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OORLOGSELLENDE BIJ DE FAMILIE DERYCKERE 

Familie Deryckere 

De familie August Deryckere-Emerence Cuvelier wonen bij het begin van de oorlog 1940-‘45 

op het Schoonwater.  

Door de oorlogsverklaring van Frankrijk aan Duitsland op 1 september 1939 werd in België 

een algemene mobilisatie afgekondigd. 

Georges Deryckere (° 22/1/1914) werd gemobiliseerd en gekazerneerd in Antwerpen. 

Broer Omer Deryckere (° 23/4/1919) werd opgeroepen om zijn dienstplicht te vervullen in de 

kazerne te Brugge. 

 

 

Familiefoto August Deryckere-Cuvelier. 

Zittend van links is Georges, zittend rechts is Omer (familiearchief Deryckere) 

 

Een inval in ons land werd angstvallig verwacht en een algemene nervositeit was overal voel-

baar. 

Ook Georges voelde het aankomen en nam van de gelegenheid gebruik om stiekem nog eens 

naar Gullegem te komen. Dit geschiedde op 9 mei 1940. Voor hij terug naar de kazerne ver-

trok bracht hij nog een bezoek aan zijn oudste broer Jozef. De familie Jozef Deryckere-Marie 

Depamelaere woonden in de Bissegemstraat 108. Hun oudste dochtertje Lia (° 4/3/1931) toen 

negen jaar kan zich van dat blitsbezoek nog alles goed herinneren. 

Na heel wat bijpraten zegt Georges’schoonzus Marie herhaalde malen: ‘Georges je moet ver-

trekken, het tramke gaat komen’. De tramlijn Kortrijk-Gullegem kwam voorbij hun deur en 

stopte aan de tramstatie. Georges bleef maar praten, leunend tegen de deurpost, met zijn 

geweer in de handen. Aarzelend is hij vertrokken. Het tramke bracht hem naar Kortrijk en 

vandaar nam hij de trein naar Antwerpen. Op de derde dag na zijn vertrek, namelijk 12 mei 
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1940 is hij te Lummen gesneuveld. Enige tijd later kreeg het gezin Jozef Deryckere-Depae-

melaere een zoontje. Het werd genoemd naar Georges. Deze Georges is later gehuwd met 

Hilda Terryn en wonen op het Schoonwater 17. 

Kort na het vertrek van Georges en door de oprukkende Duitse troepen verliet het gezin Jozef 

Deryckere de Bissegemstraat om bij broer Paul en zus (Mevr. Vansteenkiste-Deryckere), die 

naast elkaar woonden in De Voetweg, in te trekken. De omgeving was er veiliger en dit was 

voor veel burgers van groot belang. Tussen de kelders van de beide woningen werd een bres 

gemaakt om in geval van bombardement via de ene of andere uitgang te kunnen ontkomen. 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandenken aan Georges Deryckere. 

We lezen hoe de twee jongens hun vader 

moeten achterlaten in het ouderlijke huis 

waar moeder twee maanden geleden is 

gestorven. 

Soldaat Georges Deryckere 
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Na de oorlog krijgen Georges Deryckere en Jozef Vanbelle een militaire begrafenis te Gulle-

gem. 
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Uit privé-verzameling familie Deryckere 
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Op 6 december 1945 ontvangt Georges Deryckere, postuum, van Prins Regent het kruis van 

Ridder in de Orde van Leopold II. 
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Op 29 april 1946 ontvangt Georges, postuum, de Herinneringsmedaille van de oorlog 1940-1945. 
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DE LOTGEVALLEN VAN OMER DERYCKERE 

 
1939 een woelig jaar.  

Oorlogsdreiging hing in de lucht. Eind augustus viel Duitsland Polen binnen. Frankrijk en 

Engeland verklaarden de oorlog aan Duitsland. 

Ons land bleef neutraal doch mobiliseerde voor alle veiligheid hun reservetroepen.  

Omer volbracht op dat moment zijn militaire dienstplicht en was gekazerneerd te Brugge. 

 

 

Soldaat Omer Deryckere (° 23 april 1919) 

(privé-verzameling familie Deryckere) 

 

Hierna volgt zijn persoonlijk neergeschreven verhaal: 

‘Herinneringen uit mijn Soldaten – Mobilisatie - Oorlog en Krijgsgevangen tijd’ 

 

Op 28 februari 1939 ben ik opgeroepen geweest om soldaat te zijn in Brugge, Kolonel Raede-

makers kazerne 4, linieregiment 4de Bataljon. 130 Compagnie Mitrailleurs. 

Mijn nr. matrecul was 104.87.840. Dat was dan om 12 maanden dienst te doen. 

