
een beetje de steunpilaar 
van een ander. 
Frans en Maria uit 
Kalmthout wisten 
dat elkaar helpen 
belangrijk was. Noem het 
verbondenheid.

‘Wij doen ons best, zonder er op te boffen, toch krijgen we 
ze wel, de moffen!’
Zo klonk oorlogscorrespondent Jan Moedwil op Radio België 
in Londen, hij praatte iedereen thuis moed in. Gebaarde 
wijsheid, vastberadenheid, radde tong, gedachtengoed als 
steunpilaar. Frans en Maria volgden zijn uitzendingen 
wanneer ze konden. Ik bezocht hen in hun villa achter 
het Kalmthoutse Arboretum; de plaatselijke plantentuin. 
Maria is geboren in 1930, haar man een jaar later. 

‘De derde dag al,’ zo begon Frans, ‘zaten wij in de 
schuilkelder, er zou geschoten worden. Langs de grote weg 
plaatste men een kanon. Grootvader, nonkel Charel en de 
oude smid Van Oevelen, drie frisse zeventigers, gingen 
toch maar even kijken. Tot het zijn eerste salvo afvuurde: 
ze waren vlug weer in de kelder, al bulderend: 'Pas op, dat 
gaat hier klappen!' 
Alleman vluchtte in paniek de duinen in, om ergens in een 
greppel te duiken. Daarna hebben we van de zenuwen nog 
een koe gemolken, zodat we ’s avonds pap hadden. En zo 
is alles begonnen.
Vader was gemobiliseerd. Ondertussen had de kapelaan 
duidelijk gemaakt dat we moesten vluchten en trok hij 
met moeder naar Essen, door de bossen, met een ham op 
de fiets. Grootvader was er aanvankelijk ook bij, hij had de 
Eerste Wereldoorlog meegemaakt.
'De Duitsers zullen nooit winnen,' bezwoer hij ons echter 
op een bepaald moment, 'met welk materiaal ze ook 
binnentrekken!'
Dus ging grootvader gewoon weer naar huis, waar hij 
ervoor zorgde dat de buurtwinkel niet geplunderd werd. 
Daarna keerde ook iedereen weer.

https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/2-6.jpg
https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/2-1.jpg
https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/2-2.jpg


TWIST eMagazine - 12 -

vervolg  Elkaar helpen
In het dorp lagen de openbare gebouwen en 
parochiezalen vol met Duitsers. Ze trokken 
soms zingend naar de oefenvelden op de 
hei en dat had wat, maar toen de eerste 
krijgsgevangenen aankwamen uit Polygoon 
om te worden gedeporteerd, lieten ze hen 
urenlang in de hitte op de trein wachten. 
Mensonterend was dat. We wilden hen eten 
en drinken geven, de bewakers schopten de 
emmers water om. 
Hoe jong ik ook was, vanaf toen wist ik: 
dit is de vijand! Een gevangene had me 
herkend en vroeg of ik nog vlug sigaretten 
voor hem wilde gaan halen. Ik liep de ziel uit 
mijn lijf. Eens ik weer ter plekke kwam, was 
hij verdwenen. De lege plaats die de man 
achterliet, zou zich op mijn netvlies kerven. 
Ik gaf het pakje sigaretten dan maar aan 
een ander.’ 
‘En toch hadden die Duitsers ook gevoelens,’ 
vertelde Maria, ‘wij moesten er in onze 
boerderij een aantal herbergen. Ze schreven 
brieven naar huis, de tranen liepen over hun 
wangen. Het was trouwens elk voor zich, al 
heerste er onder ons een grote solidariteit. 
In het chalet in het Arboretum verstopten 
jongeren zich. Toen het dievenkarretje 
rondkwam waarmee de Gestapo hen 
probeerde op te pakken, werd dat van huis 
tot huis doorgegeven. De jongens klommen 
op zolder en trokken de ladder naar binnen, 
tot wij meldden dat de kust vrij was. 
Er werden risico’s genomen. In onze stal 
sliepen 24 vluchtelingen. Met de kinderen 
speelden we ongedwongen, we zongen liedjes 
en maakten fluitjes van vlierhout. Soms 
kregen we huiszoekingen naar voedsel. Ze 
staken hun neus overal in, maar vergaten 
in de piano te kijken, het graan stak in het 

schuifbiljart. Op het land moest ook iedereen 
helpen. Ach, stadskinderen kenden daar 
eigenlijk niets van.’
Op een dag moesten ze bij Frans toch 
Duitsers laten slapen, zeer tegen hun zin in: 
ze kregen er in één klap zes in de voorkamer. 
‘Moeder was er niet over te spreken, ze 
negeerde hen en draaide de deur van het toilet 
op slot zodat ze niet konden gaan wanneer 
zij weg was. We deden alles om hen het leven 
zuur te maken. Na een week hadden ze dat 
door en vertrokken ze. Toen we zeker waren 
dat ze weg waren, luisterden we naar Radio 
België. Elke uitzending begon met de Vijfde 
van Beethoven. Jan Moedwil vertelde over 
de troepenbewegingen en maakte ons veel 
duidelijk. De Duitsers dachten bijvoorbeeld 
dat ze op vakantie gingen naar Stalingrad, 
maar dat zou anders uitpakken. Elke 
uitzending eindigde met zijn slogan: 
Zonder erop te boffen …’
‘Nee: zonder moffen, Frans …’
‘Het was iets met moffen en boffen, ik zal 
er wel op komen, Maria… we krijgen ze, de 
moffen ...? De echte naam van Jan Moedwil 
was Nand Geersens, dat weet ik nog, hij 
was enorm populair. Dag na dag geloofde ik, 
zoals mijn grootvader, meer dat de Duitsers 
zouden verliezen.’ 
Frans rooide aardappelen en molk 
koeien wanneer hij niet op het internaat 
in Hoogstraten zat, er werd serieus 
gerantsoeneerd. 
‘We leefden van ruilhandel, moeder naaide, 
vader was timmerman en kluste voor de 
boeren. Over waarden werd niet nagedacht, 
wel over behoeften: jij hebt dit nodig, ik 
dat, dus ruilen we. Elkaar helpen was heel 
belangrijk. Dus sliep de timmermanshulp 
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die bang was om opgepakt te worden 
afwisselend bij ons en bij grootvader. Er 
werd gesmokkeld in de streek. Vanaf 1942 
vlogen geallieerde bomeskaders over. De 
verduistering maakte iedereen bang, ook 
de militairen die we af en toe door de nacht 
hoorden lopen. Soms waren ze gewoon zat 
en schoten ze op de smokkelaars toen die 
op de vlucht sloegen. 

Over smokkelen gesproken: op de hei in 
Horendonk stond een grenspaal tussen 
België en Nederland. De strontpaal noemden 

we die: als een smokkelaar er zijn behoefte 
op had gedaan, was dat een waarschuwing 
voor onraad. Tussen haakjes: ge moest dat 
maar kunnen, het hing er misschien van af 
hoe bang men was … Angst speelde een grote 
rol in het leven toen. Maar de smokkelbazen 
staken hun sigaren aan met briefjes van 
honderd frank of ze gokten voor veel geld, 
de dragers bleven arm! 
Tijdens het bombardement op Mortsel 
zagen we vanuit het internaat dat één van 
de vliegtuigen werd neergehaald. Het tolde 
in de lucht en stortte dan neer op de hei. We 
gingen kijken naar het wrak, er lagen drie 
dode Engelse vliegeniers in. Tegen het einde 
van de oorlog stond daar een gesaboteerde 
trein vol met munitie. Uit pure lol beschoten 
enkele Britse jagers hem dagen na elkaar 
zodat wagon na wagon ontplofte. Het was 
een soort schouwspel dat zij aanboden, 
maar ik besefte toen dat grootvader gelijk 
had gekregen ... Zeg Maria, hoe klonk het 
ook al weer …?’
‘Wij doen ons best, zonder er op te boffen, 
toch krijgen we ze wel, de moffen!’
Ze keken elkaar aan, keken mij aan en 
lachten, Frans en Maria. De tijd haalt hen 
een beetje in, anderen staan hen nu bij. 
Steunpilaren verdienen vaste grond. 

Een deel van het verhaal van Frans en Maria 
staat ook in mijn verhalenbundel ‘Gaan jullie 
ons nu doodschieten?’ (Lannoo, 2010)
Foto’s smokkelaars: Ivan Janssens
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Joseph Elegeert

Joseph Elegeert leefde 
op ‘den buiten’ zoals hij 
zelf zei. Als je langs de 
expresweg van Antwerpen 
naar Brugge rijdt, zie 
je de fabrieken uit de 
grond rijzen, tot het 
landschap overgaat in 
weiden en wegeltjes waar 
de elektriciteitskabels nog 
tussen palen boven de 
greppels hangen. 
Vogels wiegen erop naast 
elkaar en genieten van de 
hemel die helder en stil 
is. Wanneer je ongeveer 
halverwege rechtsaf slaat, 
ga je naar Koewacht, 
gedeeld grensdorp, 
verspreid over twee 
landen en drie gemeenten: 
Moerbeke, Stekene en 
Terneuzen.

Joseph kwam uit een gezin van tien kinderen en woonde in 
Koewacht, in een alleenstaand huis, als voorbestemd om 
zich van de oorlog te distantiëren. Hij woonde er samen met 
zijn vrouw Rachel. Hij was struis, had bolle wangen en een 
fronsende blik die ophelderde als hij met je sprak. Elk woord 
woog hij af en had zijn belang. 
‘De oorlog in Koewacht,’ zei hij, ‘wel, op 24 februari ’45 viel 
hier een V2 raket. Overal sprongen de ruiten. Hij maakte 
vier doden, drie van hen woonden nabij de plek van de 
inslag, de vierde was iemand die daar juist voorbijliep met 
de fiets aan de hand. Was zijn rijwiel kapot, had hij een 
pintje gedronken, ik weet het niet, het lot heeft over hem 
beslist. De bom was voor Antwerpen bedoeld, maar ze is 
voortijdig ingeslagen op Koewacht.’ 

Rachel zette zich comfortabeler op haar stoel. Ze was een jaar 
ouder dan haar man, had kort grijs haar, pientere oogjes en 
een warme stem: ‘In Mortsel zijn veel doden gevallen tijdens 
het bombardement. Ik zat toen op de lagere school. Mensen 
hingen verkoold uit de ramen van de tram, lagen dood op 
straat of waren bedolven onder metershoge puinhopen. De 
reddingsploegen werden er bijna moedeloos van. Zo is er een 
lied ontstaan.’
Ze schreef de tekst op een kaartje. Haar handen wuifden 
naar stilte alvorens ze begon te zingen, waarbij ze de maat 
aangaf met haar wijsvinger: 
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Het was er de vijfde april
de hemel was helder en stil
en opeens met veel gedruis
waren al die huizen gruis.

Er waren dertien strofen. De partituur was te 
verkrijgen in ‘t Klokske, een boekenwinkeltje 
tegenover het gemeentehuis. Dat bestaat 
niet meer. Het liedje hielp kinderen een 
beetje om te verwerken, het was zo erg. 
Maar hier …? Ik wist meteen toen ik hier 
voor het eerst kwam met de fiets, na de 
oorlog: in deze vlakten, op deze landerijen, 
zal altijd eten genoeg voorhanden zijn, het 
land zorgde daar zelf voor. Ik had nooit 
gedacht dat ik dat op een dag belangrijk zou 
vinden. Vader werkte bij de reinigingsdienst 
in Mortsel, moeder was huisvrouw. Veel 
last hebben we niet gehad van de bezetters, 
maar het eten was niet voedzaam, de melk 
zag blauw en het brood was slecht. We 
hebben op een dag drie Duitsers bij ons 
moeten herbergen. Ik was bang van hen, 
maar ze maakten ons duidelijk dat ze ons 
niets zouden aandoen, ze sliepen op de 
divan. Daags daarop waren ze weg. Toen ik 
‘s middags van de muziekschool naar huis 

ging, kwam ik een van hen weer tegen. Hij 
merkte dat ik schrok, maar hij zei gewoon 
'Heil weet-ge-wel', en ging voort. Het gaf me 
een heel vreemd gevoel.’
‘Ons lieten ze met rust,’ pikte Joseph in, 
‘de angst zat er wel bij iedereen in toen 
de oorlog uitbrak, maar we hebben niet 
geprobeerd om te vluchten, we hadden niet 
eens geweten waar naartoe. Bij ons sliepen 
ze gewoonweg buiten, onder de haag. 

Tijdens de eerste oorlog was Koewacht al 
een apart dorp. In de dodendraad die de 
Duitsers over de grens hadden gespannen, 
had men een poort gemaakt; een blijk van 
goede wil voor de katholieke inwoners. Zij 
mochten zo naar hun kerk in België, aan de 
andere kant van de draad, waar 2.000 volt 
op stond.’
Joseph liet zijn blik op zijn samengevouwen 
handen rusten. Ik vertelde hem over 
mijn groottante die toen in Roosendaal 
wilde geraken, waar ook zo’n draad was 
gespannen. Een grensbewoonster had haar 
toegefluisterd: ‘Doe het nù, juffrouwtje, de 
herder van de Duitse wachter loopt los, dan 
staat er geen spanning op de draad.’
Wachter en hond verdwenen in de verte. Op 
haar buik, op handen, voeten en knieën, 
sloop tante Caroline onder de draad door. 
Tot plots een ijzige schrik door haar trok: 
haar overjas bleef haken aan een pinnetje. 
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Geen tijd om te bekomen. Haar hele lijf was 
angst die zich in een kramp verder naar de 
vrijheid trok, zweet parelde op kippenvel 
en vingers beefden. Maar het klopte: de 
stroom was uitgeschakeld, anders zou ze 
het me later nooit hebben kunnen vertellen. 
Ze was daarna in Engeland geraakt, langs 
Nederland om. 
Jozef knikte. ‘Mensen wilden elkaar helpen, 
dat zit in onze soort ingebakken. In 40-45 
werd er ook gesmokkeld, vooral boter en vlas. 
Als de smokkelaars gepakt werden door de 
Duitse commiezen, werden ze in Hulst in de 
bak gestoken. Sommigen hadden tot dertig 
kilo boter bij zich. Wij smokkelden niet, maar 
op een dag hebben we de pastoor geholpen. 
Ik zie hem nog voor mij, zwaaiend met zijn 
armen op ons erf staan, in de verte kwamen 
de Duitsers aan. Hij had Weerstanders 
geholpen, en ze waren in heel het dorp op 
zoek naar hem, ze zouden ook bij ons alles 
doorsnuffelen. We wisten eerst niet goed wat 
aanvangen, maar dan viel iemand zijn oog 
op de karnemelkput. We hebben hem er vlug 
in laten springen, en het deksel erop gelegd. 
Die mannen hebben daarna heel het huis 
en het erf onderzocht, aan de put dachten 
ze niet. En hij is er daarna uitgekomen, ja.
Op 4 september ’44 vertrokken de Duitsers, te 
voet, met de fiets of met karren, en ze namen 

mee wat ze konden. Ze zagen er verslagen 
uit. Het duurde niet lang eer wij de aftocht 
begonnen te vieren, hun vlaggen werden 
vervangen door de Nederlandse, maar plots 
stond de vijand daar terug. Eerst een paar 
mannen die in een auto door het dorp reden, 
een paar dagen later heel de troep weer, een 
beetje terug van nooit weggeweest. De sfeer 
was gespannen, in de buurt van Gent werd 
nog gevochten. De vijand plaatste overal 
kanonnen, mensen gingen uit schrik in de 
kelder slapen. Koewacht was in één klap het 
centrum van de oorlog. De Polen bevrijdden 
ons in de ochtend van 16 september ’44. 
Ze spraken Frans. En toen blaften hun 
kanonnen ook die ze in de buurt hadden 
opgesteld voor de aanval op Axel. Daar zijn 
veel van hen bij gesneuveld, er ligt er één in 
het dorp begraven. Maar in één keer was de 
bevrijding van Zeeland begonnen.’
Joseph wachtte alvorens hij verder ging, de 
Bevrijding deed hem nog steeds wat. Elk 
woord woog hij af en had zijn belang.
‘Weet u,’ zei hij, ‘weet u dat ik tevreden ben 
dat we dat eens kunnen vertellen …?’
Hij fronste de wenkbrauwen en keek dan 
naar buiten. Rachel volgde zijn blik. 
De hemel was helder en stil.

Foto’s Joseph en Rachel: TV Zeeland
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Littekens op de ziel
André en Jean Van 

Hellemont

Een verhaal over 
opoffering, verraad, 
moederliefde en een drama 
dat langzaam maar zeker 
zijn geheimen prijsgaf. 
André en Jean Van 
Hellemont zijn broers en 
hartsvrienden, een knikje 
volstaat om elkaar te 
begrijpen. Ze wonen naast 
elkaar in het landelijke 
Vremde, waar ze de oorlog 
meemaakten. André is met 
zijn 89 de oudste van de 
twee, hij heeft een guitige 
blik en is goedlachs, wikt 
zijn woorden wanneer het 
over de oorlog gaat. Hij 
schetst eerst de situatie 
thuis in 1940: 

vervolg  Helder en stil
‘We hadden een hechte band met heel de familie en we 
hebben die nog steeds. We waren met tien kinderen. We 
hadden thuis een brouwerij - de Reiger - en we brouwden 
Vremderbier. We woonden in een villa ernaast. We hadden 
ook een paardenfokkerij. Moeder deed het huishouden, 
vader Jozef was burgemeester sinds 1933. Hij nam zijn 
taken nauwgezet waar, was heel geliefd, en zorgde als een 
goede burgervader voor zijn dorpelingen.’ 

Jean is 86, hij denkt ook eerst even na, en vertelt dan vlot 
over het begin van de oorlog in hun dorp: ‘In ’40 sloegen we 
meteen op de vlucht. Moeder en grootvader namen de auto, de 
kinderen en het dienstmeisje vertrokken met de bierwagen, 
getrokken door twee paarden. We hadden afgesproken in 
het Franse Saint-Omer. We konden elkaar ter plekke niet 
vinden. Op den duur kwamen wij terecht op een boerderij 
in Racquinghem, waar wij drie weken verbleven. Wanneer 
bleek dat daar blijven zinloos werd, reisden we terug tot in 
Menen-Oudegem. 

U moet zich dat voorstellen: tien kinderen, André was elf, 
onze jongste zuster was amper drie maanden. In Menen werd 
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de bierwagen afgepakt, na onderhandelen 
zorgden de Duitsers voor een oude, versleten 
wagen om terug mee tot in Vremde te 
geraken. De biertanks van onze brouwerij 
waren leeggelopen in de goten. Maar weet u 
wat telde: we waren terug samen, we waren 
thuis!
De bezetting in ons dorp begon vrij rustig, 
van de gewone Duitse soldaten hadden de 
mensen niet meteen last, en de kinderen 
maakten soms zelfs plezier,’ vertelt André: 
‘Waarom ook niet …? Op een dag gingen 
we naar de foor en kochten lontbommetjes. 
Kinderen zijn zo. We lieten er enkele 
ontploffen op straat en binnen de kortste 
keren stond een Duitse soldaat voor onze 
neus: 'Sie haben geschossen?!'
De Duitser vermaande de jongens streng, en 
nam de bommetjes mee. Wat later hoorden 
ze dat hij die zelf wat verder in de wei liet 
ontploffen, tot jolijt van zijn kameraden.’ 
En Jean voegt eraan toe: ‘De weide rond 
de paardenfokkerij was afgespannen met 
elektrische prikkeldraad. Toen een van die 
soldaten dacht dat hij er tegen kon plassen, 
hoorden we het van ver!’

Luchtige anekdotes zijn het, maar de tijden 
veranderden, alle koper werd opgeëist en 
het drama sloop dichterbij, mijmert André. 

‘Er is ook het verhaal over de Joodse 
kinderen en de deportaties ... Meerdere 
burgers verleenden onderdak aan Joodse 
kinderen, en als burgemeester wist vader 
zeer goed op welke plaatsen dat het geval 
was, hij wist zelfs Engelse parachutisten in 
een hooimijt te zitten. Op een dag werden 
rantsoenbonnen voor hen gestolen. Iemand 

had vader aangegeven en hij werd opgepakt 
door de Gestapo, dat was in maart ’44. Toen 
wij thuiskwamen van school, was vader weg. 
We waren stomverbaasd. Men had hem naar 
de gevangenis in de Antwerpse Begijnenstraat 
gebracht. Een medewerker van een politieke 
tegenstander had hem verraden, maar het 
moet gezegd dat de schuldige het gevolg 
van zijn daad niet kon vermoeden. Moeder 
heeft het hem ook vergeven, ze was heel 
gelovig. Ze mocht haar man eerst nog gaan 
bezoeken in de gevangenis, en wij gingen 
mee tot aan de inkom van het hoofdkantoor 
van de Gestapo aan de Elisabethlei, waar zij 
een toelatingsbewijs moest halen voor het 
bezoek - de aanwezigheid van kinderen zou 
misschien indruk maken op de Duitsers, 
dacht ze. Het was ijdele hoop. 
Na een tijd werd vader in een beestenwagon 
naar het concentratiekamp Flossenbürg in 
Beieren gevoerd. Het diende hoofdzakelijk 
voor gevangenen uit de bezette gebieden 
in het oosten. Van daar werd hij naar 
Ohrdruf in de Landkreis Gotha gestuurd, 
een satellietkamp van Buchenwald van 
vijfduizend hectaren, waar de gevangenen 
onder de meest extreme omstandigheden 
waren gehuisvest en dwangarbeid moesten 
verrichten.’ 

André laat de uitleg even bezinken, waarna 
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de broers elkaar aankijken voordat Jean 
inpikt. ‘Er was in het begin nog een vorm 
van correspondentie met vader mogelijk, 
maar dat moest in Gotisch schrift zijn, 
een broeder van Sint-Gabriël hielp moeder 
daarmee. Daarna hield het op. Pas in 2003, 
na haar overlijden op haar zesennegentig, 
hebben we ontdekt hoezeer ze ons gespaard 
heeft in die oorlogsjaren. 

 

We vonden een doos met documenten met 
haar kaartjes, haar overpeinzingen en haar 
tranen, en er werd ons veel duidelijk. Er 
stond bijvoorbeeld in: “Ik ga naar boven, ik 
ween. Ik laat mijn kinderen even alleen.” 
En: “Nu ga ik terug naar mijn kinderen, ik 
glimlach, want zij mogen niet zien dat ik 
geweend heb.”
Drama’s die geheimen prijsgaven. 
‘Moeder heeft ons haar verdriet altijd 
verborgen. We vonden ook correspondentie 
tussen onze ouders. Hoe vader aan zijn 
einde is gekomen, heeft ze nooit geweten. 
Wij hebben later in Ohrdruf, dankzij 
zijn stamnummer, en mee dankzij een 
historicus zijn vermoedelijk levenseinde 
kunnen natrekken. Bij de bevrijding van 
het concentratiekamp waren de Duitsers 
in paniek en konden de gevangenen 
ontsnappen. Zij die te ziek waren of achter 
moesten blijven of niet snel genoeg waren, 
werden vermoord. De uiteindelijke bedoeling 
van die marsen was ook de volledige 

liquidatie van de overlevenden. Ofwel is 
vader onderweg gestorven, ofwel is hij in 
het kamp doodgeschoten, hij ligt denkelijk 
in een massagraf van zesduizend vermoorde 
gevangenen. Vanuit Buchenwald werden 
eerder alle bezittingen teruggestuurd, zijn 
trouwring, zijn identiteitskaart.’

De kinderen hebben hun vader de hele oorlog 
gemist, een oom beheerde de brouwerij en 
zorgde voor het gezin. Ondertussen bleef de 
hoop bestaan dat vader ondertussen ergens 
in Rusland verbleef en zou terugkeren, ze 
wisten niet beter. En zelf bleven ze ook 
niet gespaard, vertelt André: ‘De bom sloeg 
ineens in, zomaar, het lot besliste dat de 
brouwerij moest getroffen worden.
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Die dag zat moeder juist in de kerk met acht 
kinderen. Jean en ik waren wel thuis toen 
het V1-wapen viel. Hij richtte een hele ravage 
aan. Gelukkig bleef mijn broer ongedeerd. 
Ik werd zwaar gekwetst, mijn oor was half 
afgescheurd van mijn hoofd, en men heeft 
me in allerijl genaaid op de keukentafel - met 
een stopnaald! Bij gebrek aan plaats in de 
klinieken werd ik opgevangen bij vrienden 
en getransporteerd met Engelse camions. 
En moeder dankte onze Lieve Heer dat we 
allen nog leefden.’

André en Jean Van Hellemont uit 
Vremde. Twee kranige, oudere mannen 
die weloverwogen hun verhaal doen. Toen 
waren ze kind. Kinderen mogen nooit 
zoiets meemaken. Het maakt ons stil. De 
oorlog heeft hun familie getekend met veel 
tranen van immens verdriet, maar ook van 
trots op een moeder die tot het einde haar 
kroost spaarde, en op een vader die zich is 
blijven inzetten tot het lot over hem besliste. 
Drama’s die geheimen prijsgeven, kerven 
littekens op de ziel. 

vervolg  Littekens op de ziel
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Een bloem in haar hart
Regina Sluszny

Dat wij het verhaal van 
Regina Sluszny mochten 
navertellen, gaf een 
bijzonder gevoel. Sommige 
verhalen kunnen niet 
genoeg verteld worden. 
Het is dat van een moedige 
dame, opgegroeid in twee 
werelden, met een leven 
in balans. Regina heeft 
een bloem in haar hart, 
en deelt de blaadjes met 
anderen. 

vervolg  Littekens op de ziel
De woonkamer in haar appartement in Berchem was versierd 
voor haar tachtigste verjaardag. Ze had taartjes te veel. Daags 
daarvoor had ze er afgegeven aan het verzorgingstehuis waar 
de vader van Leentje verbleef, hij had ervan gesmuld zonder 
dat hij wist van wie ze kwamen. Toevalligheden in het leven, 
ze kunnen mooi zijn, of triest. Voor haar verjaardag stonden 
bloemen en cadeautjes tussen familiefoto’s, de living ademde 
nog een feestelijke sfeer uit. Alleen was van de grote gouden 
ballon met het getal 80 de 8 gaan vliegen, zodat slechts nog 
de 0 tegen het plafond zweefde. 
‘Dat is goed,’ lachte Regina, ‘0: dan kunnen we opnieuw 
beginnen.’ 
Het tekent haar. Vele dingen in haar leven had ze anders 
gewild, haar instelling zal nooit veranderen, noem het een 
rijkdom. 
‘Een mens kan zoveel meer dingen aan dan men vermoedt.’ 

Haar Pools-Joodse ouders waren in 1942 met haar en haar 
broertjes, Eli en Marcel, ondergedoken in Hemiksem boven 
het café van mevrouw Poldine. Regina was twee en een half 
jaar, ze had blond haar zodat ze zonder al te veel risico buiten 
kon spelen op de koer. Op een dag knaagde de honger en 
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kroop ze door een gat in de scheidingsmuur, 
naar een bakje met eten. Naast het café 
hielden Charel Jacobs en Anna Van Dijck 
een kruidenierszaak open.

 
Anna zag Regina plots verschijnen, omhelsde 
haar meteen, waarna ze haar mee naar 
binnen nam. Daar mocht ze aanschuiven 
aan tafel. Mensen die elkaar aantrokken met 
een diepgeworteld instinct om te overleven 
aan de ene kant en één om te helpen aan de 
andere kant. Alsof de sterren vertelden dat 
zij elkaar moesten ontmoeten.
‘Later werd de verblijfplaats van mijn familie 
verraden, we moesten vluchten. Charel en 
Anna stelden mijn ouders echter voor dat ik 
bij hen bleef tot ons gezin veilig was.’
Ze was zich van de oorlog niet bewust. De 
Duitsers deden regelmatig inkopen in de 
winkel, al vertelden haar voelsprieten dat ze 
wanneer een officier binnenkwam, achter de 
toog moest gaan staan, waar een mes lag.

‘Waarom ik dat altijd deed, weet ik niet, 
denkelijk omdat een overste meestal een 
strengere uitstraling had.’ 

Niet alle soldaten lieten haar trouwens 
schrikken, bij de Bevrijding hield een 
Canadese soldaat haar fier in de armen. 
Regina bleef bij haar opvangouders tot in 
september ’45. Ze werd niet officieel bij hen 
ingeschreven.

‘Ik heb nooit zo’n lieve mensen gekend. 
Maar op een dag stond een vreemde, bleke, 
magere dame voor de deur die zei tegen 
Charel dat ik met haar mee naar huis mocht 
- met mama. Ik keek verwonderd, voor mij 
was Anna mijn mama.’
Haar ouders waren verborgen gehouden 
op vijftien verschillende plaatsen. Voor 
sommige moesten ze veel geld betalen. 
Op het laatste adres hadden ze geluk: de 
zestienjarige zoon van het kroostrijke gezin 
bij wie ze verbleven, trachtte duiven te 
vangen om zo berichten van de Duitsers te 
onderscheppen, tot ze bij hen binnenvielen 
en iedereen oppakten. Regina’s familie zat 
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verstopt op zolder. De soldaten stormden de 
trap op. Moeder had het vuile ondergoed van 
de broertjes daar echter op laten liggen om 
het daags daarna te wassen. Vermoedelijk 
waren de Duitsers er vies van en gingen ze 
daarom niet verder. Waar hangt geluk vanaf 
…? 
Ze vernam het pas veel later, maar Charel 
was bij de Weerstand. Hij wist telkens exact 
waar haar ouders verbleven en hield hen op 
de hoogte over hoe het met haar ging. Ze 
vroegen daarna ook hoe ze Charel en Anna 
konden bedanken. 
‘We zouden het kind graag regelmatig zien,’ 
zei Charel. Dat mocht.
‘Ik begreep er niets van, maar ik ging mee 
met mijn moeder. Eens bij mijn ouders, 
vroeg ik een glas melk na het eten. Vader 
sloeg me prompt in het gelaat. Bleek dat 
volgens het Joodse geloof zuivel niet mocht 
vermengd worden met vlees. Ik heb geen 
uitleg gevraagd. Ik heb dit ondergaan. Het 
was zo, omdat het zo was.’

Regina ging elk weekend naar Charel en 
Anna. Ze babbelden veel, ze mocht er eten 
wat ze wilde, ze mocht naar de cinema gaan. 
Ze vertelde haar ouders nooit over hun 
levenswijze. Zij knuffelden haar niet, maar 
leerden haar dan weer alles over het geloof 
en over hun gebruiken. 
En eensklaps besefte ze dat ze in twee 
werelden leefde. Op school vertelde ze daar 
niet over, de opvoeding was streng religieus, 
men zou het niet aanvaard hebben. 

‘Van de twee kanten leerde ik het goede, ik 
zag beide ouderparen graag! De onderlinge 
relaties waren niet optimaal, ze kwamen wel 

naar elkaars feesten. 
Zo groeide een groot evenwicht in mijn leven, 
ik voelde me rijk. Ik had ook niet te klagen. 
Bijna alle andere Joodse mensen waren één 
of meerdere leden van hun familie verloren. 
Langs de Dossinkazerne zijn vijfduizend 
kinderen gedeporteerd, velen met hun 
moeders.’
Bij haar ouders hoorde ze vrienden vertellen 
over de concentratiekampen. Over de 
ijskoude en de hete douche waarmee mensen 
werden ‘gestraft’. Over de verschrikkingen. 
De hel. Zij die haveloos terugkeerden. Zij die 
nooit terugkwamen ...
Regina trouwde met Georges Suchowolski. 
Ze hadden elkaar leren kennen in een koor. 
Ze kregen twee kinderen. Georges overleed 
in 2016. 

‘Hij was zo’n lieve man, hij was zeven toen 
hij zijn ouders op een camion zag laden. 
Later, in een Amerikaans bombardement 
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op een klooster, werden zijn zus en zijn 
grootouders gedood.

 
Het maakte dat hij over de gruwel van toen 
probeerde te zwijgen om een normaal leven 
te lijden. Al had hij geen controle over zijn 
nachtmerries die alles herhaalden.
Ik heb twee paar ouders moeten begraven, 
mijn man heeft voor de zijne slechts een 
kaars kunnen branden in Auschwitz, op de 
plek waar ze verbrand zijn.’
Regina vertelde haar verhaal om haar 
medemens bewust te maken en te helpen, ze 
had het ook gebracht voor het Koningshuis 
op de officiële herdenking in het Antwerpse 
stadspark. 
‘In een tijd van nieuw antisemitisme is 
het een noodzaak om het herhaaldelijk te 
vertellen.’

Dat jaar ook, werkte zij mee aan een filmpje 
in het vroegere café Poldine. De filmmaker 
werd toen een brief in handen gestopt, 
geschreven door de buurtbewoner die hen 
vroeger verraden had. Mogelijk had een van 
zijn familieleden hem gevonden en wilde hij 

ervan af. Wie de brief afgaf, is niet duidelijk, 
de man maakte zich te snel uit de voeten. 
Maar de inhoud raakte haar diep. 

Poldine,

Als er binnen een maand geen bevel tot 
verhuizing is gericht tegen het joodsch crapul 
dat er bij u verblijft dan schrijf ik onmiddellijk 
naar het commandatuur. Denkt maar niet 
dat ik hier blaaskes verkoop, want ik zal u 
zo min sparen als dat gespuis!!!
Spijtig dat ik het nog niet langer weet want 
anders had ik al rapper iets ondernomen!!!
Ik ken er verschillenden van het Depot maar 
ik ben zo goed geweest u eerst te verwittigen 
inplaats van u direky aan te klagen wabt ik 
geloof dab gij niet zo goed weet wat wat er u 
te wachten staat als ze dat wisten.

U bent gewaarschuwd!!!!!!

HEIL HITLER
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‘Ik ben verbouwereerd, ja. Maar ik laat me 
niet doen, met mijn geliefden en met mij valt 
niet te spotten. Toch rest het schrijnende 
waarom: waarom mensen elkaar haten, 
elkaar nodeloos pijn doen, ik zal er nooit 
begrip voor opbrengen.’ 

Haar verhaal was er een van vallen en 
opstaan, van kracht putten uit wat anderen 
als nederlagen ervoeren, van evenwichtige 
en rechtvaardige oordelen vellen, heden 

gekneed door een verleden. Regina vertelde 
ook in scholen en bibliotheken over oorlog 
en onrecht, maar tevens over levenskunst 
en geluk grijpen, daar waar het kon, met de 
bloem in haar hart dat zij je aanreikte. 

