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ONS HUIS KREEG EEN OBUS. 

Georgette Vannieuwenhuyse 

De oorlog was verklaard. 

In heel korte tijd werd ons land door de Duitsers onder de voet gelopen. De meeste burgers 

zochten een schuilplaats voor wanneer het er serieus aan toe zou gaan. Wij woonden toen in 

de Moorselesteenweg, juist over de Ballingstraat, waar nu die appartementjes staan. Vader 

was vlashandelaar en we hadden aan de zijkant van ons huis een zwingelkot. Als beschutting 

had vader de wanden van het washok achter het huis met balen gezwingeld vlas bezet. We 

konden er amper met acht personen nog in. In allerijl had hij in de tuin nog een loopgracht 

gedolven die met balken, aarde en gras overdekt werd. Hopelijk daar nog veiliger te kunnen 

zijn. 

 

Heel wat bevelen en verordeningen dienden natuurlijk door de bevolking in acht genomen te 

worden. Vele mensen kenden die nog van WO I. Zo was er de verordening dat al wie duiven 

had die niet meer mochten laten vliegen. Ze moesten op het kot blijven. Dat bracht meer ver-

zorging en last mee. Vader had daar niet veel zin in. Met weinig goesting slachtte hij zijn 

schone duiven en moeder maakte er soep van. Van die soep hebben we spijtig genoeg nooit 

moeten eten.  

 

De doorbraak was in volle gang. Er werd over en weer geschoten. We moesten van vader in 

het washok. Wij hoorden het fluiten van de kogels en het inslaan van obussen. We zaten alle-

maal te bidden. Al met eens was er zo’n gedaver en gekraak. Ons hart bonkte in onze keel en 

angst was op ieders gezicht te zien. Ons huis was door een obus geraakt. Hij was door het dak, 

dwars door de matras van ons bed op de verdieping en door het plafond in de voorplaats 

terecht gekomen. Hij was op het laatste moment blijven steken in de fauteuil. Gelukkig ont-

plofte hij daardoor net niet. Het dak was half ingestort. De plafonds waren grotendeels naar 

beneden gekomen en het glazen dak van de veranda was helemaal versplinterd. Ik kreeg een 

kleine glasscherf in mijn arm. Het lidtekentje is nu nog steeds te zien. Ge kunt peinzen overal 

stof en vuiligheid en van de lekkere duivinnensoep was niets meer over. Mijn plechtige com-

muniefoto die aan de wand van mijn slaapkamer hing was ook naar de vaantjes. Wij repten 

ons kort daarop naar de loopgracht in de tuin. Ondertussen was ook madame Porteman met 

haar twee kinderen en mijn oudste zuster Dina (getrouwd met Michel Vyncke) met haar 

dochtertje Magda bij ons aangekomen. Zij woonden allebei in het begin van de Bankstraat en 

men zou daar de brug dynamiteren. Hun mannen waren beide opgeroepen. Er was ook nog 

een Waal, iemand die voor vader commissionair was in het vlas. Hij woonde bij zijn negentig 

jarige moeder in de omgeving van Doornik. Met de doorbraak kon hij niet huiswaarts keren. 

Toen hem dat enige tijd later wel lukte vernam hij dat zijn moeder in die korte tijdspanne 

overleden was. 

De hele nacht werd er geschoten. Pas rond vijf uur in de morgen hield de beschieting op. We 

waagden ons buiten de loopgracht. Haastig trokken wij naar de herberg De Gouden Bank. 

Daar was er een stevige overwelfde kelder en er was ruimte genoeg. Hier voelden we ons wat 

meer op ons gemak en zeker beter beschut. 
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We wisten echter niet of de Duitsers ondertussen Gullegem hadden ingenomen. Tegen de 

middag waagde vader het om even te loeren door het keldervensterke of hij niets kon opmer-

ken. Blijkbaar hadden de Duitsers, die toen voor alles alert waren, dit opgemerkt, want geen 

moment later werd er fel op de deur van het café gebonkt. Verschrikt kropen we dicht tegen-

een. Remi Lapeire en Marietje, de uitbaters, vroegen of vader de deur wou gaan openmaken. 

Vader vond dat zijzelf dat beter zouden doen. Marie deed haar paternoster rond de hals, nam 

dochtertje Frida op de arm en samen met Remi gingen ze heel bevend en benauwd de café-

deur opendoen. Marietje stak haastig haar arm voor zich uit en riep: ’Heil Hitler’. Het moet 

bij de Duitsers in de smaak gevallen zijn. De soldaten doorzochten wel het hele huis maar 

lieten iedereen met rust. Het duurde geen tijd of heel het café zat vol Duitsers. Remi en Marie 

moesten bier tappen. Tegen de avond ontstond er langzaam een ontspannen sfeer. Wij hadden 

de kelder schuchter verlaten en hielpen Remi en Marie waar we konden. Wantrouwig als de 

Duitsers toen waren, moesten we eerst zelf proeven voor zij zich aan de drank waagden.  

Vader was ondertussen de ravage aan ons huis gaan bekijken. Hij vond er een aantal Duitse 

soldaten. Tegen de wand van de schoorsteen op zolder hingen nog stukjes gerookte spek. Hij 

deelde die uit aan de soldaten die ze smakelijk opaten. De volgende dagen was het opruimen 

en voorlopig wat herstellen. Na korte tijd werd ons huis weer een beetje bewoonbaar.  

Het eerste contact met de vijand Duitsland was direct met de volle laag. Gelukkig werd bij 

ons niemand ernstig gewond. 

 

 

 

 

 

GEDAAN MET DUIVENMELKEN. 

Hendrik Ghesquiere 

Duiven houden om te kweken of te spelen was een veel geliefde bezigheid. De duivensport 

kende dan ook heel wat liefhebbers. Het was altijd een groot gedoe in het café wanneer er 

inkorving was. Maar niettemin ook wanneer de constateurs binnengebracht werden en de 

prijsuitreiking plaatsvond. Met de oorlog was het daarmee gedaan. Veel duivenmelkers 

herinnerden zich dat nog uit de Eerste Wereldoorlog. 

Een van de eerste verordeningen was dan ook het verbod op het spelen met de postduiven. 

Dergelijke duiven werden tijdens WO I ingezet als couriers en dat wilden de Duitsers te allen 

tijde voorkomen. De duiven mochten hun hok niet meer verlaten en daarbij dienden ze 

gevlerkt en geringd te worden. Voor de duivenliefhebbers een droeve mare. Velen zagen 

verdere kweek niet zitten en met droefheid werd hun blauwe geschelpte naar de kookpot 

verwezen. 

Tijdens de oorlog werd tot driemaal toe een ‘Verordeningen nopens de houding van 

postduiven’ voorgeschreven door de Duitse Militaire Bevelhebber van België en Noord-

Frankrijk.1 

 

                                                 
1 G.A.Wevelgem, Fonds Gullegem, Berichten aan de bevolking; nr. 13, 56, 103. 
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OORLOGSERVARINGEN 

André Vannieuwenhuyse 

Wij woonden in de Oude Ieperstraat naast Maurits Folens. Ik was toen zestien en hielp al 

goed mee in ’t vlas bij Julien Baekelandt, waar ook vader werkte. 

De oorlog was uitgebroken en na amper een paar dagen waren hier al overal Engelsen die bij 

de burgers ingekwartierd werden. Nog nooit had ik een Engelsman gezien en docht dat het 

grote typen waren met een kaantje. Maar ik moest mijn mening rap herzien toen ik ze in 

soldatenplunje met helm en geweer door de straten zag lopen. Af en toe werd heen en weer 

geschoten. Op zekere keer belandde een brandbom op de voorgevel van het huis van Joseph 

Valcke die net over Maurits Folens woonde. De gevel was helemaal geel van het 

zwavelpoeder dat in die brandbom stak. Gelukkig schoot de boel niet in brand en werd de 

huizenrij gespaard. 

De Engelsen trokken nogal rap achteruit en Belgische soldaten namen hun stellingen in. Ze 

liepen dicht tegen de huizen en hielden zich schietend klaar.  

’s Nachts sliepen ze buiten. Ze hadden heel veel geluk met het weder. Zo warme dagen in 

begin mei heb ik tot nu toe niet meer meegemaakt. De vijand was heel nabij en dat merkte je. 

Vele jonge mannen liepen wenend voorbij. Waren het hun laatste dagen? Ze hadden 

vernomen dat de Duitsers de Leie heel snel zouden oversteken en ze wisten evengoed dat ze 

tegen die overmacht weinig konden beginnen. 

