
- 125 - 

De moeder van Arthur Demeestere met haar twee jongste 

kinderen Madeleine (1896-1965) die later met Urbain 

Hamers, de ijsmarchand uit de Rozestraat (nu Bissegem-

straat) zou trouwen en Antoine (1899-1970). Ze stierf drie 

maanden voor de grote ontploffing en moest gelukkig niet 
meer de dood van haar zoon meemaken. 

DE VRESELIJKE ONTPLOFFING TE GULLEGEM 

DONDERDAG 13 OKTOBER 1921 

 

HERINNERINGEN AAN MIJN GROOTNONKEL ARTHUR DEMEESTERE 

(° GULLEGEM 1897 -  1921) 

 

Eric Buseyne 

Wanneer Arthur Demeestere einde mei 1921 terugkeert van zijn legerdienst in het huis van 

zijn moeder in de Rozestraat (nu 

Bissegemstraat) vindt hij haar stervende 

in haar zetel. 

Moeder Marie-Louise Demeestere-

Demailly is pas 60 maar ze voelt lang-

zaam haar einde naderen. Nadat haar 

man in 1903 op 42-jarige leeftijd was 

gestorven aan een longontsteking had 

zij haar acht kinderen alleen moeten 

grootbrengen. Het jongste kind was toen 

amper 12 jaar. 

Ze heeft gewacht op de thuiskomst van 

haar zoon Arthur. Ook hij had geschre-

ven vanuit Aachen waar hij met het 

leger na de Eerste Wereldoorlog had 

deelgenomen aan de bezetting van de 

Rijn dat hij er naar verlangt terug in 

Gullegem te zijn en de geur van het vlas 

te ruiken. 

Op de 3de juni 1921 houdt het goede 

hart van moeder Marie-Louise op met 

kloppen. Dat goede hart dat helemaal 

versleten is zegt de dokter. Het verdriet 

om het overlijden van hun moeder 

brengt de kinderen Demeestere nog 

dichter bij elkaar en ze besluiten samen 

vlas te kopen en het te laten bewerken. 

 

Ook Arthur koopt vlas en zwingelt in de 

werkplaats van de gebroeders Vanden-

bulcke, bijgenaamd “kloefkappers”, op de hoek van de Bissegemstraat en de Kortrijkstraat 

(nu Europalaan) waar het huidige huis van advocaat Demeestere zich bevindt. 

Elke dag tussen 9 en 10 uur heeft hij de gewoonte naar huis weer te keren voor koffie maar 

die donderdag 13 oktober wijkt hij van deze gewoonte af en gaat een uur vroeger. Hij is pas 
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terug aan het werk wanneer om 10 uur een geweldige ontploffing heel Gullegem en omgeving 

opschrikt. Omdat er nog veel munitie is achtergebleven van de oorlog die amper 3 jaar voorbij 

is denkt iedereen dat het gaat om een of andere obus of granaat die explodeert. Maar dan ver-

neemt men dat de stoomketel in de vlasfabriek van de gebroeders Vandenbulcke in de lucht is 

gevlogen. 

 

 
 

 

 

 

 

Ongeveer 50 arbeiders zijn aan het werk. In de warmgedraaide stoomketel van de machine-

kamer wordt water bijgepompt. Daarop vliegt de kap van de ketel met een hels lawaai dwars 

door het dak waar een metselaar op dat moment herstellingen aan het uitvoeren is en komt in 

de tuin van het naburige huis terecht. Op het ogenblik van de ramp zien de bewoners een zuil 

van rook, vuur, ijzer en pannen in de lucht vliegen. 

Een deel van de ketel verbrijzelt een muur die met een zware klap naar beneden valt. 

Daardoor stort vervolgens het hele dak in en het puin valt in de zaal waar de arbeiders aan de 

zwingelplanken staan. Ook is vlasafval in brand geraakt. Veel slachtoffers liggen onder het 

puin en kunnen zich niet bevrijden. Ze lopen vreselijke brandwonden op door de ontsnapte 

stoom. Een verschrikkelijk angstgeschrei weerklinkt. 