Het gesprek zinderde na. In de auto zetten 
we het Vioolconcerto in Em opus 64 van 
Mendelssohn Bartholdy op. Passender bij 
wat we van haar vernamen, kon muziek 
amper zijn. 
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 Met tien in de kelder
Filip Lambrechts

Het verzorgingstehuis 
waar Filip Lambrechts 
verbleef, lag in het 
centrum van Antwerpen. 
Toen we hem in zijn ruime 
flat ontmoetten, was 
zijn vrouw sedert enkele 
weken overleden. Het 
onderwerp lag te zwaar 
om over te praten, hij was 
blij dat hij troost vond bij 
zijn kinderen en bij de 
grote familie waarvan hij 
deel uitmaakte. Nu is Filip 
zelf heengegaan, op 16 
oktober 2021. Hij was niet 
ziek, wel heel oud. Dat 
zijn verhaal op televisie 
zou komen, vond hij een 
prima overdracht van 
mondelinge geschiedenis. 
Verba volent, dit is 
blijvend. Een eerbetoon.

Filip was stafhouder aan de Antwerpse balie en maakte 
in zijn jonge jaren de oorlog mee in Brecht. Hij was bijna 
vijfennegentig toen we hem leerden kennen, zijn gelaat 
vertoonde de strakke trekken van iemand die wist wat hij 
wilde, en zijn blik verraadde de gevoelens die hij moest 
beheersen. Hij woog zijn woorden voordat hij vertelde, vroeger 
lag ver achter hem, en toch weer niet.
‘Met tien, is dat veel ...?’ mijmerde hij luidop, en: ‘Ja, tien 
is veel: vader, moeder en acht kinderen waren halsoverkop 
weggedoken in een kelder waarin voorheen gespeeld, gestoeid, 
gestapeld werd, in een dorp dat niet was voorbestemd voor 
grote daden, een parel in de Kempen.’
Oorzaken lagen in explosies van denkwerelden pro of contra, 
manifesteerden zich wanneer den Duits, de Britten en de 
Canadezen hun gemeenschap kwamen duidelijk maken dat 
geen huis mocht overeind blijven, geen kerk, haven noch 
goed, misschien geen mens ...? Misschien geen mens.
Op 1 september 1940 werd Filip van het college in Turnhout 
geplukt. Het was oorlog, luidde het, Fransen hadden de 
toren van de kerk opgeblazen. Vader, de hoofdonderwijzer in 
hun dorp, was in alle staten, de lessen werden opgeschort, 
het leven zou eensklaps anders worden zodat de familie 
samen met de buren te voet naar Hoogstraten vluchtte waar 
de allereerste bom in de buurt was gevallen. Plots echter 
daagden zij op, zij die alles in gang hadden gestoken: de 
Duitsers die hen terug verwezen naar waar ze vandaan 
kwamen: hun thuis. 
Gelukkig oogde het leven de eerste oorlogsjaren vrij rustig, 
er was rantsoenering en er werd gesmokkeld; zij hadden 
met hun tienen dankzij de boeren voldoende proviand 
ingeslagen. 
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Op de prentjes poseerden die boeren voor 
hun molen achter de akker, tevreden omdat 
ze de bevolking hielpen met koebeesten die 
hun werk als van oudsher verrichtten, hoe 
verschrikkelijk de tijd ook was. 
Filip Lambrechts dacht diep na. Het ergste 
wat hij had meegemaakt? In 1944 leek 
Brecht het centrum van de oorlog, er werd 
over en weer geschoten, en gedurende een 
hele week bleven ze in de kelder, zijn ouders 
met hun acht kinderen.

 
Wel honderd kanonnen begonnen dag en 
nacht met de beschieting van achter het 
kanaal. Alle huizen waren kapot. Af en toe 
kwamen de Duitsers in de kelder als om het 
burgerleed te peilen en een kijkje te nemen 
wie er juist in zat. “Mahl gucken, ja ...?”
Filip en familie voelden aan dat elke blik de 
foute kon zijn en ze baden dat die mannen 
snel zouden ophoepelen naar hun eenheid, 
of Heimwärts, nach Mutti! 
Op den duur werd hun huis ook 
gebombardeerd, vanuit de andere kant, de 
Tommies lieten zich evenmin onbetuigd. 
Achter het gemeentehuis viel dan weer een 
bom op een van hun wagens, net wanneer 
zij vluchtten; de geallieerden waren 
aangekomen om de vijand te verjagen. Toen 

de kansen opnieuw keerden, durfden ze de 
neus op hun beurt in de kelder te steken, 
snuffelend naar leven dat ze niet kenden 
– “Here we are…” en alle, alle informatie 
zou welkom zijn. De angst zat echter diep, 
oma was gewond, een deel van de familie 
vertrok naar Westmalle. Broer Seppe, zus 
Mia en Filip verkozen te blijven en het huis 
te ‘bewaken’ - jong en moedig, met blote 
vuisten. Het was ijdele hoop, waarna ze 
ook naar Westmalle trokken, iedereen was 
weer samen. De Engelsen ondervroegen 
hen voordat ze ten langen leste toch terug 
moesten naar Brecht.

De Sint-Michielskerk en de Heilige Man 
Jobkerk waren er zwaar getroffen. De 
missen gingen door in de parochiezaal.
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Gebouwen waren zwartgeblakerd of met 
de grond gelijkgemaakt, en het hele plein 
was herschapen in een oranjerode gruis 
van baksteen. Constructies die elkaar fier 
hadden getrotseerd, ondersteunden elkaar 
nu in een desolate vlakte. Hier en daar een 
volle steen in stil protest tussen het gruis, 
een verschroeide plank, een onherkenbaar 
meubelstuk dat plots niemand meer 
toebehoorde: dit was de Apocalyps. Waarom 
die zich op zo’n klein plein in zo’n klein dorp 
en in al zijn gruwel manifesteerde, gierde 
het door Filip, sommige vragen zouden vele 
antwoorden krijgen, of geen. Hij toonde ons 
de ellendige foto’s. Dit was hun leven toen, 
dat van anderen, van een gemeenschap, 
bijna in de kiem gesmoord. 

De Duitsers die zich reeds vragen stelden, 

waren weg. De zomer was voorbij en 
bevrijders rukten op, met veel verliezen in a 
place called Saint Job, ze vielen aan vanuit 
Rijkevorsel, recht op Brecht aan. Het kanaal 
was dergelijk gewoel niet gewend, het 
stoomde, zijn water was zoveel meer waard 
dan gekletter tussen stervelingen, het zag 
zijn dorpen weken in de frontlijn liggen, 
kanonnen, tanks, mitrailleurs en geweren 
schoten over en weer.

 

Filip Lambrechts huiverde, niet alleen hij 
was belangrijk, wist hij, zijn hele familie 
was dat. 
Vader was flamingant na vier jaar front 
aan de IJzer, bij de Bevrijding was dat niet 
bepaald populair. 

De Witte Brigade kwam aanbellen, daar 
wraak des Menschen was. Hij zou zich een 
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heel jaar verstopt houden in Antwerpen, 
moeder handelde in verzekeringen, er was 
een inkomen. Waar zijn familie woonde, 
werd ook niet meteen gefeest, de mensen 
waren te verslagen door wat er gebeurd 
was, en er bleef in feite niets over. Lijken, 
ja, van Engelsen, Canadezen en Duitsers, 
opgestapeld in het huis van de hovenier.
Hebben tijd, ruimte en plaats nog belang 
in sommige relazen? In het navertellen van 
leed? Tellen het verdriet en de diepgewortelde 
angst niet in de eerste plaats? 
Wie eerst schoot, waar, wanneer, wie laatst, 
toen …? 
Filip dacht na. Herinneringen dreigden 

te vervagen, samen met de beelden 
van gesneuvelden, minder vlug, maar 
toch. Rijkevorsel Brecht, Sint-Lenaarts-
Westmalle, Hoogstraten, Sint-Job1. 
De namen van de dorpen bleven in 
het geheugen gegrift van zij die erbij 
waren. De verteller was hij die overbleef, 
katalysator van gevoelens, met aangeboren 
rechtvaardigheidszin en ontdaan van alle 
politiek gewag. 
Filip Lambrechts nam ons nadenkend op, 
binnen een kwartiertje zou het eten in de 
instelling voor hem klaarstaan, hij wilde eerst 
nog even gaan wandelen om in gedachten te 
verzinken over wat gezegd was en wat nog 
gezegd had kunnen zijn. De handdruk zou 
bijblijven. 

• Met dank aan Jan Wouters en René Van 
Looveren voor de foto’s van Brecht

 

1-Sint Job-in-’t-Goor
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Vluchten naar Engeland
Carlo Demesmaeker

Carlo Demesmaeker 
en zijn vrouw Mia 
onthalen ons in hun 
fraaie woonst in het 
Mortselse kasteeldomein 
Cantecroy. Ooit vertrokken 
van hieruit ridders op 
kruistocht, dichteres 
Alice Nahon woonde er 
als kasteelvrouw, Albert 
Einstein verbleef er voor hij 
naar Amerika trok en nu 
wonen zij er in één van de 
vijftig appartementen die 
gebouwd zijn.

Carlo is een negentiger met een guitige blik, een levensgenieter 
met een open lach en Mia is zijn lieve echtgenote. Het hele 
gesprek door zal ze geboeid naar zijn uitleg luisteren. Bij 
het uitbreken van de oorlog woonde Carlo aan het Ter 
Rivierenhof in Deurne.

 

‘Vader was zeeman en voer op dat ogenblik langs de 
Azoren met de m/v Rubens die daar averij opliep. Van hem 
hadden we toen thuis geen nieuws. Moeder zou samen met 
grootmoeder, met mijn zus Josée en met mij eerst naar Gent 
trekken.

Met de trein van het Rode Kruis zijn we daarna in Oostende 
geraakt. Grootmoeder had daar gediend bij de moeder van 
geschiedschrijver Pierre Maes, zijn invloed reikte tot ver 
buiten de grenzen. We verbleven enkele dagen bij hem. De 
bedoeling was om daarna naar Dieppe te varen, maar we 
geraakten met moeite op de laatste overzetboot. Men deed de 
poorten van het schip achter ons dicht en het havenpersoneel 
voer mee. Vanuit Folkestone werden we ondergebracht in 
een zorgverblijf in het oosten van de regio Groot-Londen, na 
korte tijd verhuisden we naar Dagenham waar sinds 1931 
de Fordfabrieken gevestigd waren.
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Ongevaarlijk was het er niet, we woonden 
te dicht bij de dokken die een strategisch 
doel waren. In juni verhuisden we naar 
Loughton. Moeder en zuster verbleven bij 
een oorlogsweduwe, grootmoeder en ik 
enkele straten verder. Als vluchteling heb 
je weinig kleren, de weduwe stelde voor 
dat we gingen shoppen in Stratford. Het 
was 7 september. In de namiddag ging het 
luchtalarm af. De loeiende sirenes, het helse 
gebrom van motoren, de explosies, huizen 
die instortten, geroep, gehuil, brandweer die 
uit alle macht probeerde te blussen: in geen 
tijd volgde één grote chaos. We renden voor 
ons leven tot in de kerk, waar we een halve 
dag in de catacomben schuilden. Pas daarna 
durfden we terug naar buiten. De ravage 
was niet te schatten. Toen we ons op de 
terugweg in de bus even omdraaiden, zagen 
we een rode gloed boven de stad hangen en 
werd reeds een nieuwe aanval ingezet. De 
Duitsers wilden de Engelsen op de knieën 
krijgen met hun blitzbombardementen. 
Tijdens de eerste maand kwamen bijna 
zesduizend mensen om. De aanvallen 
duurden tot in mei ’41. We woonden niet 
ver van een luchtmachtbasis. Honderden 
brede, zilveren ballonnen hingen aan touwen 
in de lucht en lichtten ’s nachts op in de 
zoeklichten, om vijandelijke vliegtuigen te 
hinderen. We sliepen in schuilkelders, maar 
wij, kinderen, ruilden overdag stukken van 

shrapnels die we vonden. We beseften niet 
waar we mee speelden. Een kind ondergaat, 
wat men heeft te ondergaan en de tragedie 
ervan, heb je pas later door.

 

In januari ‘41 zouden we met de klas het 
Baden Powell House bezoeken. Daags 
daarvoor liepen we door delen van de 
gebombardeerde stad, door een gat in 
een muur tussen puinhopen kon ik de St 
Paul’s Cathedral zien. Toch voelden we 
de solidariteit onder de bevolking, maar 
de situatie werd te gevaarlijk. Pierre Maes 
had contact met de Centrale Dienst voor 
Vluchtelingen. Dankzij hem werden we naar 
Cornwall geëvacueerd, in het zuidwesten. 
We kwamen terecht op een boerderij. 

Het zou er een beetje the time of my life 
worden: van het drukke, gevaarlijke Londen 
trokken we naar het rustige platteland. Ik 
leerde er de boerenstiel, het duurde niet 
lang eer ik er met de tractor kon rijden en 
koeien kon melken, de oorlog leek zo ver 
weg. Elke dag was een nieuw avontuur. En 
ik las er voor uit de bijbel, ik kende toen 
heel wat psalmen.
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Weet, mijn zus en ik moesten alles ook 
aanleren in een vreemde taal. We zijn daar 
maanden gebleven, maar we misten vader. 
De leden van ons gesplitte gezin wisten 
niet van elkaar waar ze zaten, maar door 
de communicatie met Londen werd alles 
duidelijk, meneer Maes had vernomen waar 
vaders boot lag. De bemanning had de 
keuze gekregen met een ander schip naar 
bezet gebied te varen, of naar Engeland. Het 
werd het laatste. Ze legden aan in Liverpool 
en vader kwam te weten waar wij verbleven.

We waren terug samen, pas dan besef je 
hoe eenvoudig geluk kan zijn. Vader heeft 
daarna vissersboten hersteld in Penzance, 
waar vele Vlaamse vissersfamilies woonden. 
In september ’41 werd hij aangesteld om in 
het havenstadje Bideford de herstelling van 
de m/v Marie-Flore te superviseren. Dat was 
een dergelijk Belgisch bevoorradingsschip 
zoals op bijgaande foto.

Het was zwaar gehavend door luchtaanvallen. 
Dankzij zijn werk kon de familie het zich 
permitteren om te verhuizen naar Bideford 
waar 2.700 vluchtelingen terecht zouden 
komen. Later zouden Amerikaanse GI’s 
daar oefenen voor D-day.’ 
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Met Carlo Demesmaeker praten is een 
beetje zeelucht opsnuiven by a cup of tea. 
Hij vertelt verhalen, en nog eens verhalen 
in die verhalen, de indrukken waren ook zo 
veelomvattend. Mia kent ze door en door. 
Door het venster van zijn kasteelwoning 
zien we ganzen stoeien op de vijver, wolken 
schuiven voorbij. Carlo mijmert even voordat 
hij verder vertelt, en komt dan op dreef: 
‘Vader was zeeman, hij deed zijn plicht. 
Daar ben ik fier op.

Hij voer mee met de herstelde Marie-Flore. 
Het schip werd aan de Engelse kust een 
tweede keer beschoten en hij bevond zich 
in de machinekamer, in die enge ruimte zou 
hij geen enkele overlevingskans hebben. 
Gelukkig werd de Junker neergehaald door 
de kanonnen en ontplofte, een verschrikking 
op zich. Na de aanval heeft vader een lange 
tijd herstellingsverlof genomen, we wisten 
toen niet waarom. Moeder zal zich sowieso 
zorgen hebben gemaakt, maar in een oorlog 
kan zwijgen een kwaliteit zijn, je probeert 
elkaar te sparen.’ 
Vanaf zijn twaalfde jaar zou Carlo naar het 
Belgian College in Buxton in de Midlands 
gaan, een vreemde, nieuwe wereld lag voor 
hem open.

‘De eerste dag bracht vader me naar ginds. 
Daarna zou ik elke tocht op mijn eentje 
moeten maken: veertien uur treinreizen met 
diverse overstappen in het pikdonker, het 
was niet niks voor een jonge knaap. Buiten 
de studies kon ik er sporten. Ik heb mooie 
herinneringen overgehouden aan Engeland, 
maar ik heb mijn kinderen meegenomen 
naar alle belangrijke herdenkingsplaatsen 
en ik weende telkens ik bij de massagraven 
kwam in Normandië of elders en ik treur 
omdat er hier in de scholen niet zoveel 
aandacht aan de oorlog wordt besteed. In 
Engeland is dat wel zo. Ik sluit graag af in 
de hoop dat hier in die dingen verandering 
komt. 
Een kind ondergaat. Wat men heeft 
ondergaan en de tragedie ervan, heb je pas 
later door.’
De zon gaat onder in Mortsel, haar stralen 
breken op het oppervlak van de vijver, de 
ganzen nestelen zich op de oever. Carlo 
Demesmaeker wuift ons uit.  
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Broer en zus
Erna en Louis 

Peters

We zouden verhalen 
noteren uit Nederland, 
Duitsland, Frankrijk 
en Engeland, maar we 
begonnen dichterbij, bij 
familieleden. Bij Erna en 
Louis Peters, tante Erna 
en nonkel Louis. Ze zijn 
oud, broer en zus, Erna is 
frêle en heeft grote ogen, 
Louis lijkt een éminence 
grise met een zilveren 
baard en snor en heeft een 
rustige, onderzoekende 
blik. Hij is eerder 
timide, zij praat graag. 
Oorlogsherinneringen 
ophalen helpt de geest 
fris houden. Vroeger 
woonden ze in de 
Antwerpse polders nabij 
het havenhuis, de vroegere 
brandweerkazerne.

Nu woont Louis in de Van Schoonbekestraat waar Erna 
die dag ook aanbelde. Hij onthaalde ons in zijn herenhuis 
dat veel heeft van een museum, met de schitterende 
beeldhouwwerken van hun broer Jozef die de ruime 
vertrekken en de stadstuin sieren. Jozef was een bekend 
kunstenaar, de familie koestert zijn creaties. Telkens weer 
bewonderen we ze en stelt Louis dat schoonheid tijdloos is, 
net als leed.

‘Moeder was conciërge,’ zei Erna, ‘vader gemeentearbeider. 
In de verte zag de familie gehavende Belgische soldaten de 
aftocht blazen. Vader wilde niet vluchten, met vijf kinderen 
was dat niet evident, en de bruggen over de dokken waren 
opgehaald. De dag daarna lieten de Duitsers ze weer neer, 
als open poorten naar het nieuwe leven in de metropool. Het 
andere leven.’
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Een zwart-witte poes krulde rond Louis’ kuit, 
trippelde dan naar buiten. De bedenkingen 
van broer en zus gingen over en weer. Hun 
verhalen hebben de ronde van de familie 
gedaan, ze zijn te boek gesteld en ze hebben 
meerdere interviews achter de rug, de trots 
dat ze het verleden mochten oprakelen, 
overheerste. Louis zou het zeker hebben over 
het straatbeeld in 1940, over de chaos met 
de lange rijen vluchtelingen, de vele mensen 
die hun dieren hadden achtergelaten, de 
schrijnende taferelen. Diezelfde dag zagen 
broer en zus lichtflitsen in de verte. Voor 
hen leken ze op vuurwerk, dan volgde een 
knal die ze nog niet kenden: die van een 
kanonschot. Granaten floten door de lucht 
en hun vader beval: ‘Vooruit, hou allemaal 
een stoel boven uw hoofd als dakje, en we 
zijn weg!’ 

Vaders woord was wet, hij had al een oorlog 
meegemaakt. Erna pikte in: ‘We waren zelf 
een rijtje vluchters in de wei, het oogde 
misschien grappig, het was het niet: op 
een drafje naar een schuilplaats naast 
de spoorweg, een put met wat balken en 

zandzakken erover. We brachten er bang de 
nacht in door. Toen we opstonden, straalde 
de zon, toch was het oorlog.’ 
Ze moesten weer naar huis. De vijand stond 
aan het kanaal en er werd geschoten. De 
wereld zag er plotseling helemaal anders 
uit. Een deur werd uit haar hengsels gelicht, 
de ruit vloog aan diggelen. Louis had niet 
eens de tijd om weg te duiken. Een grote 
scherf belandde tussen zijn bovenlijf en zijn 
arm. Hij was niet gewond, maar de angst zat 
er vanaf dan diep in. Er trokken opnieuw 
colonnes voorbij, Duitsers nu, het leven 
onder de bezetter begon. 
Vanaf 1 mei 1941 was Erna verpleegster 
in opleiding in het Antwerpse Stuivenberg 
ziekenhuis waar ze met collega’s op één 
kamer sliep. 

‘Een van de meisjes had een grammofoon, 
we zongen in onze pyjama liedjes van voor de 
oorlog, tot de hoofdverpleegster binnenviel. 
De volgende avond stopten we vodden in 
de luidspreker, maar ons lokaal lag boven 
haar kamer: haar kroonluchter danste! We 
kwamen niet bij van het lachen, we moesten 
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wel ergens ontspanning zoeken, de oorlog 
woog.’
Tante Erna. Ze zei het met een glimlach. Ze 
wilde zich sterk houden toen, ze is dat nog 
steeds. Tijdens bombardementen schuilden 
burgers in de kelders van het ziekenhuis. 
‘Boven stond een pianola. Ik wilde erop 
spelen, maar de hoofdverpleegster snibde 
dat er in de kapel een begrafenis aan de 
gang was. Ze kwam elke avond controleren 
of we sliepen. Om elkaar te plagen, namen 
we het middelste deel van onze matras 
weg en zetten er een bad met koud water 
onder, voordat ze op controle kwam. Als ge 
ging liggen, was uw achterwerk kletsnat. 
En voorts naaiden we mouwen van jassen 
dicht of stopten we sleutels van kasten 
weg. Noem het jonge-meisjes-fratsen van 
toen. We zagen ook veel miserie waar we uit 
leerden en we probeerden er het beste van 
te maken.’ 

Vóór de oorlog hadden hun ouders Louis 
ingeschreven in het conservatorium. Het zou 
anders lopen, hij moest op zijn veertiende 

gaan werken, zo kregen ze thuis ook meer 
rantsoenbonnen. 

‘We waren al tevreden met een haring,’ zei 
hij, ‘we hadden wel konijnen gekweekt, 
maar we kregen het niet over ons hart om 
er een te doden en we vroegen ons af hoe 
ménsen elkaar konden vermoorden.’
Zijn blik verstarde.
’Oorlog is lelijk. Ze hebben jaren afgenomen 
van onze jeugd.’
Erna werd na zes maanden Stuivenberg 
overgeplaatst naar het Stappaertszieken-
huis. De jonge verpleegsters liepen ’s nachts 
wacht met een zaklamp in verduisterde 
zalen. Ze moesten tevens naar buiten, waar 
zoeklichten de hemel afspeurden naar 
vijandelijke vliegtuigen. 
‘Het was best griezelig, jonge meisjes hebben 
heel wat verbeelding. De portiers hadden dat 
door en schiepen er lol in om ons te laten 
schrikken: ze trokken een cape aan, speelden 
voor spook of maakten akelige geluiden.’
Ze zei het ginnegappend, met een frons die 
guitigheid verried en die daarna overging in 
een soort van berusting. 
‘We deden alles om de aandacht af te leiden 
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van de harde tijden waarin we leefden.’ 
‘Toen ge werd opgeroepen om in Duitsland 
te gaan verplegen, praatte ge er u uit,’ 
reageerde Louis, ‘omdat ge nog in opleiding 
waart.’ 
Een glimlach. Broer en zus, ze voelden 
elkaar aan, ze zullen dat blijven doen. 
Een jaar later riep men Erna opnieuw op. 
Gelukkig was de oorlog te ver gevorderd. 
‘We steunden elkaar ook. Een collega vroeg of 
ik voor één keer op haar kamer wilde slapen. 
Die nacht vielen Duitsers het ziekenhuis 
binnen. Ik deed alsof ik sliep. Als bij wonder 
lieten ze me liggen. Pas achteraf bleek dat 
onder dat bed materiaal lag waarmee dat 
meisje iemand van het Verzet had geholpen. 
Meer wil ik er niet over vertellen, we hadden 
allen onze fraaie, en minder fraaie kanten,’ 
zei ze. Erna stond dicht bij haar patiënten 
en hield de moed erin. Op feestjes danste ze 
walsen en rumba’s en maakte ze tutu’s van 
krimppapier. En later, in 1944, in het Sint-
Elisabethziekenhuis, trokken anderen zich 
eveneens op aan haar optimisme. 
‘We turnden om verstrooiing te vinden, 
in beha en slip, want we hadden geen 
turnkledij, in die tijd was dat gedurfd. En 
toen de Canadezen de stad binnenreden, 
sleurde ik iedereen naar het venster om 
naar hen te wuiven.’

De Bevrijding was voor Louis de mooiste 
dag van zijn leven.
‘Mensen gingen uit de bol, maar er werd ook 
fatsoen overtreden. Een fles wijn meenemen 
uit grote dorst is iets anders dan een hele 
piano uit een hotel roven.’ 
Hij schoof toen braaf aan voor een fles en 
stond daarna met die wijn in zijn handen op 
het moment dat een voertuig vol Duitsers 
brutaal terug de stad in reed. 
‘Eén salvo, kogels sloegen her en der in, en 
voor ik het besefte, spatte de fles uit mijn 
hand. Ik had alleen de hals nog vast. Zoals 
in de film!’
Niemand zal weten waarom het lot hem 
nogmaals behoedde voor erger.
‘Scherven van geluk waren het.’
Louis schudde het hoofd, ik volgde zijn 
blik naar de kunstwerken in de kamer. Hij 
raadde mijn gedachten en mijmerde luidop: 
‘Schoonheid is tijdloos. Onze broer bleef er 
naar op zoek, hij tekende zelfs tijdens de 
oorlog. Kleine dingen maken u blij.’ 
‘Mijn optimisme kreeg een deuk met de 
V-bommen,’ rondde Erna het gesprek af, 
‘toch ging ik swingen, met de bevrijders in 
de Twenty-one, de latere Elisabethzaal, al 
besefte ik dat het morgen voorbij kon zijn. 
En zo danste ik de oorlog uit, voor altijd.’
De kat sloop de woonkamer binnen, poot na 
poot. De woorden waren op. Buiten zoefde 
een motor door de straat. Een foto van Jozef 
trilde naast het raam. De poes sprong op de 
sofa en vlijde zich tussen broer en zus. 
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Jean Bastian

Waar moest een mens 
lukraak gaan zoeken 
naar iemand met een 
oorlogsverhaal? In het 
buitenland. In Luzern, 
aan het wondermooie 
Vierwoudstedenmeer. 
We stapten van de ferry 
uit Weggis, niet ver 
van de kade stond een 
bloemenmarktje. Na 
wat rondkijken, zagen 
we een oude dame aan 
een kraampje staan 
- grijs haar met een 
permanentje, een gebogen 
rug, een wandelstok. Ze 
had een op het eerste 
zicht milde blik die niet 
strookte met het beeld 
dat velen hebben van de 
oudere generatie stugge, 
zwijgzame Zwitsers. 
Hoe konden we ons 
aandienen? De kans dat 
zij ons programma kende, 
was nihil. 

Ze nam ons peilend op. De weg vragen naar het museum 
leek wel wat. We geraakten in gesprek en toen zij doorhad 
dat we een verhaal over 40-45 zochten, maakte ze duidelijk 
dat ze anoniem wilde blijven. 
‘Chacun a ses raisons.’
Ze wilde wel kwijt dat volgens de nazi’s Bern en Zurich om 
reden van hun wapenfabrieken moesten worden veroverd 
en dat Duitsland en Italië Zwitserland onderling zouden 
verdelen. 
‘De bergen waren moeilijk te veroveren,’ zei ze ook, ‘en 
hoewel de dienstplicht van korte duur was, was het leger 
goed getraind. Het was trouwens antinazi.’ 
Ze legde de klemtoon op het laatste woord. Zo gauw 
haar ouders de inval in Polen vernamen, brachten ze alle 
waardevolle stukken in allerijl in bewaring in de Nationale 
Kluis. De hotels waren al leeg, de impact van de oorlog 
werd snel gevoeld, ook in Luzern. Zo waren er voor voedsel, 
kleding en schoeisel rantsoenbonnen voorzien, droegen 
mensen schoenen met houten zolen, mocht er slechts 125 
gram brood per dag worden gekocht en was benzine schaars 
en duur. Zwitserse vrouwen die met Duitse mannen gehuwd 
waren, werden in centra geplaatst. Officieel was het land 
neutraal, economisch gezien was het omringd door Duits en 
Italiaans gecontroleerd gebied. 
‘We maakten uiteraard mee dat Europa werd bevrijd, er 
werd alleen niet gefeest, Zwitserland is ook niet bevrijd. We 
waren geen strijdende partij.’
Dat de Zwitsers nog vóór de Duitsers, in 1938, het systeem 
van een ster op de identiteitskaart van Joden hadden 
ingevoerd, wilde ze niet bevestigen, noch dat er lang na 
de oorlog nog processen werden gevoerd over al dan niet 
vermeende overheveling van nazigeld naar haar land, en het 
doorsluizen van oorlogscriminelen naar Zuid-Amerika liet 
ze ook in het midden. Haar toon werd daarop een beetje 
grimmig en ze brak het gesprek af, om te verdwijnen tussen 
de voetgangers.

We besloten de dag daarna verder te reizen naar Straatsburg, 
Strasbourg, hoofdstad van de Elzas. Aan de overkant van 
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de Rijn lag Duitsland. Door de eeuwen heen 
was de stad meerdere malen van Duitse in 
Franse handen overgegaan, en omgekeerd. 
Straatsburg met zijn kanalen, zijn Europees 
hof, de middeleeuwse straatjes, zijn Grande 
Dame, de kathedraal. Na een rondje door het 
centrum stonden we voor een antiekzaak 
naast het kerkgebouw. In een antiekzaak 
moest toch iemand te vinden zijn die over 
de oorlog kon spreken, dachten we. We 
waagden onze kans. Jean Bastian woonde 
daar. Hij was sinds mensenheugenis 
antiekhandelaar en gevierd illustrator. 

Zijn jongste zoon, een grote, kalende veertiger, 
liet ons binnen in een sprookjeswereld van 
stijlmeubelen, gekruld ijzerwerk, ornamenten 
en snuisterijen. Hij oogde vriendelijk en nam 
onze vragen onmiddellijk ernstig. 

‘Papa a déjà son age, mais il est d’accord de 
vous parler de la guerre.’

Jean kwam de trap met de dieprode loper af 
en behielp zich met een stok. Hij wilde ons 
graag vertellen over de oorlog in de streek. 
Hij was een nestor die de wereld rondom 
hem taxeerde en tekende - van kindsbeen 
af, lachte hij. Zijn stem was geboetseerd 
door de jaren, zijn geest was klaar, zijn 
herinneringen waren scherp.

‘J’avais douze ans au début …’ 

Na een zorgeloze jeugd brak de oorlog uit. 
Zo’n honderdduizend mensen vluchtten, 
vooral naar de Dordogne en Limoges. De 
Duitsers lijfden heel Elzas-Lotharingen in. 
De familie trok naar de Vogezen, daarop naar 
de Jura, en kwam terug langs Besançon. 
Geëvacueerden hadden slechts recht op 25 
kilo bagage, dieren werden achtergelaten 
en doolden door de straten. Grote groepen 
mensen kwamen na een tijd met de trein 
terug. En alles, maar dan ook alles was 
al gereorganiseerd, alle verenigingen en 
administraties, alle diensten stonden onder 
nazibevel. 
Jean vertelde het gedreven en toonde ons 
tussendoor enkele van zijn werken.
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Het waren stuk voor stuk minutieus 
gedetailleerde pentekeningen met 
voornamelijk ludieke illustraties van lokale 
gezegden, van gebruiken en uitgestorven 
beroepen.

Elke tekening had een Franse en een Duitse 
titel. In Straatsburg was eerst Elzas-Duits 
de voertaal, na de oorlogen werd dat telkens 
weer Frans.

‘Voici,’ zei hij, ‘der Gaslanterne Mann, of 
l’Allumeur de Réverbères.’ 
De man was bijna zo breed als hij groot was, 
Jean zag hem nog voor zich: de ‘allumeur’ 
doofde de straatlantarens tot aan de oorlog. 

Daarna gebruikten ze een zaklamp met 
een doekje voor het glas met een klein 
rond gaatje erin - l’oeil de chat, noemde hij 
het. Fransgezinden werden uitgewezen en 
hun bezittingen onteigend. En de Duitsers 
paradeerden. Nationale monumenten 
werden gesloopt en vervangen door die 
van hen. Alle straten kregen opnieuw hun 
Germaanse naam. Het onderwijs werd 
tevens Duits, kinderen mochten geen Frans 
leerboek hebben en op straat Frans spreken 
werd bestraft. 
‘Et la synagogue, mon Dieu ...’
De synagoge werd in 1940 in brand 
gestoken en in ‘41 gesloopt. Per wijk werd 
een verantwoordelijke aangesteld om alle 
huizen te controleren: elke inwoner moest 
aantonen dat hij geen Jood was. Joodse 
mensen maakten geen kans, al in de 
middeleeuwen vonden hier pogroms plaats. 
Het tijdstip waarop zij de stad via de Rue de 
Juifs of de Judengasse moesten verlaten, gaf 
een heraut aan met een hoornsignaal. Ter 
herinnering klonk nog steeds elke avond om 
tien uur de Jodenklok van de kathedraal.

Een houten figuurtje met een hoed op en 
een map in de hand trok onze aandacht. 
Daarnaast leunde een staf met kleurrijke 
lintjes onder de knop tegen een muur. Jean 
volgde onze blik.
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vervolg  De euvele daad van Jean Bastian
‘Le bâton vient d’un militaire, un tambour-
maître.’ 
De stok was van een tamboer-majoor. Een 
soldaat. De stad had vele soldaten zien 
komen en gaan. Vanaf hun zestiende werden 
Straatsburgers opgeëist door de Wehrmacht. 
Velen werden naar het Oostfront gestuurd. 
Jean werd ook opgeroepen. Hij meldde zich 
ziek. Het duurde niet lang eer de militaire 
geneesheer kwam aankloppen. Moeder deed 
de deur open.