Toen de Duitsers hier de dag nadien aankwamen zat heel onze menage in de kelder van Baske 

Maes in de Bissegemstraat niet ver van de Kruisstraat. We hoorden hun ‘steapels’ op de 

straatstenen kletteren. Ze kwamen van Heule, trokken het kruispunt over richting Ieperstraat. 

Af en toe hoorden we geweerschoten en het inslaan van obussen. Al met eens ontplofte een 

obus midden op de tramsporen in de Bissegemstraat. De rails stonden haast recht omhoog.  

Ik ben toen mijn schone velo gepakt geweest door zo’n Duitse soldaat. 

Beetje met een keer werd het weer stil. De Duitsers waren verder getrokken richting 

Moorsele. Wij verlieten benieuwd onze schuilkelder en gingen zien wat voor schade er was 

aangericht. Verschillende huizen waren door obussen getroffen.  

De doorbraak was geschied en het dagdagelijkse leven herpakte zich. Vader en ik gingen weer 

in de fabriek van Baekelandt, die in de Pastorievoetweg gelegen was, aan het vlas werken. In 

de loop van het jaar ’40 voelden we reeds de sterke daling van de vlascommerce. Men 

beloofde ons vlas uit Duitsland maar dat arriveerde maar niet. Na zo’n jaar was het hier 

gedaan. Baekelandt nam ons mee naar Petite Sainte, een dorpje heel dicht bij Dunkerque, 

waar hij ook vlas verwerkte. We vertrokken de maandagochtend vroeg met het trammeke naar 

Ardooie en via Lichtervelde en Diksmuide kwamen we in Dunkerque. De zaterdagavond 

kwamen we telkens naar huis. Een keer ben ik serieus in paniek geweest. ’t Was 

Gullegemkermis geweest en in plaats van de maandagmorgen te vertrekken stelde ik dat een 

dag uit. Iedereen wist dat vanaf Diksmuide spergebied was en dat men daar elk moment kon 

gecontroleerd worden. De maandagmorgen wisten de Duisters dat veel Vlamingen naar 

Frankrijk trokken om te werken en van controle was zier geen sprake. Het verliep echter 

anders die dinsdag. De trein stopte in het station van Diksmuide en het eerste dat me opviel 

was het ‘blek’ dat blonk op de buiken van die feldwebels. Controle!! Ik heb me toen 

teruggetrokken op het toilet van de trein in de hoop niet gecontroleerd te worden. Ik hoorde ze 
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op de trein komen en ze stapten gelukkig voorbij het toilet naar het volgende compartiment. 

Ik heb toen nooit meer één maandag gemist. 

Geleidelijk viel ook in Petite Sainte het werk stil. We hadden geluk. In Etaples ietsje verderop 

langs de kust bood een Franse boer werk aan. Hij bezat een steenbakkerij en die had hij 

helemaal volgestouwd met vlas. We moesten het vlas boten met boothamers. Antoon 

Dejaeghere was daar onze ploegchef. In ’43 meerden de Duitsers duikboten in de haven van 

Dunkerque. Toen de Engelsen deze boten bombardeerden werd het voor ons ginder te 

gevaarlijk. We keerden naar Gullegem terug en zijn nooit meer weergekeerd.  

Voor mij werd het hier stilaan beangstigend. Regelmatig werden jonge mannen opgeëist om 

in Duitsland te werken. Ik hield me zoveel mogelijk ondergedoken. Dikwijls ging ik wat 

helpen zwingelen in het zwingelkot van nonkel René Vannieuwenhuyse in de Moorselestraat. 

Nonkel mocht ook af en toe eens zwingelen in de vlasfabriek van Gustaaf Seynaeve in de 

Wevelgemstraat. Op 28 augustus van ’44 stond ik daar met vader en nog een paar anderen 

rond half acht voor de poort op onze kloefen een sigaretje te draaien. Er stopten twee 

gestapo’s en bevolen mij onmiddellijk mee te gaan. Vader repliceerde: “Wat gaan jullie 

doen?” Maar ze dreigden dat zij ook hem zouden opeisen. Ik moest op de buis van de velo. 

Een beetje verderop was Georges Deltour ook opgepakt, hij was pas naar zijn werk 

vertrokken. Ze reden met ons naar de broederschool in Heule om vandaar met een camion 

naar de Paulientjes aan de Broeltorens gevoerd te worden. We waren daar zeker niet alleen en 

er kwamen er nog steeds bij. Vader en moeder hadden in de loop van de dag nog een valies 

met kleren en wat eten gebracht. Na een dag of drie werden we op een camion geduwd. Het 

was een van de grote verhuiswagens van de firma Vannieuwenhuyse uit Kortrijk. Je moet niet 

denken dat we de kans zagen om te ontsnappen. Op de speelkoer van de Paulientjes stonden 

grote dikke bomen en achter elke boom stond er een Duitser met zijn wapen in aanslag. Onze 

eerste stop was in Aalst. We konden een hapje eten en een plaske doen onder toezicht van 

mitrailletten. We arriveerden later op de dag in het Klein Kasteelke in Brussel. ’t Liep daar 

stampvol. Iedereen zocht er naar bekenden in de hoop samen te kunnen vertrekken. Vandaar 

uit trokken we naar het station van Anderlecht waar de trein voor ons klaar stond. Het duurde 

nog niet te lang of die zat vol en vertrok richting Duitsland. Op de lange treinreis zag ik de 

mogelijkheid een brief te schrijven naar huis. In de hoop dat de brief zou aankomen heb ik 

hem aan een van de feldwebels die toezicht hield afgegeven. Hij accepteerde de brief en stak 

hem in zijn broekzak. De brief is inderdaad later in Gullegem aangekomen en thuis waren ze 

ietsje meer gerust. We hielden na honderden kilometers halt in Weimar waar we ongeveer een 

achttal dagen verbleven. We waren ondergebracht in een fabriek waar we op stro moesten 

slapen. Daar was op een morgen Georges Deltour met nog twee anderen niet meer op het 

appel. Ze hadden kunnen ontsnappen en zijn vermoedelijk richting Zwitserland getrokken. 

Helaas Georges is nooit meer weergekeerd. 

Na een week spoorden we richting Hamburg. De trein hield halt in Salzwedel en we moesten 

eruit. We werden ondergebracht in een lager en dienden de dag nadien al te gaan werken bij 

de boeren. Op een boerderij in een naburig straatdorpje was ik de enige Vlaming tussen een 

troepje Walen. De boer was soldaat en gelegerd in Potsdam. Zijn vrouw, met vier kleine 

kinderen, diende de tamelijk grote boerderij verder uit te baten. Het was een vrouw van 

weinig woorden en het enige contact was zakelijk en louter betreffende het werk op de hoeve. 

We kregen ’s morgens onze werkregeling: het onderhoud en verzorging van de dieren, het 

nodige veldwerk, eventuele herstellingen, enz... We waren er goed en hadden eigenlijk niet te 

klagen. De hele winterperiode verbleven we aldaar tot we begin mei door de Canadezen 
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werden bevrijd. Reeds geruime tijd merkten we aan de bewoners van het dorpje dat zij 

bevreesd waren en dat zij maar al te goed aanvoelden dat de oorlog voor hen niet zo goed zou 

eindigen. Op zekere avond reden twee Canadese jeeps en een camion de hoeve op. Ze bleven 

er een hele tijd staan. Wij stelden ons verdoken op. Plots werd er kort en krachtig geschoten 

waarna de jeeps weer vertrokken. Wat later merkten we dat er drie Duitse soldaten gewond 

waren. Ik verwittigde de burgemeester, die was blijkbaar niet opgetogen met mijn melding 

zodat ik besloot mij er verder maar niets van aan te trekken. Wat er met de gekwetste Duitse 

soldaten gebeurd is weet ik niet. Ook op het eind van het dorp dat amper een straat groot was 

stond de woning van een andere boerderij. Daar hadden de Canadezen wat licht opgemerkt en 

het huis werd hevig onder vuur genomen. De boer die door het venster het gebeuren 

gadesloeg werd dodelijk getroffen. De dag nadien kwamen de Canadezen op de hoeve terug. 

Ze drongen het huis binnen en laadden een grote kluiskast op. Wij werden gevraagd of we 

weet hadden van mijnen in het nabijgelegen bos. We ontkenden en ze vroegen ons ook of we 

in hun leger dienst wilden doen, maar daar hebben we wijselijk voor bedankt. Salzwedel werd 

de laatste stad door hen bevrijd. Zij moesten echter de stad afstaan aan de Russen die vanuit 

Polen Duitsland binnenvielen. Zo viel Salzwedel na de oorlog onder het Oost-Duitse regime.  