Dadelijk reiken echter koelbloedige helpers de reddende hand. Van Kortrijk, Menen, Wevel-

gem, Bissegem, Izegem, Lendelede, Moorsele en elders stromen weldra honderden 

nieuwsgierigen toe die de luide knal tot in de omliggende gemeenten hebben gehoord. 

 

Het ergst zijn de gebroeders Pottie er aan toe. Zij liggen onder verwrongen staven en puin. 

Hector is dood en dat precies op zijn 26ste verjaardag. Maurice en Marcel hebben ernstige 

“Ateliers de construction A. Degryse” 

Tot kort na W.O. I had Aloïs Deryckere een constructieatelier op de hoek van de 

Bissegemstraat en de Europalaan (vroeger Kortrijkstraat). Na W.O. I verhuisde zijn 

bedrijf naar “Het Stokerietje” in de Peperstraat. De woning en de gebouwen in de 

Bissegemstraat werden betrokken door de gebroeders Vandenbulcke, bijgenaamd 

“Kloefkappers”. 
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De vlasfabriek van Vandenbulcke enige tijd voor de 

afbraak (1967) op de hoek van de Bissegemstraat en 

de Europalaan. 

brandwonden en verkeren in een verschrikkelijke toestand. Achiel Pottie is aan de voeten ver-

brand. 

 

Naast hem ligt Arthur Demeestere onder een verbrande balk. Met heel veel moeite kunnen de 

toegesnelde brandweermannen hem van onder die balk halen. Ook hij is helemaal verbrand 

over het gehele lichaam en de helft van zijn aangezicht lijkt wel een gapend zwart gat. 

Wanneer men hem in allerijl overbrengt naar het klooster is het elf uur in de voormiddag. 

Arthur leeft nog en is al die tijd bij het bewustzijn gebleven. Hij doet zelfs nog pogingen om 

te spreken maar uit zijn keel komen alleen nog doffe geluiden. 

Zijn oom Cyriel wijkt niet van zijn zijde. De dokters die vanuit Kortrijk ontboden worden ver-

klaren de toestand hopeloos. Zijn krachten nemen langzaam af en om 3 uur in de namiddag 

overlijdt Arthur. Hij is pas 24 jaar. 

 

Marcel Pottie zal na drie dagen overlijden, alsook nog een andere jongeman uit Sint-Eloois-

Winkel. Maurice Pottie zal zijn verwondingen overleven maar zal een jaar lang te bed liggen. 

Nog twintig andere arbeiders hebben brand- en andere verwondingen maar zullen genezen. 

 

Angelus Caes, de metselaar die 

herstellingen uitvoert aan het dak 

op het ogenblik van de ramp komt 

naast de ontplofte ketel terecht 

maar komt er met enkele schram-

men vanaf. 

Gustaaf Desmedt, een jongen van 

amper zestien die stoker is ont-

snapt als door een wonder; hij is 

ongedeerd. 

Hector Nijs kan zich vanonder het 

puin loswringen en bebloed klimt 

hij over een muur en loopt als een 

waanzinnige de straat op. Men 

kan hem inhalen en naar een huis 

brengen om hem te laten 

verzorgen. 

 

Algauw doen de geruchten de 

ronde in Gullegem dat de eigenaars van de fabriek de ramp zelf hebben veroorzaakt om de 

verzekeringsuitkering op te strijken. Het parket van Kortrijk komt ter plaatse voor een 

onderzoek. Enkele dagen voor de ontploffing was er ook een begin van brand maar die was 

tijdig geblust geweest. Opzet of ongeluk? 

 

Meerdere kranten berichten in die tijd gedurende verschillende dagen over de ramp en haar 

verloop. Even is Gullegem op de voorpagina’s van de dagbladen maar wel op een heel droe-

vige manier waarbij vier jonge mensen het leven verliezen en verschillende families worden 

getroffen. 
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BIJ DE FAMILIE POTTIE-SEYNAEVE TE GULLEGHEM 

(Uittreksel uit de Standaard van 6 mei 1923) 

 

 