‘Frau Bastian, wass hasst ihr Sohn?’
‘Ich weiß es nicht, Herr Doktor, er hustet …’
Jean zag bleek en hoestte, hij was mager 
geworden, zijn blik stond dof.
‘… und er zittert.’
‘Ich sehe es, ja.’
De jongen was er niet gerust op, maar met 
de steun van zijn ouders had hij zich ziek 
gemaakt: twee weken lang had hij niet 
gegeten, hadden zij hem het slapen belet, 
dronk hij continu koffie en rookte hij als een 
Turk. De arts stelde een longziekte vast, en 
zie: het spel was gespeeld, een euvele daad, 
meer noch minder! De opluchting tekende 
zich nog af op zijn gezicht terwijl hij zijn 
relaas deed. En dan kwam hij ook op dreef. 
Vertaald klonk dat zo:
‘De weerstand werd eerst snel neergeslagen. 
La Main Noire - een groep jongeren tot 
18 jaar bracht slogans aan op de muren 
en saboteerde post- en treinverkeer of 
gooide granaten in vitrines waar het 
Hitlerportret hing. Ze werden opgerold door 
de Sicherheitsdienst. Op 14 juli 1942 zag 
ik door mijn venster vier Franse tricolores 
aan de kathedraal wapperen, op le jour de 
la Fête nationale: die verzetsdaad blijft me 

voor altijd bij. Net als wat Paul Freiss uit 
Hangenbieten verderop deed: hij was chef 
de résistance, leefde in een boerderij en 
legde het slim aan: hij ging op jacht en nam 
de moffen mee. Daarna schotelde hij hen 
drinkgelagen voor tot ze ladderzat waren en 
ontfutselde hen zo informatie. 

Wij droegen ons steentje bij door Joodse 
mensen te helpen. Zij kwamen voordat ze 
vluchtten hun inboedel hier opslaan die we op 
onze zaak inschreven. Bij controles zeiden we 
de Duitsers dat ze van overlijdens kwamen. 
Na de oorlog gaven we de meubels terug. De 
Bevrijding kwam ook dichterbij, maar eerst 
op 11 augustus, dan op 25 september ’44 
bombardeerden de geallieerden de stad. Ik 
kwam juist van Neudorf. Met de fiets onder 
de arm dwaalde ik tussen de ruïnes. Toen ik 
op de Place de la Cathédrale de schade aan 
ons huis ontdekte, was ik ontzet. 

We zijn bevrijd op 23 november door generaal 
Philippe Maréchal Leclercq, het was een 
zegen. De vrouw van een beenhouwer had 
een Franse vlag gemaakt met het bevrijdings- 
teken, een tankbestuurder beklom de 
kathedraal en bevestigde ze aan de spits. 
Pas na de oorlog voltooide ik mijn studies, 
na vier jaar bezetting moest ik opnieuw 
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Frans leren schrijven.’

Daarna studeerde Jean kunstgeschiedenis 
en werd net als zijn vader antiekhandelaar 
en kunstenaar.

‘Regardez ...’ 

Hij toonde ons nog de tekening van de 
ferrailleur, de schroothandelaar - waar de 
schroothandel passeert, is de antiquair nooit 
veraf … 

vervolg  De euvele daad van Jean Bastian
… schonk ons een van zijn boeken, 

… en wees opnieuw naar de staf.

‘Il date de 1800.’

Of we eigenlijk wisten waar die lintjes voor 
dienden? We knikten ontkennend.
‘Pour ses conquêtes!’
Elk lintje aan de stok stond voor een liefje 
van de majoor. We telden er acht. 
‘Ah, les soldats … à la guerre comme à la 
guerre!’

Een glimlach. Jean knikte, ging dan weer 
naar boven, met zijn tekeningen en zijn 
herinneringen. Wij verlieten de zaak met 
zijn boek, een staf en een markant figuurtje 
rijker.
Met een verhaal rijker ook, en zo eindigde 
dit stukje over Jean Bastian, antiquair en 
wonderbaarlijk tekenaar uit de Elzas. De 
volgende ochtend zouden we weer naar 
Nederland gaan. 
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Interludium, de dominee
Irma Nietveld

vervolg  De euvele daad van Jean Bastian

Eigenlijk waren we pas 
terug van Straatsburg, 
het gesprek met Jean 
Bastian zinderde nog na, 
de ontmoeting in Koewacht 
met Joseph Elegeert en 
Rachel Cossaer deed dat 
eveneens. Van Koewacht 
naar Cadzand was niet ver, 
we zouden daar optreden. 
In Cadzand-Dorp vindt 
een mens de rust terug uit 
vroegere eeuwen. De kern 
is klein, gebouwd rond de 
vroeg-gotische protestantse 
Mariakerk in gele Vlaamse 
baksteen, het is ook de 
oudste kerk van Zeeuws-
Vlaanderen. 

Daar maakten we kennis met dominee Irma Nietveld. Ze had 
kort grijzend haar en droeg een witte trui met ingebreide 
motieven. De blik achter haar brillenglazen was nadenkend, 
in haar stem schuilde de onverstoorbaarheid van een vrouw 
met een missie: bijvoorbeeld gemeenteleden begeleiden in de 
zoektocht naar een vruchtbaar en zinvol leven.
En, in ons geval: een voorstelling over boeken die haar 
aansprak. We voerden ‘Oorlogsliefde’ op, over de vlucht van 
twee Vlaamse jongens en hun gedeporteerde Oekraïense 
meisjes uit het brandende Berlijn van 1945. De kerk zat 
half vol tijdens ons optreden. De soberheid van het interieur 
maakte indruk. In de nissen aan de overzijde van de ingang 
waren ooit twaalf afbeeldingen van de kruisweg verwerkt. 
Heiligenbeelden waren nergens te bespeuren, de Reformatie 
had ook hier haar werk gedaan. Elke dag leer je bij op deze 
tocht door het verre of nabije verleden en kijk je uit naar het 
vervolg. De rondleiding na het optreden leverde vruchten op. 

‘De toren werd in de oorlog door de Duitsers gebruikt als 
waarnemingspost, op de muren staan tekeningen met 
kenmerkende punten van het landschap en hun afstand 
ten opzichte van de kerk. Omdat de school toen ook werd 
bezet, gingen de lessen hier door, onder de preekstoel en 
de orgelgalerij. Tijdens de Slag om de Schelde werden alle 
gebrandschilderde ramen vernield. Alleen het Lam Gods 
bleef onbeschadigd en is in het glas-in-loodraam van de 
Oostbeuk geplaatst, de opgaande zon.’

Hier en daar hingen ook schilderijen van een tentoonstelling, 
en op panelen bij het spreekgestoelte was een reeks A4- 
blaadjes bevestigd met telkens een korte tekst over bijzondere 
momenten tijdens de Tweede Wereldoorlog; belevenissen van 
mensen uit de wijde omgeving. Irma verzamelde ze al een 
poos: ‘Ik heb er heel wat. Het lucht mensen op wanneer ze 
hun verhaal kunnen doen. En zo blijven hun herinneringen 
bewaard voor het nageslacht.’ 

De boodschapjes waren van uiteenlopende aard, sommige 
leken door kinderen van toen te zijn geschreven, in andere 
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vervolg  Interludium, de dominee
lag wat meer volwassen duiding, hoewel in 
elk ervan enkele regels de aandacht trokken. 
De vraag lag voor de hand: ‘Kunt u ons in 
contact brengen met deze mensen?’

‘Een aantal van hen leeft nog, ik kan het 
proberen.’

Haar blik bleef hangen. Ik voelde dat ze 
graag zag dat wij er iets mee zouden doen.

‘Misschien kunnen we er een voorstelling 
van maken, over het leven toen in Zeeland?’
Het leek haar een goed idee. 

‘Cadzand is officieel op 29 oktober 1945 
bevrijd, officieus op 28 oktober. Die dag 
reed de Canadees Okill Stuart met zijn 
jeep het dorp binnen tot bij de molen, 
waarin vijfentwintig Cadzandenaren zich 
schuilhielden. Ze waren door het dolle heen 
toen ze hem zagen arriveren. Hij dacht dat 
er al troepen vóór hem waren aangekomen, 
door de slechte radioverbindingen was hij 
niet op de hoogte dat de weerstand van 
de Duitsers in het dorp nog groot was. De 
andere troepen hadden een dag vertraging 
en arriveerden 29 oktober. Het is wel zo 
dat Okill met zijn regiment Cadzand na 
enkele uren vechten heeft bevrijd, waarna 
ze verder trokken naar Retranchement. 
Andere Canadese troepen kwamen alsnog 
aan in het dorp en controleerden de verlaten 
huizen en posten.’

Een titel op een van de panelen viel me op: 
‘De tocht met de paarden.’
‘Dat is de tocht van Leendert Bécu, hij is 
honderdtwee, en nog heel helder van geest. U 
zou moeten horen hoe hij als boerenknecht 
gedwongen werd de Duitsers op hun vlucht 
te begeleiden met paarden en kar. En dat 
stukje daar is van Wim Cappon. Over hoe 
zijn vader aan die tocht ontsnapte.’ 
Tot slot toonde ze ons een tekstje:

Liedjes zingen

Waar nu Vercouteren woont (De 
Breydelhoeve), woonde vroeger de familie 
Leenhouts. De Duitse soldaten die bij hen 
ingekwartierd waren, noemden wij het 
paardenvolk, omdat zij de paarden moesten 
verzorgen. Als kind ging ik daar vaak alleen 
naartoe. En dan zong ik mee met de liedjes 
die de soldaten daar zongen.

‘Dat heeft een van de zusjes uit 
Retranchement me verteld. Ze kunnen 
trouwens allebei heel goed vertellen.’

De drie gegevens boeiden ons zeer, de 
dominee zou afspraken maken en contact 
met ons opnemen.

Meteen hadden we zicht op een aantal 
verhalen uit Zeeland. En op een nieuwe 
voorstelling in de kerk. 
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vervolg  Interludium, de dominee De tocht met de paarden  1
Leendert Bécu

Het lot kan vele 
wendingen nemen, het 
kan mooi, ontroerend, 
droevig, eerst 
voorspelbaar lijken en 
dan toch verrassend zijn, 
we hebben het niet in 
eigen handen. Mensen 
komen elkaar tegen in 
het leven of net niet. 
Wegen hoeven elkaar 
niet te kruisen; er wordt 
anders beslist, zo is het, 
en niet anders. 

Toch kunnen mensen elkaar aanvoelen zonder dat ze elkaar 
kennen. Wij hebben niet de eer gehad om met Leendert 
Bécu te praten. Aan de hand van wat we van hem lazen, was 
hij echter een open boek, een warme persoonlijkheid met 
een filosofische inschatting van het leven. Uit alles dat hij 
vertelde in zijn dagboek, bleek zijn hart voor de medemens, 
zijn eerlijkheid, zijn zin om dingen te relativeren daar waar 
het kon en ze ernstig te nemen, daar waar het moest, met 
een kwinkslag soms, op andere momenten met een traan in 
de ogen, met een berusting, gesterkt door zijn geloof. 

Het waren aspecten in hem die ons aanspraken, als wilden 
ze ons duidelijk maken dat zijn verhaal moest worden 
doorverteld opdat anderen ervan zouden kunnen leren. Dat 
dominee Irma Nietveld hem nog toevertrouwde dat we zijn 
oorlogsbelevenissen erg pakkend vonden dat hem tevreden 
stemde, ontroerde ons. 

Leendert Bécu was honderd en twee, een man met vele 
kwaliteiten en hobby’s waaronder iconen schilderen. 

Hij was ziek, maar wilde dat nog meemaken. De dominee die 
hem bezocht, zei hem dat we een bewerking zouden maken 
voor televisie, in de vorm van een monoloog. Alleen sloeg het 
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vervolg  De tocht met de paarden  1
noodlot toe: de dag vóór de opname overleed 
de oudste inwoner van de Nederlandse 
gemeente. Ik heb de vertelling dan ook aan 
hem opgedragen, misschien keek hij over 
mijn schouder mee. En ik breng ze hier nog 
een keertje tot leven, een ode. 

‘Oorlog, da’s maar niks, en vergeten kun je 
hem niet. Wat doe je trouwens in de oorlog? 
Een dagboek schrijven. En wat denk je 
allemaal ...? 
Dat wil ik vertellen. Over wat een oorlog 
met mensen doet. Met dieren ook. Ik heb 
lezingen gegeven die ik ‘Paarden en mensen’ 
noemde, niet ‘Mensen en paarden’. Dieren 
kunnen eveneens wat meemaken. Zoals die 
ezeltjes, ja, ik heb het er zo dadelijk wel over.

Reeds in dienst in ’39, solliciteerde ik bij de 
luchtlijn op Nederlands-Indië. 
'Waarom?' vroeg men. 
'Tja, het wordt misschien oorlog en dan kan 
ik hier weg.' 

De man in kwestie keek bedenkelijk en 
keurde me af, ik was een gewone soldaat 
toen de oorlog uitbrak. Alles werd meteen 

anders. Je mag, nee, je moet mensen doden. 
Verder denk je niet na, je doet het heus niet 
uit vaderlandsliefde of zoiets. Soms dacht 
ik wanneer ik de Duitse overmacht zag, 
waarom zeggen we niet gewoon: We zijn 
klein en onervaren, dus verliezen we altijd 
van een machtig op oorlog gericht leger. 
Dan vallen er geen doden. Maar misschien 
is dat laf?
Ik weet het niet. 

Je vindt soldaat zijn goed, prima zelfs. Je 
leert er ‘slim’ zijn en je maakt vrienden. Ik 
werd wel als het Zeeuws-Vlaamse boertje 
aangezien, ik sprak Cadzands. Alleen: in 
de oorlog bleek dat de boertjes meer inzicht 
in zaken hadden dan de stedelingen, de 
luitenant vroeg veel aan boertjes.

 
Op 14 januari ‘40 werden de verloven 
ingetrokken. We waren nog onervaren, lagen 
in Gorinchem, putje winter, de kanonnen 
waren vastgevroren, de Duitsers zouden 
erom lachen. Er was ook een mitrailleur 
voorhanden, dat ding werd tijdens het 
afschieten gloeiend heet. Daarom zat er zo’n 
buis omheen met koelwater, dat verdampte 
en dan dacht je: waar haal ik het water nu? 
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Zo onervaren waren we. We hadden helmen 
met van voren de Nederlandse leeuw opdat 
de kogels op het embleem zouden afketsen. 
Dat was natuurlijk niet het geval, dan moest 
je dat ding er nog met je bajonet afpulken. 
Maar kijk, op 14 mei was de oorlog over en ik 
stopte mijn dagboek onder een koeienvlaai, 
bang dat de Duitsers het zouden afpakken.

We woonden in een Waterschapshuis, een 
prachtige woning bij de Zwarte Polder, 
in de duinen. Op 22 oktober werd vader 
verzocht een papier te ondertekenen dat 
hij niet van Joodse afkomst was. Die 
nacht schoten ze op ons huis, mensen in 
de buurt waren zo dom het licht te laten 
branden. Vader was ambtenaar van het 
Waterschap. Waarschijnlijk mede daarom 
moest hij dat papier ondertekenen. Het huis 
werd gevorderd, zodat we beneden in een 
schuurtje gingen wonen. Hoe dan ook: ik 
wilde niet thuis blijven, dus werd ik knecht 
bij een boer.

Ach, de Duitsers … soms gaven ze je allerlei 
orders, soms ging het er gemoedelijk aan 
toe. Later werden ze strenger, vooral na de 
invasie. Weet je, van ‘s morgens tot ‘s avonds 
Duitsers, al zag je ze niet: het was me wat! 
Je was tamelijk vrij, maar nooit helemaal, 
je was een loslopende gevangene. Aan de 
zon en de wolken en de lucht en de natuur 
konden ze gelukkig niets veranderen, en de 
duinen waren van míj, de zee, de vissen, de 
zeekraal, de paling, maar toch: plotseling 
waren ze alle van hen!

Heb je vijanden lief, ja hoor, maar ik zei 
laatst nog tegen de dominee, ik heb daar 
moeite mee, ik kan dat moeilijk vergeten, ik 

merk het aan kleine dingen, bijvoorbeeld als 
een Duitser je parkeerplaats inneemt en je 
mompelt, die rotmof. Of als Duitsland een 
wedstrijd verliest, voelt dat als hoera! Kijk, 
ik haat ze niet, als ze me nu de weg vragen, 
wijs ik juist, maar vroeger stuurde ik ze een 
andere kant op.

Vóór ik was ondergedoken, werkte ik voor 
Rijkswaterstaat in Rozenburg. Op 28 juli 
‘43 moesten alle vrijgezellen echter naar 
Duitsland. Ik wilde in het geheim mee met 
een van de boten die op Engeland voeren, 
dat mislukte. Toen ben ik dus ondergedoken 
bij een boer om er als een soort knecht te 
werken, ik leerde de boerenstiel. Er moest 
bijvoorbeeld eens een koe kalven en er kwam 
een veearts toe, een man met één arm. ‘Haak’ 
noemden we die. Dat kalf moest uitgezaagd 
worden, dat was al dood, daarom kwam het 
er niet uit. De boer durfde dat niet. De arts 
ging dat beest binnen met een kettinkje en 
zaagde het kalfje stuk. Daarna trok ik het er 
in delen uit - de boerenstiel, ja ... 

Ik kreeg een brief van Droogleven, of ik in de 
ondergrondse wilde werken. Hij zei wel tien 
keer dat je alles direct moest vernietigen. 
Niet dus, dom van me natuurlijk, nu ben ik 
blij dat ik de papieren nog heb. Ik smeerde 
brieven in met inkt, dan kwamen de niet-
zichtbare zinnen naar boven. En ik ging ook 
weleens met de trein spullen afgeven aan een 
andere man, die had ook een naam. Ik legde 
papiertjes met de tekeningen van de kust 
tussen mijn boterham, dat was evenmin 
slim, de Duitsers waren niet gek. En op een 
dag moesten we enorm veel palen op het 
strand en in het achterland plaatsen, ze 
waren bang voor een invasie. Zo verzamelde 



TWIST eMagazine - 48 -

ik gegevens over wat ze deden en ik speelde 
die door. Ik ben nooit aangehouden, maar 
twee van mijn vrienden zijn gefusilleerd. 

Samen met Piet de Maillie, mijn oudste 
vriend, en met Kees van de Heuvel ben ik 
eens met een reddingsboot uitgevaren. Er 
was een vlieger in zee gestort. Niks gevonden, 
we kregen nadien elk 7,5 gulden uitgekeerd. 
De schipper was een toneelspeler, hij liet in 
de krant plaatsen: “De tocht erheen waren 
er zware donkere wolken, en daarin moesten 
we zoeken.”

Er was niets van waar, er waren geen 
wolken, die vent overdreef gewoon. 

vervolg  De tocht met de paarden  1
Een Pool, verplicht in dienst van de Duitsers, 
zei: “Ik geloof dat jij niet bent wie jij bent.”

Ik schrok me rot! Gelukkig was hij een goeie. 
Er waren ook twee Italianen, Italië had een 
verbond met Duitsland, ze zongen op een 
avond een droevig maar prachtig duet - 
verlangen ze naar huis en zingen ze daarom 
schitterend, vroeg ik me af. Tja …' 
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Leendert Bécu

vervolg  De tocht met de paarden  1 De tocht met de paarden  2

'Ja, ik ga snel, want 
ik wil het hebben over 
die tocht met mijn twee 
paarden. Door de opmars 
van de geallieerden in 
september wilden de 
Duitse batterijen ook 
weg. Zo kregen boeren 
het bevel om zich klaar 
te houden met paarden 
en wagens. Ook de 
boer bij wie ik werkte, 
kreeg bevel om zich ’s 
morgens op 4 september 
te melden met paarden 
en wagens bij de Stelling 
batterij Provoost, het 
latere vormingscentrum 
Hedenesse in Cadzand. 

Daar ik al wat van paarden kende, zei ik tegen hem dat ik 
wel zou gaan voor die paar dagen, ik was nog jong, dan zag 
ik nog eens iets. Ik heb de paarden eerst laten beslaan bij de 
hoefsmid, dan gingen we op pad en kocht ik een dagboekje 
voor onderweg. Wat ik deed, vond ik ook mijn plicht, die 
mensen waren heel goed voor mij. Met een koffertje met 
eten plus wat voedsel voor Dolly en Roze, vertrok ik naar de 
Stelling. En dit staat letterlijk in mijn dagboek: 
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We vertrekken met twintig knechten en 
boeren, met veertig paarden en wagens 
en twee ezels van de Duitsers zelf met 
hooiwagen. In Waarschoot voor Gent slaap ik 
onder mijn wagen op nat stro. Daags daarna 
zegt de Duitser naast mij op de bok: ‘Wir 
gehen nach Antwerpen, durch den Tunnel, 
ja…? Ja!’
We zijn nu in Gent. Verzetslui schieten op 
hen. De officieren lopen langs de gevels, 
maar wij, wij burgers, moeten doorrijden. 
In Lochristi roepen een paar Duitsers: ‘Die 
Panzer kommen, die ...'
De tanks komen eraan tot op twee, 
driehonderd meter van ons, is het halfdonker. 
De soldaat die voor mijn wagen liep, wordt 
gedood. Een aantal van ons vlucht in het 
duister, wég, wég!
Van één tank loopt een rupsband af, ze 
trekken zich terug. De wagens worden weer 
bij elkaar geschreeuwd, en vertrekken. De 
pantsers staan in een tabaksveldje. Ze laten 
de wagens rustig komen, en nemen dan de 
boel onder vuur - een hel! 

Het gieren van een granaat is een zot geluid, 
het voordeel is dat je eraan hoort of ze veraf 
of dichtbij valt. Maar de ezeltjes … hun 
geschreeuw ging door merg en been. Ze 
werden tijdens de aanval levend verbrand in 
het hooi. Wat mensen dieren aandoen. Wat 
mensen mensen aandoen?!

Op de plaats waar wij waren gevlucht, lag 
een piot1 met een bloempot op zijn graf. 
Kapotte en verbrande auto’s, dode soldaten, 
dode paarden, kanonnen en wagens lagen 
in de sloot. Dolly was bij mensen op stal, 
Roze was ‘verdwenen’. 

Poolse tanks trekken door Lochristi. Vlaggen 
en juichende mensen. Ik rook mijn eerste 
sigaret Sweet Kojnal. Het komt goed, onze 
lieve Heer zorgt wel voor ons. Jongens vinden 
Roze nabij een café, de waard heeft hem 
gekocht voor 1.000 frank, en wil nog 1.500 
voor het eten. Ik snel naar de gendarmerie.
‘Het is mijn paard, wat nu?’
‘Nietske, helemaal nietske, laot dat maor 
an main over, edde ge da goe verstaon 
manneke.’
 Het komt goed zonder betaling, waarom 
weet ik niet. Ik hou van mijn paarden. En zij 
van mij. We zijn vrienden. 

Tanks, oorlogsmateriaal, kranen, boten, 
graafmachines, antitankmijnen, kettingen 
en vlammenwerpers vormen een grote 
oorlogsshow. Tegen zulke overmacht konden 
de Duitsers nooit op. We gingen verder met 
zestien man en negentien paarden en werden 
tegengehouden door de ‘Witte Brigade’ nabij 
Gent. Ze zeiden dat de Duitsers vlakbij 
zaten en brachten ons naar een kasteel. 
We sliepen in het hooi, de paarden in een 
stal. Een Hollandse dame nodigde ons wat 
verder uit op echte thee met echte koekjes, 
een glaasje plus sigaar - blijkbaar was ze 
een voorname, rijke dame, in een prachtige 
villa. Ik zou later wel uitzoeken wie zij was, 
we vertrokken. Onderweg bouwden we met 

1 (voet)soldaat
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allerlei oude materialen zelf een brug over 
een sloot. We geraakten er allemaal over, de 
paarden eveneens, misschien wilden ze ook 
naar huis.

Bij Eeklo wachten we drie weken op de 
terugweg. Elke dag ga ik met Dolly en Roze 
op stap. ‘s Morgens zeg ik: ‘Jongens, we gaan 
gras zoeken.’ En heel langzaam werden we 
vrienden. 
We ontmoeten een zekere Hermie die enkelen 
van ons onderdak geeft. De boer dekt ons 
’s avonds toe met een kladje hooi. Madame 
Hermie serveert gehakt en jam. Hoe kunnen 
we iets terug doen voor hen? De ene dag bakt 
madame koeken en koken wij Hollandse 
spekken voor haar, de andere dag voeren we 
grote gesprekken over godsdienst, of zakken 
we door met Canadezen die huiselijkheid 
zoeken - ‘Gin or whisky? Or Cognac …?’
Na mijn eerste sigaret dus ook dat. Als je er 
te veel van drinkt, ga je zingen. De stemming 
stijgt, de drank daalt. We hebben het erg 
goed, op m’n kleren na dan wel, die zijn vuil 
en vies, m’n sokken blijven rechtop staan. 

Bij Moerkerke worden Duitsers gevangen- 
genomen door Polen. Een van hen ontdekt 
zijn broer tussen de gevangenen. En een 
vrouw met een zender verraadt aan de 
Duitsers dat de geallieerden een brug leggen, 
vele Canadezen sneuvelen erdoor. De vrouw 
leeft niet lang meer.

De nacht van 6 oktober klinkt hevig 
artillerievuur. Het offensief begint. Ik vertel 
een luitenant dat ik wel wat weet van 
Zeeuws-Vlaanderen, en ondergronds werk 
heb gedaan. Op het hoofkwartier vraag ik een 

helm want ik hou niet van die rotgranaten. Op 
de stafkaart kan ik nog enkele inlichtingen 
geven. Fijn dat ik dit kan doen. 

Ik ga met mijn paarden naar een bosje waar 
veel lekker gras is. Mensen staren op straat 
naar de rode lucht van branden en naar de 
lichtflitsen. Kapotte tanks met een gat erin 
geschoten - daardoor wordt de lucht uit de 
tank gezogen en barsten de longen. Er wordt 
wat bedacht in een oorlog om elkaar dood te 
maken. Wat een gevecht ook, voor 200 meter 
Zeeuws-Vlaanderen!

 De paarden hebben nu alleen bieten en stro te 
eten. Ik smeer mijn wagen en laat Dolly haar 
twee voorbenen beslaan, zij liep wat kreupel. 

Op 20 oktober nemen we afscheid van Eeklo. 
In IJzendijke zien we veel verwoestingen. Ik 
slaap in een schuur vol ratten. Twee dagen 
later ontmoet ik Ko Dees, hij is erg goed, we 
zitten lang te praten, maar zijn vrouw zegt: 
‘Geloof niet alles, hij durft weleens liegen.’

Ik zie hier veel bekenden uit allerlei dorpen 
en heel wat krijgsgevangenen, sommige 
van hen in burgerkleding, met baarden van 
weken. Na vijf jaar baas spelen, kruipen ze 
terug. Ik draag ze nog een emmer water aan 
om te drinken. Waarom niet?

Het is 26 oktober. Richting Groote Gat duiken 
we dikwijls in de sloot door de beschietingen. 
Mensen zitten nog steeds in schuilkelders. 
In Waterlandkerkje zit de school vol met 
families die elkaar kwijt zijn. En ’s middags 
willen we naar Oostburg, maar er wordt te 
veel geschoten. Een man heeft op een mijn 
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getrapt, zijn voet is eraf. 
Nieuwvliet en Sluis zijn gevallen! Daarna heb 
ik nog bij de familie Dees gegeten, maar na 
twee maanden zijn we bijna terug thuis, de 
paarden en ik. Met de boerderij in zicht, stopt 
Dolly en hinnikt ze met de oren in de nek. 

Ik krijg er nog tranen van in de ogen. Eens 
terug moest het zwarte paard met een 
boerenwagen de oude baas naar zijn graf 
brengen. Goh, dan kwam je van zo’n lange 
zware reis en dan moest je opa naar het 
kerkhof voeren. Dieren maken ook heel wat 
mee. Ik heb nadien lezingen gehouden die ik 
‘Paarden en mensen’ noemde, niet ‘Mensen 
en paarden’, en ‘Goed, ik ga wel voor die 
paar dagen, ik ben nog jong, zei ik, dan zag 
ik nog eens iets.'
En oorlog, oorlog is maar niks. Maar vergeten 
doe je hem niet.’ 

vervolg  De tocht met de paarden  2
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Een kind in Cadzand
Wim Cappon
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Alsof het lot niet wilde 
meezitten. Irma Nietveld 
had ons op de hoogte 
gebracht. Wim Cappon 
was erg ziek, een bezoek 
was onmogelijk. Eens 
te meer voelden we 
dat we aan een reeks 
bezig waren die men 
de laatste getuigen zou 
kunnen noemen. We 
mailden hem meerdere 
keren, hij was blij dat 
we zijn verhaal zouden 
brengen. We zouden hem 
het ontwerp van onze 
vertelling bezorgen, om 
ze na overleg te brengen 
zoals hij ze zag. 

Wim was kind toen de oorlog uitbrak. Kinderen leren al 
spelenderwijs, heet het, en door me heen ging: vanaf welke 
leeftijd absorberen we emoties die we kunnen koesteren of 
verafschuwen, waardoor we worden aangetrokken of waar 
we bang van zijn? Emoties die ons doen lachen of huilen?
Ik stelde me Wim Cappon voor, bij het begin van de oorlog,.....
als een guitig knaapje dat alles wat rond hem gebeurde 
nauwlettend registreerde. Op de boerderij van zijn ouders 
werden toen al ‘evacuees’ uit Breskens geherbergd en hij 
had verbaasd opgemerkt hoe Fransen hun kanonnen in 
de wei verstopten achter een heg en de schuur, waar hun 
soldaten in bivakkeerden. 

Op een keer schoten de Fransen een Duits vliegtuig neer. Ze 
dachten dat het in Hedenesse was neergestort, driehonderd 
meter van de boerderij, iedereen snelde die kant op, het lag 
echter zes kilometer verderop. Vanaf het moment dat de 
Duitsers het dorp bezetten, stonden op de boerderij opnieuw 
kanonnen, nu gericht op zee en later, bij het oprukken van 
de Canadezen, gericht op Knokke. In de omtrek zouden nog 
van die koperkleurige hulsbuizen liggen waarmee ze hun 
kanonnen onderstutten in natgeregende velden.
Op een dag was de achterkamer de slaapplaats geworden 
van een Duits officier, soldaten verbleven in de schuur 
en kookten in de bijkeuken of kregen hun maal van de 
gaarkeuken. Wims broertje van twee at vaak met hen mee. 
Zij waren ook vaders met kinderen, ver van huis, zeiden ze, 
ze waren beleefd en vroegen netjes of zijn ouders iets te koop 
hadden: eieren, boter, of melk. Ze pikten niets, wat later 
met de Canadezen scheelde, die namen mee wat ze nodig 
hadden. 
Wim moest te voet of met de fiets naar school, van Potjes 
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naar Cadzand was twee kilometer. 
’s Morgens trokken wagens naar Cadzand 
om op het land palen te plaatsen en er 
draden tussen te spannen om te beletten 
dat Engelse parachutisten konden landen. 
Ze voerden ook zand aan om bunkers aan 
te leggen in de duinen. Wim en zijn maatjes 
probeerden soms vanaf Potjes achter zo’n 
wagen aan te lopen, uit de wind en de regen, 
ze mochten ook weleens met dokter Timmer 
meerijden achter op zijn motor; dat was 
genieten. In de lagere school zaten eveneens 
Duitsers, Wim en zijn klas verhuisden naar 
de kerk: klassen 1 en 2 moesten onder de 
preekstoel, 7 en 8 onder de orgelgalerij, 3 en 
4 in de consistorie en 5 en 6 in de slagerij.

 
Alles werd met schotten afgezet. Tijdens de 
pauzes voetbalden ze op het kerkplein. Vier 
andere klassen werden ondergebracht in de 
straten rond de kerk. Mensen hielden er een 
winkel op na, vaak in hun voorkamer, waar 
je werkelijk alles kon kopen. Zo ging dat op 
het platteland.

 

Voetballen en ravotten vond Wim Cappon 
fijn, zolang er maar geen ballen in de tuin 
van Jan Potter vlogen. Potter …? Hij sneed de 
ballen stuk, en je kreeg er nooit ofte nimmer 
nog wat van te zien. Na schooltijd keken ze 
of de Duitsers geoefend hadden. Dat zag je 
aan het geplette gras, waar ze languit met 
hun geweer op lagen. De jongens zochten 
dan naar lege hulzen, die waren hun buit. 
Alleen, het waren nare tijden, dat had Wim 
allang door. 
De goochelaar bracht vreugde. Hij wenkte 
de jongens alsof hij een voorstelling voor een 
volle zaal zou geven. Ik stelde me hem voor 
met een hoge hoed, witte handschoenen, 
en een duif op zijn schouder die hij in een 
zwierige beweging ruilde voor een handvol 
speelkaarten, nee, hij was soldaat. Gewoon 
soldaat, een Duitser. Soms gingen de 
kinderen zelf naar hem toe en zeiden iets 
wat hopelijk leek op het Duitse woord voor 
goochelen. Hij snapte dat, en deed telkens 
een van zijn wonderbaarlijke trucjes. Hij 
maakte hen aan het lachen, maar ook hij 
kon de drama’s bij Potter, door de kinderen 
Potjes genoemd, niet wegtoveren. Aan de 
Noordoostzijde van de weg lag nog een wissel 
van de tram. 

Men had er een wagon met kolen voor de 
bezetters neergezet. Daags daarop kwam 
een Duitse wagen kolen overscheppen, 
getrokken door twee paarden. Het was niet 
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zonder gevaar, overdag vlogen vaak Engelsen 
over, ze werden door het afweergeschut 
bestookt. Sommige toestellen stortten 
tollend en loeiend neer. Het maakte grote 
indruk en lokte veel nieuwsgierigen.
Ook die ochtend naderden Engelse vliegers 
in een formatie van vier. Normalerwijze 
gebruikten ze hun gekende tactiek: het 
eerste toestel dook naar een doel, de 
andere volgden. Nu leek het of ze zouden 
overvliegen. Het vierde dook echter op de 
wagen met de Duitsers af, beschoot hen 
met zijn mitrailleurs en smeet een bom die 
verder op het land viel. Zijn geschut was 
beter gericht, mannen en paarden werden 
geveld. Op het erf bij Wim kwamen een 
zwaargewonde soldaat en een zwaargewond 
paard aan. De soldaat werd afgevoerd naar 
Hedenesse.
Alle boeren van Cadzand moesten voor de 
Duitsers met paard en kar naar Oostburg 
rijden. Ook op een zondag. Vader had 
daar heus geen zin in! Maar het moest, 
de paarden werden ingespannen, wagens 
gereedgezet, de grote poorten van de schuur 
opengezet en de colonne van Cadzand reed 
voorbij. Iederéén zag dat vader meedeed, 
hij zou de rij sluiten. Hadden zij het even 
mis! Toen de stoet voorbij was, reed hij de 
kar doodgemoedereerd weer naar binnen en 
zette de paarden terug op stal: deuren dicht, 
hij bleef thuis, het was tenslotte zondag, 
rustdag.