Wij waren nu wel bevrijd maar nog niet terug in België. Ons lager in Salzwedel werd 

opgegeven. Gelukkig mochten we op de hoeve blijven tot er een trein ons naar België zou 

brengen. Driemaal hebben wij de boerin mogen bedanken. Tweemaal keerden we ’s avonds 

laat op de hoeve terug want van een trein was geen spoor te merken. De derde keer hadden we 

meer geluk. We stapten doodcontent op voor een lange lange rit. Aan de Rijn gekomen was 

het weer eens stoppen. De Amerikanen hielden er de wacht. De bruggen over de Rijn waren 

vernield en een houten noodbrug was aangelegd. Heel langzaam spoorde de trein naar de 

andere oever. Na nog wat oponthoud aan de grens in Visé bereikte ik eindelijk Gent. Ik 

stuurde een telegram naar huis om mijn komst te melden. Via Brugge en Lichtervelde en dan 

met het mazoutje belandde ik op de dag na O.L.Heer Hemelvaart in Gullegem. Iedereen was 

zo content om mij gezond en wel weer te zien. De hartelijke ontvangst heeft ook mij veel 

deugd gedaan. 

 

 

 

 

 

MIJN BELEVENISSEN GEDURENDE WERELDOORLOG II 

Roger Dujardin 

Mei 1942 – We waren reeds in het derde oorlogsjaar en het bleek voor de mannen van mijn 

leeftijd een zeer bewogen jaar te worden. Immers, de bezetter eiste ons op om naar Duitsland 

te gaan werken, doordat de meeste Duitse arbeidskrachten aan het Oostfront streden. Zo 

moesten wij, vanaf 18 jaar, dit tekort aanvullen. 

Geboren in 1924 behoorde ik dan ook tot de allereerste dienstplichtigen. Het had weinig zin 

om ergens in Frankrijk bij de boer te gaan werken of onder duiken zoals zo velen deden voor 

onderdak en kost. Via de gemeente- of stadsarchieven vond de Duitse bezetter de nodige 

inlichtingen betreffende de inwoners. Wanneer de betrokkenen zich niet kwamen aanmelden, 
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deden ze gewoon een inval ten huize. In geval van afwezigheid namen ze familieleden gevan-

gen. Ze hadden zelfs geen eerbied voor zieken. Ik weet nog goed dat een vriend van mij zich 

vrijwillig ging melden om zijn zieke vader terug thuis te krijgen. Dit om een beeld te geven 

hoe de toestand er toen uitzag. 

In die tijd hield mijn vader samen met mij een garage of autowerkplaats. Daar stond onder 

ander een mooie Amerikaanse wagen anno 1935 geparkeerd. De eigenaar was Willem Soubry 

uit Sint-Eloois-Winkel. Voor de bezetter wierf hij volk aan voor allerlei doeleinden. Hij had 

die job aanvaard bij het begin van de bezetting toen de Wehrmacht nog onoverwinbaar scheen 

en het ene succes na het andere boekte. Dat was een kolfje naar zijn hand, weinig werk en 

goed betaald. In de Ortskommandatur te Kortrijk was hij goed thuis. Hij sorteerde daar de 

archiefstukken. 

 

In 1942 was voor de Duitsers het tij aan het keren. Ze kregen in de woestijnoorlog rake klap-

pen door de Britse veldmaarschalk Montgomery, niettegenstaande veldmaarschalk Rommel 

gold voor de beste Duitse generaal. Ook aan het Oostfront zaten de Duitsers vast na een uit-

puttende winter. Intussen waren de Verenigde Staten bij de oorlog betrokken en hun wapen-

fabrieken draaiden op volle kracht en bevoorraadden de geallieerden. Kortom, voor Hitler 

wankelde de weegschaal en Willem Soubry voelde dat hij zou moeten bijsturen, moesten de 

Duitsers de oorlog verliezen. 

Op een stormachtige nacht kwam mijn vader mij wekken met de melding dat Willem auto-

pech had met zijn DKW en gezien het slechte weer vroeg hij mij om hem te depanneren. Als 

jongen van 18 jaar trotseerde ik het noodweer om hem te gaan helpen, hetgeen mij ook lukte. 

Hij was zo onder de indruk van mijn hulpvaardigheid, dat hij mij een wederdienst voorstelde, 

wat voor mij net het gepaste ogenblik was. Ik vertelde over mijn geval van mogelijke op-

eising. Hij beloofde me te helpen. Dat heeft hij dan ook gedaan door mijn dossier op de Orts-

kommandatur te vernietigen. Hij riskeerde daarmee zijn eigen leven, want de Duitsers waren 

niet mals voor dergelijke praktijken. Daarbij gaf hij mij de raad me zo koest mogelijk te hou-

den en vooral mij niet in Kortrijk te wagen. De Duitsers deden daar zeer regelmatig paspoort-

controle. Ook op plaatsen waar er jong volk samenkwam deden ze razzia’s. In alle geval heb 

ik mij aan zijn goede raad gehouden en werd ik nooit lastig gevallen, ook thuis niet ofschoon 

ze dikwijls nachtelijke invallen deden. 

Na de bevrijding in 1944 nam ik de fiets en kon ik zonder angst na twee jaar terug Kortrijk 

bezoeken. Het was een vreemd gevoel. 

Willem was intussen gevangen genomen. Zijn vrouw kwam mij vragen of ik een bevestiging 

wou schrijven over hetgeen haar man voor mij gedaan had, wat ik dan ook deed. Zij had nog 

andere referenties bij. Hij had op de een of andere manier ook heel dikwijls anderen bijge-

staan en geholpen. In alle geval betekende dit een strafvermindering voor Willem. 

Ik was dus de dans ontsprongen, maar andere opgeëisten hadden minder geluk. Eenmaal in 

Duitsland moesten ze soms papieren ondertekenen, waarna ze aan het Oostfront belandden. 

Een schoolvriend was door de barre winter zijn beide voeten afgevroren. Anderen vonden de 

dood door de talrijke luchtbombardementen op de Duitse fabrieken waar ze tewerkgesteld 

waren. Een buurman stierf in St. Omer (Frankrijk) terwijl zijn broer de luchtaanval 

overleefde. Er zijn ontelbare drama’s gebeurd waarvan wij de juiste inhoud nooit zullen 

weten. 
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VIJF JAAR VAN HER NAAR DER. 

Gabriël Verschaete 

Er was al sprake van een mogelijke oorlog toen ik op 3 januari 1940 werd opgeroepen om 

mijn legerdienst te doen. Het was reeds enkele dagen bitter koud, het vroor goed onder nul en 

het zou nog zo een tijdje duren. Met mijn valies stapte ik, net als vele andere Vlamingen, af in 

het station van Gent. We werden er opgewacht door een militair die ons naar de Sint-Pieters-

kazerne van Gent bracht. Dit was mijn eerste halte. Dat er nog heel wat zouden volgen daar 

had ik nog geen benul van. Daar kregen we onze eerste militaire oefeningen met af en toe de 

wacht optrekken. Zo trok ik op 9 mei ’40 voor de eerste maal de wacht op om 13 uur tot ’s 

anderendaags om 13 uur. We zouden niet meer vervangen worden. 

 

Op 10 mei vernamen we dat Duitsland België was binnen gevallen. Inderhaast werd de 

kazerne ontruimd. Met heel onze compagnie trokken we gepakt en gezakt te voet naar Lo-

christi. We werden daar voorlopig gestationeerd in de patronage. Na enkele dagen vertrokken 

we richting Vorst. We moesten er de god ganse dag putten en loopgrachten graven. Zelf heb-

ben we er nooit in gezeten. De derde dag werden we op de trein gezet die ons vermoedelijk 

naar Frankrijk zou brengen. Wat ze met ons van plan waren hebben ze ons nooit wijsgemaakt. 

Wisten onze chefs het eigenlijk zelf? Wat moesten ze met ons aanvangen? We hadden amper 

een paar opleidingen gehad. 

De trein werd gestopt in Hennuyères net voorbij de provinciegrens van Brabant met Hene-

gouwen. Verder kon en mocht hij niet meer rijden. Er zat niets anders op dan maar te voet 

naar Mons marcheren, zo’n goeie dertig km. Hopelijk konden we daar doorreizen. Inderdaad 

we konden terug de trein of liever de beestenwagon op. We geraakten over de Franse grens en 

kregen sterk het vermoeden dat we richting Dunkerque reden. Wou men ons naar Engeland 

verschepen? Iets voorbij St-Omer viel de trein stil, keerde terug en reden we nu richting 

Abbeville. Verder dan dit station kon de trein niet. Ondertussen was de streek door de Duit-

sers reeds grotendeels bezet. Het enige wat erop zat was weer maar eens te voet verder. Weer 

zo’n 30 km. Nu naar het stadje Eu. We geraakten daar weer op de trein die ons naar Dieppe 

bracht. Het was er vreemd toekomen. De stad was helemaal verlaten en bombardementen 

hadden vele huizen en gebouwen zwaar gehavend. Het was een trieste aanblik. We zochten 

ergens een weinig beschadigde woning en brachten daar de nacht door. Van blijven was er 

geen sprake. De volgende dag reed de trein verder richting Rouen. We konden de stad 

gewoon niet binnenrijden en reden door naar het zuidelijk gelegen Conches . Daar waren on-

dertussen heel wat Belgische soldaten aangekomen. Elk vertelde er zijn belevenis. Ik ont-

moette daar bij toeval dorpsgenoot Michel Rasson die er met een ander compagnie verzeild 

was geraakt. We konden daar onmogelijk lang blijven. Alom waren er Duitse dreigementen. 