De negen-uur mis is juist ten einde, wanneer wij op het kerkplein van het mooie dorpje Gulle-

ghem aanlanden. Wij vragen aan een oude boerine die, een dik kerkboek onder den arm, langs 

ons heen gaat, waar de Heulekassei is gelegen. Het is amper nog eene boogscheut ver. Voor 

ons stapt een zestienjarig meisje, nog kort gerokt, de blonde haren over den rug. Met het 

gebedenboek in de zwierig zwaaiende hand, treedt zij zoo zedig voort, het fijne gelaat zoo 

zonnig van jeugd, dat we denken: wat een prachtig kopje voor het doek van een katholiek 

schilder. De kleine slaat eveneens de richting in de Heulekassei, en, een weinig later, wanneer 

wij ons op het hofwegelken bevinden dat naar het huisje van de vlasbewerker Kamiel Pottie 

leidt, zien wij dat het meisje ons volgt. 

 

Kraaknette gordijntjes, in vorm van tweevoudigen driehoek achter de ruiten gehangen, geven 

dadelijk aan de kleine woon iets stemmigs. Deze indruk wordt nog versterkt wanneer men 

plots in de volle huiselijkheid der keuken staat, waar het vorschende oog aanstonds bemerkt 

hoe ieder voorwerp zich ordentelijk op zijn plaats bevindt. Geen weelde, maar zindelijkheid 

en gezelligheid die beter zijn dan alle weelde: zij verraden echten levensinhoud. 

 

Moeder, eene stille bedaarde vrouw, op wier zielig gelaat elke rimpel van gemoedsadel 

spreekt, staat aan de stoof, bezig met het gaar maken van eten. Naast haar zit een veertienjarig 

jongetje de beenen behagelijk naar het vuur uitgestrekt. Het is buiten koud en er valt regen. 

Van zoohaast wij binnenkomen schuift de knaap wat van het vuur weg, en neemt, spontaan 

een meer fatsoenlijke houding aan. Intusschen is ook het meisje binnengetreden, en moeder 

zegt tot haar: 

- Ceciel, geef mijnheer een stoel. 

- Gaat Ceciel nog ter school moeder? 

- Neen, mijnheer, zij is handwerkster. Abel dien gij hier ziet de jongste onzer twaalf kinderen, 

is nog scholier. Wij hebben ook een normalist, die te Thourout studeert voor onderwijzer. 

Jammer dat Maurits niet thuis is. 

- Maurits? 

- Dat is onze oudste. Hij heeft den oorlog meegemaakt en werd verscheidene keeren gedeko-

reerd. Het was zulk een fraaie jongen, mijnheer. Maar hij werd zoo vreeselijk gewond bij de 

ketelontploffing in de vlasfabriek… Gij weet dat wij toen twee onzer jongens verloren heb-

ben? 

- Ik heb daarvan gehoord. 

- Ceciel, breng eens het stukje dat men uit het been van Maurits gezaagd heeft. 

 

Het blonde, zachte meisje, met de klare engeloogen, brengt het lugubere “souvenir” en legt 

het devoot voor mij op tafel neer: een duimgroot afgeknot beenstukje, waar veel gestold bloed 

aan kleeft. 

- Onze jongen zal nooit meer geheel goed worden, zucht moeder. 

 

Daar komt vader binnen. Een lange, kloekgebouwde man, een typisch vlaamsche vlasboer. 

Zijn doordringende blauwe oogen onder de wilskrachtige wenkbrauwen, waarboven een taai 
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voorhoofd welft, en zijn dikke kapiteinachtige snor, geven hem een stoer, somber uitzicht. 

Zijn gebaar is kort, hoekig; zijn stap zenuwachtig; zijn woord klinkt altemets hard of ruw. 

 

Doch wie dezen man een poos aandachtig bekijkt, bemerkt al spoedig hoe de eerlijkheid hem, 

als het ware, in elke lijn van zijn ruig gelaat gebeiteld zit, en hoe zijn uiterlijke vierkantigheid 

een rijken voorraad van teederheid dekt. Er schuilen in dezen geweldigen kerel schatten van 

onverwoestbare levenskracht, die een schrikkelijke worsteling heeft moeten aangaan met het 

lijden, en de bovenhand behaalt. Bij het zien van het stukje uitgezaagd been op tafel, fronst hij 

even de borstelige wenkbrauwen maar zegt niets. 