Het zijn anekdotes, meldde Wim, maar reeg 
je ze aan elkaar, dan kreeg je een beeld van 
de oorlog bij hen. 
Sluis stond in brand. Op een morgen 
kwamen wagens aangereden met een 
tiental gewonde paarden, door de Duitsers 
gevorderd om aan de versterking van de 
kust te werken. ‘s Nachts was Cadzand-Bad 
zwaar beschoten. De dieren werden naar de 
bomkrater op het land afgevoerd waar ze 
werden doodgeschoten en begraven. Wim 
keek toe. Waren zijn tranen van afschuw, 
angst of woede? Zouden ze alle speelsheid 
in hem verdringen? Toch niet. Op 5 oktober 
1944 was het feest, zijn neef vierde zijn 
tiende verjaardag en Wim zou mee gaan 
vieren. Net op dat moment begonnen de 
eerste beschietingen. Zijn neefje kwam met 
zijn familie vlug bij hem thuis, zo schuilden 
ze als twee gezinnen samen in de kelder tot 
Cadzand werd bevrijd. Sluis was nog bezet 
en familie van ginds kwam eveneens op de 
boerderij schuilen. 
Dan was het voorbij. De jongen keek naar 
het kerkplein, naar de plek waar de soldaat 
voor de kinderen goochelde. Hij was weg. 
Zeker weten dat Wim sommige beelden had 
willen wegtoveren naar de kelders van zijn 
geest, en andere koesteren tot het einde van 
zijn dagen. Hij liet zijn blik naar de tuin van 
Potter dwalen. Een nieuwe bal, ja, die zou 
van pas komen. Zo lang zou het niet meer 
duren. 
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Adi en Sara Van 
Dale

Twee zusjes

Met hen sluiten we 
dit Zeeuwse luik af. 
Zeeland zal altijd een 
aparte plaats in ons hart 
innemen. De eminente 
Ko Dey vertelde ons 
vroeger dat hij naast een 
Duits gevangenenkamp 
in Vlissingen woonde, 
Kees Schinkel hoe hij in 
Souburg na het breken 
van de dijken op een vlot 
zijn huis binnenvoer, 
Piet Alderlieste hoe hij 
jaren doorbracht in een 
Jappenkamp. 

Niet iedereen echter en waar dan ook, vertelde even graag 
over de oorlog, wonden konden diep zitten. We hadden 
telkens een dictafoon bij ons, sommigen vonden dat geen 
probleem, anderen vroegen om het niet te gebruiken, weer 
anderen zeiden: ‘Zet dat af’, waarna ze iets belangrijks 
vertelden. 
‘Mensen uit Breskens, Schoondijke en Oostburg vertellen 
liever niet over de oorlog,’ zei de dominee, ‘bij de Bevrijding 
zijn daar in korte tijd veel burgerslachtoffers gemaakt en 
werd er veel verwoesting aangericht. Daarna sprak men 
liever niet over de drama’s, ze werden eigenlijk letterlijk 
doodgezwegen onder het motto van ‘Doorgaan!’
Van slachtofferhulp en traumaverwerking had men nog 
geen kaas gegeten. Als dominee kan ik ze soms zover krijgen 
dat ze mij iets vertellen, bij ‘vreemden’ zullen ze eerder 
zwijgen. Ik heb wel twee zusjes voor jullie. Twee zusjes uit 
Retranchement. Ze waren nog kind destijds, een Duitse 
soldaat las hen sprookjes voor.’
Enkele dagen later klopten we samen met haar bij hen aan. 
‘Adi,’ stelde een rijzige dame met kort donker haar zich voor. 
Ze wuifde ons naar binnen waarop de dominee goeiedag 
knikte en zich weer naar haar kerk begaf. Adi leidde ons 
naar haar terras, zus Sara zat in een tuinstoel en gebaarde 
erbij te komen zitten. 
Adi en Sara Van Dale heten ze, ze zijn familie van de auteur van 
het grote woordenboek. Mooi, dacht ik, en hun vriendelijke, 
ietwat mysterieuze blik paste in sferen van wijsheid rond 
kastelen van Grimm en Andersen, alleen zouden we het niet 
alleen over sprookjes hebben, ook over de harde realiteit van 
de oorlog. Sara was vijf toen die uitbrak. 
‘Vader was bij de Marine in Vlissingen. Moeder geraakte in 
paniek. Ik zat met mijn kleine zusje bij haar. Het was oorlog. 
Vader vernam dat de veerboot naar Breskens voor de laatste 
keer zou uitvaren. Hij heeft die boot halsoverkop genomen. 
In Breskens leende hij een fiets, en zo is hij ’s avonds thuis 
aangekomen.’ 
‘We waren heel erg blij,’ zei Adi, ‘zijn schip voer zonder hem 
uit naar Engeland en werd onderweg getorpedeerd. Niemand 
aan boord heeft het overleefd. Hij heeft veel geluk gehad.
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In het begin van de oorlog namen onze 
ouders ons met de tram mee naar Sluis. Op 
een dag is die beschoten, bij de Sluisse Veer. 
Een vrouw kwam om. Mijn oom werkte voor 
de trammaatschappij. Hij moest de wagon 
schoonmaken en nam me mee. Het rijtuig 
hing vol bloed. Waarom moest ik ook mee, 
ik was een kind …’

‘De onrust woog,’ zei Sara, ‘in Sluis lieten 
we een gezinsfoto maken. Onze ouders 
wilden zoals vele anderen zulke foto omdat 
ze bang waren dat er iets zou gebeuren met 
het gezin, dan hadden ze de foto nog. En we 
droegen rond onze hals een kaartje van het 
Rode Kruis met onze naam en een stempel 
erop als herkenning, mocht er iets misgaan. 
De gezamenlijke buren bouwden tegen de 
wallen een schuilkelder van gevlochten 
takjes en stro en zand. Er konden krap twintig 
mensen in, je moest een hele nacht staan. 
Later hadden we een andere schuilkelder 
aan de overkant van de wallen, maar je 
had er helemaal geen bescherming. Moeder 
panikeerde toen de oorlog uitbrak, al was 
ze niet bang van aard. Van de schuilkelder 
liep ze soms naar huis om de was te doen 
of zo. Wij bleven dan op de boerderij met 
vader, hij was wel bang. De Engelsen vlogen 
’s nachts over naar Duitsland. Het gebrom 
was akelig, meestal kwamen ze laag over, en 

dat met velen. Later kwamen ze terug.
Op een dag vluchtten we naar Cadzand 
omdat men ons dorp zou beschieten. 
Onderweg moesten we nog in de sloot 
schuilen, vliegtuigen namen de omgeving 
onder vuur. We kwamen terecht bij het gezin 
Steenhart, in een keldertje. Vader kon er 
niet meer bij, zo klein was dat. Hij zat in de 
kelder van een boerderij verderop. Moeder 
lag over ons twee om ons te beschermen en 
wij kinderen, waren zo bang,’ wist Sara, Adi 
knikte bevestigend. 

‘De Duitsers eisten hotel Noordzee op, waar 
een uitkijktoren op werd gebouwd. Naar 
Cadzand gaan was geen goed idee geweest, 
Retranchement was niet eens beschoten. 
Daags daarop gingen we terug naar huis. 
Dat deden vele mensen: van het een naar 
het ander vluchten.’
Midden in de oorlog liet een vliegtuig zijn bom 
achter het kerkhof in Retranchement vallen. 
Hun huis stond vlakbij. De ruiten sprongen 
kapot. Het was nacht en de meisjes sliepen 
in de achterkamer tussen hun ouders, maar 
ze waren als de dood. Van voor hun deur 
zagen ze op 11 september de rookwolken 
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boven Breskens hangen. Er vielen ongeveer 
zestig burgerslachtoffers. Grootmoeder 
woonde naast de fabriek Van Melle toffees, 
toffeepapiertjes vlogen tot bij hen. Moeder 
fietste naar Breskens om te weten hoe het 
met grootmoeder was. Onderweg vlogen de 
granaten om haar heen. Achteraf bleek dat 
de familie naar het Rode Kruisdorp in Groede 
was gevlucht. Twee nichtjes, een broer en 
twee tantes van hun moeder kwamen om bij 
het bombardement.
‘Bij ons kwam altijd een Duitser, Fritz,’ 
vertelde Adi, ‘waar ik nu woon, stond vroeger 
de schuur van vader. Die moest hij afstaan 
als fietsenstalling voor de Duitsers. Moeder 
moest hun sokken wassen.

‘Ich erzähle dich ein Märchen.’
‘Een sprookje? Roodkapje?’
‘Nein.’
‘De wolf en …’
‘Der Wolf und die sieben jungen Geißlein. 
Nein. Aschenputtel, kennst du das?’ 
‘Assepoester …’
‘Gut. Einem reichen Manne, dem wurde seine 
Frau krank, und als ihr Ende herankam, 
rief sie ihr einziges Töchterlein zu sich und 
sprach: "Liebes Kind, bleib fromm und gut, so 
wird dir der liebe Gott immer beistehen, und 

ich will vom Himmel auf dich herabblicken, 
und will um dich sein ...”’

Sara moet er nog om lachen: ‘Fritz toonde 
ons zijn ziel en vertelde ons sprookjes voor 
het slapengaan. Assepoester sprak hij heel 
raar uit: Assepeutel. En dan moesten we 
iedere keer heel, heel hard lachen.

Wanneer Fritz terugkwam van verlof in 
Duitsland, had hij koekjes bij zich van thuis. 
En eieren met Pasen. Fritz Bangerth heette 
hij, hij was getrouwd en had kinderen van 
onze leeftijd. Hij was gewoon heel lief. Na 
de oorlog is hij als krijgsgevangene naar 
Engeland gevoerd. Hij schreef vandaaruit 
nog briefjes naar onze ouders. Hij voelde 
ons zo goed aan!’
‘Veel later, toen ik op terugreis was van Italië 
naar Nederland,’ zei Adi, ‘kwam ik langs zijn 
woonplaats in Duitsland, Mühlhausen in 
de Pfalz. Op goed geluk zijn we gaan kijken 
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of hij daar nog woonde. En jawel: de eerste 
man die ik daar in het dorpje zag wandelen, 
herkende ik! Ik noemde zijn naam en hij 
keek zo verbijsterd. Maar we zijn daar goed 
ontvangen. Hij was burgemeester, zijn vrouw 
bakte drie taarten. Volgens hem was ik de 
drukste van de twee zusjes. Later hebben 
hij en zijn vrouw ons een bezoek gebracht in 
Retranchement.’

‘In De Breydelhoeve woonde de familie 
Leenhouts. De Duitsers bij hen noemden 
ze het paardenvolk, omdat zij de paarden 
moesten verzorgen. 

Ik ging daar vaak alleen naartoe, en zong 
mee met de soldaten. Bij Leenhouts sliepen 
we bij kaarslicht in de kelder op stro, zonder 
ventilatie, onder een rek, de groten lagen er 
bovenop. Het stro prikte er doorheen, dat 
was vreselijk, we kregen het op onze ogen.’
Schuin tegenover hun huis bevonden zich 
Marokkanen in een lokaal. Volgens de zusjes 
waren ze gevangenen. Ze vonden de mannen 
met hun bizarre rode fez en hun lange witte 
gewaad wonderlijk. Ze zagen hen regelmatig 
bidden, allen op een rij, met hun rug naar 
hen toe, allemaal dezelfde kant op. Ze 
hadden nog nooit zoiets gezien. Geen mens 
wist wat daarna met die mensen gebeurd 
is. Ze waren ineens weg. Ze maakten deel 
uit van de 70.000 soldaten die Marokko 
als steun aan Frankrijk de oorlog in had 
gestuurd, iets wat te weinig geweten is.

Op het laatst konden de zusjes Van Dale ook 
niet meer naar school in Retranchement, 
die was bezet, ze kregen les in het Vrije 
Evangelische Kerkje. 
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‘Meester Hennekey was de hoofdmeester,’ 
zei Sara, ‘er was ook nog een juffrouw, maar 
ik weet niet meer hoe ze heette.’
‘Risseeuw,’ antwoordde ik, ‘Cornelia 
Risseeuw.’
Ze keek me verwonderd aan. 
‘Hun verhaal staat in mijn boek ‘Gaan jullie 
ons nu doodschieten?’. De meester verbleef 
bij haar om te schuilen.’

Dat ik de naam van de lerares kende in 
Cadzand van iemand die ik daarvoor nooit 
had ontmoet, liet haar fronsen. Hoe klein 
lijkt de wereld soms ook, hoe wonderlijk. 
Adi vertelde verder: ‘Op een nacht in oktober 
‘44 kwamen de Canadezen de kelder bij 
Leenhouts binnen. Daar zaten ook enkele 
Duitse soldaten. Ze gaven zich meteen over, 
ze waren gewoon blij dat het voorbij was. 
Naderhand dachten we: ze hadden ons uit 
wraak kunnen doodschieten, het bleef ons 
nog bij toen we in november vanaf de Wallen 
in Retranchement zagen hoe Walcheren 
werd gebombardeerd.’
Na de oorlog konden ze eten halen op school, 
en hun haar werd bespoten met DDT, ze 
moesten de handen voor hun gelaat houden 
en hun haar werd uitgespoten. Dat zag dan 
heel wit. 
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En met het veer ‘De Dordrecht’ voeren ze 
naar Vlissingen. Van daar tot Middelburg 
stond alles nog onder water. Moeder kocht 
een nieuwe mantel voor hen, in van die 
visgraten stof, een beetje grijs, een beetje 
Engels, ze kregen ook een mooie overgooier 
van een oom en tante uit Amerika. Een rode 
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en groene ribfluwelen overgooier. Dat had 
niemand. Zoals niemand daar een Duits 
soldaat had gekend die sprookjes vertelde en 
die vele jaren later in een dorp, ver van hen, 
burgemeester zou worden. Een sprookje op 
zich. 
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Roland Bergeys

Heldenvervolg  Twee zusjes

Niet in elk van mijn 
verhalen redt een lid van 
de Weerstand zijn dorp 
of geraken vijanden van 
elkaar verwikkeld in een 
man-tegen-man-gevecht, 
het gewone leven heeft 
ook zijn helden. Volgens 
de Grote van Dale is 
een held iemand die zijn 
angst overwint voor de 
goede zaak, een strijder 
die door moed uitblinkt, 
iemand die lichamelijk 
sterk is of sterk in kennis 
en vaardigheid. Soms 
overstijgt de figuur de 
daad, soms laat de daad 
de persoon zelf vervagen. 
Kan een held gaan lopen 
of zich overgeven? Ben 
je een lafaard als je geen 
held bent? 
Naar helden worden 
gebouwen, straten en 
pleinen vernoemd, hun 
daden worden te boek 
gesteld, verfilmd of 
naverteld. 

Vroeger kregen ze een standbeeld, nu hangen ze op een poster 
in je kamer; anonimiteit siert ook. Helden en heldinnen zijn 
overigens tijdloos. 

We reden van het veelbeproefde Zeeland naar mijn wortels in 
de Rupelstreek, waar de schouwen van de steenbakkerijen 
ooit bomen leken in een maanlandschap van klei. Boom 
stond bekend om zijn Sint-Pietersvieringen en om de hechte 
vriendschappen tussen harde werkers. De daar gestationeerde 
Duitsers dachten dat wasserij Moderna een badhuis was en 
stonden met hun handdoek aan de deur. 
‘Keine Seife,’ zei de eigenaar, hij waste kleren, dat bleek ook 
goed te zijn.
‘Machin kaput,’ snauwde hij toen ze er weer stonden, ze 
dropen af, het vergde moed. 
De vader van kunstschilder Rudi De Vos nam zijn herdershond 
mee in zijn camion; de Duitsers hebben hem nooit durven 
controleren. De Boomse zanger Bobbejaan Schoepen trad 
destijds op met Kees Brug. In de Ancienne Belgique zongen 
ze: ‘Een Duitse man dat wil ik niet, want Schweinefleisch dat 
lust ik niet’ op de melodie van ‘Mama, ik wil een man’. Een 
kwartier later zat Bobbejaan voor drie maanden vast. De 
tekst was echter goedgekeurd door de Deutsch-Vlämische 
Arbeitsgemeinschaft zodat ze hem moesten laten gaan.

Er zijn zoveel verhalen, en zoveel die nooit genoteerd zullen 
worden. Op Erfgoeddag sprak ik met Etienne Maes, Suzanne 
Coopman en Eugeen Verbruggen in Woonzorgcentrum 
Den Beuk in het kader van het thema Volkshelden uit de 
Rupelstreek, voor de provincie Antwerpen.

(Op de foto: Herman Peeters)
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De Zwarte Hand

'De Zwarte Hand' symboliseerde het Verzet. 
De oom van Etienne Maes was daar actief 
lid van, hij was een held. 

In de oorlog baatten zijn ouders een 
bierstekerij uit, eigenlijk ging het gewone 
leven een beetje zijn gang. ‘De Duitsers 
dronken nogal goed,’ vertelde Etienne, ‘veel 
last hadden we dus niet van de bezetter, 
maar op een dag werd mijn nonkel, Herman 
Peeters, lid van 'De Zwarte Hand'. Hij maakte 
deel uit van een gezin van elf kinderen, 
niemand wist dat hij pamfletjes verspreidde 
tegen de Duitsers. Hij werd verraden. 
De groepering bestond uit jongeren uit 
meerdere gemeenten van de Rupelstreek, 
twee knapen hadden in het café te hard 
staan snoeven over hun daden, het gevolg 
was desastreus. Ik was zes toen mijn nonkel 
in het begin van de oorlog werd geïnterneerd 
als politiek gevangene. Herman werd naar 
het Fort van Breendonk en daarna naar de 
Antwerpse Begijnenstraat gebracht. Daar 
kon de familie hem nog voedsel of kleren 
brengen, daarna werd hij afgevoerd naar 

het kamp van Wolfenbüttel. Twaalf dagen 
voor de bevrijding is hij daar gestorven aan 
een longontsteking. De jongens werden 
opgepakt, het feest werd overschaduwd 
door het gemis. Hij had zich onbaatzuchtig 
ingezet voor het vaderland.’ 

 Gered van deportatie

In een oorlog is de ene held, de andere 
gewoon ‘de andere’ of erger: de vijand, aan 
wie zelden heldendom wordt toegedicht. 
Helden kunnen ook hun daden relativeren 
of stilletjes in een groep mee genieten van de 
vieringen achteraf. Hun geluk bestaat eruit 
te zien dat zij die ze gered hebben, het goed 
stellen. Zo iemand was Suzanne Coopman. 
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Suzanne was tweeënnegentig. Ze vond de 
opvang in het tehuis waar ze verbleef perfect, 
heimwee naar haar vroegere woonplaats 
en huishouden drukte ze weg door haar 
aangeboren optimisme en de energie die ze 
nog steeds uitstraalde. Dat optimisme had 
haar ook geholpen toen ze nog een jong meisje 
was in de Tweede Wereldoorlog. Kamiel, 
haar twee jaar oudere broer werd ingelijfd bij 
de Civiele Bescherming in Walem, iedereen 
werd toen ongerust. Zolang hij in België was, 
had de familie nog contact met hem, eens 
het Belgisch leger op de vlucht was, werd dat 
contact verbroken. Vele landgenoten, die op 
de een of andere manier in Frankrijk waren 
terechtgekomen, waren al op de terugtocht. 
Ze werden onderweg gebombardeerd of 
gevangengenomen en de familie maakte 
zich nu grote zorgen om Kamiel. Ze vroegen 
overal rond, niemand wist waar hij was. 
Tot één van de teruggekeerde vluchtelingen 
Suzanne apart nam. 
‘Dat was de heer Latré,’ lachte ze, ‘hij was 
een Boomse politieman die als bijnaam ‘t 
Potloodje’ had. Ge kunt het u al voorstellen, 
hij schreef nogal graag boetes uit. Hij zei dat 
hij mijn broer met een valhelm op het hoofd 
tussen de krijgsgevangen soldaten op de pui 
had zien staan, aan het stadhuis.’
‘Welk stadhuis?’
De uitleg overviel haar. Ze keek rond. 
Niemand had ze gehoord.
‘Dat van Dendermonde.’ 

‘Het was een impuls,’ zei Suzanne, ‘meer moet 
ge u daar niet van voorstellen, ge doet zoiets 
zonder nadenken en niemand houdt u dan 
nog tegen. Ik ben thuis niet eens de toelating 
gaan vragen, ik sprong op de fiets, en reed er 
naartoe!’ Ze vertelde het opgewonden, ze zag 
het allemaal nog zo voor haar ogen gebeuren. 
Voor het stadhuis liepen Duitsers over en 
weer en het viel haar op dat de burgers, die 
in het gebouw moesten zijn, in een lange rij 
achter elkaar naar binnen gingen, tussen de 
aangehouden soldaten door. 
‘Ik dacht: ik volg die mensen maar. Op een 
bepaald moment zag Kamiel mij, hij oogde 
bang, maar toen ik zag dat het kon, maakte 
ik een teken en glipte hij ervantussen. Een 
bediende heeft ons naar de commissaris 
gebracht, die heeft ons geholpen, ik ben hem 
steeds heel dankbaar gebleven. We hebben 
van hem burgerkleren gekregen voor mijn 
broer, en ook een fiets. Wel een zonder zadel. 
We zijn er in ‘t geniep snel mee vertrokken, 
het zou een meer dan serieuze tocht worden 
met een rijwiel zonder zadel. We spraken 
amper met elkaar. Bij de bruggen was het 
gevaar het grootst, ze werden bewaakt door 
de Duitsers. Bij de brug van Dendermonde, 
die van Temse, de brug over het kanaal en 
die over de Rupel stond ons hart telkens stil. 
Tot onze grote opluchting hield niemand ons 
tegen, misschien omdat we met zijn tweeën 
waren. Dezelfde avond zijn de soldaten 
vanuit het station van Dendermonde naar 
een krijgsgevangenenkamp gedeporteerd, 
Kamiel was daar dus niet bij. Eens thuis, 
kwamen alle emoties los. Mijn broer is voor de 
veiligheid een paar weken binnengebleven. 
Wat telde, was dat mijn plan gelukt was. Een 
mens moet optimistisch zijn in het leven.’
De ogen van Suzanne blonken. 
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Een levende lont

Misschien was Antwerpenaar Robert 
Vekemans de grootste held in Boom, hij was 
alleszins de meest bekende, de ingenieur die 
op 3 september 1944 wist te voorkomen dat 
de gemeente Boom en Antwerpen beschoten 
zouden worden. De Britten wilden Boom 
langs de Rupelbrug binnenrijden, alleen 
die was ondermijnd en werd onder vuur 
gehouden door de bezetters. Vekemans 
kwam vanuit Antwerpen en leidde de 
Engelse tanks om langs de Weduwe Van 
Enschodtbrug. Die werd ook ontmijnd, en 
zo werd de Bevrijding bewerkstelligd zonder 
dat er slag werd geleverd.

Een beetje in de schaduw van dit alles, 
speelden de daden van Eugeen Verbruggen 
zich af. Eugeen was met de helm geboren, 
beweerde hijzelf en verduidelijkte dat 
het geluk meermaals aan zijn zijde had 
gestaan. Misschien heeft een held soms 
ook wat geluk nodig. Eugeen was een 
oude krijger met een scherpe blik, een dun 
snorretje en witgrijs haar dat achteraan was 
samengebonden in een staartje. Geboren in 
Hemiksem, toen zesentachtig jaar geleden. 
Om alle en tot ieders verbeelding sprekende 
heldendaden die hij verrichtte op te noemen, 
is hier de plaats te beperkt: Eugeen had 

bij de Bevrijding uit vuurgevechten tussen 
de Duitsers en de Geallieerden weten te 
ontsnappen en onderhandelde met een 
witte vlag in de hand met een hoge Duitse 
officier in Hemiksem over de overgave van 
zijn eenheid.

Hij ontmijnde bunkers en omliggende 
terreinen en redde achteraf Duitsgezinde 
burgers van lynchpartijen. De daad die hem 
het nauwst aan het hart lag, was die van bij 
de bevrijding van Schelle. Een verhaal van 
angst, zelfopoffering en moed. 
‘Het begon allemaal zo,’ zei Eugeen, ‘de dag 
van de Bevrijding was ik bij mijn verloofde 
in Schelle toen iemand kwam melden dat 
mijn vader was opgepakt op de Molenbrug, 
een stenen brug op de grens tussen Schelle 
en Hemiksem, aan de watermolen.

 
Ik haastte me er naartoe. Daar aangekomen, 
zag ik dat vader kasseien aan het uitbreken 
was op de rijweg. Ik stond perplex. Een Duitse 
officier bedreigde hem met een pistool. Drie 
soldaten rond de brug verdreven mensen 
uit hun huizen. Allerlei vragen joegen door 
me heen, ik begreep amper wat er aan de 
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hand was.
Of ik de plaats van vader mocht innemen, 
vroeg ik de officier. Hij keek me aan en stemde 
toe omdat ik goed Duits sprak, ik zou de 
bevelen snel begrijpen. Vader had in 14-18 
vier jaar de Slag om de IJzer meegemaakt en 
wist meteen wat er ging gebeuren. De angst 
in zijn ogen was onbeschrijflijk. 
Er was geen andere keuze. De Duitsers 
stuurden hem weg, hij moest recht naar 
huis, anders zouden ze hem doodgeschoten 
hebben. Ik was jong, ik had kracht, ik heb 
die kuil verder uitgegraven, het zijn dingen 
die een mens nooit vergeet. Het ging ook 
allemaal zo vlug. Toen de put was gegraven, 
vroeg ik of ik ook naar huis mocht. In de 
plaats daarvan kreeg ik een pistool op 
mijn borst gericht terwijl de soldaten 
rechthoekige, gele doosjes in de kuil legden 
die onderling verbonden waren met een 
buisje. Een centrale, lange, dunne draad 
leidde naar een apparaat aan mijn pols 
en duim. De buisjes bevatten springstof, 
ik was een levende lont! Ze maakten de 
kuil dicht. Bij het begin van de brug stond 
een muur van drie meter die vooruitstak 
op de baan. Daar moest ik achter gaan 
staan, men kon me niet zien. Het was de 
bedoeling dat de eerste tank die er overheen 
reed, de lucht in zou vliegen, ik stond daar 
hooguit een meter of vijf vandaan. Wat dan 
door u heen gaat …! Een paar tellen later 
kwam vanuit Hemiksem een bestelwagen 
aanrijden met de drie soldaten die eerder 
mensen uit hun huizen verdreven. Ze 
waren nerveus, sprongen uit de wagen en 
zeiden tegen de officier dat het geallieerde 
leger al voorbij was getrokken, langs de 
Boomsesteenweg. Dat was mijn geluk. Die 

mannen ontkoppelden de lont, braken de 
kuil weer open en haalden de springstof 
eruit. Ik zag hoe ze alles demonteerden. Ze 
lieten me vrij en vertrokken samen met hun 
officier halsoverkop richting Hemiksem. Ik 
keek ze na. Ademloos. 
Nadien sloot ik me aan bij het Verzet en heb 
ik Schelle helpen bevrijden. 

Op het terrein stonden twee bunkers. Toen 
ik één van die gewelven binnenkroop, zag 
ik een stukje draad uit het zand steken. 
Ik had onmiddellijk door welk soort draad 
het was. De bunkers zaten vol springstof! 
Ik ontkoppelde heel voorzichtig alle 
ontstekingen, sinds kort wist ik immers 
hoe dat moest. Bang was ik niet echt, de 
angst leefde eerder onbewust, achteraf ging 
mijn hart heus tekeer. Wanneer ik eraan 
terugdenk, voel ik de emotie nog steeds. 
Ik heb die dagen meerdere mensen van de 
dood gered. Een echte, officiële erkenning 
is er evenwel nooit gekomen, maar al mijn 
kinderen kennen dit verhaal, ik ben al fier 
dat ik de medailles van mijn vader kan 
koesteren, held zonder glorie noem ik me 
weleens.’
Mensen die achteraf zonder poeha over hun 
daden vertellen, verdienen alle eer, oorlogen 
koesteren hun geheimen als schaduwen 
naast graven, helden buigen het hoofd vol 
herinneringen.

• Foto’s: Geschiedkundige Kring ten Boome
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Brief naar Stalag
Maria Luyten

Een verhaal over een 
brief. Over de oorlog 
door de ogen van een 
kind. Over verlies en 
hereniging. Over dingen 
een plaats geven, 
ondanks alles.

Stammlager of Basiskamp Stalag XVIIb werd opgericht op 
26 oktober 1939 en lag nabij het dorp Gneixendorf, zo’n 
zes kilometer van Krems an der Donau, op ongeveer 1.100 
km en meer dan tien uur rijden van Edegem, waar Maria 
Luyten woonde. Maria, of in één adem Maria van Gusta 
van ‘t Coppéke en van Pier van Nelleke, is geboren op 28 
juli 1930. Ze had toen nooit kunnen vermoeden dat haar 
vader zou worden gedeporteerd naar een van de grootste 
krijgsgevangenenkampen van het Derde Rijk. Een vreselijk 
gebeuren, toch kan Maria er vlot over praten, misschien 
ook omdat het uiteindelijk, de omstandigheden in acht 
genomen, nog goed afgelopen is. Elke avond geniet ze van 
haar maaltijd in de Mortselse taverne De Vlegel, die haar 
zoon jaren geleden heeft geopend. 
‘Nu woont hij op Tenerife, hij houdt van reizen. Mensen 
geven dingen aan elkaar door. Ik kreeg van mijn ouders elk 
een part: van vader mijn schouder, van moeder mijn hart. 
Zo zeggen ze dat hier, toch? Alleen, de oorlog kan veel in u 
doen veranderen. Ook in Edegem. Ik was een kind, maar ik 
keek goed om me heen.

Flor, mijn vader, wist dat hij zou opgeroepen worden. Voor 
de mobilisatie kregen de dienstplichtigen al een uniform 
dat ze mee naar huis moesten nemen. Hij kwam eerst elke 
dag naar huis, we waren er bijna aan gewend geraakt, tot 
politieman Charel Verhulst - Charel de garde - zijn bel luid 
in de straten liet schellen en alle mannen opriep zich naar 
de kazerne te begeven. Charel wist waarover hij het had, hij 
woonde in het gemeentehuis, de bron van alle informatie. 
Vader was er helemaal niet op gebrand te vertrekken, maar 
hij kon niet anders. Hij haastte zich naar zijn eenheid op 
de Antwerpse Paardenmarkt, juist op 10 mei was dat, de 
dag dat hij en moeder tien jaar getrouwd waren. We konden 
niet vermoeden dat we hem voor lange tijd niet meer zouden 
zien. En toen de Duitsers daarna binnentrokken, hadden 
we er eigenlijk geen idee van wat er gebeurde, stel u voor 
dat mijn broertje vroeg: “Is Hitler erbij?” We waren kind, we 
waren naïef, gelukkig maar.

Vader was amper tot in Gentbrugge geraakt met de fiets, 
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waar hij meteen krijgsgevangen werd 
genomen. Hij werd met een boot naar Linz 
an der Donau vervoerd.

 
Hij kwam terecht in Stalag 17b van waar 
men hem liet werken in een luciferfabriek. 
We schreven hem postkaarten. Geen ervan 
werd beantwoord, het maakte ons zeer 
ongerust.’
Even staart ze voor zich uit, waarna ze een 
brief uit haar handtas haalt en die op tafel 
legt, samen met een foto. 

‘Ik was tien jaar,’ mijmert ze, ‘toen schreef 
ik deze nieuwjaarsbrief naar vader:

Gelukkig nieuwjaar!

Zeer lieve vader, al beeft schier de halve 
wereld om de vreselijke oorlogsgruwelen, 
toch staat uw dochtertje hier kalm en blij om 
u een zalig nieuwjaar te wensen. 

Ik weet dat er tegenwoordig veel geleden 
wordt, hiér beweent men een duurbaar 
slachtoffer van den wreden oorlog, dààr lijdt 
men honger, en bijna alle grote mensen zien 
met stijgenden angst de komende dagen 
tegemoet. Maar ik ben gerust omdat ik een 
lieve moeder en een besten vader heb, die 
voor mij zorgen dag aan dag. 

Ik wil de kommer die soms op uw wezen ligt 
verdrijven door mijn liefde en dankbaarheid. 
Alle dagen wil ik voor u bidden om zegen 
en vreugde en opdat weldra een spoedigen 
blijvende thuiskomst zou verblijven.

Uw minnend dochtertje Maria.

Hij heeft de brief blijkbaar ontvangen op 1 
februari 1941. Ik weet niet wat er door hem 
heen is gegaan, toen hij hem in handen kreeg. 
We baden elke dag dat hij naar huis zou 
komen. Ik had in de woonkamer een groot 
bord opgehangen en daarop geschreven: 
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WELKOM THUIS, LIEF VADERTJE!

En toen, op een dag, werd op het rolluik 
geklopt. We schrokken. Eigenlijk dachten 
we aan alles, behalve aan dat wat we daarna 
zagen: vader stond voor de deur. Hij was 
kaalgeschoren, niet vermagerd en vertelde 
dat men hem niet had geslagen. We vonden 
geen woorden, het hoeft ook niet gezegd 
dat de emotie onbeschrijfelijk was. Hij zou 
zich vrij snel in het burgerleven integreren 
waarna hij bij Gevaert ging werken. Na het 
werk kaartte hij in het café, met de winst 
die hij vergaarde, kocht hij rozijnenbrood, 
we hebben nooit honger geleden. 

Tijdens het bombardement op Mortsel zat ik 
op school in de Patronaatstraat, er was geen 
alarm geslagen, maar de inhoudsmaten 
vielen van de muren. Moeder verbood ons 
de dagen daarna om naar de dorpskern te 
trekken en de schade met eigen ogen vast te 
stellen. We beseften niet direct waarom het 

niet mocht, ze had wel gelijk. 

Later, toen de Duitsers V2’s begonnen 
af te vuren, haalden we de kelder leeg en 
schilderden hem. We sliepen erin, veel zou 
het misschien niet geholpen hebben, het 
gaf toch een veiliger gevoel. Mensen uit de 
buurt kwamen ook bij ons slapen. Er werd 
gepraat. Gehuild. Gelachen. Gespeculeerd. 
Naar het einde van de oorlog toe werd 
ons als kind ook vele dingen duidelijk. Zo 
had ‘Charel van de Koperen’ onderduikers 
onderdak verleend. Collaborateurs of 
vermeende ‘zwarten’ werden dan weer 
kaalgeschoren en beschimpt, hun meubilair 
werd stukgeslagen of verbrand. Bij de 
Bevrijding heb ik Churchill op de Antwerpse 
Meir zien aankomen in een jeep, er was een 
massa volk voor opgedaagd. Die juichende, 
joelende mensen zijn ook het laatste wat ik 
me van de oorlog kan herinneren. En dan 
was het over. Al is het voor sommigen nooit 
overgegaan.’ 
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Gudula Pauwels

‘De oorlog op ‘t 
platteland was anders,’ 
zei mijn moeder altijd.
‘Hoe anders?’
‘Gewoon, anders.’
Zo vond ze ook de 
oorlog in Nederland, 
Frankrijk, Italië en 
Engeland anders. Wat 
dat inhield, hebben 
we nooit vernomen. 
Het gaf me telkens een 
ongemakkelijk gevoel, 
nochtans, ze sprak uit 
ervaring, maar ze hield 
de lippen stijf op elkaar. 
Later daarover meer.