We geraakten weer op een trein waar we ons achterwerk met de grond deelden. Wat was men 

eigenlijk met ons van plan? Dit was de vraag die velen bezighield. We merkten op dat we in 

zuidelijke richting reden en hadden het vermoeden dat ze ons naar het zuiden van Frankrijk 

zouden doorvoeren. En inderdaad het was nog waar ook. Voorbij Toulouse, Carcassone en 

Narbonne kwamen we langs de Middellandse zee en reden we richting Montpellier. Na wat 

heen en weer rijden ging het plots in westelijke richting en hielden halt op zo’n 45 km van 

Montpellier de hoofdstad van het departement Hérault. In het dorpje Lodève kropen we let-
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terlijk stijf en stram van de trein. Een drietal dagen logeerden we in een oude maalderij. We 

konden er wat bekomen en zagen dat we in de prachtige wijnstreek waren aangekomen. 

Ondertussen zochten de chefs een vaste verblijfplaats voor hun manschappen. We konden niet 

allemaal in die oude maalderij verblijven. Met een aantal anderen arriveerde ik op een grote 

boerderij in het nabijgelegen gehucht Lieuran-Cabrière. Zeer opvallend was dat we daar al-

leen maar oudere mensen tegenkwamen. Ik geloof zelfs niet dat dit gehuchtje nu nog bestaat. 

De bewoners waren bezorgd en we werden er goed ontvangen en we kregen een stal ter onze 

beschikking. We installeerden er ons, schikten het stro netjes dik want dit zou onze legerstede 

worden. Het was prachtig weer en genoten volop van die heerlijke omgeving. Van militair 

manoeuvre was geen sprake. We hadden niet eens meer onze wapens en van een echte leger-

leiding was maar weinig te merken. Waar we konden hielpen we. Een dagelijkse taak was 

hout bijeengaren voor het veldkeukentje waarop onze kok eenvoudige gerechtjes klaar-

stoomde. Maar de meeste tijd brachten we door met vele en lange wandelingen te doen. Zo 

bezochten we het mooie Cirque de Mourèze. 

 

 

Bezoek aan Cirque de Mourèze (familiearchief G. Verschaete). 

 

Ik kon het niet laten daar een aantal souvenirs en prentkaarten te kopen om die later thuis te 

kunnen tonen. We verbleven daar tot op het einde van de maand augustus. 

We hadden vernomen dat wie zich huiswaarts kon begeven op welke wijze dan ook dit mocht. 

Het weinige geld dat we hadden, we kregen wel onze soldij maar die was heel pover, was 

onvoldoende en dus besloten de meeste daar voorlopig te blijven. Een medemakker was de 

zoon van een Emelgemse beenhouwer. Hij had contact kunnen nemen met zijn thuisfront en 

men zou hem komen afhalen. Dit lukte en ik maakte van de gelegenheid gebruik een kaartje 

mee te geven voor thuis. Een teken dat ik nog in leven was en het goed stelde. Het kaartje was 

voor vader, moeder was reeds gestorven, een hele geruststelling. Enige dagen later konden we 

dan toch met de trein naar het noorden terug. Zo belandden we ’s avonds na een zware trein-

reis eindelijk in Doornik. Een verbinding naar Kortrijk was er niet meer. Met een aantal man 

besloten we de weg maar te voet af te leggen. We waren dat nu al wat gewoon geworden. 
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Eigenlijk riskeerden we ons, want het was speruur en niemand mocht zich ’s nachts buiten 

begeven. We trokken er ons niets van aan en zijn zonder één kat te zien in de loop van de 

vroege morgen in Kortrijk aangekomen. Daar rustte ik wat uit en met het eerste trammetje 

keerde ik naar Gullegem terug. Je kunt denken dat men thuis maar al te content was dat ik 

goed en wel was gearriveerd. De eerste acht maanden van mijn legerdienst zaten erop. Ik 

werkte terug met vader in het vlas en ging zo af en toe wat bij de boeren helpen.  

 

In 1943 werd ik opgeroepen om naar Duitsland te gaan werken. De oorlog vereiste dat heel 

wat arbeiders gevraagd werden om in Duitsland te werken. Steeds minder vrijwilligers meld-

den zich aan zodat de Duitsers zich verplicht zagen tot dwingende maatregelen. Ik moest naar 

het ‘Arbeitsambt’ te Kortrijk om me door een dokter te laten controleren. Ik werd goed-

gekeurd en moest na veertien dagen binnen. Op het einde van die veertien dagen kregen we 

thuis bezoek van de Duitsers. Ze kwamen me ophalen maar ze hadden geen geluk. Ik was niet 

thuis. Ter compensatie namen ze een fiets en onze radio mee, die we terug zouden krijgen van 

zodra ik me aanmeldde. Veel goesting om naar Duitsland te gaan had ik niet en ging dus niet 

binnen. Ik werd werkweigeraar. Zekere avond belde garde Frans Deweerdt aan om te zeggen 

dat de Duitsers in de loop van de nacht controle zouden doen op de werkweigeraars.  

Ik besliste me dan toch aan te melden, want ik had reeds vernomen dat indien de werkweige-

raar niet werd gevonden de vader of een ander familielid zou worden meegenomen. Ik wou 

het vader niet aan doen. Hij moest daar de dupe niet van zijn. Met een paar anderen werden 

we samengebracht in het gemeentehuis. De fiets en de radio kreeg vader terug. De volgende 

morgen bracht men ons naar het station van Kortrijk. Zo vertrok ik begin april ’43 voor een 

heel lange reis naar Duitsland. Via Keulen, Hannover en Hamburg geraakten we in Gustrow 

op zo’n vijftig km van Rostock aan de Oostzee. Een schoon stadje gelegen aan enkele grote 

meren en in een zeer goede landbouwstreek. We kregen er een lager toegewezen en eerlijk 

gezegd we zaten daar goed. Honger hebben we niet gehad maar kermis was het nu ook niet. 

De correspondentie met thuis verliep gemakkelijk. Af en toe stuurden we een brief waarin we 

telkens om tabak vroegen. Die werd ons opgestuurd. Tabak konden we heel gemakkelijk met 

de krijgsgevangen ruilen voor broodbonnen en zo konden wij heel vaak witbrood kopen. Het 

was in elk geval veel smakelijker dan dat grauwe Duitse brood. Natuurlijk waren we tewerk-

gesteld. Ik belandde met nog een hele groep anderen in de houtfabriek Eilmann & C°. We 

moesten er houten barakken maken van ’s morgen acht tot ’s avonds vijf. De zaterdagmiddag 

zat het werk erop. We genoten van een redelijke vrijheid. Dikwijls bracht ik de rest van de tijd 

door op een boerderij. Ik hielp er boontjes trekken, hooi lossen en hielp dorsen. Ik kreeg een 

mark per uur, een paar boterhammen en soms enkele sigaretten. Dat bijverdienstje kwam me 

goed van pas. De tijd verliep vlug en het einde van het jaar was in zicht. Ik vernam dat ik kort 

na Nieuwjaar ’44 voor veertien dagen in verlof mocht. Dat was meegenomen. Die veertien 

dagen waren zo om en ik besloot om niet terug te keren maar wel op gevaar hier opgepakt te 

worden. Ik hield me stilletjes, niet uitgaan, me niet teveel in het openbaar laten zien en niet 

teveel over mijn verblijf in Duitsland vertellen. Op een avond ben ik toch eens serieus 

geschrokken. Ik stond een babbeltje te doen met een buurman in de Bankstraat. Plots kwam 

een Duitse wagen op ons afgereden. Ik dacht onmiddellijk: hier hebben ze me te stekken. 

Gelukkig ze reden door. Die acht maanden als werkweigeraar waren toch een beetje te lang. 