 

Met hem zijn ook twee zonen in huis gekomen. Een hunner – wij vernemen alras dat het Leo 

is, schrijver van het Katholiek Vlaamsch Verbond van Heule – heeft dezelfde schrandere, 

scherp blauwe oogen van vader. Zeer lenig, met veel distinctie in zijn optreden, komt hij 

dadelijk op ons toe, en zet het gesprek in. Hij is zoo wat de woordvoerder der familie. Vader 

Pottie, naast de kachel gezeten, luistert, knikt altemets, en mengt er even zijn grove stem tus-

schen om eene bijzonderheid te onderlijnen. 

 

Moeder staart boven den dampenden kookpot met hare zwarte, weemoedige oogen aandachtig 

naar ons, wijl Ceciel, aan de andere zijde der tafel, het bloemige gelaat lichtelijk gesteund op 

de kleine blanke hand, hare wazige kijkers als twee fluweelen sterren gericht houdt op haren 

vertellenden broer. Even nadien beweegt zij weer, stil en vlug, door de keuken om moeder te 

helpen. Alfons, die met Leo binnengekomen was, staat tegen het raam geleund den mond half 

geopend, in spannend luisteren. Leo en Alfons zijn twee flinke blozende jongens, vooraan in 

de twintig, en helpen beiden vader bij het bewerken van het vlas. 

 

De zoon vertelt het verleden van vader. 

 

Leo vertelt: 

Vader heeft alles aan zich zelf te danken, Mijnheer. Hij komt uit een werkersgezin van twaalf 

kinderen, en gij kunt denken dat er heel wat noodig was om die groot te kweeken. Moeder, 

zij, komt uit een gezin van dertien kinderen, en was nog armer dan vader. Toen zij trouwden 

bezaten zij niets. Dank aan zijn aanhoudend arbeiden kon vader, die een vlasbewerker was, 

ons allen deftig opbrengen en liet ons tot veertien jaar ter schole gaan. Een paar van mijne 

zusters mochten zelfs een tijdje de kostschool bezoeken. Mijn broeder Marcel, vreeselijk in de 

vlasfabriek met Hector verongelukt, mocht ook verder studeeren, en op dit oogenblik is mijn 

twintigjarige broer Gustaaf nog in de Normaalschool in Thourout, waar hij altijd aan het 

hoofd zijner klas staat. 

 

Tot aan het einde van het laatste Paaschverlof was hij voorzitter van de studentengilde van 

Gulleghem, Bisseghem en Heule. Terwijl anderen naar de fabriek moeten gaan, hadden wij 

het geluk van jongs af aan het vlasbewerken bij vader zelf te kunnen leeren. Vader was onze 

leermeester. Een vlasbewerker, Mijnheer, die vlijtig is, en het weet aan boord te leggen, kan 

zich in onze streek zelfstandig opwerken, wat niet met alle handwerkers het geval is. 
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Familie Camiel Pottie – Eulalie Seynaeve 

Op de bovenste rij herkennen we Marcel, Gustaaf, Hector, Lisa, Maurits, Leon, Marie, op de onderste rij 

hebben we Abel-Jozef, Julia, vader Camiel Pottie, moeder Eulalie Seynaeve, Alfons en Irma-Cécile 
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In negen jaar tijds werd vader eigenaar van zijn huis, en, zonder hulp van wie ook, heeft hij 

ons, met moeder, alle twaalf deftig weten op te voeden. 

 

Leo spreekt gezapig, overtuigd, met een lach van stillen trots in zijn verstandige, fel blauwe 

oogen. In al zijne woorden trilt, als een gedempte jubel, zijn groote vereering voor vader en 

moeder. Men wordt zoo goed gewaar dat deze twee hier werkelijk een koningschap uitoefe-

nen, en dat dit koningschap gesteund wordt op trouwe, minnende kinderharten. 

 

Daar treedt ook Achiel binnen, een drieentwintig jarige jongeling, die eveneens vader helpt bij 

het vlasbewerken. Hij heeft een fiksche gestalte, is blond van haar, en op zijn gelaat ligt die 

zachte, milde trek – stempel van fijne beschaving – welke al de kinderen Pottie kenmerkt. 