Sint-Niklaas, mei 1940. Zoals zovele gezinnen, voelde de 
familie Pauwels de oorlogsdreiging almaar groter worden. 
De familieleden baden dagelijks opdat er zich andere 
wendingen zouden aandienen. De kleine Gudula had daar 
alsnog geen aandacht voor, ze speelde op het erf zoals zovele 
kinderen deden, geconcentreerd op haar hoepel en op het 
stokje dat die aan het draaien hield. Haar tongetje dirigeerde 
de bewegingen mee. Tot ze het geronk hoorde en opkeek 
Ze staarde met open mond naar de talloze vliegtuigen die 
overvlogen. Toestellen met hakenkruisen op de staart. Ze kon 
het niet geloven, de verrassing was compleet. Ze was daar 
niet alleen in. In het Brabantse Ternat vertelde Antoinette 
ons dat ze met de klas naar overvliegende Duitsers keek en 
dat de meester zei: ‘Ce sont des avions de sport … Welke 
sport, hoe sport, waar sport? Eender wat! Enkele tellen later 
moesten ze halsoverkop schuilen. Kinderen waren geen 
uilen.

Gudula was dat evenmin, ze was een evenwichtig, snugger 
meisje en haar oorlog kon men er een noemen die doorweven 
werd van verwondering, angst, pril geluk en liefde voor dieren. 
Ze vertelde het ons allemaal in haar gezellig appartement in 
Sint-Niklaas tijdens de laatste virusvrije zomer.

‘Ik was jong,’ zei ze, ‘dan bekijk je de dingen een beetje 
anders.’

Het bruusk opdagen van de vijand had iedereen thuis 
onthutst, vooral haar tante Eldie blijkbaar die in paniek bij 
hen kwam binnenlopen: ‘De Duitsers! De Duitsers gaan de 
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Velle beschieten! We moeten grootmoeder en 
tante in veiligheid brengen. En we moeten 
de vluchtelingen helpen met kruiwagens en 
fietsen, snel!’
Er werd ook snel tot daden overgegaan. De 
familie sloeg in een leegstaand pand fruit 
en stro op. Vluchtelingen konden daar op 
slapen, kinderen gaven ze binnenshuis 
onderdak. Langs de grote banen werden 
in ijltempo loopgraven en schuilkelders 
gemaakt. ’s Avonds werden de lichten 
gedoofd en toezichters hielden plunderaars 
weg, alles was goed georganiseerd. Ze keek 
door het venster in haar kamer, ze kon er 
nog niet bij van wat ze zag: lange rijen Duitse 
soldaten. En Belgische soldaten moesten 
met hen mee stappen.
Plots, alsof hij had gewacht tot Gudula het 
zou zien, ontsnapte iemand uit de rij, het 
was de broer van een priester, merkte ze, 
die nog niet zo lang geleden bij hen was 
langs geweest.

Ze riep haar vader erbij: ‘Vader, zie, hij 
kruipt door grachten en de velden, hij komt 
recht op ons af.’ 
‘We zullen hem burgerkledij geven, Gudula. 
Daarna kan hij naar Rupelmonde fietsen, 
hij woont daar.’
Alle gebeurtenissen die zich toen snel na 
elkaar opstapelden, schrokken Gudula wel 
een beetje af, maar het mag gezegd dat ze 
al vlug van de Duitse liederen was gaan 
houden, ze waren ook imposant en ze was 

nog een kind, muziek kon zo mooi zijn. Wie 
kon, vluchtte echter, al was het om de familie 
te helpen. Haar broer wilde dat ook doen, 
hij moest haar dat wel duidelijk maken.

‘Gudula, luister, ik vertrek naar Frankrijk, 
naar Mauvezin, in het zuiden.’
‘Waarom?’
‘Daar kan ik landbouwers helpen. Ik ken de 
stiel.’
‘Als het dan moet …’

Zo moest het ongeveer gegaan zijn. Gudula 
keek ons even fronsend aan, legde ons 
enkele foto’s en tekstjes voor en bladerde 
in de brochure met foto’s die voormalig 
stadsarchivaris, Piet Van Bouchaute, over 
haar oorlogsleven had samengesteld. We 
mochten haar vragen welke we wilden 
gebruiken, haar toegewijde neef Michiel 
De Boom zou scans bezorgen. De vertelling 
in twee delen op Eclips-televisie zou in 
dialoogvorm worden geschreven met wat 
zij ons uitvoerig vertelde en met de duiding 
uit de brochure als leidraad, tevens basis 
van dit verhaal. Een wolk schoof weg van de 
zon, waarna ze met haar hand een afdakje 
maakte boven haar ogen. Een streep 
schaduw viel over haar gezicht, het hielp 
haar om ons voorkomen beter in te schatten 
en ze murmelde: ‘Het is goed.’ 
Het stelde ons gerust. 

Gudula geraakte over het afscheid van 
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haar broer heen, maar in Sint-Niklaas 
vielen bommen op de Molendreef en de 
Gasmeterstraat. Ze maakten tachtig doden 
en vijftig gewonden, op de markt werden acht 
mensen geveld. Kinderen van slachtoffers 
konden naar vakantiekolonies, de stad 
bood naar beste vermogen werk aan door 
herstelwerkzaamheden uit te laten voeren, 
een aantal jongens zocht werk in Duitsland.

 
Gudula’s broers Miel en Ward hadden werk 
genoeg op de boerderij. 

Hun twee schitterende paarden vond 
iedereen even geweldig, het waren momenten 
om te koesteren. Het voedsel werd schaars 
en kinderen uit het klooster en de school 
kwamen bij meerdere gezinnen terecht voor 
een middagmaal. Gudula lachte breed toen 
het beeld haar weer voor ogen kwam: ‘Zo 
belandde Jef van Ranst uit Hingene bij ons 
thuis. Mijn vader was imker. Jef (rechts 
op de foto) wilde absoluut, nu, nu, nu de 
bijenkasten zien. Hij haastte zich ernaartoe, 
al even gauw vielen de bijen hem aan. Hij 
vluchtte naar de waterpomp die wat verder 
stond en liet het water gul over zijn hoofd 
stromen.’

De andere kinderen snelden ter hulp en 
pompten mee om de beestjes uit zijn haar 
te verwijderen.
‘O, maar kijk eens …’
‘Jef heeft een kale plek op z’n hoofd.’
‘Zoals de paters …’
Ze kwamen niet bij, het leek erop dat Jef voor 
priester studeerde. Op een bepaalde manier 
voelden ze het leven nog als onbezorgd aan. 
In 1942 moest het meisje echter naar de 
kostschool in Vrasene, alles werd anders.

Al vanaf de eerste nachten vlogen 
bommenwerpers over, richting Duitsland. Na 
een paar weken klonk ’s nachts belgerinkel, 
iedereen moest naar beneden komen. In de 
verte laaide een vuurzee. De zuster zei de 
volgende ochtend dat men het het station 
van Mechelen had gebombardeerd. Het 
gevaar zou snel groter kunnen worden. ‘Ga 
naar huis, meisjes!’
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Nadien ging Gudula toch terug naar school, 
het kon ook niet anders. Twee zussen uit 
Mortsel, die het te gevaarlijk leven vonden in 
het Antwerpse, kwamen met een vriendin. 
Maria Malschaert, onderaan rechts op de 
foto. Haar Joodse ouders waren naar Congo 
gevlucht, haar grootmoeder was met haar 
achtergebleven in Antwerpen; ze vond de 
situatie te gevaarlijk.

Mensen moesten elkaar helpen, zeker in die 
vreselijke tijden. Het nam niet weg dat het 
verblijf van Maria de non behoorlijk ongerust 
maakte: ‘Ze wordt uw tafelgenote, Gudula,’ 
zei ze, ‘maar we vertellen niemand wie ze 
echt is en waarom ze hier is gekomen.’
‘Waarom niet?’
‘Omdat het herbergen van Joden slecht kan 
aflopen, voor medeleerlingen, voor ons, voor 
haar.’ Op een dag vernam het meisje dat 
haar moeder zwaar ziek was en dat ze zelf 
ook naar Congo kon vluchten. Zo verdween 
ze uit hun leven. Mensen komen en gaan in 
een oorlog, Gudula had het vlug door. 

En toch: haar plechtige communie zou een 
van de mooiste dagen van haar leven worden. 
Zus Liza rolde de vlechten van Gudula met 
een staafje kundig tot pijpenkrullen. Meisjes 
onder elkaar.

Haar broer Fons en moeder kwamen naar 
Vrasene in een koets die door paard Vos 
werd getrokken, een grote verassing stond 
in de woonkamer. 
‘Een piano!’

Gudula volgde les op school, onmiddellijk 
speelde ze enthousiast ‘De Blauwe Donau’. 
De vele foto’s toonden ons niet alleen dat 
de familie niet arm was, ook dat ze heel wat 
mensen hielp. 
Het beeld van Vos, het prachtige paard dat 
haar koets zo trots had getrokken, raakte 
maar niet uit haar hoofd. Wat een dag was 
het toch geweest ...! Wanneer Gudula weer 
van school kwam, vroeg ze ogenblikkelijk 
hoe het met het paard ging. Ze moest de 
vraag een, twee keer herhalen tot er een 
stilte viel.
‘En …?’
Ze pruilde, eigenlijk voelde ze het antwoord 
al komen: ‘Ze zijn hem komen halen.’ 
Mensen die twee paarden bezaten, moesten 
er één afstaan aan de bezetter. En zie, 
misschien hield Gudula Pauwels eerst 
van hun liederen, vanaf die dag waren de 
Duitsers voor haar Moffen.

Mof, scheldwoord op retour uit een niet zo 
ver verleden, ze sprak het ook uit met enige 
reserve. 
Even terzijde, zoals Johanna Hartenberg 
uit Hilversum dat op haar zevende deed, 
het meisje mocht het woord van haar vader 
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niet uitspreken, en toen ze er een van bont 
kreeg voor de Kerst, riep ze: ‘Oooh, wat een 
schattig, harig Duitsertje!’ 

Dagelijks kwamen mensen bij de familie 
bedelen om aardappelen of groenten. En 
kinderen om boterhammen. Moeder zorgde 
voor verse groenten uit de tuin. Het was 
schrijnend, de hulp die zij gaven, kwam 
recht uit het hart.

 

In de herfst konden ze een varken slachten. 
Vlees was duur. Tussen Nieuwkerken en 
Vrasene lag een smokkelroute. De familie 
Spaenhoven, kennissen voor wie de familie 
Pauwels ook werkte, was inventief: ze 
kochten vijftig kilo graan in de polder, de 
vader, de zoon en drie dochters haalden met 
de fiets elk tien kilo op die in Vrasene werden 
gemalen. Moeder bakte er broden van. En zo 
kwam Mien Spaenhoven in augustus brood 
halen. Terwijl moeder nog aan het bakken 
was, keek ze met Gudula door het venster. 
Lang zou dit niet duren.

‘Mien, pas op!’
Overal klonken oorverdovende knallen. 
‘Zoek dekking!’
In een eerste impuls kroop ze onder de tafel.
‘Nee, kom, naar beneden!’
‘Waarom?’
‘Doe wat ik zeg!’

Ze bleven onthutst schuilen in de kelder 
tot Gudula alle moed bij elkaar raapte en 
naar buiten durfde te lopen. Er volgden nog 
twee knallen, scherven vlogen in het rond. 
Ze klampte zich vast aan een deurlijst, 
een waaier van zand hing voor haar in de 
lucht die langzaam oploste. De laatste bom 
was amper zestien meter verder gevallen. 
Haar broer stond voor het vallen van de 
bommen in zijn tuin, maar was op tijd naar 
binnengelopen. Haar tante Mie stond aan 
de pomp, haar oren, neus, mond en ogen 
zaten vol zand, gelukkig was ze ongedeerd.

‘De kapel van Sint-Amelberga ligt in puin, 
maar het heiligenbeeld is ongeschonden,’ 
zei Gudula tegen Mien Spaenhoven. Haar 
vriendin antwoordde niet, ze was zo van 
de kaart dat ze geen woord over de lippen 
kreeg. Aan de andere kant was eveneens 
een bom gevallen, een hoek van het huis 
van Victor Van Walle was weggeblazen. 
Alice Van Walle was naar buiten gerend en 
in een beerput gesprongen. Gudula repte 
zich naar haar toe en hielp haar eruit. 
Alles ging zo vlug! Het varkenskot lag ook 
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in puin. Achtentwintig bomkraters telde ze, 
in de bomen hingen aan stukken gereten 
schapen. Haar bange gedachten gingen 
meteen naar de schaapsherder.

‘Bernard … Bernard! Laat er nu niets zijn 
met hem …?!’ 

Elke gedachte baarde een kreet, elke kreet 
was een vraagteken. 
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De schaapsherder was 
na de bominslag bedekt 
met zand en moest zich 
al uitkrabbend bevrijden. 
De dagen erna grepen de 
bezetters de tragedie aan 
om erover te schertsen: 
‘Kijk eens aan, dat is het 
werk van jullie vrienden.’ 
Mensen lieten zich niet 
zomaar ompraten. 
‘Nee, die vlieger was 
in nood, hij heeft zijn 
bommen moeten lossen,’ 
beweerden sommigen.

Gudula geloofde ook dat niet. Toen ze het ons vertelde aan 
tafel, was ze nog steeds overtuigd van haar visie over het 
gebeurde. Ze illustreerde haar stelling met een wijds gebaar: 
‘Niemand maakt mij dat wijs: een geloste vlieger komt niet 
terug om daarna twee andere bommen te droppen. De eerste 
bommen waren bedoeld voor de hal van het vliegplein, de 
twee andere voor de in- en uitgang ervan. Al was het op 
dat moment nauwelijks in te schatten, ieder was bezig met 
zichzelf en met de oorlog die vanaf dat moment volledig 
aanwezig was. De bom was hoe dan bedoeld voor het vliegveld 
verderop.’ 

Vrienden en kennissen hielpen puin ruimen, dan gebeurde 
iets dat haar hele leven is bijgebleven.

‘Suc ...! Suc …?’
 De tranen welden op bij wat ze zag. Suc, het enige resterende 
trekpaard van de familie, was in een gevulde put gesukkeld. 
Hoe meer het bewoog, hoe dieper het zakte. 
‘Kom toch helpen!’
Buren en vrienden probeerden met man en macht de grond 
onder de merrie weg te halen; ze bleef zakken. Ze moesten 
andere paarden uit de buurt gaan halen die haar er wel 
uittrokken; ze bleek geradbraakt.
Zij die ons zoveel geholpen heeft met heel haar kracht, 
moet nu zelf geholpen worden, ging het door Gudula; haar 
aangeboren optimisme kreeg een knauw bij het zicht van 
zoveel dierenleed. 

Gelukkig kwam er bij hen veel jong volk over de vloer, dat 
bracht een beetje vreugde in die moeilijke tijden.
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Elk jaar was er een telling van dieren en 
gewassen, soms kwamen de Duitsers zelf 
op controle. Zussen Margriet en Maria 
fietsten naar het veld aan de Heikapel. 
Hun honden stoeiden om hen heen. Op de 
terugrit bleven ze naar de paardenstoeterij 
kijken. Twee Duitsers spraken hen aan, 
de honden schrokken en renden weg. De 
zussen verstonden niet wat de soldaten 
zeiden en fietsten bang weg. Vanuit haar 
venster volgde Gudula het gebeuren en zag 
de Duitsers praten met Victor Van Walle. 
Even later stond Margriet in een zucht 
boven naast haar.

‘Ziet ge ze, Gudula? Komen ze?!’
‘Sjjt, kijk.’
‘Wat?’
‘Daar!’
Ze wees. Een van de soldaten stelde Van 
Walle vragen.  
‘Herr Van Walle, wo sind die zwei Spionne?’
‘Was sagen Sie?’
‘Die Mädchen mit ihre Fahrrat.’
‘Oh, mit die weisse bloese …? Rijd maar die 
richting uit, mannen.’
‘Hij stuurde hen de andere kant uit ...’ 

Creatief denken heeft vele mensen gered in 
die tijden. Ook met kleding probeerde de 
familie creatief te zijn. In de winter droegen 
ze galochen, overtrekkers over de schoenen. 
En houten blokken werden gevuld met 
papier of hooi. In de winter was dat tegen de 
koude, in de zomer tegen zweetvoeten.

Een van de akkers was een bietenveld met 
ruim uitzicht over de streek. Ze zagen van 
ver geallieerde vliegtuigen naar Duitsland 
vliegen. Eerst zagen ze een stip, die al gauw 
twee stippen werden, tot de hele hemel 
zwart zag. Ze maakten er een sport van de 
toestellen proberen te tellen. Ze wisten dat 
ze gingen bombarderen, ze voelden aan dat 
de bommen niet voor hen zouden zijn.

Schaatsen bood verstrooiing. Soms fietsten 
ze daarvoor naar Tielrode. Op een dag 
kwam een Engelse parachutist neer in een 
veld, tussen De Cauwertraat en Eigenlo. Hij 
werd ontzet door de Witte Brigade. Meerdere 
mensen bemachtigden een lap stof van zijn 
parachute van wit-zilver nylon.

.

‘Vader, mijn zussen maken er elk een 
regenjas van. En van de overschotten 
werkschorten.’ 
‘Nee nee, tijdens de oorlog zijt ge er niks 
mee, het is te opvallend.’
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Vader was erop tegen, je wist nooit wat 
er kon gebeuren mocht iemand zijn oog 
erop vallen. Thuis luisterden de familie en 
vrienden naar Radio België. Gudula stond 
dan op de uitkijk. Wanneer er Duitsgezinden 
het erf opkwamen, ging de post uit. 

De Duitsers waren zich al aan het 
terugtrekken toen Gudula, haar neef Gaston 
en zus Maria groenten en fruit wilden 
afleveren in de stad. Ze zouden de kar 
zelf trekken, een paard zou men in beslag 
nemen. Ze konden het viaduct niet op en 
kwamen tot in de Lodewijk De Meesterstraat 
waar eensklaps twee soldaten voor hun 
neus stonden. 
‘Sie können nicht weiter. Woher kommen Sie?!’
‘Van thuis, we …’
Ze stonden perplex. Slechts na veel gepalaver 
kregen ze een vrijgeleide en mochten ze hun 
vracht achterlaten in het ziekenhuis. Op de 
terugweg hoorden ze schoten, ze sprongen 
in een gracht om te schuilen. Gudula dacht 
aanvankelijk dat ze geraakt was, haar pijn 
was het gevolg van de kneuzingen die ze 
tijdens de val had opgelopen. Een SS'er had 
op andere burgers gevuurd, denkelijk wisten 
zij niet over het nieuwe uitgaansverbod. 

Alles werd nog schrijnender nadat de Duitsers 
de polders onder water zetten. 

Er werd geplunderd in de Ster1, op Duitsers 
geschoten, ook op hun paarden zodat ze 
zonder vervoer zaten. De dode dieren zouden 
rotten tot in de winter van 1945.

Zijzelf stonden op het plein, Frans Andries, 
de oudste van Gudula’s groepje riep ‘Zwiert 
met uw zakdoek, dan geven we een teken 
dat we ons overgeven!’
Ze spurtten naar de kant van het vliegplein, 
slopen langs een gebouw waar misschien 
nog Duitsers in zaten, tot aan een opening 
in de afspanning en dan tot thuis. Oorlog is 
alleen maar dood en vernieling, joeg het door 
Gudula heen, mensen, dieren en gebouwen 
worden opgeofferd aan machtswellust.

Sint-Niklaas werd bevrijd op 9 september 
1944. De massa juichte Britse tanks en 
soldaten toe op de Markt. Op het moment 
dat twee SS'ers uit de Ciperagekelder 
werden gehaald, veranderde de stemming 
abrupt. Vrouwen die met ‘den Duits’ hadden 
gelopen, werden publiekelijk kaalgeschoren 
en er werd gescholden op al dan niet 
vermeende collaborateurs op een manier die 
vele anderen dan weer stoorde. Iemand riep: 
‘Nu haalt het werkvolk zijn bazen op die hen 
heel de oorlog eten hebben gegeven!’
Kanonschoten joegen iedereen uiteen, tanks 
trokken naar de vuurhaarden aan de Grote 
Baan. 
1 Vandaag een recreatiedomein in Sint-Niklaas

https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/18-6.png
https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/18-7.jpg


TWIST eMagazine - 78 -

vervolg  Gudula's oorlog 2
‘God, Gudula, ginds: …’ 
‘Engelsen …’
‘Ze nemen Duitsers gevangen.’ 
Een van hen vluchtte, werd beschoten en 
liep verder als een brandende toorts. Een 
burger die hem ter hulp wilde komen, werd 
ook door kogels geveld. De beelden kerfden 
zich op haar netvlies.

Na dit alles werd de zomervakantie met 
enkele weken verlengd en ging Gudula terug 
naar Vrasene.

In de muziekzaal kon ze voor het eerst 
‘de Brabançonne’ opvoeren tijdens de 
schoolviering. De vrouw van een notabele, 
die ten onrechte werd gearresteerd wegens 
collaboratie, viel erbij in zwijm.

Van een Canadees kreeg ze een hoefijzertje, 
als souvenir van de bevrijders. De oorlog was 
echter nog niet voorbij. Er waren geruchten 
over bommen die vielen, Gudula en haar 
vriendinnen hechtten er weinig belang aan. 

Ze kwamen van Nieuwkerken toen ze 
eensklaps een vliegtuig zagen. 
‘Die gaat landen!’
De ontploffing joeg hen naar huis. Ze hadden 
de eerste V1 op het Waasland zien inslaan.
‘Ge kunt de V1’s zien overvliegen. Ge hoort 
aan de motor hoe ver ze nog vliegen. Stopt 
hij, dan valt hij.’

Op een dag deed Jef Robyn een voorstel: 
‘Er is een mooie film te zien in de Scala. 
Sonja Henny speelt erin mee, ge weet wel: 
die jonge actrice, de schaatsster. Dat is iets 
voor u, hè ?!’
‘O ja. Graag.’
Het zou haar eerste cinemabezoek worden.
Tien personen zaten in de zaal. Na tien 
minuten joeg een geluid echter de schrik 
door Gudula’s lijf: ‘Hoor Jef, een bom!’
‘Och, dat zal wel niet.’
Daarop loeiden de sirenes en Jef duwde haar 
naar buiten, ze had niet eens een glimp op 
kunnen vangen van Sonja Henny.

Wanneer ze thuis een V1 hoorden aankomen, 
doken ze in de kelder. En wanneer ze 
toch in de slaapkamer sliepen, hield zus 
Margriet de wacht. Bij het minste geronk 
sprong Gudula uit bed om te zien waarheen 
de raket vloog. In oktober ‘44 waren de 
bombardementen het hevigst. Op een dag 
wilden twee geestelijken de beschietingen 
van V1’s volgen vanaf hun erf. Tot een raket 
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op hen afvloog. Gudula en haar pa spurtten 
naar de kelder, de pastoors sprongen in het 
droge deel van de mestput.
 
Vijf seconden tikten weg, vier, drie, twee, 
één … Er gebeurde niets. Tof, niet op hun 
erf. Het springtuig zweefde tot in de stad 
waar het vele slachtoffers zou maken. De 
geestelijken hadden genoeg spektakel gezien 
en maakten zich weg. Nadien was iedereen 
doodsbang. Tot 8 mei 1945, Duitsland 
capituleerde en in september ging Gudula 
terug naar school.

Ze leerde er volksdansen, zong, en speelde 
piano zoals voorheen. En vooral: geluk kreeg 
opnieuw een plaats in haar hart. De oorlog 
was voorbij.

Gudula Pauwels keek ons lang aan, leidde 
ons dan met een handgebaar uit en lachte: 
‘Het is te hopen dat ge er iets schoon van 
maakt.’

Waarvan akte. 

Foto Grote Markt Sint-Niklaas: stadsarchief

Wie meer wil weten over Gudula's leven kan 
een uitgebreide brochure bekomen, verzorgd 
door Piet Van Bouchaute, verkrijgbaar bij de 
stad Sint-Niklaas.

STADSARCHIEF SINT-NIKLAAS
Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas

Mail: archief@sint-niklaas.be

vervolg  Gudula's oorlog 2
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Nachtmerries in fragmenten
Jeanine Gijsels

Een droom is een 
opeenvolging van 
beelden, gedachten 
en gevoelens die zich 
voordoen gedurende 
bepaalde fasen van de 
slaap. Een nachtmerrie 
is een intense droom 
die een sterke reactie 
oproept van wanhoop, 
bezorgdheid of afkeer. 
De Gentse Jeanine 
Gijsels was zeven jaar 
toen de oorlog uitbrak. 
De indrukken die ze 
opdeed, herleidden zich 
voornamelijk tot visuele 
flarden. Bijna tachtig 
jaar later zag ze ze nog 
duidelijk voor haar ogen 
als nachtmerries in 
fragmenten die elkaar 
verjoegen.
De beelden van toen 
spreken, haar woorden 
raken diep. 
Nog steeds.

‘Het is oorlog! 
Ik ben zeven. En iedereen: mijn oudere broer en mijn twee 
jongere broers en zussen - de jongste is vier weken - de 
ouders van mama, haar ene broer met vrouw en kinderen, 
haar jongste broer en ik, we moeten vluchten! 
We vertrekken naar de boer bij wie vader werkt. Hij is 
vriendelijk: we krijgen wagens en paarden om zoveel 
mogelijk huisraad mee te nemen. Hij heeft meerdere stallen 
waarin normalerwijze de aardappelen worden opgeslagen. 
Die staan nu leeg en dat wordt onze woning: een stal en een 
schuur om in het stro te slapen. Er zijn hier nog drie grote 
gezinnen, en er zijn nog meer en veel meer Duitse soldaten! 
Het zijn wel goede mensen. Ze hebben hen tegen hun zin in 
naar de oorlog gestuurd, ze zijn goed voor ons, voor de vier 
gezinnen, we hebben niet te klagen. Ze geven ons eten en 
drinken, ze slachten elke dag een koe of een varken, iedere 
familie krijgt genoeg vlees, groenten, patatten en melk, ze 
melken ook elke dag de koeien. Sommigen slachten kippen 
en ieder gezin krijgt er twee keer per week twee. Overdag 
lopen de kinderen over het erf tussen de soldaten. Af en toe 
komen vliegtuigen heel laag overgevlogen, om te zien of alles 
in orde is, denk ik. Dan moeten we in een hoek gaan staan, 
met de soldaten voor ons en moeten we ons klein maken, de 
piloten mogen ons niet zien.

Dat is overdag.
De nacht is anders.

‘s Nachts worden we wakker van de bommen die ontploffen, 
niet zo ver van de schuur. Dan zijn we allemaal zo bang 
dat niemand kan slapen. Na twee maanden komt de 
commandant onze papa’s zeggen dat we weg moeten, er komt 
een nieuw regiment aan, en dat zijn slechten. Als ze ons 
vinden, schieten ze ons dood. Papa, opa en beide nonkels 
gaan op zoek naar een andere plek, maar ze vinden er geen. 
We gaan een heel eind weg van de boerderij, met alles 
wat we nog hebben. We raken onderweg zeer veel kwijt, 
want er liggen overal mijnen en die ziet ge niet, zeker niet 
wanneer het donker is. Zo zijn er ontploffingen wanneer een 
kar op een mijn rijdt, gelukkig zitten wij daar niet op, we 
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lopen met mama, papa, opa en tante ver 
vooruit. Lijken. We zien veel lijken liggen, 
sommige met afgerukte armen of benen, 
andere in twee helften en nog andere zonder 
hoofd, werkelijk alle griezelig verminkt. Bij 
de laatste ontploffing vliegt mijn eerste 
communiehoedje in de top van een boom, 
ik ben ontroostbaar. Gelukkig is niemand 
van onze familie gewond geraakt. Waar de 
andere gezinnen naartoe zijn, weet ik niet. 
We trekken over een landweg tussen de 
bomen. Van de ene kant vuren ze met zwaar 
geschut naar de andere kant, we moeten 
er door, het kan niet anders, de obussen 
vliegen over onze hoofden.
Soldaten graven kuilen! Ze graven kuilen 
van twee meter diep, ze leggen er planken 
op van de boerderij, en daar bovenop takken 
van de bomen. En daar bovenop nog eens 
aarde. Dat is veilig. We mogen er allemaal 
in.
Daarna kunnen we verder tot aan een 
boerderij, verder in Nederland. We 
overnachten er in de schuur. De boerin 
komt ons wat eten brengen. En kijk, we 
hebben wat over voor morgen, denken we. 
Het is ijdele hoop. Wanneer we wakker 
worden, is ons eten weg. In de schuur 
liggen balen stro, daarachter lagen Duitse 
soldaten die gedeserteerd waren omdat de 
Engelsen en de Canadezen onderweg zijn. 
We hebben hen niet opgemerkt. Ze hebben 
ons eten opgegeten. En we moeten hier zo 
snel mogelijk vandaan. 
We gaan er weg en verblijven een tijd in een 
bunker, zo heet ons verblijf daar. Ineens zijn 
de Canadezen daar, we mogen terug naar 
huis! Soldaten brengen vrouwen en kinderen 
in hun jeeps naar het huis van mijn tante. 
De mannen komen later terug met hetgeen 

we nog hebben: één paard, één wagen en 
een beetje huisraad. We krijgen lekker eten 
van de bevrijders en gaan daarna naar ons 
huis. Daar staat alleen nog een tafel, maar 
o wee: we mogen niet meteen naar binnen, 
eronder ligt munitie opgestapeld. Die moet 
eerst weg. Het duurt een tijd voordat alles op 
zijn pootjes terechtkomt en de school weer 
opengaat. Dan lopen we langs de tanks van 
de Canadezen. 
Ik ben nu acht en moet beginnen in het gezin 
mee te helpen: de kleintjes aankleden en 
eten geven, mama en papa hebben al zoveel 
te doen, reparaties aan het huis en allerlei 
andere dingen. Iedereen moet ook helpen, 
maar ik ben de oudste, ik moet de kleinste 
haar fopspeen geven, aardappelen schillen 
en ze op de Leuvense stoof zetten. Die staat 
hoog: eerst een stoel voor het vuur, dan de 
pot op de stoel, dan ik, en dan de pot op 
het vuur. Gelukkig giet papa ze af omdat 
dat veel te gevaarlijk is voor mij. Hoewel: 
het vuur aansteken moet ik ook doen. Soms 
krijg ik straf, soms slaag. Spelen met andere 
kinderen gaat niet, er is geen tijd voor. Zo 
gaat mijn jeugd voorbij.’
Jeanine wilde verpleegster worden, ze was 
een goede leerling op school, de financiën 
thuis stonden evenwel geen studie toe. 
Ze zou huwen, kinderen en kleinkinderen 
krijgen en de problemen die ze later 
tegenkwam trotseren, gehard door haar 
kindertijd, gehard door de oorlog. Ze zou 
dromen koesteren en nachtmerries verdelen 
in fragmenten. 
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Gérard De Meester

Sint-Pietersveld 1

Verhalen over vaders en 
moeders, grootouders, 
neven of nichten zijn 
er in veelvoud, ook 
de nazaten van zij die 
de verschrikkingen 
meemaakten, vertellen 
er niet allen even graag 
over. De ervaringen 
van Gérard De Meester 
en zijn familie tijdens 
de oorlog heb ik leren 
kennen van zijn 
familieleden, via mijn 
vroegere medemuzikant 
en dorpsgenoot Jan 
Prinsen en de notities 
van Eddy Rondelez. We 
kijken in zielen van een 
diepgelovig gezin en hoe 
dat de verschrikkingen 
probeerde te trotseren. 
Is het van belang dat ik 
vertel dat ik niet gelovig 
ben? 

Misschien wel, gevoelens van anderen moet je in beginsel 
respecteren om hun daden naar waarde te schatten. Een 
terugblik in de tijd die door het leven raast.

1939. Sint-Pietersveld, Ruiselede. Prudent Rondelez zit 
sinds de zomer iedere avond aan de radio gekluisterd. 
De geruchtenstroom over een oorlogsdreiging neemt met 
de dag toe. ‘België blijft neutraal’, klinkt het manhaftig, 
‘om de neutraliteit te waarborgen, versterken we onze 
verdedigingslinies en onze krijgsmacht'. 
Bij Florine wisselen vreugde en angst elkaar af. De roes van 
hun wittebroodsweken was hemels. En hun eerste kindje 
lijkt zich al aan te kondigen. 

Prudent wil zijn best doen om hun slagerswinkel beter te 
laten lopen, ook al zijn de tijden onzeker en is het vlees 
duur. Op 19 oktober moet Gérard De Meester, onderwijzer 
en broer van Florine, zich als reserveluitenant melden bij 
zijn eenheid in Oostende. 

https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/20-2.jpg
https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/20-1.jpg
https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/20-2.jpg
https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/20-4.jpg
https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/20-3.jpg


TWIST eMagazine - 83 -

vervolg  Sint-Pietersveld 1
Florine vreest dat haar man straks ook het 
land zal moeten helpen verdedigen, ze zou 
alleen komen te staan met de zorg voor hun 
kindje en de winkel.
‘Met Gods hulp komt alles goed,’ stelt ze zich 
gerust. Op 22 maart, na zeven maanden 
komt de geboorte al op gang. De ouders 
zijn vertederd. Suzie heet het kindje, ‘lelie’. 
De lelie staat symbool voor zuiverheid, 
onschuld en liefde en op 10 mei breekt de 
oorlog uit. Prudent moet zich vervoegen bij 
zijn eenheid in Oostende. Florine vertrekt 
met haar dochter naar haar ouders in Sint- 
Pietersveld. Broer Gérard en schoonzus 
Prudence wonen langs de Steenweg, voorbij 
het gesticht, in een prachtig huis in Engelse 
cottagestijl. 
Prudence is nu ook alleen, samen met haar 
vier kinderen. Drie weken eerder hoorde 
ze dat Gérard was ingekwartierd in Fort 
Breendonk in Willebroek, het hoofdkwartier 
van het Belgische leger. Koning Leopold 
heeft er zijn intrek genomen. Prudence is 
met haar vier kinderen aan huis gekluisterd. 
De jongste is pas een jaar. Ze heeft al een 
poos niets gehoord van Gérard. Geheel 
onverwacht stopt een legerauto voor de deur. 
Twee mannen in legeruniform stappen uit 
en bellen aan. Ze houdt haar adem in. Met 
een rukje trekt ze de deur open.
‘Bent u de echtgenote van Gérard De 
Meester? Kunnen we binnenkomen?’
Ze knikt en gaat hen voor naar de 
salonkamer. 
‘We hebben geen goed nieuws. Uw man is op 
18 mei gewond geraakt in een vuurgevecht. 
Hij heeft een schotwond opgelopen in zijn 
linkerbovenbeen. Hij is buiten levensgevaar 
en wordt verpleegd in het militaire ziekenhuis 
in Brussel. U kunt hem bezoeken, als u wilt.’