Vooral die zomermaanden, als het vroeg klaar en laat donker was en je niet zomaar overal kon 

laten zien. Er was geen werk, de vlascommerce draaide niet. Gelukkig had vader een stukje 

grond van een goeie honderd lands nabij de vlasschuur van Cyriel Callens. Daarop kweekten 
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we al wat we konden om aan onze eigen behoeften te kunnen voldoen. Er was in de winkels 

niet zoveel meer te verkrijgen en voor alles moest je bons hebben. 

 

In september liep de oorlog voor ons ten einde. Onmiddellijk riep het Belgische leger vrijwil-

ligers op om in militaire dienst te gaan. Mijn broer André liet zich inschrijven in oktober ’44. 

Beter dat dan thuis zitten niksen, had hij gezegd. Toen men begin ’45 opnieuw vrijwilligers 

aanwierf besloot ik hetzelfde te doen. De aanwerving diende in Brugge te gebeuren. Aan de 

Gouden Bank nam ik het trammetje naar Ardooie vandaar naar Lichtervelde en dan naar 

Brugge. Ik werd aanvaard en ondergebracht in de 3de brigade 3de compagnie Rumbeke. In 

april werd ik opgeroepen en moest me te Oudenaarde melden. Ik logeerde op de markt bij 

burgers die een welvaartswinkel open hielden. Kort daarna bracht men onze compagnie per 

trein naar Oostende om overgevaren te worden naar Dover. We sliepen er één nacht om de 

volgende dag per spoor in Glasgow (Schotland) te arriveren. Vandaar ging het naar het ha-

ventje Greenock aan de westkust. Een schip bracht ons buiten de inham naar een heel groot 

Hollands passagiersschip. Ik zie nog de naam “Johan De Wit” op die enorme steven staan. We 

werden midden op zee verscheept. Toen de hele brigade wel en goed aan boord was voerde 

het schip ons naar Belfast in Noord Ierland. Rond elf uur verlieten we het schip en werd de 

hele compagnie naar het ietwat noordelijk gelegen dorpje Whiteabbey gebracht. We werden 

in barakken gelegerd. Daar kregen we onze eerste serieuze militaire opleiding met alle ge-

kende en gevreesde oefeningen. Op zon-

dag konden we de mis bijwonen in het 

dorpje Whitehouse dat op wandelafstand 

van ons lager gelegen was. 

Daar was een katholiek kerkje, elders 

waren het protestantse erediensten. Een 

paar maanden later verhuisde de hele 

compagnie naar het wat noordelijk gele-

gen stadje Carrickfergus, gelegen aan de 

kust. Ook daar ging de zware en lastige 

opleiding verder. Ondertussen had ik 

vernomen dat mijn broer André zich met 

zijn compagnie bevond in Crumlin, op 

zo’n 15 mijl ten westen van Belfast. We 

kregen de mogelijkheid elkaar eens te ontmoeten. Dat heeft deugd gedaan. 

 

Ik herinner me ook nog het optreden van Bob Davidse (Nonkel Bob) die eveneens in de streek 

gelegerd was. Hij trok van de ene kazerne naar de andere om er te zingen voor de soldaten. Af 

en toe konden we eens naar de cinema, maar daar bleef het bij. De vijf maanden opleiding 

waren snel voorbij.  

 

Ondertussen was WO II internationaal beëindigd. De terugkeer naar België gebeurde in etap-

pes. Eerst naar Bridlington in Noord Engeland en na een viertal weken zijn we beland in 

Knokke waar we ondergebracht werden in een schoon hotel op het Zoute. We kregen daar 

onmiddellijk training voor het nakende 11 november défilé. Op die herdenkingsdag mar-

cheerden we als fiere soldaten door de straten van Knokke. 

 

Onze compagnie in Noord Ierland, bemerk onze 

lagers. 
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         Een illustratie van onze lastige en 

         zware opleidingsmanoeuvres 
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11 novemberdéfilé in Knokke. Je bemerkt mij links voor de ingang van het café. 

 

 

Zeven maand na mijn vertrek kon ik voor een tweetal 

weken naar huis. Terug in Knokke werd onze compag-

nie andermaal getransporteerd. De bestemming was nu 

Plettenberg nabij Lüdenscheid in Duitsland. Daar 

moesten we haast niets anders doen dan de wacht 

optrekken 

 

De dagen duurden lang en de verveling speelde ons 

parten. Van ontspanning was nauwelijks sprake. ’t Was 

winter en de strenge nachten maakten mij en ook ande-

ren soldaat moe. Toen ik na een aantal maanden (april 

’46) gedemobiliseerd werd vroeg men mij of ik wenste 

bij te tekenen. Ik had er schoon genoeg van en trok met 

mijn bazatse huiswaarts.  

 

 

 

 

Die oorlogstijd was voor mij nog niet zo slecht vergaan. Veel gezien, veel gereisd al was het 

zeer dikwijls in transportwagons. Sporadisch contact gehad met Duits-, Frans- en Iers 

sprekende mensen, met hun gewoontes, hun gebruiken en hun eetcultuur. ’t Waren eerlijk 

gezegd leerrijke ervaringen maar ja, thuis is het nog altijd beter. 

 

Een medesoldaat en ikzelf voor 

onze barak in Plettenberg 
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DERTIG MAANDEN ZONDER MIJN MAN 

Madeleine Huyghelier 

Mijn man, Tryphon Watteny, en ik woonden reeds enkele jaren op het Schoonwater. We had-

den voordat de oorlog uitbrak twee dochters, Annie en Jenny, en in 1942 kwam onze zoon 

Michel ter wereld. Tryphon had de metserstiel geleerd maar hij verdiende eigenlijk zijn kost 

in de Kortrijkse weverij Tisamex, die door twee Joodse vrouwen geleid werd. Toen de oorlog 

was losgebroken sloten de vrouwen hun bedrijf, uit angst om opgepakt te worden, en vlucht-

ten naar Engeland. Kort nadien werd Tryphon opgeëist door de Duitsers om te gaan werken 

op het vliegveld van Wevelgem. Na de bombardementen moest er daar heel wat heropge-

bouwd worden. 

Op zekere dag, het was in 1943, werd hij verplicht om zich klaar te maken om naar Duitsland 

te gaan werken. Hij kreeg daartoe slechts enkele uren om zijn bazatse met wat nodige kleren 

en eten op te halen thuis en om afscheid te nemen. Het was een zware slag. 

Buren en vrienden raadden hem aan onder te duiken maar dat was geen oplossing. Ik en de 

kinderen zouden inmiddels het slachtoffer daarvan worden. Heel het gebuurte zag met tranen 

van verdriet en met vele vraagtekens de schreiende Tryphon met zijn velo naar het vliegveld 

vertrekken. Zou hij nog terugkomen? Waar moest hij naartoe? 

Pas een hele tijd later kregen we een berichtje dat hij zich in Stuttgart in Duitsland bevond. 

Hij moest er mee helpen met het heropbouwen van de vele door bombardementen vernietigde 

gebouwen. Later vertelde hij dat de sirene vele malen per dag afging en dat er meermaals 

werd gebombardeerd. Wat ze pas hadden hersteld was dikwijls na enkele dagen weer kapot. 

Ze hadden het vaak koud. Een tijd nadien werden ze overgeplaatst naar Mannheim. Het 

Duitse plunje dat ze moesten aantrekken was niet van de warmste. Hun onderdak was zielig. 

Het eten was eveneens heel mager. Wat rantsoenbrood, meestal van dat donker bruin rogge-

brood, met wat afgelengde soep. Voor de rest waren ze afgestemd op het stelen van wat ze 

aan eetbaars vonden. Wat prei, wat rapen en ajuinen die ze rauw opkauwden. Tryphon be-

weerde dat hij door het eten van dergelijke kost gespaard is gebleven van zweren en puisten. 

De Duitse zegeltjes die ze kregen waren zeker niet voldoende om in hun onderhoud te voor-

zien. Sporadisch kon hij via zijn schoonbroer, een Elzasser, getrouwd met mijn zuster, enkele 

bonnetjes bemachtigen. Mijn zuster Zulma diende, toen ze een jaar of vijftien was, bij mensen 

uit de Elzas. Zij trok zo voor de oorlog enkele malen mee naar ginds en leerde aldaar haar 

man kennen. Toen ze in ’38 huwde verliet ze België en ging met hem in Molsheim nabij 

Straatsburg wonen. Met de oorlog werd de Elzas heel snel door de Duitsers ingepalmd. De 

mensen kregen daar dan ook Duitse rantsoenbons. Zij hadden het evenmin erg breed maar 

deden wat ze konden om toch enkele bonnetjes opzij te leggen voor Tryphon. Mijn schoon-

broer riskeerde zich serieus om de bonnen tot bij hem in Stuttgart of Mannheim te brengen. 