 

Tijdens den oorlog, zoo gaat Leo voort, was het gedrag van vader zeer schoon. Wij namen 

toen een oude vluchtelinge uit Mechelen in huis, die doodziek was, en bloed spuwde. De 

menschen zegden aan vader: “stuur die naar het hospitaal”. Maar vader deed voor haar ons 

beste bed afstaan, en heeft haar tot het laatste oogenblik verzorgd. Hij wilde ook niet dat wij 

een cent van het ondersteuningsfonds trokken, zoodat wij al ons geld moesten opleven. En hij 

werd gestraft met veertien dagen gevang, omdat hij weigerde Duitsche officieren te groeten. 

De Duitschers eischten 1700 kilos bewerkt vlas op. Vader heeft alle vergoeding beslist van de 

hand gewezen. Hij wou niet betaald zijn van den vijand. 

- De oudste zoon Maurits heeft aan het front gestaan? 

- Ja, mijnheer, vier jaar lang. Hij heeft het tijdens den oorlog tot wachtmeester gebracht en 

kreeg acht frontstrepen. In 1919 keerde hij terug en toen gebeurde het ongeluk in de vlas-

fabriek. 

 

Het drama in de vlasfabriek. 

 

Hier heeft vader Pottie zich opgericht en wijst mij met zijn bruske gebaren iets door het raam 

aan: 

- Daar kunt gij de vlasfabriek zien staan. Ik had er molens gepacht om mijn vlas te zwingelen. 

Maurits was in October 1921 pas sinds enkele dagen aan het zwingelen bezig, toen het 

ongeluk gebeurde. 

 

Maurits, Marcel, Hector en Alfons stonden er elk aan hun plank, in de nabijheid van den 

stoomketel. Kort te voren stond ik er ook, doch ik had mijn vlasbundel neergeworpen en ging 

buiten. Een weinig daarna hoort men op het dorp eene ontzettende ontploffing. Ik dacht eerst: 

het zijn granaten. Toen riep men dat de ketel der vlasfabriek gesprongen was. Ik liep er heen. 

Heel de zwingelplaats was ingestort en stond in vlam. Drie mijner jongens lagen er, wreed om 

zien. 

 

Hector werd haast in brokken vaneen gesmeten. Het ingestorte dak had hem het nekbeen inge-

drukt en zijne lenden waren gebroken. Hij was morsdood. Marcel lag half onder de steenen 

verpletterd, schrikkelijk verbrand door den gloeienden doom van den ketel. Hij had een arm 

en een been gebroken, zag nog slechts uit één oog, en zijn gelaat was al bloed. Hij heeft nog 

drie dagen geleefd, geleden als een martelaar en liet geen klacht… 
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Maurits was over gansch zijn lijf één brandwonde. Niemand dacht dat hij het ging overleven. 

Maanden lang heeft hij daar gelegen in dat bed, zonder hem te kunnen verroeren. Wij wisten 

niet hoe wij hem moesten vastpakken om het te verleggen, want op heel zijn rug was er maar 

één plekje van een hand groot, waarvan het vleesch niet weggebrand werd. Alle dagen 

moesten wij een nieuw verband leggen. Wij trokken, bij het afwinden, heele lappen huid 

mede. Hij zweette telkens van de onmenschelijke pijn, is eens in zwijm gevallen, maar heeft 

nooit gezegd: het doet zeer… 

 

De woorden zijn als met harde, hortenden stooten uit den mond van den vlasbewerker geko-

men. Nu zet hij zich terug neer, en kijkt somber. Moeder zegt: Leo, haal eens de rekeningen 

der artsen. En Leo toont mij de rekeningen. Honderden, duizenden franken zien wij daar 

saamgecijferd, besteed aan het verzorgen en opereeren van Maurits. 

- Dat alles hebt u uit eigen zak moeten betalen? Vragen we aan vader Pottie. Hij knikt. 

 

Thans komen Leo en Alfons bij beurten aan het woord, om nader bijzonderheden uit het lij-

densdrama der verongelukte broeders aan te halen. Alfons, die ook aan den zwingelmolen 

stond toen de ketel in de lucht vloog, legt uit hoe hij, als bij mirakel, aan den dood ontsnapte. 