Het slaat haar met stomheid, maar ze troost 
zich met de gedachte dat het veel erger had 
kunnen zijn. Het nieuws slaat ook in als 
een bom bij ouders Maurice en Pauline. 
Ze komen overeen dat Pauline samen met 
Prudence en Florine de volgende dag met 
de trein naar Brussel zullen gaan. Tegen 
de middag komen ze aan bij Gérard. Zijn 
gezicht verraadt pijn, wel wil hij zijn verhaal 
doen: ‘We kwamen met mijn peloton op 18 
mei onverwacht onder vuur te liggen. Ik 
werd geraakt in mijn been, ik kon niet meer 
staan of lopen. Alles ging razendsnel. Ik gaf 
mijn mannen opdracht zich terug te trekken. 
Daarna kwamen de Duitsers voorbij. Ze 
merkten dat ik niets kon ondernemen en 
rukten verder op. In de middag haalde een 
boer me op met een kruiwagen en bracht 
me naar het hospitaal in Willebroek. Ze 
hebben de kogel uit mijn been verwijderd. 
De volgende dag vervoerde men me naar 
hier.’
‘Wanneer denkt ge dat ge weer naar huis 
kunt komen?’ vraagt Prudence.
‘Ik weet het niet.’
Eind van de middag vertrekken de drie 
vrouwen.

De oorlog raast verder. Op Sint-Pietersveld, 
in de bossen van het Vagevuur, vallen 
Duitse Stuka’s vluchtelingen uit Antwerpen 
aan. Niemand overleeft. Een fiets is 
weggeslingerd tot in een boom. Diepe 
bomkraters getuigen van de verwoestende 
kracht. Florine is ondertussen erg bezorgd 
om het lot van Prudent, al twee weken heeft 
ze niet meer van hem gehoord. Met zijn 
legercamion bevoorraadt hij in de buurt van 
Oostende terugtrekkende Belgische troepen 
met munitie. Duitse vliegtuigen hebben 
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hem in het vizier gekregen. Hij springt uit 
de vrachtwagen en zoekt dekking in een 
sloot. Een collega is blijven zitten. Het 
mitrailleurvuur mist zijn doel, de kogels 
hebben zijn boterhammen naast hem aan 
flarden geschoten. De Duitsers bombarderen 
de haven van Oostende en de Oesterputten 
van Bredene. De slagerswinkel van Prudent 
en Florine wordt zwaar beschadigd. 

Op 28 mei capituleert België. Prudent wordt 
met zijn eenheid krijgsgevangene gemaakt 
en weggevoerd naar Beaumont in Wallonië. 
Op 17 juni worden alleen de Vlamingen 
vrijgelaten, met dit gebaar naar hun Dietse 
broeders spelen de Duitsers in op de 
tweestrijd tussen Vlamingen en Walen. De 
Walen voeren ze af naar kampen in Duitsland, 
de Vlamingen moeten zich melden op het 
politiebureau van hun woonplaats en hun 
uniform inleveren. Midden in de nacht komt 
Prudent aan bij het huis van de ouders van 
Florine. Hij bonkt op de luiken: ‘Ik ben het, 
Prudent, ik ben vrij’.
Florine valt in zijn armen. Dan hoort hij wat 
Gérard is overkomen. 

De slagerij in Bredene kan niet zomaar weer 
open. Prudent brengt zijn slagersmessen, 
wetstaal, hakblok, vleesmolen en weegschaal 
in veiligheid. Florine is het liefst in Sint- 
Pietersveld, nabij haar ouders en het gezin 
van Gérard die bij lange na nog niet naar 
huis kan komen, de wonde geneest slecht. Al 
gauw blijkt dat Prudent als knecht kan gaan 
werken op de Boerderij van het Ministerie 
van Justitie. Langgestraften die zich goed 
gedragen, dienen hier hun straf uit. Werk 
bij de staat biedt zekerheid, ze komen ook in 

aanmerking voor een dienstwoning met een 
tuin in De Leegte, onderaan de Kattenberg. 
Wat telt, is dat Sint-Pietersveld vanaf nu 
hun thuishaven is, de huur is betaalbaar 
en in de tuin kunnen ze groenten en fruit 
kweken en kippen en konijnen houden als 
aanvulling op hun smalle beurs. 

De rust wordt in september opnieuw 
verstoord wanneer een Duits vliegtuig tegen 
een kabel van de tweehonderdtachtig meter 
hoge pyloon van het radiostation aanvliegt. 

Het scheert over hun huis en stort honderd 
meter verder neer, de piloot komt om. De 
Kommandatur besluit om de vier hoge torens 
in te korten tot honderdtwintig meter. Gérard 
blijft nog geruime tijd in het ziekenhuis, zijn 
been is opgezwollen, de koorts neemt toe. 
De artsen willen amputeren. 
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‘Ge amputeert daar ook mijn toekomst 
mee,’ protesteert hij. Tevergeefs. Het jaar 
is bijna om wanneer hij eindelijk naar huis 
kan. De directeur van Het Gesticht haalt 
hem op. Gérard blijft strijdvaardig, hij leert 
weer lopen met een kunstbeen en in zijn 
omgeving is hij een inspiratiebron voor de 
Witte Brigade. Hij ergert zich aan collega’s 
die sympathiseren met de bezetter en die 
van de gelegenheid gebruikmaken om lucht 
te geven aan hun anti-Franse sympathieën - 
‘Onze strijd is toch niet voor niets geweest?’ 
- foetert hij. In 1942 richt hij een brigade 
op van het Nationaal Front: ‘We sporen 
oude wapens op die in 1940 in de bossen 
zijn achtergelaten, personeelsleden van het 
radiocentrum zijn mee. We sluiten ons aan 
bij het Geheime Leger.’
Prudent wil zich niet met politiek bemoeien. 
Florine bidt met Kerst voor vrede op aarde, 
Suzie groeit goed en doet al pogingen te 
kruipen, een nieuwe lente breekt aan. 

‘Prudent, ik geloof dat ik weer zwanger ben.’ 
Ze hopen allebei op een jongetje, hoe langer 
de zwangerschap vordert, hoe meer Florine 
zich zorgen maakt. 
‘Wat dacht ge ervan om bij ons te bevallen,’ 
oppert Pauline, ‘dan vangt Prudent Suzie 
op.’
Op tweede Kerstdag 1941 krijgt Suzie een 
broertje, Christiaan, volgeling van Christus, 
en in de lente van 1942 kondigt nummer 
drie zich aan. De aalmoezenier van Het 
Gesticht zegt dat ze met de uitbreiding van 
hun jonge gezin hun katholieke plichten 
uitstekend vervullen, maar er moeten straks 
wel meer monden worden gevoed. Mijnheer 
Mortier, de directeur van Het Gesticht, 
staat bekend als streng en rechtvaardig. 
Hij gunt de jongeman, als schoonbroer van 
de geplaagde Gérard en als katholiek van 
onbesproken gedrag, de betrekking van 
nachtwaker. Op 26 januari 1943 wordt het 
derde kindje geboren, Geert, naar Gérard. 
Het leven gaat voort. 
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Gérard De Meester

Florine bewondert de 
geestkracht van haar 
broer Gérard die is 
aangewezen op zorg door 
zijn naasten. Diep in zijn 
hart wil hij snel weer aan 
het werk en beschikbaar 
zijn voor de opvoeding 
van zijn vier kindertjes. 
Als onderwijzer en 
opvoeder weet hij maar 
al te goed dat een 
gezonde en krachtige 
vader van groot belang 
is voor het hele gezin. In 
november 1942 krijgt hij 
de gelegenheid voor de 
pedagogische studiekring 
van Het Gesticht een 
lezing te houden. 
Hij ontvouwt zijn visie 
over de weg die de 
geplaatste jongens 
hebben te gaan. Als ze 
net zijn geplaatst, zijn 
ze onzeker, gespannen 
en soms moeilijk te 
hanteren. 

Hij vergelijkt het proces dat zij moeten doorlopen 
met zijn eigen ziekteproces dat voor hem een tijd van 
angst, hoop en terugval inhield. Acht keer heeft hij 
op de operatietafel gelegen, werden allerlei diagnoses, 
prognoses en behandelplannen opgesteld. Het was een 
tijd van horen, zien, zwijgen, nadenken, vergelijken en 
afwachten. De jongens van Het Gesticht verdienen de beste 
opvoeding, stelt hij, en daar is een voortdurende scholing 
van personeel voor nodig. Iedereen is onder de indruk 
van zijn betoog. Desondanks moet Gérard weer naar het 
ziekenhuis, voor maanden nu. De beste zorg, de beste 
medicijnen noch bloedtransfusies kunnen het tij keren. Hij 
overlijdt op 18 april 1943. Hij is dan drieëndertig jaar en 
laat een weduwe en vier kinderen achter, een vijfde is op 
komst. Florine verliest haar enige en zeer geliefde broer. 
Maurice en Pauline overleven hun enige zoon, Het Gesticht 
verliest een inspirerende man. 
De rouwdienst is indrukwekkend. De kapel zit afgeladen 
vol, het koor zingt een ontroerend requiem wanneer de kist 
met de Belgische vlag wordt binnengedragen. De Duitsers 
hebben nationaal vlagvertoon verboden. De verzetsmensen 
- Gérard blijkt de oprichter te zijn - trekken zich hier niets 
van aan. Hun woede en verdriet versterken hun dapperheid. 
In zijn grafrede steekt directeur Mortier zijn waardering niet 
onder stoelen of banken. 
‘Ge hebt uw leven geofferd voor uw geliefd Vaderland, uw 
gedrag was voorbeeldig, uw houding was in alle eenvoud, 
ootmoedigheid en dapperheid werkelijk heldhaftig. Al wie 
u gekend heeft, brengt u deze laatste hulde met een diep 
gevoel van bewondering.’
Majoor Van Gijsel, Gérards commandant, viel hem in 
gelijkgezinde woorden bij.
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Met het overlijden van Gérard verliest 
Prudence haar recht op de dienstwoning. 
Schoonvader Maurice die ook in Het 
Gesticht werkt, laat het huis overschrijven 
op zijn naam, waarna de schoonouders 
bij haar intrekken. Enkele maanden later 
wordt haar vijfde kindje geboren. Zijn naam 
is Gérard. 
Florine probeert troost te vinden in het 
gebed. Ze voelt zich alleen. Haar drie 
kinderen vergen ook veel van haar. Haar 
man springt wel bij voor de dagelijkse 
taken, de opvoeding vindt ze toch vooral een 
vrouwenzaak. Ze kan met haar vragen ook 
niet terecht bij haar schoonmoeder die de 
handen vol heeft aan de vijf kinderen van 
haar zoon.
‘Wees flink. Ieder huisje heeft zijn kruisje.’
Met deze raad moet ze het zien te rooien.

In de zomer van 1943 komt abrupt een 
einde aan de betrekkelijke rust in Sint-
Pietersveld. Engelsen voeren luchtaanvallen 
uit op de radiocentrale. De ruiten vliegen 
aan diggelen, de muren zijn bezaaid met 
kogelgaten. Het mitrailleurvuur maakt 
Florine en Prudent doodsbang. Het Gesticht 
bouwt in hun achtertuinen een bunker van 
halfronde stalen platen die ze afdekken met 
een dikke laag aarde. Acht gezinnen kunnen 
er een toevlucht zoeken, de kleine Christiaan 
speelt met het zilverpapier dat de Engelsen 
uit hun vliegtuigen gooien om de radar van 
de Duitsers te ontregelen. ‘s Nachts horen 
ze het zware gebrom van overvliegende RAF-
vliegtuigen. De Wehrmacht verordonneert 
dat de huizen verduisterd moeten zijn. Op 
een zomeravond stopt een legerauto voor 
hun huis. Vier soldaten springen uit de 

wagen en bonken op de voordeur. 
‘Aufmachen, schnell!’ 
Iedereen is verstijfd van angst. 
‘U hebt het gebod om de ramen te 
verduisteren, overtreden. Als dit nog een keer 
gebeurt, nemen we u mee naar het bureau!’
‘Hoe zou ik willen riskeren om uw bevel 
niet uit te voeren en de veiligheid van mijn 
vrouw en schoondochter met vijf kinderen 
in gevaar brengen?’
Het antwoord van Maurice neemt spanning 
weg. De soldaten laten hun mitrailleurs 
zakken. Ze nemen een kijkje in het huis en 
constateren dat er overal rolluiken hangen 
en dat geen licht naar buiten kan schijnen. 
Ze vertrekken. Het gezin vreest dat de actie 
was ingefluisterd door de overbuurman, een 
lid van de Zwarte Brigade. 

Woensdag 7 juni 1944. De Geallieerden zijn 
geland in Normandië. Prudent en Florine 
zijn opgetogen, de vrijheid lonkt. In de nacht 
voor de nationale feestdag klimt Godfried 
de Witte, een jonge verzetsman, in een van 
de radiotorens en laat halverwege, op zo’n 
zestig meter, de Belgische vlag wapperen. 
Een paar meter lager laat hij een doos achter 
met een luid tikkende wekker. Hij maakt 
zich snel uit de voeten. De vlag werkt voor 
de Duitsers als een rooie lap op een stier. 
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Een overste beveelt een soldaat ze 
onmiddellijk te verwijderen, eenmaal in de 
buurt van de vlag, verstijft die laatste van 
schrik door het getik in de doos waarin 
hij een tijdbom vermoedt. Hij laat zich 
vliegensvlug naar beneden glijden. De vlag 
blijft de hele dag wapperen. Pas de dag erna 
durven de Duitsers het aan om ze toch naar 
beneden te halen. 

Begin september verschijnen de eerste 
Canadese soldaten op Sint-Pietersveld. 
Zonder dat er een schot valt, maken ze 
tachtig Duitse krijgsgevangen en zetten hen 
vast in het radiocentrum. Na vier dagen strijd 
kunnen ze de vijand uit de regio verjagen. 
In het oorlogsgeweld komen twaalf burgers 
om. Tweeënvijftig Canadezen sneuvelen en 
meer dan honderd Duitsers, de Geallieerden 
rukken verder op en ook Antwerpen valt in 
hun handen. Vlaanderen is bevrijd. 

Vreugde en verdriet liggen soms dicht bij 
elkaar. 

24 september 1944. Sint-Pietersveld, 
Ruiselede. De plaatselijke brigade van het 
Nationaal Front komt bijeen en brengt 
een eerbetoon aan Gérard De Meester 
voor zijn bevrijdingsoffer als oprichter van 
het lokale verzet en roemt hem voor zijn 

inzet bij een wapensmokkel, een donkere 
nacht in augustus 1942. Het inspireerde 
de makkers hun leven in de waagschaal 
te stellen toen ze twee jaar later, op 15 
augustus, vier geallieerde parachutisten uit 
de handen wisten te houden van de vijand. 
In de slottoespraak klinkt dat zij hun woord 
getrouw bleven, niemand laag mishandelden, 
geen haat kenden, en handelden: ‘Ten bate 
van ons Land, ons Volk, onze Vrijheid, ons 
Christen Geloof!’

‘Prudent, er is weer een kindje op komst.’ 
Florine zegt het met gemengde gevoelens. 
Kinderen komen vanzelf, het is de wil van 
de Voorzienigheid, maar ze ziet op tegen 
alle druk van nog meer kroost. De oorlog 
is ook nog niet afgelopen. Uit alle macht 
wil Duitsland de bevoorrading van de 
Geallieerden via Antwerpen verhinderen. Ze 
nemen de stad onder vuur met zesduizend 
V1’s en V2’s. De hoop dat er met kerstdag 
weer vrede zou zijn, vervliegt. De vijand heeft 
een nieuwe aanval ingezet in de Ardennen. 
De winter is koud, het vriest dat het kraakt, 
er ligt een pak sneeuw. De zorgen van 
Florine nemen weer de overhand. Pas in het 
voorjaar zijn de berichten weer hoopgevend, 
de overwinning hangt in de lucht. Op vrijdag 
4 mei 1945 wordt het nieuwe kindje geboren. 
Florine en Prudent noemen hem Eddy. Een 
nieuwe, moderne, Engels klinkende naam. 
Op de radio klinkt Vera Lynns Land of hope 
and glory. De melodie wurmt zich in Florines 
hoofd, ze neuriet stil mee. 

• met dank aan Jan Prinsen en Eddy 
Rondelez, en aan Peter Laroy voor de 
foto’s van de zendmasten.
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De Spitfire was met 
zijn ranke profiel en 
zijn ellipsvormige 
vleugels een van de 
beste jachtvliegtuigen 
ter wereld en beschikte 
over boordkanonnen en 
machinegeweren. Dit 
verhaal gaat deels over 
een Spitfire. 

Etienne De Coninck Van Ruiselede naar Kruishoutem is zo’n twintig kilometer 
naar het zuiden van Oost-Vlaanderen. De gemeente 
ligt tussen Deinze en Oudenaarde, de heuvelrij op het 
grondgebied vormt de scheiding tussen de Schelde- en de 
Leievallei. Ze wordt beschouwd als een grensgebied van de 
Vlaamse Ardennen. De zon gaat op en onder in Kruishoutem 
en ze zal eeuwig haar licht laten schijnen op het monument 
voor de gesneuvelden op het marktplein. 

We ontmoetten Etienne De Coninck wat verder, in Waregem, 
op het werk van zijn kleindochter Kim. Koffie, thee, koekjes. 
We hadden een rustige babbel verwacht over de tijd van toen. 
Etienne had vroeger echter een en ander meegemaakt. Eén 
van de ervaringen die hem nog regelmatig door het hoofd 
ging, was de aanval van de Spitfire. Omdat een mens soms 
door het oog van de naald kan kruipen. 
‘Het ging zo vlug,’ mijmerde hij luidop, ‘het was voorbij voor 
ge het wist.’
Etienne was vijftien. Hij bevond zich in de buurt van een 
vrachtwagen die het terugtrekkende Duitse leger moest 
bevoorraden met dozen vlees. Vanaf wanneer besefte je 
dat het gevaar uit de lucht kwam als dat tegen 700 km per 
uur kwam aangevlogen? Wanneer de piloot een duikvlucht 
inzette in zijn metalen doodskist? Wanneer je de gierende 
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motor hoorde? In alle geval: wanneer de 
eerste projectielen insloegen. Hij vuurde de 
ene kogel na de andere af. De camion vloog 
in brand.
‘Bang …? Nee. Ik was jong. Ik dook in een 
gracht en zag het in een flits gebeuren. Een 
prooi op het land was nagenoeg kansloos. 
Anderen doken in een bakoven. Daarna 
probeerden nog enkele mensen vlees uit 
de brand te slepen. Het was hopeloos. 
Schrijnend.’
Etienne vertelde het snel, met af en toe een 
wippende wenkbrauw die de ernst van de 
feiten onderstreepte. We konden ons niet 
inbeelden welk gevoel bij zo’n aanval door 
je lijf moest gaan. Of toch, een beetje, met 
een tikje cynisme bijna. Ergens moest in de 
sterren geschreven staan dat Britse piloten 
geen De Coninck mochten vellen. 
De papa van Leentje, naamgenoot van 
Etienne, dook destijds in de Oostendse 
duinen halsoverkop in een greppel onder 
het vuur van een Spitfire. Leeftijdsgenoten. 
Overlevers. We zullen nog andere vreemde 
toevalligheden in deze reeks tegenkomen, 
gekoppeld aan het lot, waar je geen enkele 
reden van bestaan op kunt plakken.
‘Ach, elke emotie, groot of klein, moest ge 
leren verbijten,’ zei Etienne, ‘in een oorlog die 
voor velen niet die van hen was. In het begin 
werden de Duitsers opgehouden aan de 
Leie, en wij, kinderen eigenlijk nog, dachten 
slechts aan één ding: we hebben achttien 
dagen geen school. Franse colonnes trokken 
voorbij. Veel meer viel er niet te noteren en 
misschien is het een verschijnsel van alle 
tijden: mijn ouders waren wel ongerust, ze 
hadden de Eerste Wereldoorlog meegemaakt, 
maar we leefden op het platteland, de inval 

was zo voorbij. Daarna zagen we amper 
iets van de bezetter. Honger hebben we als 
landbouwers niet geleden. De controle van 
de veestapel was strikt, die werd gedaan 
door Duitsgezinden. Neem van me aan: er 
waren er heel wat in de omgeving, de baan 
van Gent naar Kortrijk noemde men Klein 
Duitsland. Op school moesten we opletten 
wat we tegen klasgenoten zeiden wanneer 
hun ouders ‘Zwarten’ waren, zoals we 
hen noemden. En werkweigeraars werden 
opgeëist door de Duitsers. Toch verliep het 
leven die eerste jaren globaal gezien vrij 
rustig, de zon kwam op en ging onder. 
Alles werd anders in september ’44. Het 
15e Duitse leger trok zich terug langs onze 
wegen.’
Ik probeerde me de colonnes voor te stellen 
met moedeloze, bange, dan weer verbitterde, 
wraakzuchtige manschappen, allen verenigd 
onder één bevel dat hen stap na stap dichter 
dan ooit naar de dood zou leiden.
‘Ze zouden in Arnhem de laatste slag 
leveren. De soldaten speurden op hun 
terugtocht naar partizanen van het Geheime 
Leger, die joegen hen immers op. De 
verkenningsvoertuigen van de Geallieerden 
waren al gepasseerd, ze hadden niet het 
grootste potentieel aan infanterie, moet ik 
zeggen. De Duitsers kwamen bij ons thuis 
zoeken, en plots was de oorlog heel dichtbij. 
Ze waren gejaagd, nors, ze dreigden, we 
konden alleen maar hun bevelen opvolgen, 
zonder nadenken, daar was ook geen tijd 
voor. Vader met een kindje van twee op zijn 
arm, en ik, werden tegen de muur gezet. 
In een mum van tijd stond een rij Duitsers 
met mitraillettes in de aanslag voor ons. 
Het was moeder die de sfeer verlichtte, met 
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kloppend hart en met de hand op de borst, 
maar kordaat: ‘Kom dan mee, kijk zelf!’ zei 
ze tegen de soldaten. Ze wenkte hen.
Terwijl ze alle angst probeerde te verdringen, 
ging ze met een lantaren in de hand de hele 
boerderij, de slaapkamers, de woonkamer, 
de stallen en het erf af om aan te tonen dat 
wij niemand, nergens maar dan ook nergens 
verborgen. Pas dan stapten ze op. 
Het lot kon aan een zijden draadje hangen. 
Er werden ook dertien burgers vermoord in 
het dorp, Weerstanders van elders die op 
het kerkhof werden begraven. Een man uit 
Kruishoutem, die regelmatig meereed met 
de Duitsers, spioneerde in werkelijkheid 
voor de Engelsen, hij werd ‘De Zwarte 
Torky’ genoemd. Hij zette zich in voor ons, 
en bekocht het met zijn leven. En aan het 

eind werden collaborateurs voorgeleid, 
onderwijzers moesten ontslag nemen, 
sommigen werden doodgeschoten. Een van 
hen was de burgemeester, een vroegere 
onderwijzer van wie ik nog les had gekregen.’
Een soort fatalisme in zijn blik verried dat 
de schuldigen waren gestraft, het was zo 
omdat het zo was, een uitspraak die we in 
veel van deze gesprekken te horen kregen. 
Etienne hield een adempauze, sloot even de 
ogen en keek dan weer op.
‘Dat was het,’ zei hij. Nog een fotootje, 
daarna deed zijn kleindochter ons uitgeleide 
en namen we afscheid. Op de terugweg 
reden we door Kruishoutem en hielden we 
halt voor het gedenkteken. De zon scheen, 
het koesterde haar stralen. 
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De herinneringen 
van ouders verteld 
door dochters of zonen 
kunnen soms evenzeer 
boeien als die uit de 
eerste hand. In vele 
gevallen gaat het om 
mensen die zelf hun 
verhalen niet willen 
doen of dat niet meer 
kunnen. Schrijnende 
verhalen zijn het soms, 
of heel bijzondere, over 
oorlog die hen naar 
andere bestemmingen 
stuurde. Hoe dichter je 
in je kring rondvraagt, 
hoe verbaasder je kunt 
zijn. Enkele verhalen ken 
je al vanuit de verte, de 
details raken je pas echt. 
Het zal in deze serie niet 
de laatste keer zijn dat 
dit gebeurt.

Thilly Mercier Mijn achternicht Thilly Mercier woont in Mortsel en is 
vrijwilligster in het Edegemse rusthuis Immaculata. Thilly, 
met het golvende haar, de zachte stem en met een blik 
waarin minzaamheid weemoed verdringt. Het verhaal van 
haar naasten begint bij haar grootvader. Herinneringen die 
lopen van Nederland tot Curaçao.

‘Grootvader was Waal en dus Franstalig,’ vertelde ze, ‘we 
noemden hem dan ook Grand-père. Hij had het ongeluk dat, 
bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in ons land, 
hij voor een Duitse firma werkte en kreeg de keuze: ofwel 
kon hij in Duitsland gaan werken en dan mocht de familie 
mee, ofwel moest hij naar de gevangenis. Hij koos ervoor om 
met zijn gezin naar Duitsland te trekken, maar zat blijkbaar 
toch een tijdje in de gevangenis. Na de oorlog werd hem 
aangeraden via Nederland naar België terug te keren, om niet 
aangezien te worden als collaborateur. Zo kwam hij in 1920 
in Nederland terecht waar hij uiteindelijk tot zijn overlijden 
in 1970 is gebleven. Hij was toen bijna zesennegentig, voor 
hetzelfde geld had hij die ouderdom nooit gehaald. 

Grand-père werkte van 1937 tot 1945 en tot zijn 71ste 
als frezer bij de firma Wilton Fijenoord, een scheepswerf 
in Schiedam. Hij werd er in 1945 ontslagen wegens 
‘langdurige arbeidsongeschiktheid’, de reden ervan was 
cru: ondervoeding, hongeroedeem. De sociale voorzieningen 
waren in die tijd nog niet wat ze nu zijn en grootvader had een 
deel van zijn leven in het buitenland gewerkt. Hij kwam dan 

Weerzien
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ook niet in aanmerking voor ondersteuning 
door Wilton, zijn kinderen leverden een 
bijdrage om hem verder te helpen. Vader 
was verplicht tewerkgesteld in Duitsland, 
moeder verdeelde het voedsel, dat ze voor 
de voedselbonnen ruilde, tussen mijn broer 
en haar schoonvader met wie ze een goede 
band had. Grootvader herstelde helemaal, 
mede dankzij haar goede zorgen, ook al had 
ze de handen vol aan mijn broertje dat in 
mei ’44 geboren was. Zo heeft Grand-père 
het gehaald. Hij staat hier op de foto tussen 
zijn zonen, Arthur en Fritz, mijn vader.

Regina, opa’s dochter, was in 1938 als 
vroedvrouw naar Curaçao vertrokken, in die 
tijd een hele onderneming voor een vrouw 
alleen. Door de oorlog duurde het vier jaar 
eer zij weer een teken van leven uit Nederland 
ontving, zo schreef ze in haar brieven van 
1945 en 1946. Deze kaart werd op 3 mei 
1940 vanuit Haïti verstuurd en kwam pas 
bij mijn vader aan op 16 december 1941! 

Gedurende de oorlog vernam tante Regina 
dus niets van haar familie in Schiedam. Uit 
haar brieven van juni en september ‘45 en 
juni ‘46 blijkt hoe bezorgd ze daarover was. 
Om haar vader een plezier te doen, schreef 
ze de aanhef van elke brief in het Frans, 
daarna ging ze over op het Nederlands. Ze 
was heel blij dat iedereen de oorlog had 
overleefd, betreurde het dat haar familie zo 
afgezien had en vooral dat haar vader aan 
hongeroedeem had geleden. Ze stuurde 
hem, haar broers en hun gezinnen, talloze 
pakketten op en verontschuldigde er zich 
dan nog voor dat ze niet altijd warme 
stoffen had kunnen vinden. Abnormaal was 
dat niet, ze woonde op Sint Maarten, een 
tropisch eiland. Ze schreef:

Het gestreepte flanel is misschien wel 
geschikt voor ondergoed voor vader, daar het 
het dikste is, het grijze wollen goed is wat 
ze voor mannenpakken hier in het koude 
jaargetijde dragen, het leek mij echter wel 
lekker voor een jurk. Nog eens: kijk niet naar 
kleur en soort, daar hier geen warm goed te 
krijgen is. Deze week zag ik donkerblauwe 
serge en heb voor de drie mannen genoeg 
goed gekocht, voor ieder een pak, zoveel 
mogelijk knopen en voering erbij, ik kon 
echter niet alles krijgen daar het hier een 
heel klein eilandje is.

En ze beloofde dat haar vader niet meer 
hoefde te werken, ze had een goed salaris 
en kon hem geld sturen. 
In 1946, na acht jaar afwezigheid, kwam 
tante Regina op vakantie naar Nederland, 
als getrouwde vrouw. 

vervolg  Weerzien
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I
Ik zal het vreemd vinden dat u geen snorretje 
meer hebt, en ik ben heel wat ouder geworden.

Mijmeringen tussen luchtigheid en 
berusting. Elk weerzien was een teken 
van leven. In 1948 verbleef ze opnieuw 
in Nederland, voor de geboorte van haar 
dochtertje, in februari beviel ze door middel 
van een keizersnede. De artsen stelden vast 
dat ze poliepen had en wilden die weghalen, ze 
kreeg daarna een verkleving van de darmen 
en is daaraan overleden, precies acht dagen 
na de geboorte van haar dochtertje. Dat dit 
haar als vroedvrouw moest overkomen, was 
een wrede speling van het lot.
Mijn vader heette Fritz, zoals ik zei. In de 
oorlog moest iedereen een persoonsbewijs 
bezitten, met vingerafdrukken en al, de 
Nederlanders hebben daar nog altijd 
moeite mee, Belgen zijn de identiteitskaart 
ondertussen al wel gewend. 

 
Vanaf 1939 werden er al distributiekaarten 
uitgedeeld. Vader werd in 1941 aangenomen 
bij de Dienst Distributie, waardoor hij later 
in gemeentedienst kon komen, eerst werd 

hij verplicht tewerkgesteld in Duitsland. 
Moeder had hem nog voorgesteld onder te 
duiken, dat zag hij niet zitten. Wel heeft hij 
altijd gezegd dat hij ginds goed behandeld 
werd. In 1945 keerde hij in dat besef 
behouden terug naar Nederland. Uit een 
medisch onderzoek bleek dat hij schurft 
had. Aanvankelijk werd hij opgevangen in 
een gezin in Noord-Brabant waar hij goed 
eten kreeg zodat hij zich weldoorvoed bij 
zijn familie vervoegde die met moeite de 
hongerwinter 1944-1945 had overleefd. Hij 
vond dat zelf een heel vervelende situatie. 
Hij zou - als Belg - op de Distributie werken 
tot aan zijn pensioen in 1974.

Mijn moeder, Annie, staande rechts, heeft 
altijd heimwee naar ons land gehad. Ze 
was door haar huwelijk in Nederland 
beland, tijdens de oorlog wilde ze absoluut 
haar familie in België bezoeken. Papieren 
of toelating had ze niet, dus ging ze 
clandestien. Ze kon meevaren met een 
schipper. Toen ze van boord moesten, stelde 
moeder voor dat ze hem een arm zou geven 
zodat het leek alsof ze een echtpaar waren. 
Zijn legitimatiebewijs stak een beetje uit zijn 
borstzak. Het volstond: ze mocht door. Een 
andere keer werd ze tegengehouden door 
een Duitse soldaat. Ze waren gelukkig niet 
allemaal even slecht, ze raakte blijkbaar een 
gevoelige snaar toen ze zei dat hij zeker ook 
graag zijn familie zou willen bezoeken en 
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daar alles voor over zou hebben. Ze mocht 
doorgaan. Het had niet gebaat, ze kwam 
te laat aan bij de familie; haar vader was 
overleden in juli 1940 en haar moeder in 
januari 1941. 

Op 5 mei 1944 werd mijn broer geboren, 
precies een jaar voor de bevrijding van 

Nederland. Later dachten sommige mensen 
dat hij weleens een ‘Canadeesje’ zou kunnen 
zijn omdat hij zulk zwart haar had. Dat was 
uiteraard niet zo, vader was na de geboorte 
van mijn broer een hele tijd afwezig omdat 
hij in Duitsland moest werken. En de 
Canadezen waren volgens mij in 1944 nog 
niet in het westen van Nederland!’
Thilly met de zachte stem en de minzame 
blik. Laatst kwamen we haar nog tegen 
in het fort tegenover ons. We waren blij 
dat we elkaar zagen in deze tijden waarin 
nieuwe gevaren herinneringen dreigen te 
verdringen. Onze laatste gezamenlijke foto 
dateerde van 1961, zij dartelde in haar mooi 
jurkje naar het statief  en nam de foto van 
het hele gezin, ik was nog d'Artagan. Elk 
weerzien is een teken van  leven. 
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Kinderen van zij 
die de oorlog hebben 
meegemaakt, maar 
slechts een karig 
verhaal van hen 
meekrijgen, blijven 
op hun honger zitten. 
De nieuwsgierigheid 
blijft, de geest zoekt 
verwondering, vraagt 
om uitleg en achter elk 
antwoord schuilt een 
nieuwe vraag. In deze 
tijden van andersoortige 
contacten wisselen 
Zoom, e-mails en chats 
elkaar af met voorzichtige 
ontmoetingen.