Eens in bezit kon hij wat nodige dingen aankopen en deelde dit met zijn werkmakkers. Zij 

hebben veel ontbering gekend en na de oorlog kon Tryhon heel moeizaam vertellen over die 

triestige omstandigheden. 

Ik zat thuis met drie kleine kinderen, zonder inkomen, zonder dagloon. Gelukkig kreeg ik 

steun van de familie. Van de gemeente trok ik een vergoeding van 170 fr. per week. Maar 

veel was dat niet. Ik was verplicht wat te gaan kuisen voor een pover 18 fr. per dag. ’t Was 

toch iets. De kinderen werden dan door de buren opgepast. Een tiental maanden nadat 
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Tryphon was vertrokken ontving ik een cheque van de Duitsers met een klein bedragje voor 

het werk dat mijn man voor hen deed. Maar ook dat was onvoldoende. Men raadde me aan 

hulp te vragen aan burgemeester Ponseele. Wat ik ook deed. Maar ik kwam er met een lage 

dienst terug. Als antwoord kreeg ik te horen: ‘Het is voor iedereen oorlog’. Ik was er toch niet 

goed van en schreiend ben ik op mijn velo gesprongen en naar huis gereden. 

Onze zegeltjes waren niet voldoende. Dikwijls kropen we om half zeven in bed, de meisjes bij 

mij en Michel in zijn bedje. Er was geen verwarming, ‘den hitler’ op de stoof kon niet genoeg 

warmte verschaffen. En daarbij moesten we spaarzaam zijn met de brandstof. 

De maanden streken voorbij en de oorlog liep op zijn einde en nog steeds hoorde ik niets over 

een terugkeer van Tryphon. Het was zeer moeilijk met hem of met mijn zuster aldaar in con-

tact te komen. Gullegem was toen al bevrijd. Ik beloofde een noveen te doen om de terugkeer 

van mijn man af te smeken. Negen dagen ging ik ’s morgens naar de zeven uur mis en ter 

communie. Ik las er mijn paternoster en smeekte O.L. Vrouw mij ter hulp te zijn. Wat ik 

hoopte, geschiedde. Na mijn voorlaatste noveen trok ik naar huis. Onderweg hield men mij 

staande om te zeggen dat Tryphon was gearriveerd. Thuisgekomen heb ik mijn velo tegen de 

muur geworpen en bij onze buur Jerome Seghers binnengelopen waar mijn man zat. Het was 

schrikken, zo vermagerd dat hij was en toch zo’n blij weerzien. Ja, 30 maanden is lang voor 

een jonge vrouw met kleine kinderen. 

Buren op weg naar hun werk hadden hem erkend aan de kruisstraat. Hij liep er vermoeid en 

met een klein pakske onder de arm op stap naar zijn huis. Vlug werd melding gemaakt op ’t 

Schoonwater. Ik was toen nog niet terug van de mis en zo was hij bij de buren beland. De hele 

voormiddag werd er in en uitgelopen. De verhalen kwamen los. Ook Tryphon deed zijn ont-

snappingsverhaal. Met vier waren ze hun kamp ontvlucht, nadat ze eerst aan een ander plunje 

waren geraakt. Met het weinige geld raakten ze via Zwitserland in Frankrijk. Overal wat eten 

schooiend en vaak te voet of met een boerenkar proberen dichter bij huis te raken. Op alle 

gevaar af. Overal zag je de verschrikking van de oorlog. Vele alleenstaande moeders met 

kinderen klampten hen aan met de vraag of zij niet wisten waar hun man of broer was. Elk 

schreeuwde achter zijn eigen volk. De Franse soldatenmantel die Tryphon toen droeg had 

daarmee iets te maken. Zijn vrienden raadden hem aan die om te wisselen. Na tien dagen tjo-

len geraakte hij zonder een cent op zak op een trein naar Kortrijk. Eindelijk thuis. 

De twee meisjes waren bij zijn thuiskomst op school en bij het aankleden van onze jongste 

vroeg die: ‘Is dat nu mijn vader?’. Hij was amper een klein jaar toen Tryphon was vertrokken, 

nu goed drie. Vader besloot om zelf zijn meisjes van school te halen tegen de middag. ’t 

Nieuws had zich al verspreid en was ter ore gekomen van moeder Ludwina. Hij mocht zijn 

kinderen die namiddag niet meer terugbrengen. Ze zei: ‘Tryphon hou ze maar thuis, ze heb-

ben u meer of nodig’. En ze stak een briefje van 100 fr. in zijn hand. 

De dag nadien keerde het gewone leven stilaan terug. Ik deed de volgende morgen mijn laat-

ste noveen uit dankbaarheid voor de bekomen gunst. 

Tryphon kon hier en daar wat metselwerkjes doen. Herstellingen waren er bij de vleet. Korte 

tijd nadien keerde het gewone leven stilaan terug. 

Korte tijd nadien kon hij terug werken in de weverij te Kortrijk. De Joodse dames waren 

teruggekomen om hun bedrijfje verder te zetten. Vader bleef ’s avonds nog verder karweitjes 

doen. We konden rond komen, de schulden werden aan de familie vereffend en vader kon 

eindelijk een nieuwe velo aanschaffen om naar het werk te gaan. 

In 1948 vertrok vader met Michel voor zes maand naar de Elza’s bij mijn zuster. Hij bouwde 

en verbouwde hun huis en dit uit dankbaarheid voor wat ze voor hem hadden gedaan. Ikzelf 
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ben dan met de meisjes tijdens de grote vakantie naar ginder geweest. ’t Was een schone 

congé. In 1950 zijn we de herberg ‘De Vlaming’ op de Plaats gaan openhouden. Dikwijls 

kwamen oorlogsverhalen naar boven. Tryphon had er moeite mee. De gedachte aan de vele 

alleenstaande moedertjes met kinderen liet hem niet los. Hij vertelde er niet graag over. Hij 

verzweeg en kropte veel op. Hij heeft in de oorlog veel ontbering gekend. Heeft zijn hart-

ziekte hier iets mee te maken gehad? Wie zal het zeggen! 

 

 

 

 

 

OORLOGSHERINNERINGEN ALS MEID 

OP HET HOF TE BRIKKENS 

Adrienne Ducasteele 

Ik was achttien toen de oorlog uitbrak. We woonden op de Rommelen niet ver van Steenbe-

kebos. Vader en moeder en ik ondertussen ook werkten op de hoeve van Maurits Vroman en 

Madeleine Vynckier; in de volksmond te Brikkens. 

Toen de Duitsers het land binnenvielen en onze streek inpalmden durfden Maurits en Made-

leine niet langer op de hoeve blijven. Ze trokken te voet; en ik mee; naar Kuurne bij hun 

vriend en hanenliefhebber Camiel Vercaemst. Maurits had nochtans al een auto maar durfde 

die niet gebruiken op vrees hem door de Duitsers afgenomen te worden. Voor wij vertrokken 

had hij de vier wielen eronderuit gehaald en die zeer goed verstopt. Ze zouden eens moeten…  

 

Vader en moeder moesten de hofstede verder beredderen. Ondertussen hadden verschillende 

buren zich komen schuilen in de kelder en ook in de goed overwelfde aardappelkelder. 

Ik voelde mij niet op mijn gemak. Vader en moeder zaten op het hof in Gullegem met mijn 

broer Leonard die zwaar ziek was. Hulp kon moeder zeker gebruiken. Na een nacht in Kuurne 

gebleven te zijn keerde ik naar ’t Hooge terug langs Sinte-Catherine en Heule, dwars door de 

Duitse linie. Niemand hield me tegen en niemand heeft iets aan mij gevraagd. ‘t Was toch 

maar met een klein hartje en van zodra ik Heulebos gepasseerd was heb ik dwars over het 

land en door de wei naar het hof gelopen. Duitse soldaten hadden de hoeve ingepalmd. 

De beste kamer hadden ze tot hoofdkwartier ingenomen. Ik herinner me nog dat we toen een 

tijd lang de koeien in de stal niet konden en mochten uitmesten. De Duitsers hadden een elek-

triciteitskabel getrokken dwars door de koeienstal net achter de poten van de koeien. Waar die 

kabel vandaan kwam, waar die naartoe liep en wat de bedoeling ervan was heb ik nooit ge-

weten. Ik weet alleen dat het zeer vervelend was om de koeien te melken.  