Zijn broer Marcel, die naast hem zwingelde, kreeg een deel der gloeiende steenenmassa, 

omheen den ketel gebouwd, op het lijf, toen hij achterover lag gesmakt. Een ogenblik dreigde 

hij zelfs levend te verbranden want het vlasstof, licht ontvlambaar als benzine, vatte vlam. 

 

Alfons trachtte, met de hulp van vader, Marcel onder den steenhoop uit te halen, maar zij 

moesten het opgeven omdat zij zijn beide beenen zouden gebroken hebben. Toch heeft de 

arme martelaar zich zelf, God weet hoe?, uit de vlamheete steenen losgewerkt. Toen hij buiten 

gebracht was, bengelde er een arm en een been: zij waren gebroken, en een zijner oogen was 

als blind. Naast het oog was een groote holte, en daar stroomde bloed uit… Hij heeft ook 

nooit geklaagd, vertelt Leo verder en scheen zich ook niets meer te herinneren. Hij heeft drie 

dagen wreed geleden maar zei haast geen woord. Om ons te herkennen, moesten wij vlak voor 

zijn gaaf gebleven oog gaan staan. Toen ik dan in mijn soldatenplunje (ik was bij het leger) 

aan zijn bed stond, en ’s avonds niet heenging, vroeg hij: “Broeder, moet ge niet vertrekken?” 

En aan vader vroeg hij eens: “Vader, waarom weent gij?” 

 

Plots bedekt de vlasbewerker, bij de stoof, zich de oogen met de hand, en barst in snikken los. 

Forsche, hartstochtelijke snikken, diep uit zijn kloeke borst opgewoeld als met den drang 

eener onstuimig borrelende bron die zich onweerstaanbaar, door de staalharde pijnlijke stilte 

boort, vallen in… 

Alle menschelijke sterkte brokkelt weg. Het lijden, een lijden dat me doorhuivert van ontzag, 

ontsluiert een oogenblik zijn bliksemenden wereldschepter… Alfons verdwijnt in de neven-

kamer, Achiel staat met den rug naar het raam omgekeerd, en in de blauwe ogen van Leo, die 

zich prachtig poogt te bemeesteren, zie ik twee tranen trage, trage groeien tot twee perels. 

Middelerwijl snuit moeder, bij de kachel, zich luidruchtig den neus. 

 

Daar grijpt de vlasbewerker naar een witten handdoek die op de leuning van zijn stoel hangt, 

verfrommelt hem met nerveuze ruwe vingers, en vaagt zijne tranen weg. En in zijne oogen, 

nog vochtig van het weenen, verras ik heel zijn warme, lievende vaderziel. 
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- Leo, zegt hij met nog half gesmoorde stem, laat eens aan Mijnheer de lijkrede lezen. 

 

Leo brengt de lijkrede, uitgesproken op het graf van Marcel, door den voorzitter van het 

Vlaamsch Verbond. Terwijl ik haar lees voel ik hoe vader Pottie mijn blik over het papier met 

innige oogen volgt. Heerlijke lof wordt hier over den doode gesproken. Daar treffen wij regels 

als deze: “Iedereen weet hoe gij dagelijks ter H. Tafel naderdet, hoe gij onverzwakt alle 

kerkelijke diensten bijwoondet, een innig genoegen scheptet in het nederig gebed en de 

liturgie…” 

 

- Marcel leefde als een pater, verklaart de vlasbewerker. 

- Hij was een der stichters van het Katholiek Vlaamsch Verbond van Gulleghem, vult Leo 

aan, en is er een tijd lang schrijver van geweest. Hij was ook schrijver van de Turngilde van 

ons Christen Werkersverbond en propagandist der katholieke Vlaamsche pers. Hij was ten 

andere steeds bezig met een goed werk. 