Jean-Claude Delepière uit Overijse had ik bijvoorbeeld in 
jaren niet gezien. Na een lange carrière als jurist oogde hij 
nog steeds even gedistingeerd, met zijn rustige blik en zijn 
krullende haardos die iets grijzer was geworden; zijn stem 
klonk even innemend als vroeger. Hij overhandigde me zijn 
ontroerende Franse tekst die ik meteen in me opnam en vrij 
vertaalde:

“Hij was amper zestien. De Duitse troepen bezetten België. Hij 
had het Luikse Quai de la Batte verlaten en maalde moeizaam 
de trappers rond van zijn logge fiets die hij die ochtend 
ongetwijfeld had ontvreemd. Achterop een kartonnen koffer 
met zijn schamele bagage. Hij liet een bohemien van een 
vader achter die hem sloeg om zijn nachtelijke drankpartijen 
en zijn wraakzucht te koelen. Langzaamaan verdween de 
heropvoedingsinstelling uit zicht die hem van zijn grote 
broer Fernand had gescheiden. Hij reed wanhopig verder, 
niet wetend dat hij hem nooit zou weerzien, behalve dan 

Joseph Delepière
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in de nachtmerries die hem zijn hele leven 
zouden achtervolgen. Ze eindigden telkens 
met een schreeuw van zijn naam die verging 
in de sluiers van de nacht. 
Aan het einde van de waanzinnige tocht 
in het helse ritme van zijn knarsende 
pedaalslag: de hoop, troost en liefde te 
vinden bij een moeder die hen had verlaten. 
Na een rit van drie dagen kwam hij veilig aan 
in het Noordkwartier van de hoofdstad en 
klom buiten adem de trap op die hem naar 
de deur van het hervonden paradijs zou 
leiden. Hij kon zijn ergernis niet verbergen 
toen hij vaststelde dat zijn moeder haar 
leven deelde met een onbekende. Meer was 
ook niet nodig om de kartonnen koffer en 
zijn eigenaar in de gang terug te vinden. De 
klap van een deur die anders nooit sloot, 
zinderde na. Die jongen van zestien, die zich 
plots met twee voeten middenin de oorlog 
bevond, was mijn vader. Zijn gevoeligheid 
en vriendelijkheid ten spijt, zou hij zelf nooit 
een echte vader kennen. De wreedheid van 
het lot kan grenzeloos zijn.”

Hij had de tekst geschreven, zei Jean-
Claude, omdat het lot van zijn vader Joseph 
tijdens de oorlog hem nauw aan het hart lag.

‘We brengen een leven door zonder ons al te 
veel zorgen te maken over dat van onze ouders 
vroeger, die ook daarna hun problemen 
kenden. Alles gaat te vlug op deze wereld, 
we verliezen de essentie van wat men had 
kunnen overdragen. Als eenmaal de ouders 
er niet meer zijn, wordt men zelf oud en 
vervaagt het geheugen terwijl we beseffen 
dat we meer hadden willen weten, maar dat 
het te laat is. Slechts in onze verbeelding 
kunnen we ons in hun plaats stellen en hun 

verleden een beetje zelf beleven, zoals in een 
onvolmaakte droom.’

Misschien vatte hij hiermee ook een van 
mijn drijfveren achter het schrijven van deze 
verhalen samen, hoe het bewustzijn van een 
verleden kan aangewakkerd worden en de 
toekomst dienen. 
Het verleden van Joseph Delepière was, 
zoals dat van zovelen, getekend door de 
oorlog, te beginnen bij de onverwacht snelle 
val van de forten van Luik in mei 1940. 
De derde dag van de invasie marcheerden 
de eerste soldaten de Place Saint-Lambert 
op, toegejuicht door een aantal Luikenaren 
omdat ze dachten dat het om Nederlandse 
troepen ging. Het zijn beelden die stellig zijn 
bijgebleven bij zij die ze registreerden.
 
‘Hij had ook zijn plan moeten leren trekken 
in het leven dat balanceerde tussen zijn 
beide ouders; het zette hem er denkelijk toe 
aan naar Groot-Brittannië te gaan. Dit, de 
druk die de bezetting met zich meebracht en 
tevens een droom. Een droom is niet altijd 
een leugen, hij kan ook een doel zijn: piloot 
worden.’ 

Het kind, koud gepakt door de gezinssituatie, 
was een dolende jongeman geworden, 
overweldigd door de oorlog en zijn vele 
facetten, bang van de dreiging van de 
terugkerende vijand in de Ardennen. De tijd 
was aangebroken om uit zichzelf te breken: 
een vlucht vooruit of de eerste stappen 
van een nieuw leven, daden kennen vele 
oorzaken. 
Meerdere jongeren voor hem kwamen 
dankzij de ontsnappingsroute van de 
Weerstand ‘Comète’ (De Komeet) over het 
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Kanaal; zij voerden ook Britse vliegeniers 
in een zware tocht via Frankrijk door de 
Pyreneeën, Spanje en Gibraltar terug naar 
hun land. 
‘Hij kwam later aan in Engeland, hij had 
zich ingeschreven in Brussel. In januari 
1945 was ons land nog in oorlog, wel was 
de overtocht naar Engeland mogelijk waar 
hij werd ingedeeld bij het grondpersoneel. 
Hij had geen verhaal over luchtslagen, 
neerstortende vliegtuigen, heldendaden 
of brandende schepen, nee, hij wilde een 
opleiding volgen als piloot; om met een 
Spitfire te vliegen was een opleiding van 
ongeveer twee jaar nodig.’
Het lot zou willen, vertelde zijn militair 
dossier, dat hij bevorderde en taken 
zou krijgen zoals het voorbereiden van 
vliegtuigen op hun vlucht of meevliegen als 
bemanningslid van bommenwerpers, alleen 
liep de oorlog naar zijn einde toe en zou hij 
geen enkele missie volbrengen. 

‘De meisjes ginds keken naar hem op, zijn 
lach met de pijp tussen de tanden werkte 
aanstekelijk en hij had kameraden en sier 
gemaakt, veel meer wilde hij niet kwijt 
over die periode. Of toch wel: dat hij zich 
uitermate trots voelde toen hij na de oorlog 
zijn prestigieuze uniform van de RAF Wing 
kon tonen. Op een doodgewone dag, op een 
doodgewone kermis in Schaarbeek, kwam 
hij een mooi leraresje van 21 jaar tegen. Het 
jonge paar was maar pas samen toen het 
me in 1948 het leven schonk.’
Ik ben voor deze serie lang op zoek geweest 
naar iemand met een Waalse origine en 
iemand met een link naar de RAF,  het toeval 
wilde dat ik ze samen in dit verhaal vond. 
Joseph Delepière zou daarna piloot voor 
Sabena worden. De sporen van zijn passage 
naar de overkant van het Kanaal zijn voor 
eeuwig vervaagd, verbeelding spreekt, een 
droom was uitgekomen. 
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Louis Ceulemans

Vira, Franse Pyreneeën, 
8 juni 1940.

Mijn grootoom, ‘nonkel’ 
Louis Ceulemans, 
veegde het zweet van zijn 
voorhoofd, leunde op zijn 
riek, en streek door zijn 
zwart glimmend haar. 
Hij maakte met zijn hand 
een dakje boven zijn 
wenkbrauwen en liet zijn 
blik van de verblindende 
zon naar zijn vrouw 
dwalen. Florentine 
stond wat verder op de 
helling hooi te bundelen 
met een sjaaltje om 
haar krullenbol. Hij 
bewonderde haar. 

Ze had in Borsbeek op het land leren werken, ze was een 
schat, ging met haar eigen wijsheden door het leven en liet 
zich nooit gaan.
 
Onder hen stonden hun dochter en haar man te praten. Veel 
tijd om van het landschap te genieten, was er niet. Ze werkten 
tien uur per dag, sliepen bij de beesten in een schuur en hun 
maaltijd bestond uit bieten, kool, of onvolgroeide, rottende 
of te droge aardappelen. Bijna een volle maand eerder waren 
ze in dit boerengehucht aangekomen, op de vlucht voor ‘den 
Duits’. Onderweg was Louis van de trein gehaald en had 
hij een dag vastgezeten, de SS zag hem aan voor een Jood 
omwille van zijn geprononceerde gebogen neus. 

Het waren onheuse tijden, tot in de bergen echoden de 
geruchten dat ze terug zouden moeten keren, dat Florentine 
een pleuritis had opgelopen, speelde ook mee. In de trein 
naar huis geboden ze hun dochter haar sjaal om het hoofd 
van haar man te wikkelen. Zijn lokken kwamen er onderuit, 
met zijn gezicht naar de grond moest hij doen alsof hij was 
ingedommeld. 
‘Mijn zuster slaapt,’ zei ze tegen de controleur die hem wilde 
wekken, het werkte, jonge mannen riskeerden opgepakt te 
worden. Louis dacht met heimwee aan hun leven dat door 
de oorlog onderbroken leek. In het interbellum had hij 
zijn diamantslijperij uitgebouwd tot een bloeiende zaak en 
zijn broers Eduard en Jos opgeleid tot topslijpers aan de 
Berchemse Arthur Sterckstraat 14, een warm huis met vele 
kamers en vele geheimen. 
Enkele Joodse kennissen hadden er, vlak voor de oorlog en 
op hoop van zegen, hun familiestukken naartoe gebracht, 
waar hij en Florentine ze achter schotten verstopten in de 
kelder. In een andere ruimte hielden ze een gezin met twee 
kinderen verborgen dat later naar Engeland had kunnen 
vluchten. In een oorlog moesten mensen voor elkaar zorgen, 
was hun leuze, de broers stelden het op dat moment ook 
nog financieel goed en meenden dat hun oude dag en die 
van hun familie verzekerd was.
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Die verzekering lag onder twee tegels in de 
koer van de slijperij met haar tientallen 
werknemers.
 
Ongeveer op dezelfde tijd zal de broer van 
Louis, mijn grootvader Eduard Ceulemans, 
daar ook aan gedacht hebben. Hij was op 
9 mei met vrouw en kind op de bus van de 
firma Putters gestapt, aan de Antwerpse 
Kerkstraat. Ze wilden langs De Panne en 
Koksijde naar het Franse Bray-Dunes 
gaan en vanuit Royan de plas oversteken. 
Ze trokken langs weiden en boomgaarden, 
het koren stond te rijpen en de oorlog leek 
ver weg, tot in de Frans-Belgische regio de 
eerste wrakken op de baan lagen en hun bus 
in beslag werd genomen door het Belgisch 
leger. De Citroën waarmee ze verder reisden, 
werd in Frankrijk opgeëist, te voet kwamen 
zij in Bray-Dunes aan. Daar wemelde het 
van de geallieerden. ‘Thumbs up, everything 
will be alright!’ riepen ze. De boten zaten 
vol, de spoorwegen naar het noorden waren 
afgesloten. Eduard nam met zijn gezin de 
trein naar het zuiden. Af en toe stopte die in 
de hitte, mannen sprongen eruit om water 
te halen bij boeren en kregen iedere keer een 
fles wijn mee. Bij een stop, vele kilometers 

verder, wees een kind naar de hemel. Twee 
Stuka’s doken op hen af, de bestuurder 
sprong uit zijn cabine en liet zich van de 
berm rollen. Eduard maande vrouw en kind 
met hun rug tegen een muurtje te schuilen, 
vier lange jaren front in de voorgaande oorlog 
hadden van hem een deskundige gemaakt. 
Hij wist het gevaar te bezweren. De kogels 
ketsten af op de stenen, de jagers maakten 
een bocht en voegden zich bij hun eskader. 
Aan de horizon stonden de suikerfabrieken 
van Abbeville in lichterlaaie. Vanaf dat 
ogenblik besefte Eduard dat de vlucht voor 
niets zou zijn, en dacht hij aan het kapitaal 
dat Louis en hij hadden achtergelaten in het 
vaderland. Ze hadden dezelfde kijk op het 
leven, het geluk van hun naasten was hun 
hoogste goed, ze zouden ook gelijk handelen, 
ze waren broers. 

Na de alarmerende signalen op de radio 
waren ze begin mei Frans geld gaan kopen 
bij een wisselagent, ze hadden hun grootste 
partij edelstenen verstopt onder de koer 
van de slijperij. Eenmaal beiden terug in 
Berchem kwamen ze thuis, brave buren 
hadden de Duitsers verteld dat de bewoners 
slechts even met vakantie waren. Het huis 
was amper beschadigd. Louis en Eduard 

vervolg  Slijperij vervolg  Slijperij
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liepen gejaagd over de okergele tegels van 
de tussenkamer en stonden nu op het 
binnenpleintje. Ze keken argwanend in het 
rond, tot Louis wees: ‘Ze liggen onder die 
tegels.’
‘Voor vier miljoen frank aan diamanten.’ 
Ze maakten een plavuis los met een koevoet. 
Louis zette een stap achteruit, fronste het 
voorhoofd en keek naar zijn broer waarna ze 
allebei naar het lege vierkante vlak staarden. 
Onthutst staken ze enkele andere tegels uit: 
de partij diamanten was verdwenen.
‘Misschien heeft een mof ze gestolen, of zag 
een werknemer ons bezig?’
‘Wie dan? We hebben niets meer, Eduard …’

De verslagenheid was groot, op een concrete 
verdachte kwamen ze niet, het raadsel zou 
Louis achtervolgen tot op zijn sterfbed in 
1967. Ondertussen moesten ze zich, elk op 
hun manier, zien te redden. Eduard zou de 
juwelen van zijn vrouw op de zwarte markt 
verkopen en liet zich officieel inschrijven bij 
een kastenmaker, zo werd hij niet verplicht 
in Duitsland te gaan werken. Soms sleep hij 
bij zijn broer die af en toe opdrachten van 
vroegere connecties kreeg toegeschoven. 

 

De vensters van de slijperij waren beplakt 
met zwart papier, zodat men van buitenaf 
niet kon zien dat er iemand aan het werk 
was, ook daar kwam een einde aan: de 
bezetters beweerden dat ze al een poos 
aan de standen van de meters merkten 
dat het elektriciteitsverbruik te hoog lag, 
ze vermoedden een clandestiene activiteit. 
Louis slikte woorden van protest weg. Hij 
werd opgepakt en ondervraagd, bevond zich 
op een zucht van deportatie. Toch zou het 
leven hem gunstig gezind zijn en zou hij 
zich opwerken als lid van de Hoge Raad voor 
Diamant. 

Het waren verhalen waarvan ik als kind 
flarden hoorde, als mijn grootvader mij 
meenam naar zijn werk en ik samen 
met mijn nichtjes en neefje op de koer 
speelde, of wanneer ik aan tafel was in 
het pomphuis waar slijpers hun koffie 
kwamen drinken. Blikken bleven hangen, 
een berustende lach of weemoed speelden 
om de monden die vertelden over vroeger, 
over Florentine die bij haar kookpot bleef 
tijdens bombardementen en riep dat ze wel 
zou komen schuilen als haar soep klaar 
was. Of ze hadden het over de Weerstand 
en collaboratie, over de Canadees die bij 
hen was ingekwartierd en die kantoren 
uitmestte, gebruikt door de vijand. Verhalen 

vervolg  Slijperij
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van de twee broers over hun dochters ook, 
die gingen dansen of smokkelen, de ene 
werd in Wiekevorst bekogeld door boerinnen 
omdat ze een lange broek droeg, de andere 
verstopte smokkelwaar onder haar overjas 
en zei bij een controle dat ze zwanger was, 
en herinneringen kwamen boven aan in 
beslag genomen paarden en gruwelijk 
vermoorde kennissen: voor mij waren het 

alle puzzelstukjes die ik sprokkelde en pas 
jaren later in elkaar zouden passen. 
Het huis aan de Arthur Sterckstraat 14 
verkeert deze dagen niet in een al te beste 
staat en heeft zijn grandeur verloren. 
Herinneringen aan zijn geheimen vervagen, 
de warmte die het aan zijn bewoners gaf, zal 
bijblijven. De slijperij is teloorgegaan, haar 
verleden niet. 

vervolg  Slijperij Papa
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De link naar de 
werkelijkheid lag in 
het geheugen. De papa 
van Leentje, Jean De 
Coninck, ooit goedlachse 
fiere boekhouder, nu 
gekoesterd door de 
zorg. Een nieuwe, 
kleine biotoop op de 
grote wereld. Stokken. 
Rollators. Rolstoelen. 
Bedden. Nauw …? 
Ruimte lag in het 
verleden, de navelstreng 
voor iedere bewoner. 
Slechts af en toe kwam 
de vroegere airhostess 
los van het venster in 
de eetzaal, de wolken 
lokten, een voormalige 
politieman volgde 
argwanend elk gesprek, 
de oude kinesist waakte 
over zijn ingebeelde 
patiënten, de verpleging 
deed dat over hem. 
'Vriendelijk genoeg,' zei 
papa, 'maar de meesten 
hebben nog niet van 40-
45 gehoord.’

Kinderen van andere continenten, uit andere tijden, met 
andere oorlogen achter hen. Met ons leefde hij op in vroeger, 
in Oostende. Stijve bries, kolkende zee, Leopold II op de 
dijk, een wafel bij Moeder Ciska: ze passeerden telkens 
allen de revue, waarna de verhalen over vader, marconist en 
verzekeringsagent moeder, en zus Christiane volgden. Iedere 
keer weer kwamen nieuwe flarden naar boven, sprokkels uit 
de kelders van de geest, geheugen is een raar ding. Hun 
onbezorgde leven, hun Ford model T, de schoonheid van 
weemoed. En hun Minerva: ‘Die moesten we in ‘39 inleveren, 
alles wat reed, werd opgeëist en ergens gestald, soms in een 
wei.’ 

En Jean voetbalde, van jongs af aan, ging met pa naar de 
wedstrijden van AS Oostende en speelde daar ook bij, tot 
de jeugdwedstrijden werden afgelast. Hij was 14: ‘De oorlog 
was er, ineens!’

     
Vanaf dag één verwijderden spionnen van de derde colonne 
reclameborden van Cichorei. Sommigen beweerden dat 
er geheime boodschappen voor de Duitsers op waren 
aangebracht. En mensen vanuit het binnenland wilden naar 
Engeland met overvolle boten die niet meer vertrokken, ze 
moesten terug het land in. De derde of vierde dag probeerde 
de Luftwaffe hen te torpederen. Dat mislukte, maar de knal 
sloeg in, stukken beton vlogen in het rond, de familie vluchtte 

Jean De Coninck

Papa
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naar de kelder en verhuisde daarna van de 
kaai naar de binnenstad.

De voormalige politieman wandelde tot aan 
onze tafel en sloeg ons gade met de handen 
op de rug. Er lag droefheid in zijn blik, 
waarom zouden we nooit weten. Papa keek 
niet op. Het bombardement van 25 mei was 
belangrijker: de inslagen op het Wapenplein, 
de bibliotheek, de Kapellestraat. Oostende 
stond in brand en de Duitsers vielen binnen.
‘Onze Belgen hadden zich net teruggetrokken 
met hun vélo1, ze waren doodop.’
De man wendde zich af van onze tafel en 
verdween ergens in de gang. 
‘De Duitsers hielden indrukwekkende 
parades. Ze voelden zich gauw thuis.

  
Sommigen lachten de Engelsen vierkant uit 
hè, ze speelden hen na in tafereeltjes.’

1 Fiets

De grond, de duinen, het strand en de 
vuurtoren werden militaire zone. Burgers 
moesten bij de Kommandantur een pas 
halen wanneer ze de stad uit wilden. Ze 
bouwden schuilkelders. 

Het leven veranderde ook grondig met de 
instelling van de avondklok, eensklaps sliep 
de bruisende stad.
‘Meer zelfs: Oostende was ‘s avonds dood.’
Een stemverheffing, een wegwuifgebaar, 
een peilende blik: ‘Als er toch muziek klonk, 
was die Duits.’
Er klonk rumoer aan het andere einde van 
de zaal. De kinesist trok een brandblusser 
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https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/26-5.jpg
https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/26-7.jpg
https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/26-8.jpg
https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/26-10.jpg
https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/26-11.jpg
https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/26-12.jpg
https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/26-6.jpg
https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/26-9.jpg


TWIST eMagazine - 105 -

vervolg  Papa
uit de muur, de politieman kwam weer 
binnen. Alle hens aan dek. 
Een lichte frons: ‘In september 
bombardeerden de Engelsen, we verhuisden 
opnieuw, naar de Kapellestraat, en in de 
winter mochten de vissers weer uitvaren, de 
zee zat vol vis, de meeuwen hingen in hun 
zog en de viswinkels lagen overvol, het heeft 
veel mensen van de hongersnood geholpen.’ 
Jean smokkelde langs polderweggetjes eieren 
en boter uit Knokke, smokkelen noemde hij 
een beetje de deugniet uithangen, hij vond 
het ook plezierig. Behalve die ene dag, die 
van de Spitfire: ‘Ik wist niet eens waar hij 
vandaan kwam.’
Hij wees naar buiten. De airhostess schreef 
met haar vinger S.O.S. in de dauw op de 
ruit. Vroeger was zij zo vrij als een vogel.
‘Het was een stip in de verte, die verdween 
en terugkwam, opgejaagd door een andere 
stip.’ 
Een doodsengel die op hem afdook. De 
loeiende motor. De ratelende kogels. De 
reflex: met zijn ogen dicht in een greppel 
duiken terwijl kogels voor, naast en achter 
hem in het zand ploften. Een Messerschmitt 
zat achter de jager aan die terug naar de 
overkant stoof, daalde, steeg, zigzagde en 
dook. De Duitser moest snel optrekken, de 
dreiging verdween aan de horizon.
‘Maar ik was niet gewond.’
Eenmaal uit de greppel, klopte hij het zand 
van zijn kleren. Zus Christiane was niet 
ingenomen met het avontuur. 
‘Dat gij dié route nam?!’
‘Een smokkelroute, Christiane.’
‘Daar vliegen ook vliegtuigen over. Gaat ge 
het thuis vertellen?’
‘Ik maak niemand ongerust.’
‘Dan doe ik het wel.’

‘Niks van, onkruid vergaat niet.’
Ze heeft het nooit verteld.

 
Ze waren zo jong ook, ze leden geen honger, 
op den duur, wanneer Engelsen overvlogen, 
was dat bijna een geruststelling, ze wisten 
dat ze elders gingen bombarderen en ze 
waren blij dat ze nog konden studeren. 
Hier en daar hoorden ze een merkwaardig 
verhaal, zoals dat van de onderwijzer uit 
Knokke, een Weerstander, die dagen in een 
bootje op zee zwalkte. Men dacht dat hij 
verdronken was, hij werd opgepikt door een 
Brits schip en kwam zo aan de overkant. 
Pas bij de Bevrijding vernamen ze dat de 
Weerstand het gezin steeds had bijgestaan. 
De onderwijzer werd nadien gevierd. Maar 
vandaag een held, morgen een gevangene, 
stelde Jean, ‘de overwinnaar heeft altijd 
gelijk.’
Geluiden vanuit de gaarkeuken leidden hem 
af, het avondeten zou opgediend worden. 
Zijn gezicht betrok. 
‘Het Kursaal werd door de Duitsers vóór 
hun aftocht vernield.

Ze zetten er een bunker voor in de plaats,’ 
zei hij eerst nog vertwijfeld, en plots, zomaar, 
daalde het humeur, verjoeg het heden 
het verleden en zei hij dat hij naar huis 
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wilde, liefst nu. Tranen. Papa. Papa toch 
… Morgen zou een nieuwe dag komen, met 
verhalen over de verhuizing naar de villa met 
waterput in Brasschaat, over V-bommen en 
over de blijdschap dat de oorlog voorbij was. 
Kus. Kus. Toen we weggingen, keken enkele 
bewoners ons na. Sommige knikten, andere 
niet. De deur schoof achter ons in haar slot. 
Corona was nog niet in aantocht, gelukkig 
niet. Gas geven, bijkomen. Het rusthuis 
verdween in onze achteruitkijkspiegel. 

 
 
• Met dank aan de Koninklijke Oostendse 

Heem- en Geschiedkundige Kring De 
Plate voor de foto’s van de stad - www.
deplate.be 
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Jeanine Ceulemans

Mama 1

‘Ze zouden Cognac nooit 
bezetten?
Nooit, dachten we. 
De diamantnijverheid 
zou daarheen worden 
overgeplaatst, bompa 
was diamantslijper. 
Moeder was bang, ze 
wilde absoluut weg. We 
vluchtten naar Cognac. 
In Edegem was ook niet 
veel te beleven, in het 
begin leek alles voor mij 
en mijn vriendinnen 
gewoon alleen maar 
spannend, we waren 
achttien, naïef.’

Aan het woord: Jeanine Ceulemans, mijn moeder, drie jaar 
geleden. Ze klonk soms krakend, maar de toon was nog 
steeds zelfverzekerd zoals het leven die haar had geschonken. 
In de rolstoel na een heupbreuk trokken de rimpels in haar 
geest zich strak om haar verhaal nog een keer op te halen 
en de puntjes op de i te zetten, het zou op televisie komen. 
Ik wist dat ze over de rivier Charente zou beginnen die door 
de Franse stad liep. 
‘Een professor die cognac uit vaatjes serveerde, verhuurde 
ons een kamer aan de linkeroever. Na een week kwam ik 
een kennis tegen op straat, een zoon van diamantairs. Hij 
woonde aan de rechteroever. Ik ging bij hem langs en toen ik 
terug wilde, stond de brug vol Duitsers. Ge hadt mijn moeder 
moeten zien: aan de overkant stak ze een vuist omhoog 
omdat ik zomaar de rivier was overgestoken. Dankzij een 
veerman kwam ik weer bij haar, hij zette me over, haha, 
hij floot als een gondelier, geen Duitser trok er zich iets van 
aan. Niet veel later moesten we terug naar België. We waren 
blij dat ons huis in de Lentelei er nog stond.’
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Op de terugtocht werd ze bijna verkracht 
door een Franse chauffeur in zijn camion 
vol betongruis. Ze zagen lijken, wrakken, 
ruïnes langs de weg en eenmaal thuis, 
joeg ze één van de Duitsers, die in hun 
woning waren getrokken, tierend uit haar 
kamer. Haar ouders waren doodsbang 
geweest, daar wilde ze het nu niet meer over 
hebben, ze verkoos zich op andere feiten 
te concentreren. Soms stroomden haar 
woorden eruit, soms kabbelden ze, gevolgd 
door een geruststellend knikje.
‘Ik vond werk als dactylo bij Lecluyse, een 
bedrijf in Lint.’
‘Waar nu de AED-studio’s liggen?’ vroeg ik 
ter verduidelijking.
‘Aan de spoorweg. Uiteindelijk ben ik bij 
de Weerstand terechtgekomen. Door Jos 
Evrard. Voor ik het besefte, reden we in zijn 
DKW naar Kontich, ergens in de buurt van 
de Drabstraat. 

Op de Mechelse Steenweg stopte hij eerst 
even en zei: “Ik blinddoek u. Doe seffens 
alsof ge in het handschoenkastje rommelt, 
ik kijk uit wanneer ge kunt uitstappen. 
Daarna leid ik u een huis binnen.”'
‘Welk huis?’
‘Denkt ge dat ik gek ben?’
Ze stopte haar betoog en keek dromerig naar 
buiten. Haar blik dwaalde naar het kerkje 
aan de overkant. De klok luidde. 
‘Hij opende mijn portier en leidde me bij de 
hand. Een sleutel rammelde in een deur, 

ik kreeg een duwtje en struikelde over een 
dorpel. Iemand ving me op. De auto vertrok 
weer, hoorde ik. Een man sprak me niet al 
te vriendelijk aan: “Wat denkt ge dat ze in 
uw bedrijf vervaardigen?”’
‘Conservenblikken.’
‘Vroeger. Het heet nu Karges-Hammer-
Lecluyse.’
De toon ging omhoog.
‘Waart ge bang, moeder?’
‘Het was avontuur. En Jos kwam binnen, 
het stelde me ietwat gerust. Hij nam de 
blinddoek af, ik keek in het licht van een 
bureaulamp. Buiten de tafel, twee stoelen 
en een kast, was de kamer leeg. Achter 
het bureau zat een corpulente man, een 
werknemer van Lecluyse. Het verbaasde 
me.’
Ze wíst wat ik zou vragen.
‘Wie?’
‘Geen namen.’
Wat gekibbel moeder-zoon, minder hevig 
dan vroeger, het rusthuis bracht ook rust. 
Hoe dan ook, een Weerstander noemde geen 
namen. Opeengeperste lippen.
‘En Jos dan?’
‘Hem kent ge van vroeger.’

Stilte.

Ze klemde haar handen om de leuning 
van haar stoel en nam een adempauze. 
De beelden kwamen haar weer te sterk 
voor ogen, ze had een Joods kindje zien 
deporteren in haar straat. Soldaten die 
op de deur bonkten, ze inbeukte, de trap 
opstormden, buitenkwamen met een 
krijsend jongetje dat ze achter in de auto 
stopten en wegreden. Daarom wilde ze toen 
meestrijden, een impuls. Jos, notoir lid van 
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het Verzet, had dat begrepen en haar naar 
Kontich meegenomen. 
‘De man in de kamer nam een Belgische 
vlag en een wetboek uit de kast. Met de ene 
hand op de vlag en de andere op het boek, 
moest ik hem nazeggen: “Ik zweer trouw aan 
Vorst en Vaderland, en aan de Nationale 
Koningsgezinde Beweging.”
En dan vroeg hij: “Hebt ge niets anders 
dan bestellingen voor conservenblikken 
genoteerd?”
'Ook voor spaakwielen, voor Lima.'
Peru was neutraal, het land wilde zelfs voor 
de Geallieerden kiezen. Hij vermoedde een 
andere bestemming en snauwde dat ze 
haar eender wat lieten intikken op kantoor. 
Denkelijk maakten ze granaathulzen, de 
machines zouden aangepast zijn, ze had die 
mogelijkheid nooit overwogen. Of ze collega’s 
kende die collaboreerden …? 
Sympathiseren betekende voor haar nog 
altijd niet collaboreren.
“Doe uw taken zoals voorheen,” beval de 
man, “maar trager. Breekt er een staking 
uit, staak dan mee. En wacht voorts op 
instructies. Beschikbaar zijn is voorlopig 
uw belangrijkste taak. Jos is uw contact.”’
Ze mijmerde. Jos had een revolver gekregen 
van haar vader, nog een exemplaar uit de 
vorige oorlog. Mocht hij gepakt worden, dan 
zou iedereen zwaar in de penarie raken. 
Jos, die in het café rondbazuinde dat hij 
Weerstander was, geen mens schonk er 
geloof aan, hij luisterde ook in een geleend 
Duits uniform gesprekken van de vijand af 
op hun bal, het waren scènes uit La Grande 
Vadrouille, maar dan in het echt. 
'“Ge moet lef tonen, dan verdenken ze u 
niet,” stelde hij, het was Russische roulette.’ 
‘s Avonds zette hij haar af aan het voetbalplein 

van Belgica. Ze kon te voet verder naar huis, 
met een hoofd vol muizenissen. 
‘Bompa wist van niets. Bomma wel. Ik 
moest toch bij iemand mijn afwezigheden 
rechtvaardigen.’

Ze zou een wapen krijgen, op het kerkhof 
in gleuven van zerken brieven leggen die 
werden opgehaald door gelijkgezinden, 
even naamloos, even beducht, en ze zou de 
frezen in het bedrijf saboteren door er rijst 
tussen te strooien. Op een avond botste 
ze op Herr Wenzl, de Betriebsführer, die 
vroeg of haar oog ontstoken was. Er zat een 
korrel onder haar ooglid, ze kreeg het koud 
en warm tegelijkertijd, hij stuurde haar 
doodgemoedereerd naar de dokter. Later 
zou hij haar, en haar collega’s, ook redden 
nadat ze in de schuilkelder liedjes hadden 
gezongen terwijl de Engelsen overvlogen om 
de stad te bombarderen. Een andere Duitser 
joeg hen de straat op, in geen tijd stonden ze 
voor het vuurpeloton. Armenzwaaiend had 
de Betriebsführer de soldaten weggestuurd, 
al dacht ze dat die knapen achter hun geweer 
even jong waren als zij en dat ze nooit zouden 
schieten. Ze was nog zo onschuldig. Ze 
raadde mijn gedachte en schokschouderde: 
‘Wenzl was een goede mof,’ het klonk bijna 
vertederd. Dat ze hem had betrapt op zijn 
verloving in Kontich terwijl vrouw en kind 
in Duitsland op hem wachtten, gaf haar 
teugels in handen. De dagen daarna zou ze 
hem testen. Engels zingen of spreken was 
verboden. Ze kwam op het werk aan met 
een pull waarin ze de tekst Keep on smiling 
had gebreid. Hij reageerde er niet op. Noem 
het lef, rechtlijnig, eerder onbesuisd het 
lot tarten, én ze deed alles op haar manier, 
incluis brokken lijmen. Daarna zou ze zich 
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gedeisd houden, zeker bij de inval van de 
Gestapo, op kantoor waren rantsoenbonnen 
ontvreemd. Ze werkte harder dan voorheen, 
en liet zich gewillig met collega’s fotograferen 
met haar krullende haar, in haar hupse 
kleedje en haar witte sokjes. De oorlog zou 
nog even duren, en ze had nog zoveel te 
vertellen. 
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Jeanine Ceulemans

De volgende dag 
wilde ze koste wat kost 
mijn nota’s lezen, ze 
corrigeren, schrappen, 
aanvullen. Ik ging naast 
haar zitten en las eruit 
voor, wang tegen wang, 
ademdicht, elk woord in 
haar verhaal was er een 
in een race tegen haar 
uitdoven.

Of ze het over de Engelsen wilde hebben bij wie ze nog tot 1946 
had gewerkt? Ze brachten haar ‘s avonds in hun legertruck 
naar huis en bezongen haar guitigheid en doortastendheid.

 
Nee. Over hoe ze twee kilometer verder bommen op Mortsel 
had zien vallen vanuit de tuin thuis?