Ook een groep van rond de twintig vluchtelingen uit Werchter (Vlaams Brabant) hielden zich 

schuil in de kelders. Ze waren al verschillende dagen onderweg en hadden ’s nachts op het 

veld en in de grachten moeten slapen. Gelukkig dat het de eerste oorlogsdagen biezonder 

mooi en warm weder was. Het karige gerief dat ze meegenomen hadden lag op een karretje 

dat door een ezel getrokken was. Het was de eerste keer dat ik een ezel zag en ik schrok heb-

belijk toen die zijn geluid liet horen. Moeder mocht van de Duitsers de Leuvense stoof niet 
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ontsteken omdat men dan de rook zou zien. Wij waren verplicht een petrolvuurtje te gebrui-

ken en daarop hun spek en eieren gereed te maken. 

Na de doorbraak keerden Maurits en Madeleine terug naar het hof. De Duitsers waren verder 

getrokken en de buren waren huiswaarts gekeerd. De vluchtelingen bleven nog enige weken. 

De ouderen konden een kamer in het huis delen en de jongeren installeerden zich in de aard-

appelkelder. Ze hielpen mee op het hof of op het land waar ze konden, bvb. met het braken 

van de bieten. Na de oorlog kregen ze op het hof geregeld bezoek van Werchternaars, die heel 

dankbaar waren voor hun verblijf. Eind juni kwam er een verordening van de Duitsers dat al 

wie aardappelen had staan die moesten behandelen tegen de coloradokever. Deze van Ame-

rika afkomstige gele kever, iets groter dan een lieveheersbeestje, had zich de laatste jaren te 

goed gedaan aan de aardappelplant. 

Daarom drong de Kreiskommandant van Kortrijk er sterk op aan om deze vreter zo snel mo-

gelijk te vernietigen. Wij moesten elke plant bespuiten met een sterk gif, loodarsenaat. Dat 

was een heel werk. Ook diegenen die aardappelplanten in hun tuin staan hadden waren daar-

toe verplicht. 

 

 

 

Mijn broer Leonard had tuber-

culose en werd steeds zieker. 

Niettegenstaande de grote om-

zichtigheid van moeder raakte 

ook mijn andere broer Etienne 

besmet. 

Dokter Vandamme raadde ons 

aan op consultatie te gaan naar 

het sanatorium voor tuberculo-

sepatiënten in Proven. Daar 

was een specialist dokter. 

Leonard werd opgenomen en 

Etienne kon terug naar huis 

met de nodige medicatie. Het 

moeten achterlaten van Leo-

nard deed mijn ouders veel 

verdriet. 

Elke zondag, goed of slecht 

weer, reed mijn vader met de 

vélo naar hem toe. Hij nam tel-

kens een pakje bruine poeder-

suiker mee, want dat at hij toch 

zo gaarne. 

In maart 1941 stierf onze Nar-

den en werd aldaar begraven. 

Etienne herstelde en kon zijn werk als boever weer opnemen.  

Op het einde van de oorlog waren we gedwongen onze schuilplaatsen weer in te nemen. De 

Duitsers verschansten zich op de verschillende hoeven op ‘t Hooge terwijl de Engelsen zich in 
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Steenbekebos schuilhielden. Er werd hevig heen en weer geschoten. De hoeve Talpe werd erg 

getroffen, wij bleven gespaard. 

De toestand op de hoeve herstelde zich rap nadat de Engelsen ons hadden bevrijd. De buren 

kwamen weer zoals gewoonlijk melk, boter en karnemelk halen en nog dikwijls was de oorlog 

onderwerp van gesprek. 

 

 

 

 

 

MIJN VERHAAL… 1943 

Daniel Mestdagh 

De Duitse pletwals was vastgelopen in Stalingrad in 1943. De propaganda om arbeiders te 

lokken naar Duitsland lukte niet meer. De jacht op ondergedokenen (werkonwilligen) was 

intens. De Gestapo aasde op iedere jongeling. 

Ik was een der velen… Ik leefde steeds in angst… 

Ik sliep niet meer thuis. Om enigszins uit de kost te zijn werkte ik af en toe bij landbouwer 

Jozef Maes op de Pijplap. Zo was ik eens bezig met wieden op het rapenveld. Het was midden 

augustus halfweg de middag. Plots werd ik door twee mannen van de Gestapo vastgegrepen. 

Ontkomen was onmogelijk… weerstand bieden uitgesloten. Ik werd meegenomen op de fiets 

naar Kortrijk. Samen met soortgenoten werden we verzameld in de schoolgebouwen van de 

zusters Paulinen aan de Broeltorens. Na enkele dagen werden we onder escorte van Duitsers 

per trein naar Brussel gebracht. Van daaruit werden we op transport gezet naar Duitsland, 

ergens in Thuringen. Ik werd tewerkgesteld op een bouwwerf. Midden in een bergmassief 

moesten we een vliegtuigfabriek optrekken. 

We werkten in drie ploegen, dag en nacht. Het was bitter koud en volop winter. Zwaar labeur 

was het, stenen houwen in de rotsen. Als eten kregen we een korst brood en een schep water-

soep en dit voor de ganse dag. Kunt u dat voorstellen? Gelukkig kon ik door tabak te ruilen 

aan wat bijkomend brood geraken. Zo ging dat elke dag, nacht, weekdag en zondag. Op ze-

kere dag, bij het terugkeren naar het lager zag ik onderweg koolbriketten liggen. Ik nam er 

drie stuks stiekem mee in de hoop me te kunnen verwarmen in de barak. Helaas de wacht had 

het gemerkt, met als gevolg… afgeven van mijn Ausweis en verantwoording afleggen bij de 

kampcommandant. Als straf werd ik overgebracht naar een strafkamp in Kalla. Daar waren 

we geen arbeiders meer maar slaven, nummers. 

Bitter koud was het, steeds bewaakt en immer honger lijden. Alle middelen waren goed om 

aan eten te komen. Mijn voorraad tabak raakte op en ik vermagerde zienderogen. Normaal 

denken doe je en kun je niet meer. In leven proberen te blijven was een must geworden. Vele 

van mijn lotgenoten heb ik weten wegkwijnen en sterven. Bijna dagelijks moesten we lijken 

laden op een camion. Ikzelf woog nog 38 kg. 

Wie zegt er dat de holocaust niet bestond? 

De sporadische berichten uit het westen deden ons hopen. Meer en meer zagen we Ameri-

kaanse verkenningsvliegtuigen circuleren in het luchtruim. De nervositeit bij de bewakers 

nam toe tot er plots geen meer te zien waren. Ze redden hun eigen hakje. 
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We werden einde mei 1945 bevrijdt door Canadezen. Eerst werden we ontluisd, kaal gescho-

ren en van eten en kleren voorzien. Nadien bracht men ons per trein naar Spa. Daar werden 

we gepolst op echtheid van verklaringen. Drie dagen later stond ik in het station van Kortrijk. 

Alfons Ponseele bracht me met de fiets thuis. Ik was pas twee dagen thuis of ik werd opge-

roepen om mijn legerdienst te doen. Dokter Leroux begeleidde me en ik bekwam vrijstelling 

van legerdienst. Na zes maand thuis bij moeder was ik weer gezond en ging ik terug aan het 

werk. 

 

Besluit: Bij het neerschrijven van dit verhaal kwam alles als een film voorbij. Het is een film 

uit het verleden, het zwart-wit is in kleur overgegaan. Honger en lijden voel je niet meer. De 

bitterheid t.o.v. de beulen is gemilderd door de jaren die voorbij gegaan zijn. 

 

 

 

 

 

OORLOGSHERINNERINGEN 

Jozef Corneille 

Woensdag 24 maart 1943; zeventien jonge mannen laadden op de Plaats te Rollegem-Kapelle 

een boerenkar met valiezen, koffers, balecons volgepropt met klederen en etenswaren om 

maar niets tekort te komen in het verre vijandige Duitsland. Wij konden nog vlug even langs 

huis rijden om afscheid te nemen en hop naar het station van Kortrijk. 

Aan het station werd de kar ontladen en terug volgeladen met de velo’s van de opgeëisten. We 

zeulden al ons gerief op de treinwagons. De trein werd propvol gestouwd met jonge mannen. 

Rond tien uur zette de trein zich in beweging richting Duitsland. Aan de grens mochten we 

even uitstappen. Tijdens de nachtreis merkten we hier en daar branden, de voorbode van wat 

ons te wachten stond. De reis duurde ongeveer 24 uur. Het eindpunt was Kiel in het noorden 

van Duitsland zo een 70 km boven Hamburg. Die naam hadden we via de Engelse zender al 

meerdere malen gehoord in verband met bombardementen. 

‘Aussteigen Bitten’ hoorden we roepen. We verzamelden buiten het station. We merkten on-

middellijk die indrukwekkende gebouwen, scheepswerven, kranen, oorlogsschepen. 