 

Mij worden ook de doodsanctjes getoond van Marcel en Hector. Wijl ik die bezichtig, treft het 

me telkens weer hoe de broeders met liefde over mekaar praten en oordeelen. Geen paradee-

ren. Hier heerscht een werkelijke innige, zuivere familiegeest, gesteund en verreind door werk 

en gebed. Hier worden waarden van geest en hart aangegeven, die de vrucht zijn van een lang 

leven van arbeid, liefde en geloof. Dit alles staande in het teeken der klinkklare Vlaamsche-

gezindheid. Het zijn taaie Vlaamsche koppen, de kinderen van Kamiel Pottie. Leo draagt een 

gulden Leeuwken op zijn das, en dit leeuwtje beteekent bij hem veel meer dan uiterlijk 

vertoon. Bij het leger pakte hij immer met zijn Vlaamsche overtuiging vrank uit, en is thans 

ook een ijverig propagandist der Vlaamsche pers. Hij is meteen, zooals hierboven vermeld, 

schrijver van het katholieke Vlaamsch Verbond van zijn dorp. Alfons is bestuurlid der 

Turngilde van het kristen Werkersverbond. 

 

Eene familie als deze durven wij onbeschroomd te heeten, een perel onzer kroostrijke katho-

lieke gezinnen van West-Vlaanderen. 

 

 

 

(Dit is een opstel geschreven in 1923 door een Gullegems meisje (naam onbekend) en dit 

naar aanleiding van een opstelwedstrijd ingericht door de plaatselijke afdeling van de Bond 

van Grote en Jonge Gezinnen. Hiermee behaalde het meisje de eerste prijs. 

Het opstel werd gepubliceerd in de Standaard van 6 mei 1923.) 
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Lijkrede uitgesproken vanwege het Katholiek Vlaams Verbond, door H. Jozef Laga, bij 

de plechtige ter aardbestelling van M. POTTIE, lid van het katholiek Vlaams Verbond 

op 17-10-1921. 

 

Diepbetreurde vriend Marcel, 

 

Aan de rand van de grafkuil die het stoffelijk overschot van U, onze trouwe vriend 

verzwelgen, zal, willen wij, Katholiek-Vlaams-Verbonders, onze gevoelens van diepe 

droefheid maar tevens van rechtmatige fierheid uitspreken. 

 

Want bij dit laatste afscheid beseffen wij eerst ten volle van welke zielsgroote en verheven 

jongeling wij het lijk in den schoot van dezen doodenakker nederleggen. 

 

Ja, Marcel, gij stondt midden ons met uw edel werk als eene warmtekoesterende lentezon, en 

met uw verheven voorbeeld als een heldere lichtbaak. 

 

Van natuurswege begaaft met een schrandere geest, aangevuurd door eene ware liefde voor 

uwen evenmensch, stondet gij met al de gaven van uw verstand, en de noeste werklust die gij 

u hadt aangekweekt, steeds op de bres voor de godsdienstige en zedelijke verheffing van 

dezen die u omringden. 

 

Iedereen kent uw diepen godsdienstzin: weet hoe gij dagelijks ter H. Tafel naderdet, hoe gij 

onverzwakt alle kerkelijke diensten bijwoondet, een innig genoegen scheptet in het nederig 

gebed en de liturgie, hoe gij een bewonderaar en trouwe beoefenaar waart van de Kerkzang. 

Kortom, uw stichtende godsdienstigheid, omlijst door uw voorbeeldig levenswijze, doet nu 

menigen zeggen: “hij was een heilige jongen.” In de jongelingencongregatie waart gij een 

voorbeeld, waarnaar alle congreganisten steeds zullen gewezen worden omhoog te blikken, en 

te pogen op uwe voetstappen te wandelen. De H. Hartenbond, die in korte tijd zoo een reuze-

omvang heeft genomen, en veel bijdragen zal tot het behouden en het aanvuren van de gods-

dienstzin onder ons mensvolk, heeft zijn bloei grootendeels te danken aan uw onverpoosd 

werken. 

 

In de maatschappelijke vereenigingen die de zedelijke verheffing van ons volk beogen, waart 

gij ook een taaie werker. 

 

In de zang en tooneelgilden konden wij steeds ten volle op u rekenen. Van de pas gevormde 

turnclub “Sterk en Lenig” waart gij de ziel en de levenswerker. 