Evenmin. Er was trouwens zoveel, de avondklok, de 
rantsoeneringen, later de V-bommen, alleen ze sprak liever 
verder over de Weerstand. Over angst en moed, recht en 
onrecht. Al leek het te beginnen met een sisser.
‘Hebt ge uw wapen ooit moeten trekken?’
Geen antwoord. Ik stelde de vraag niet voor de eerste keer, 
andere keren waren ontaard in een worsteling van woorden. 
Ik zag haar niet aan afrekeningen doen, geen executies 
verrichten, geen vuurgevechten aangaan, sommige feiten 
wilde ze gewoon voor zich houden. Ze rondde zulke 
gesprekken steeds af met: ‘Een Weerstander snoeft niet over 
zijn daden.’ 

https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/27-6.jpg
https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/28-1.jpg
https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/28-3.jpg
https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/28-2.jpg


TWIST eMagazine - 112 -

vervolg  Mama 2
Plots zei ze echter: ‘In de basiliek.’
Koudweg. Ooit had ze vernomen dat er een 
bom boven zijn toren was ontploft. Dat de 
kerk niet beschadigd werd, zouden vele 
Edegemnaars als een mirakel beschouwen.
‘Ik moest weer een brief achter een graf 
deponeren. De duisternis zorgde voor 
dekking en het krioelde er niet van Duitse 
patrouilles, maar toch.’
Ik had al een schets van haar verhaal op 
papier, ze las mee met de vinger op mijn 
blad, en wees: ‘Nee, nee, nee, het regende 
die dag.’
Goed. Het regende. En het geluid van haar 
voetstappen vermengde zich met het ruisen 
van de bomen. De basiliek doemde als een 
donkere rotswand voor haar op. Ze voelde 
haar taak anders aan dan de keer daarvoor: 
ze had eenzelfde soort enveloppe bij zich, 
met eenzelfde bestemming: een gleuf in een 
zerk links van het zijpoortje van het kerkhof. 
Een andere Verzetsman zou hem ophalen.
‘Het poortje was dicht. Ik kroop door de 
haag. In mijn gedachten zag ik achter elke 
tombe een schim. Mijn revolver, vraagt ge 
…? Ik kon er hooguit mee smijten.’
Bij het monument met scheefgezakte zuilen 
hoorde ze geritsel. Een kat roetsjte achter 
een andere kat aan, ze slalomden tussen 
de graven en verdwenen in de nacht. Het 
maanlicht tekende schaduwen op de 
kerkmuur, regendruppels glommen op 
de bakstenen. Even meende ze verderop 
een gestalte te zien, ze schreef het toe aan 
haar verbeelding. Haar woorden werden 
vergezeld door een schamper lachje, ik 
bewonderde haar wil om te vertellen. Her 
way, noemde ze dat soms, ze was de dochter 
van Birtley Belgians, een frontsoldaat, en 

een vluchtelinge die in Engeland waren 
getrouwd: Eduard Ceulemans, notoir ketter 
en de diepgelovige Ida Dergent: haar ouders. 
Ze dacht continu aan hen, zij wisten wat 
oorlog was. 
‘Ik dropte de omslag en repte me weg. De 
weg langs de kerk lag er verlaten bij, weer 
had ik die gestalte gezien. Ik versnelde mijn 
pas.’
Ze liep tussen twee muren in: die van de 
begraafplaats en die van de kerk, ze zou niet 
eens kunnen wegduiken. Ze zag een fietser 
door de Hovestraat rijden; het nat op het 
wegdek kletste tegen zijn spatborden aan. 
Niemand zou haar kunnen helpen. Een 
donderslag joeg een nieuwe golf van angst 
door haar heen, nog vijf, vier, drie meter lag 
het kerkplein van haar verwijderd, ze zou er 
een schietschijf zijn. Ze rende tot aan de deur 
onder het portaal. Wonder boven wonder 
was ze open. Het gebouw lag bijna volledig 
in het donker, de gekleurde glasramen 
lieten amper een streepje maanlicht door. 
Hoe zou ze zich kunnen beheersen om niet 
blindweg, met tikkende naaldhakken, naar 
voren te lopen om zich achter het altaar, 
in een zijbeuk of in een nis te verstoppen? 
Ze vloekte omdat ze geen ander schoeisel 
droeg, tot ze eensklaps aan de biechtstoel 
dacht. Ze deed haar schoenen uit en nam 
ze in de hand. Voor haar lag de boog van 
het koor, rechts lagen de kansel en de 
eerste biechtstoel. Ze liep door tot ze tegen 
het opstapje van de stoel stuitte, opende de 
fluwelen gordijnen, ging op het zitbankje 
staan, schoof de gordijnen naar elkaar toe 
en wachtte met het wapen in de hand. Ze 
wilde het niet spannen, de klik zou haar 
kunnen verraden. Heel zacht eerst, dan 
luider, hoorde ze de poort openschuren. Er 
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klonken stappen, voorzichtig, dreigend.
‘Ik drukte mijn rug tegen de wand van 
de stoel en ging op mijn tenen staan. Ze 
verdwenen in de richting van het koor.’
Ze overwoog te vluchten, door een spleet 
tussen de gordijnen zag ze door het 
kerkschip een lichtstraal zweven, ze streelde 
het opstapje onder haar, bleef hangen, gleed 
weg. ‘Scheiße!’ riep een man, hij stond veel 
te dicht bij haar, ze herkende zijn stem niet 
meteen. Hij liep door en klapte de poort 
achter zich dicht.
‘Ik wachtte nog minutenlang af, ging dan op 
mijn tippen naar de zijdeur en keek naar 
buiten. Het regende niet meer. Ik zette het 
op een lopen en kwam bekaf thuis.’
Enkele maanden daarna zou blijken dat ze de 
man wel kende, hij was lid van hun brigade 
en zou de dag vóór de Bevrijding opgepakt 
worden door het Verzet in Antwerpen: 
één dag later en hij had hun hele afdeling 
verraden. 
‘Ge zou nooit geboren zijn, manneke.’

De doorsnee Duitse soldaat vond ze 
correct, haar afkeer ging ook niet uit naar 
mensen die eerder rechts dachten. Ieder 
zijn mening, oordeelde ze, ze verafschuwde 
collaborateurs, Jodenhaters en de Gestapo 
waar ze het land van wilde helpen bevrijden, 
en ze dweepte met de Weerstand. Bij de 
Bevrijding zou daar een nuance in komen. 
De bezetter was uit Boom en Antwerpen 
verjaagd, het einde naderde. Edegem 
jubelde om de binnentrekkende bevrijders 
te onthalen. Een eenzame Duitse soldaat 
trok langs hun huis in de Lentelei en keek 
verdwaasd rond, met het geweer op de rug, 
niet wetend waar heen te gaan. Het beeld 

was schrijnend. Op de hoek sloeg hij linksaf 
naar het centrum. 
‘We durfden eerst niet naar buiten. Na 
enig overleg gingen we met het gezin naar 
de Hovestraat, moeder met een gebroken 
voet, het hield haar niet tegen, ze wilde 
ook de bevrijders onthalen. Eerst zagen 
we de Duitsers de aftocht blazen, de 
hakenkruisen op hun voertuigen waren 
afgedekt met takken en loof, ze waren bang 
gebombardeerd te worden.’
Pas een uur later hoorden ze in de verte het 
geratel van pantserwagens op de weg. In 
een wolk van stof kwamen de eerste tanks 
van het Royal Armoured Corps aangereden, 
versierd met bloemen, de soldaten maakten 
een V-teken naar de massa die door het 
dolle heen was. Jos Evrard kwam naar haar 
toe. De leiding van de brigade had haar geen 
gevaarlijke opdracht meer willen geven na 
de scène op het kerkhof, ze zou werk krijgen 
op het gemeentehuis van Kontich. Op dat 
punt aangekomen nam ze langzaamaan 
afstand van de beweging.
‘Ik moest verslagen tikken van verhoren. 
Die gingen er hard aan toe. Wenzl was 
aangehouden, de leiding van Lecluyse ook, 
en alles dat volgde is me bijgebleven.’ 
De inboedels die medestrijders in brand 
staken, bedoelde ze, de mensen die ze 
kaalschoren, sloegen, vernederden, ook in 
haar dorp, sommigen hadden niet eens een 
foute daad begaan. 
‘Ik was jong. Als ik het had geweten, had 
ik al die risico’s nooit genomen,’ stelde ze. 
Ik twijfel daar nog aan. Ze keek me lang en 
diep in de ogen en sloot af op fluistertoon: 
‘Wees altijd eerlijk. En schrijf het mooi op.’
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Een jaar later zou haar laatste restje 
weerstand breken. Nog één keer vertelden 
we het elkaar en wezen we, zij naar mij, 

ik naar haar: ‘Ik zie u graag1,’ onze lippen 
vormden de woorden stil, ingetogen. Ieder 
op onze manier.
Mama. 
Ze zou gaan met mijn afscheidsbrief in 
handen die verstrooid zou worden met haar 
as opdat hij haar tot in de eeuwigheid zou 
begeleiden. 

 
• Met dank aan Pieter Serrien voor de foto 

van het bombardement.

1 Ik houd van je

Willem de Zwijger
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Willem ‘Willy’ Bergeys

Willem de Zwijger

Bijna zijn hele jonge 
leven zou gebukt gaan 
onder het faillissement 
van een betonfabriekje 
dat zijn ouders 
beheerden in Hove. Hij 
moest in grote armoede 
met twee verschillende 
schoenen aan naar 
school waar klasgenoten 
hem uitlachten en de 
nonnen met een lat op 
zijn vingers sloegen 
omdat hij met zijn 
linkerhand schreef. 
‘In de oorlog,’ voegde hij 
eraan toe, ‘alsof ze niks 
beters konden verzinnen 
en ze lieten opzettelijk de 
spinnen aan het plafond 
in de urinoirs hangen 
opdat de jongens niet 
naar hun lid zouden 
durven kijken.’ 

Thuis spuugde hij in de stamppot om er voldoende 
aardappelen uit te kunnen scheppen, tot ontstentenis van 
broer en zus omdat ze hem niet voor waren. Bij de boeren bij 
wie hij aardappelen ging rapen, kreeg hij hooguit een kom 
soep, en in de hoogste nood at hij lijm om de honger te stillen. 
Dat alles maakte deel uit van de oorlog van mijn vader Willy 
en had van hem ‘Willem de Zwijger’ gemaakt zoals ze hem 
noemden, een eerder verlegen jongeman die niet gauw iets 
zei. Het maakte hem geknipt om in 1946 ingelijfd te worden 
bij het First District Censorship Station in Bonn dat onder 
beheer stond van de Britten, én van een Belgische majoor 
die was ingelijfd bij het Britse leger.

‘Ik moest eerst geen soldaat worden,’ beweerde vader, ‘mijn 
ouders zaten zonder inkomen, mijn broer en zus waren te 
jong om te werken. Ik had gesolliciteerd naar een betrekking 
bij De Censuur in Duitsland. Na een strenge selectie in 
Brussel werd ik aangenomen. Geld was de drijfveer. Ik 
verdiende meer dan vierduizend frank per maand, in die tijd 
een redelijk salaris. Ik kon er een groot deel van naar huis 
sturen.’
De werknemers moesten perfect de drie landstalen en Engels 
kennen, en ze moesten het oude Sütterlin schrift meester zijn. 
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Hij had daar eerst een grondige cursus voor 
moeten volgen, vooral in brieven van oudere 
Duitsers was dat terug te vinden, ze hoopten 
dat over hun regels heen zou worden 
gelezen. Elk woord, elke zin of paragraaf, elk 
teken kon van belang zijn en een verborgen 
boodschap inhouden. De weinige keren dat 
hij erover vertelde, zat hij er wat verslagen 
bij, pulkend in zijn haar alsof hij zich op 
voorhand wilde verontschuldigen voor het 
gesprek dat zou volgen. 
‘Niet elke Duitser was een nazi.’
‘Nee, en ze hadden allen Joden verstopt.’
De schampere opmerking van mijn moeder 
ontweek hij. 
‘De stad was gebombardeerd, alleen het 
standbeeld van Beethoven bleef overeind 
tussen de ruïnes, Ode an die Treurnis. 
Belgen namen foto’s van het beeld.’ 
‘Orléans lag plat toen wij terugkeerden in 
‘40, alleen Jeanne d’Arc stond nog overeind. 
Duitsers namen foto’s van haar,’ repliceerde 
moeder, misschien omdat ze altijd haar 
antwoord klaar had.
Daarop zwegen ze. Hij, voormalig lid van 
De Censuur, zij voormalig Weerstander. 
Mijn ouders. Niet dat het niet klikte, hun 
oorlogsbeleving was anders geweest. Soms 
was voor haar de oorlog nooit voorbij, hij 
besteedde er weinig woorden aan, zijn 
bijnaam indachtig. Slechts heel sporadisch 
haalde hij zijn foto's naar boven, van het 
stadhuis, de wijk rond de universiteit, 
de romaanse kerk, de Rijnoever en de 
vernielde brug naar Koblenz. Hij had ze in 
zijn album geplakt en voorzien van Gotische 
onderschriften, soms bladerde hij er 
mijmerend in, de beelden haalden een tijd 
boven die hij het liefst wilde vergeten.
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Het was de wereld waarin hij zich bewoog, 
tussen puin en armoe. Dat laatste kende 
hij van thuis: bedelende, huilende, 
uitgehongerde mensen en ginds moest 
hij van sommigen nog het allerlaatste dat 
ze hadden, wikken en wegen en desnoods 
afnemen: hun woorden. Het bracht hem in 
tweestrijd: de wet, en de interpretatie ervan, 
vanaf wanneer mocht je zelf ophouden 
met mens-zijn? Telefoons afluisteren, 
snuffelen in kranten en in brieven van 
krijgsgevangenen of van Duitsers met 
buitenlandse relaties, van weduwen en 
wezen, moeders van gesneuvelde nazi’s, 
en ook van zij die zich achter een profiel 
verborgen en in code schreven: vroegere 
kampbewakers, bikkelharde aanhangers 
van de Führer. Speuren naar voormalige 
collaborateurs, leden van de SS of van de 
Gestapo, in samenwerking met de Britten en 
hun Intelligence Service en, vanaf afstand 
met de C.I.A. Het werk was gevaarlijk, 
de schrik voor heropflakkering van het 
nazisme zat er goed in. En de vijand was 
niet altijd even menselijk geweest, niet? Er 
was maar één keuze besefte hij reeds vlug: 
de voorschriften naar de letter volgen en 
er verder over zwijgen, het was meer dan 
zijn aard. De Belgische bezettingsmacht 
in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog 
stond onder Brits bevel. Het Censorship 
was ondergebracht in de Ermekeilkaserne, 
een vroegere kazerne van de Wehrmacht 
waar nu vluchtelingen huizen, of hoe de 
geschiedenis van een gebouw vele richtingen 
uit kan gaan. De Belgen voerden hun taken 
op kantoor uit in burger, buiten droegen 
ze hun marineblauwe uniform, hun battle 
dress, voornamelijk om indruk te maken 

en afstand te houden van de bevolking. Ze 
woonden in de buurt van de kazerne, in 
gevorderde burgerhuizen die niet beschadigd 
waren door de bombardementen. Vrouwen 
en mannen werden apart gehuisvest. De 
sector was omheind met prikkeldraad en 
werd bewaakt door Engelse soldaten. 
Vader weigerde mee te gaan in de teneur 
van sommige bezetters die profiteerden van 
hun macht of van de vrouwen die zich gaven 
voor een sigaret en worstelden met een 
leven dat er geen meer was. Hij zou op een 
normale manier een partner leren kennen, 
op een van de bijna wekelijkse party’s die 
in de Belgische kolonie gehouden werden, 
een Duits meisje van wie ik de naam nooit 
zou kennen, die hem was blijven schrijven, 
lang nadat hij was teruggekeerd. De Belgen 
leefden in een heuse enclave, ze hadden 
hun cafés, hun aalmoezenier, hun feestjes, 
hun verenigingen. Om de binding met het 
thuisland te behouden en onder meer om 
de eigen sportieve of culturele activiteiten 
in het daglicht te stellen, werd de drietalige 
krant Contact uitgegeven. De onderlinge 
verstandhouding was optimaal, die met de 
Britten niet altijd even goed, al was het door 
het eten dat erg verschilde van de Belgische 
keuken, mijn vader was veel gewend. Hij 
leerde er uitmuntend tennissen van een 
Duitse leermeester, ging af en toe naar het 
theater en probeerde gedurende twee jaar in 
de mate van het mogelijke het beste te maken 
van het leven. In 1947 werd de dienst bruusk 
ontbonden en moest hij afscheid nemen van 
de stad, van zijn kameraden, van zijn meisje 
ook, omdat de tijden het zo wilden. Heel wat 
relaties zullen toen afgebroken zijn. Het is 
me een raadsel waarom over deze diensten, 
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die zweefden tussen veiligheid, censuur en 
spionage, zo weinig is verschenen. 

In 1952 werd vader ingelijfd als ‘niet-
permanent lid van het 24e Bataljon 
T.W.L. van de Territoriale Wacht voor 
Luchtafweer’ in de Sint-Bernarduskazerne 
van Hemiksem, een legerdienst verdeeld in 
stukjes zou het worden, verdeeld over vijf 
jaar. Hij was ‘Richter in de hoogte van het 
Kanon van 40 mm’, zoals hij het noemde, 
een taak waar hij een grondige afkeer van 
had. Zo zag ik hem als kleuter om de paar 
weken het huis verlaten, op oefenweekend 
naar Hemiksem of naar Lombardsijde om 

er gedurende enkele dagen het vliegveld te 
helpen bewaken, tot hij eind 1957 van zijn 
soldatenweekend thuiskwam in burger. Mijn 
moeder vloog hem om de hals, en heel even 
stond de wereld stil. Ze had net een brief 
uit Duitsland uit de bus gehaald, van zijn 
meisje vroeger ginds. Hij las hem vluchtig, 
legde hem dan weg. 

‘De oorlog is voorbij,’ zei mama. 

Ik wist niet wat dat inhield en ik weet het 
nog niet. Sommige uitspraken leiden hun 
eigen leven.   

26 oktober
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Toeval is een gevolg 
van een oorzaak die we 
niet zien, zei Voltaire en 
Oscar Wilde stelde dat 
het lot te wijs of te wreed 
is om ons een voorteken 
te sturen. Meer en meer 
wordt deze reeks een rij 
van ontmoetingen en 
herenigingen met een 
aparte kijk op het leven, 
op het lot, op het toeval. 
We leerden Christine 
Pauwels kennen als bij 
wonder, het gesprek 
was pakkend, de reden 
waarom had anders 
mogen zijn.

In de vroege ochtend van 26 oktober 1944 komt het lot in 
al zijn gruwel uit de lucht vallen. Een V1 slaat in op het 
kruispunt van de Tuinbouw- en de Van Geertstraat, achter 
de Zoo van Antwerpen. In de Tuinbouwstraat sterven de 
moeder en het broertje van Marthe Bergeys. Over leven en 
dood, en over tijd die mensen uit elkaar sleurt of bij elkaar 
brengt. Een verhaal over het lot en over toeval ook, of hoe 
verweven ze kunnen zijn. 

Ik stel me voor dat Marthes vader, dokter Raymond Bergeys, 
daarna wezenloos tussen de puinhopen van hun huis 
een steen opraapt, tevergeefs op zoek naar een tastbare 
herinnering. Zand glijdt tussen zijn vingers en hij veegt het 
roet van zijn hand. 
Niets rest hem nog. 
Is hij daarstraks lang blijven staren naar het gezicht van 
de jongen met de dromerige ogen en het hoge voorhoofd die 
voor hem lag opgebaard, of naar de moeder van de jongen, 
zijn vrouw, die net zo’n betoverende blik had? Hij weet het 
niet meer, hij was hun lichamen komen identificeren. 

Huizen zijn uitgekleed door de ontploffing, ze tonen hun 
geraamte en dode ziel, waar ze tot gisteren aan toe stonden 
is nu alleen maar lucht boven het puin. Bizar ook, dat plots 
alles ruimer lijkt. 

Christine Pauwels
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Afgelopen nacht zat hij in de gevangenis 
omdat men hem voor een collaborateur hield 
van zij die dit aanrichtten: hij, de dokter die 
zich voor iedereen inzette, als bedrijfsarts 
jongemannen afkeurde zodat ze niet in het 
land van de vijand moesten werken, hij die 
Joodse mensen verzorgde. Stopte men hem 
de hele nacht in de nor omdat hij Vlaming 
was ...?
Na de inslag van de V1 hielden ze hem aan, 
leden van de Witte Brigade die bij het minste 
gerucht hun medemens oppakken waarna 
die zijn onschuld moet bewijzen. 

‘Cécile,’ stamelt hij nu, en ‘Pierre’… Pierre 
met nog meer droefenis in de keel omdat het 
leven van de jongen zo pril was, al zijn de 
liefde voor een vrouw en die voor een kind 
niet te vergelijken. Hij weent stil omwille 
van de onbillijkheid die een oorlog baart en 
omwille van het lot dat hem gespaard heeft 
door hem ‘s nachts van huis weg te houden. 
Waarom? Waarom zij? Waarom ook die 

andere dertig slachtoffers? Zijn dochter 
Marthe leeft nog, godzijdank. Ze sliep op de 
bovenverdieping en werd niet meegesleurd 
door de brokstukken. Het laatste wat ze 
zich herinnert, is dat de motor pruttelde, die 
van ‘haar V1’ zal ze haar hele leven blijven 
beweren. 
‘Mama, ge moet de gordijnen in mijn kamer 
niet sluiten,’ zei ze nog de avond voor de 
inslag, ‘zo kan ik een bom zien aankomen.’
Nadat de motor stilviel, zag ze een enorme 
flits. Ze werd wakker in de bibliotheek aan 
het Conscienceplein, tijdelijk blind door het 
stof in haar ogen en vroeg hoe haar broer en 
moeder het stelden. De stilte sprak. 
Ze schaamt zich omdat haar niets rest, geen 
kleren, zelfs geen pantoffels, alleen maar 
tranen. En later haar kat, ja, een schamele 
troost in deze sombere tijden: drie weken 
overleeft het dier in de kelder van de ruïne. 
Een buurman brengt ze naar haar toe, haar 
lieve, witte kat.

De dokter weent.
Alles!
Alles is puin. 
Voor hem, naast hem, over hem. 

vervolg  26 oktober
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Op 26 oktober 1944 heeft het leven hem 
voor altijd getekend. 

Misschien is die hele tragedie toen zo ook 
ongeveer door zijn hoofd gegaan, ik heb 
hem niet gekend, ik probeer me alleen zijn 
immense verdriet voor te stellen. 

Slechts het toeval wil dat zijn lot mijn 
gedachten kruist. Ik ben jarig op 26 oktober, 
ben exact tien jaar na de bominslag geboren 
en in 2019, op mijn vijfenzestigste verjaardag, 
lees ik over het drama dat historicus Pieter 
Serrien verwoordt in zijn boek ‘Elke dag 
angst’. De combinatie van data, feiten 
en namen slaat me met verstomming, de 
slachtoffers waren niet alleen naamgenoten, 
maar blijkbaar ook familie van me. Tot op 
die dag had ik weet van één slachtoffer van 
vliegende bommen tussen onze verwanten: 
auteur Lode Zielens werd op 28 november 
1944 in Antwerpen gedood door een V2. Hij 
was mijn grootoom. Cécile en Pierre Bergeys 
gingen hem voor. 

Dankzij Pieter Serrien kom ik in contact met 
Christine Lauwers, de dochter van Marthe. 
Ze is klein van gestalte, heeft kort, asblond 

haar en vertelt energiek. We hebben dezelfde 
betovergrootouders, blijkt al vlug, haar 
overgrootvader was apotheker in Boom, de 
mijne was er drogist. 
‘Dokter Bergeys, mijn grootvader, was 
klein,’ zegt ze, ‘1 meter 58. Niet alleen mijn 
moeder, ook hij droeg dit drama zijn hele 
leven mee, al is hij arts gebleven tot aan zijn 
negentigste.’ 
Ze is blij dat ze de dokter zo lang heeft gekend 
en beschrijft hem als een stille, zuinige 
en rechtschapen man, al tevreden met 
een drankje ter ere van enkele katholieke 
hoogdagen, zoals Kerst en Pasen.
‘Moeder heeft aan de bominslag geen fysiek 
letsel overgehouden, anderzijds achtervolgde 
het psychische leed haar tot haar overlijden 
in 2017. Elke dag huilde ze, tot op haar 
tachtigste de tranen op waren. Ze was heel 
slim en had een artistieke aanleg, ze hield 
onder meer van tekenen en zijdeschilderen 
en ontwierp uitzonderlijk mooie jurken, het 
was dat zij het niet meer aankon. Ze wilde 
ook een boek schrijven, daar is ze evenmin 
toe gekomen. De bom heeft haar leven 
verwoest.’

We struinen met Christine op haar laptop 
door de foto’s van haar naaste verwanten, 
portretten van jonge mensen in de bloei 
van hun leven waar bruusk een einde aan 
kwam. Een vreemde gewaarwording overvalt 
me. Ik herken mijn afstamming in blikken, 
vormen van een gezicht, poses, en zoek 
haar blik: berustend, minzaam. Verleden 
dat een heden kneedt, verre familieleden 
samenbrengt, verhalen door merg en been 
jaagt en banden smeedt. Beter kan ik de 
langere verhalen in deze reeks niet afsluiten. 


https://hostwriters.nl/TWIST/TWIST40-45/Fotos/30-4.jpg
https://pieterserrien.be/
https://pieterserrien.be/
https://pieterserrien.be/


TWIST eMagazine - 122 -

Geheimen van de oorlog
Sommige getuigenissen 
kwamen niet toe aan 
een verdere uitwerking. 
Niet omdat ze ons niet 
boeiden, wel omdat ik 
niet in herhaling wilde 
vallen. Iedereen die 
deze vreselijke jaren 
meemaakte, leefde 
onder de bezetter, kende 
rantsoenering, avondklok 
en verduistering, mensen 
leefden hun leven, 
dat was al moeilijk 
genoeg. In bepaalde 
gevallen wensten 
gesprekspartners 
anoniem te blijven, een 
getuigenis heeft een 
naam nodig vinden we, 
en één keer strookte een 
getuigenis niet met de 
werkelijkheid. 

Dergelijke vertellingen zijn niet te vinden in dit magazine. 
Enkele andere waren te schimmig, te delicaat of incompleet, 
zoals die van het familielid dat verklaarde dat het ‘zwarte’ 
(collaborateurs) café van zijn zoon op zijn naam stond, zodat 
hij zelf voor jaren onschuldig vastzat, dat van een andere 
telg die pas in het testament van zijn vader vernam dat 
deze bij de SS was geweest, van een achterneef werd na een 
bominslag nog slechts een pink gevonden en een groottante 
werd psychiatrisch patiënt nadat van haar huis in Mortsel 
geen steen overbleef. In vele families zullen denkelijk 
meerdere drama’s leven waarvan men alleen de grote lijnen 
kent. Ik opteerde in deze reeks voor volledige verhalen die 
ook een beeld schetsen van de getuigen. Op twee na, die ik 
verrijkte met aanvullende gegevens, zijn ze nieuw voor de 
lezer en willen ze tot eer strekken van hen die ze hebben 
meegemaakt.
Ik haal er nog wel graag twee aan, omdat ze zo bijzonder 
zijn. Allereerst dat van Paula en Marcel Gobbers, moeder en 
grootvader van de Mortselse Marcos De Hoey.

 
v.l.n.r. Maria, Paula, Marcel en Jeannine Gobbers
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Paula was 11 jaar in 1943 en zat in het 
vijfde leerjaar van de meisjesschool. Ze was 
één van de weinigen van haar klas die het 
bombardement van 5 april op Mortsel had 
overleefd. Het was het zwaarste dat België 
gekend heeft. Velen vergeleken in 2001 de 
chaos van 9.11 met die in 1943 in Mortsel 
ontstond. Samen met haar zus Jeannine 
die een klas hoger zat, kroop ze letterlijk 
vanonder het puin uit een put, met letsel 
van glasscherven. Ze werden opgevangen 
door helpende handen uit de omgeving. 
Paula bezat alle doodsprentjes van haar 
klasgenootjes en van de zuster-lerares. 
Marcos stuurde me de scans van de prentjes 
door, beelden zoals enkele hieronder, waar 
een mens stil van wordt. 

 

 

Foto’s Dinag en P. Serrien

Die chaos, het verdriet en de machteloze 
woede eromheen weerhielden Paula’s 
vader, Marcel Gobbers, er niet van om bij 
de Witte Brigade geheime opdrachten uit te 
voeren. Hij had ook contacten met de Britse 
Alliantie, terwijl zijn buurman collaborateur 
was. Beiden wisten van elkaars bezigheden,   
maar dat hebben ze steeds geheim gehouden. 

Toen Marcos, als nog jong kind, in de tuin 
speelde met de hond van de buurman, viel 
het hem op dat zijn grootouders niet met 
hem spraken. Alle stukken die de daden van 
zijn opa bevatten, zijn tot zijn grote spijt na 
de oorlog verbrand. Ik kan me inbeelden dat 
achter deze gegevens heel wat bijzondere, 
schrijnende verhalen teloor zijn gegaan. 

Over het bombardement op Mortsel kan ik 
ten zeerste de boeken van Pieter Serrien 
aanraden.
***
Een tweede, beklijvende geschiedenis 
speelde zich ook af in 1943 en gaat over 
de onvoorwaardelijke liefde tussen man en 
vrouw, over de moed en doortastendheid 
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van een advocaat die de kindjes van een 
Joodse diamantair verborg omdat zijn 
rechtvaardigheidsgevoel hem dat dicteerde. 
Ze waren naar zijn woning gebracht door zijn 
echtgenote, op gevaar van haar eigen leven: 
drie kinderen zonder een ster die ze door 
de straten van de stad had geleid terwijl de 
SS’ers als haviken speurden naar eenieder 
die er maar een beetje Joods uitzag. Eén 
foute blik had volstaan om het lot een andere, 
gruwelijke kant uit te sturen. De ouders 
werden niet veel later gedeporteerd naar een 
concentratiekamp. Ondertussen vroeg het 
gezin van de advocaat meer rantsoenbonnen 
aan dan toegelaten en als er werd aangebeld, 
moesten de kinderen zich haasten om door 
de achterdeur te verdwijnen. Ze konden 
niet naar school en thuisonderwijs was 
niet mogelijk zonder anderen in de zaak te 
betrekken. Uit veiligheid kregen de kinderen 
een andere naam, waar ze aan moesten 
wennen wanneer ze toch eens op straat 
kwamen, ze leerden harmonieus omgaan 
met de eigen kinderen van de advocaat en 
zijn vrouw en hebben nooit geleden onder 
hun genoodzaakt verblijf. Maar er was druk: 
de man zou altijd klaar moeten staan om 
te vluchten. Hij verdween langs de tuin in 
de straten wanneer hij onraad vermoedde, 
sprak telefooncodes af met zijn echtgenote, 
die werden soms vergeten, en aan de 
overkant van de straat zagen ze een spion 
in de bankbediende die zijn boterhammen 
opat. Angst en opluchting wisselden elkaar 
af, toch dreigde het fatum toe te slaan toen 
de dienstmeid hen verraadde in een brief 
aan de Gestapo. De raadsheer en zijn vrouw 
kregen de keuze: ofwel hun eigen kinderen 
‘inleveren’ ofwel de drie verborgen gasten, 
ofwel zou iedereen gedeporteerd worden …

De familie bezorgde me brieven en 
documenten, ik schreef een ontwerptekst die 
eerst goed ontvangen werd, daarna riepen ze 
me een halt toe, meerdere gesprekken met 
enkele mensen ten spijt. Uit respect voor 
hun lijden en bewondering voor zowel hun 
kracht als voor wat er daarna gebeurde, ben 
ik gestopt met het uitwerken van het verhaal. 
De familie zal haar geschiedenis denkelijk 
meenemen naar haar eigen eeuwigheid. 
Het toonde aan hoe diep de oorlog littekens 
kerfde en mensen in zichzelf liet keren. Ook 
bij anderen worden weleens herinneringen 
verzwegen, uit angst voor represailles of 
ongezonde belangstelling. Ze behoren tot 
de geheimen van de oorlog, ze hadden velen 
iets kunnen bijbrengen.   

Eddy Dijssel maakte als kind de Bevrijding 
op 3 en 4 september 1944 van Brussel mee en 
werd overweldigd door de massa die de Britse 
bevrijders, de Welsh Guards, onthaalde met 
tricolore, zelfgemaakte vlaggen en wimpels. 
Hij kreeg die dag van een tankbestuurder 
zijn allereerste kauwgum, misschien werd 
hij daarom in 1965 zelf commandant van 
een tank. Ik sluit de reeks graag helemaal af 
met zijn woorden: 

‘Naarmate ik ouder word, merk ik dat 
rondom mij niemand de oorlog heeft gekend. 
Als ik vertel dat de motor van de vliegende 
bommen V1 een geluid maakte zoals dat van 
een knallende motor, dan kijken de mensen 
naar mij alsof ik van een andere wereld 
kom. Nochtans, zolang dat geluid doorging, 
waren we veilig, als het stopte, was het de 
dood, dat hadden wij als kinderen reeds 
geleerd.
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Wanneer ik zeg dat ik, toen ik in 1943 
in Schaarbeek aan de Lambermontlaan 
tegenover het ziekenhuis woonde, 
gebombardeerd werd door een B17, dan 
eindigt het gesprek weer. Een man die 

vertelt dat hij als kind door de Amerikanen 
is gebombardeerd …?! 
Ah, ik was vergeten dat je in de tachtig moet 
zijn om 40-45 gekend te hebben.’ 

Eddy, op de foto onderaan de eerste rechts (met pijltje):

vervolg  Geheimen van de oorlog
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Nawoord
De redactie

Bij een project als dit komt 
het nodige kijken. Naast 
redactie en vormgeving is er 
een voortdurende, intense 
communicatie met de 
auteur, het afstemmen om 
foto’s bij elkaar te krijgen, 
het eindeloos verfijnen van 
het online tijdschrift en de 
pdf-versie. 
Een speciaal dankwoord 
aan André Van Butsel die 
met zijn scherpe blik naar 
onvolkomenheden speurde. 
Kortom, willen wij de 
personen die hun verhalen 
hier vertellen, gepaste eer 
betuigen, dan moet alles er 
onberispelijk uitzien. 

Het was een gedreven marathon waarbij gezegd moet worden dat 
de samenwerking met Roland en Leentje van een zeldzaam hoog 
en professioneel niveau was, zonder daarbij in te hoeven boeten 
op het warme, menselijke contact. 

Wij hopen dan ook dat dit document, tijdloos door de inhoud 
en noodzakelijk om blijvend aan de mensonterende gedragen 
gruwelen van WO II herinnerd te worden, door velen gelezen en 
gedeeld wordt. 

Sommige verhalen mogen nooit vergeten worden. 

Mili van Veegh – Marc Kerkhofs

Hoewel dit magazine kosteloos is en de illustraties geen commercieel 
oogmerk hebben, willen wij benadrukken dat bijna alle foto’s afkomstig 
zijn uit het persoonlijk archief van de mensen die hun verhaal vertelden. 

Slechts een viertal komen van het internet en hebben louter als doel 
enige toelichting te geven, net als de ons door geschiedkundige kringen, 
stadsarchieven en andere publieke centra verstrekte foto's.
 
De redactie van Twist en Roland Bergeys houden zich eraan wanneer een 
rechthebbende zijn/haar naam wil vermeld zien bij een van de gebruikte 
illustraties, dit zal vermeld worden na verificatie.

***

Nog gratis verhalen ontdekken?
Kijk op de Hostwriters magazine pagina

https://hostwriters.nl/Magazine.html
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