We werden in groepen verdeeld. Gelukkig bleven we alle zeventien samen. We waren gelo-

geerd in een barakkenlager met mensen van verschillende nationaliteiten. We sliepen in sta-

pelbedden op stro en twee paardendekens moesten ons warm houden. 

Het menu was niet veel zaaks. ’s Morgens haalden we om beurt de zogenaamde koffie in een 

grote kan met wat brood en dan naar het werk. Over de middag aten we brood en soep op het 

werk en ’s avonds wanneer we terug in het lager waren kregen we meestal pelaardappelen met 

een soort worst-saussison, dikwijls bloedpens niet in worst maar in potten zoals alhier de paté. 

Om de drie à vier dagen kregen we een brood. Zeker was dat niet genoeg. Gelukkig hadden 

we tabak die we ruilden voor broodzegels en zo hielden we ons recht. 

In oktober 1943 kregen we een nieuw lager. We waren content. ’t Was een stenen gebouw 

met centrale verwarming en dubbele ramen, bedden met lakens en dekens. Tot groot verdriet 

brandde op 13 december de hele boel af vanwege een bombardement. We bezaten nog enkel 
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de kleren die we aanhadden. Onze warme kledij, zorgvuldig gespaard tegen dat de grote 

koude zou komen waren we kwijt. Het duurde zes weken voor we andere kleren kregen. Zes 

weken zonder ons te kunnen verversen. 

We waren ondertussen verhuisd naar een ander lager iets buiten de stad. Nu kregen we buren, 

namelijk luizen. Het gebeurde dat we ’s nachts ons hemd uittrokken om de luizen plat te 

kloppen die zich in de naden ophielden. Het was winter en bitter koud. Het eerste jaar kregen 

we iedere zaterdag een emmer kolen, later niets meer. We gingen op zoek naar eten en naar 

brandhout. Raapkolen dienden om soep te koken. Weidepalen en zelfs houten wegwijzers 

werden verkapt om vuur te kunnen maken. Dit alles gebeurde heimelijk en meestal ’s nachts. 

We waren vooral geducht voor de Politzei. Ook was het oppassen geblazen voor de kamp-

commandant die had een grote gevaarlijke hond (Tobi) en een harde karwats. 

 

Wij moesten op een scheepswerf, nl. Fried Krupp Germaniawerf Kiel, werken waar oorlogs-

schepen en duikboten werden vervaardigd. Er was een zeer strenge controle en bewaking. 

Toen alle papieren in orde waren moesten we zes weken omscholing volgen. We leerden bo-

ren, zagen en vijlen. We werden ieder bij een oudere arbeider geplaatst. 

Telkens we een schip of duikboot betraden moesten we voorbij een schildwacht en waren we 

verplicht onze ‘Ausweiz’ te tonen. Vanaf februari ’44 werkte ik in een duikbootbunker aan 

een geheim wapen, nl. een eenmansduikboot. Dit geheime wapen vaarde op batterijen en 

droeg een torpedo mee. Het werd meegenomen aan boord van een groot schip en bij het zien 

van een vijandelijk schip werd het te water gelaten. De eenmansduikboot vaarde recht op zijn 

doel af en loste zijn torpedo. Ik kreeg een brief waarin gemeld werd dit geheim te houden op 

straffe van de dood met de kogel. 

Bij bomalarm loeiden de sirenes. Een schildwacht verwittigde ons en we moesten inderhaast 

een schuilkelder opzoeken. Kunstmatige nevel hulde de haven alsook de stad in een dichte 

mist. Zo waren doelwitten moeilijk te onderscheiden. De bommen vielen dan zomaar rond en 

op de stad. Bij bombardementen maakte men gebruik van springbommen met brandfosfor. 

Deze spatten open in de lucht. De fosfor vernielde alles op zijn weg, de pijlers van de fabriek 

werden gloeiend heet en zakten ineen. 

Via radar lokaliseerden de Duitsers de vijandelijke vliegtuigen en naargelang de richting die 

ze vlogen kon men uitmaken waar men zou bombarderen. Als voorbeeld: de radio meldde: 

“vijandelijke vliegtuigen vliegen richting Kiel”, onmiddellijk loeiden de sirenes en het duurde 

dan nog een tien tot twaalf minuten eer de bommen vielen. Voortdurend werd via luidsprekers 

in de talrijke bunkers berichten doorgestuurd over de stand van de naderende vliegtuigen. We 

werden aangemaand rustig en kalm te blijven, vrouwen en kinderen voorrang te geven en te 

helpen. Een weinig later lagen we te schudden en te daveren van de eerste bommen. 

Op vrijdag 14 mei 1944. Een staalblauwe en heldere lucht. Opeens werden wij en ook de 

Duitsers serieus verrast. Toen het alarm afging hingen de vliegtuigen reeds boven ons, er was 

geen nevel te bespeuren. 380 springbommen en ongeveer 5000 fosforbommen vielen op de 

stad. 2700 woningen waren totaal of zeer zwaar beschadigd. Ook de Krupp-fabriek en andere 

scheepswerven waren zwaar gehavend. Na de aanval was de hemel helemaal verduisterd. Al 

wie toen kon verliet de stad en zocht op het platte land onderdak. 

We hebben echt bange momenten gekend. Ook de nachtelijke aanvallen waren beangstigend. 

We moesten toen ons lager inderhaast verlaten en schuilen in open veld. 

Zo leefden we dag in dag uit in angst en twijfel. 
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De laatste winter werd bitter koud. Onze kledij was op de draad versleten. Handschoenen om 

het werk te doen werden maar om de zes maanden vervangen. De vodden die we kregen om 

onze handen na het werk te reinigen bonden we rond onze voeten want kousen hadden we niet 

meer. De zuurkoolsoep of vaak de bietensoep die we ’s middags kregen was alles behalve 

smakelijk. 

Dikwijls hebben we ons de vraag gesteld: “Zullen we het halen?” En dan mei 1945, eindelijk 

de bevrijding. 

 

 

 

 

 

GEORGES DELTOUR: TEVERGEEFS GEVLUCHT 

Rachel Deltour, Bissegem 

Georges was de zoon van wijlen Georges en Alida Depreitere. Zij woonden in de Bankstraat 

naast de schrijnwerkerij van mijn vader Robert Deltour. 

Bij het begin van de oorlog had hij als bediende werk gevonden in een bankinstelling in 

Ledegem. Elke dag trok hij er met de fiets heen. Toen steeds meer jonge mannen door de 

Gestapo werden opgepakt riskeerde hij het niet meer en hielp wat mee in het vlas bij zijn non-

kel Debacker die een vlasbedrijfje uitbaatte in de Wevelgemstraat. 

Augustus 1944; De mannen van de Gestapo waren weer hun ronde aan het doen. Dit vernam 

ook Georges van enkele familieleden die hem aanraadden het huis niet te verlaten. Hij waagde 

het toch en trok via de Tramweg (nu Schuttershoflaan) naar zijn werk. Langs de tramweg 

werd hij opgepakt en naar de Paulientjes in Kortrijk overgebracht. Voor moeder Alida en zus 

Antoinette was dit een zware klap. Daags nadien trok ik samen met hen naar Kortrijk in de 

hoop Georges te zien en hem het nodige af te geven. Het bezoek was echter van korte duur, 

hoogstens tien minuten. Toen we van Bissegem te voet naar Gullegem stapten werd geen 

woord gesproken. We waren er alle drie kapot van. 

Georges vertrok met de trein naar Weimar in Duitsland. Met twee anderen kon hij op een 

nacht ontsnappen. Hij vluchtte richting Zwitserland in de hoop daar veilig te zijn. Een eind 

voorbij Stuttgart werd hij gevat en naar een strafkamp overgebracht. Daar werd hij verplicht 

zware handenarbeid te verrichten. Dergelijk werk was hij niet gewoon, daarnaast was het eten 

allesbehalve en mishandelingen waren niet uit den boze. 

Dat alles ondermijnde zeer snel zijn gezondheid en op 12 februari 1945 

overleed hij in Tübingen maar werd in Lustnau begraven. Vanaf zijn 

vertrek in augustus 1944 hebben we geen enkel bericht ontvangen. Waar 

hij terecht was gekomen, waar hij ginds tewerk werd gesteld, hoe het met 

zijn gezondheid was bleven onbeantwoorde vragen. We konden alleen 

maar vermoeden en onze bekommernis uiten. De melding van zijn 

overlijden en vooral de omstandigheid waarin hij was terecht gekomen 

heeft veel verdriet en ergernis bij zijn moeder, zuster en bij heel de familie nagelaten. 

Op 5 juni 1953 werd zijn stoffelijk overschot naar België gerepatrieerd en op 8 juni werd hij 

hier na een plechtige uitvaartdienst ten grave gedragen.   