 

Maar vooral als Katholiek Vlaams Verbonder kennen wij de volle ontplooiing uwer edele 

gaven. Vanaf de eerste dag dat ons Verbond bestaat, waart gij in ons midden. Gij bleeft ons 

een sterke mede-ijveraar, een ware makker en trouwe vriend; we hadden op u de stoutste ver-

wachtingen gebouwd. In onze beweging waart gij immers een onwrikbare voorman, bezield 

met een katholieke-vlaamsche overtuiging welke geen tegenstrever vermocht te breken, en die 

gij doorwerktet steeds en overal. Gij zaaidet die gedachte ijverig rondom u, en menig 

zaadkorrel is in vruchtbare aarde gevallen. 
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Maar zoo gij strijdend vlaming geworden zijt, ijverend voor het duurbaar recht van onze 

vlaamsche volkstand, dan was het niet uit bedilzucht of uit lust om politiek te voeren, maar uit 

ware liefde voor uw volk dat dit laatste tot zijn volle waarde kan komen; dat het aankweeken 

van zijne stamfierheid, tot meerdere ontwikkeling, tot hoogere zedelijkheid en tot dieperen 

godsdienstzin kan komen. Gij waart onze leus getrouw: “Alles voor Vlaanderen – Vlaanderen 

voor Christus!” 

 

Ja, Vlaanderen, gij verliest in onzen vriend Marcel een liefdekind. Ik persoonlijk ook, die zoo-

lang met u als gemeentebediende heb samengewerkt, en u van nabij heb gadegeslagen, ik die 

met u, mijn beste, intiem was als een boezemvriend, kan van u in alle rechtzinnigheid 

getuigen dat gij slechts leefdet om goed te doen rondom u; gij hadt een gouden hart en steldet 

u met al uw gaven geheel en onverdeeld ten dienste der goede zaak, zonder eenige zucht tot 

onderscheiding of hoogmoed, maar uit reine loutere zelfopoffering en doodgewone eenvoud. 

 

Maar helaas! Zooals gij daar stondt als de geurigste der bloemen, als het schoonste sieraad 

van Gullegems jeugd, wordt gij zoo vreeselijk neergehakt met uw broeders en vrienden, allen 

aan ’t werk in de nijverheid onzer streek. Eene ontploffing, een donderend gekraak, en daar 

liggen deerlijk verminkte slachtoffers onder de puinen bedolven in een helschen vuurpoel. 

Een lijk wordt uitgehaald. ’t Is dit uws broeders Hector, ook een toonbeeld van naarstigheid 

en vlijt, ook drager der zelfde verhevene gedachten, die u zoo hoog bezielden. Daarna komen 

deerlijk verminkten, waaronder gij, helaas, met nog een andere broeder en Arthur 

Demeestere, dien wij hier ook ter laatste rustplaats brengen. Na drie dagen de smartelijkste 

pijnen, waarvoor wij thans nog huiveren, zonder klagen of morren, te hebben verduurd, zijt 

gij als een heilige, biddend het rijk der Hemelen ingegaan. 

 

Och Dood, wat zijt gij onmeedogend! 

Och God, waarom slaat Gij zoo diep en zoo grievend in deze zoo heerlijke familie: waarom 

maait Gij de besten onder ons zoo vreeselijk weg? Is het omdat zij reeds voldaan hebben aan 

den tol voor het eeuwig geluk? Hoe smartelijk het ons ook vallen moge, Uw wil zij geëerbie-

digd. 

 

Met uwe zoo diepbeproefde familie zijn wij, Katholiek-Vlaams-Verbonders, ook in diepen 

rouw geslagen door uw onverwachte dood. Maar terwijl wij een droefheidstraan uit het oog 

wegpinken, zijn wij fier u onze vriend te mogen noemen, en weten dat gij van uit de Hemel, 

met uwe familie en met ons medewerken zult door uwe voorspraak bij Hem Dien gij o dees 

aarde zoo innig hebt liefgehad. 

 

Deze kroon leggen wij neer op uw graf opdat zij uitspreke wat ons hart bij dit laatste afscheid 

gevoelt. 

 

Waarde vriend Marcel, gij zijt ons hier voorgegaan, we zullen trachten uwe voetstappen te 

volgen, tot God ons op onze beurt tot zich zal roepen. Dierbare vriend Marcel, van uwe 

trouwe vrienden een laatste maal. 

 

 

Vaarwel 