Als we zes maanden van onze tijd in de kazerne waren, brak de mobilisatie uit, dit wilde zeg-

gen ons leven in de kazerne was gedaan. We leefden op oorlogsvoet. We moesten weg uit 

Brugge op 6 augustus om dan verder ons land te verdedigen te velde of ergens te velde, van 

dan af hadden wij geen vaste plaats meer. Van Brugge werden we vertransporteerd naar De 
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Haan aan zee. Daar aangekomen mochten we logeren in villa’s of restaurants, binst de dag, en 

ons bezighouden met allerlei klusjes. Dat bestond uit versterkingen, we mochten dan loopgra-

ven maken in het zand, dan werd er ook veel hout gebezigd om dat zand tegen te houden. 

Andere dagen afstandsmarsen, en andere trukken. Als we daar zo een drietal maanden 

gewerkt en gebeuld hadden, kwamen er dan andere soldaten toe om ons af te lossen. Van De 

Haan aan zee waren we dan nog niet aan het einde van de bobijn. We waren dan vertranspor-

teerd naar Leuven, om dan weer te logeren in hotels of andere slaapgelegenheden. We lagen 

daar niet ver van de brouwerij Stella Artois. 

 

We moesten daar weer dezelfde werken doen gelijk aan zee. Het was dan al november, we 

hadden tot dan toe nog geen vijand ontmoet. Van Leuven trokken we naar Schilde bij 

Antwerpen, en om ons te koeioneren wederom dezelfde werkjes. Kwam er dan nog regelma-

tig vals alarm bij, dat wilde zeggen dat we ons paraat moesten stellen tegen dat de vijand daar 

was. Van daar vertrokken we naar Diepenbeek aan het Albertkanaal, wederom dezelfde wer-

ken en vals alarm voor de soldaten te pesten. We waren dat al zo moe dat het zo verre kwam 

dat de soldaten niet meer luisterden naar hun oversten. Tot slot van rekening we waren toch 

ook mensen. 

We waren en bleven aan het Albertkanaal tot de oorlog uitbrak op 10 mei 1940. De Duitsers 

hadden de oorlog verklaard aan Engeland en Frankrijk en natuurlijk wij waren er ook bij 

betrokken. We mochten ons dan ook terugtrekken, alle dagen enige kilometers, tot we dan 

toekwamen in Wevelgem. 

 

Wevelgem roept bij ons zeer pijnlijke herinneringen op van beschietingen, zware gevechten 

en dagenlange aanvallen door een overmacht waar tegen kost wat kost diende stand gehouden 

te worden. Na deze drie dagen lange inzet met al zijn verschrikkingen, slapeloze nachten enz. 

telden wij in onze rangen verscheidene zwaar gewonden en voor de rest oververmoeide sol-

daten. 

We moesten de Leie verdedigen om toe te laten dat de Engelanders terug naar hun land kon-

den terugkeren tot wij dan overmeesterd waren door de Duitsers. Deze die dan nog overble-

ven werden krijgsgevangen genomen op 25 mei 1940. We waren dan op het vliegveld in de 

kazerne opgesloten tot ze genoeg soldaten hadden verzameld. We hadden 18 dagen stand 

gehouden. 

 

Ons soldatenleven in België was achter de rug. De mobilisatie en oorlog was voor ons voor-

bij. Wat ging er nu als krijgsgevangen ons brengen, dat wisten wij op dit moment nog niet: 

“allemaal veel miserie”. 

’s Anderdaags, 26 mei, vertrokken wij uit Wevelgem met grote colonnes. Waar naar toe? 

Geen enkele van ons wist het. We moesten alle dagen veel kilometers te voet afleggen, 30 à 

40 km zonder dat we wat eten kregen van de Duitsers. We kregen af en toe wel wat eten van 

onze medeburgers. Het kwam zover dat wij geen schoenen meer hadden aan onze voeten. Op 

onze blote voeten moesten wij verder marcheren. Als we dan onze kilometers gedaan hadden 

mochten wij overnachten in een weide onder de blote hemel of in een fabriek of school. We 

moesten daar altijd op de blote grond slapen. Zo was het alle dagen hetzelfde liedje. We kre-

gen dan ook wat te eten van de Duitsers, ge weet wel: teveel voor in leven te blijven en teveel 

om te sterven. Na al die vele km afgelegd te hebben kwamen wij toe in Holland aan de Duitse 

grens. We werden daar opgevangen door oudere Duitse soldaten, ons vervoer bestond daar uit 
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“beestewagens”. In één zo’n wagen moesten er 60 man in, we moesten daar allemaal op ons 

achterste zitten, geen spleetje voor ons te verluchten, ons lot was beslist. De trein zette aan en 

we waren mee Duitsland binnen. Als de trein moest stilstaan zagen we niet eens waar we 

waren, we wisten nog van uur of van tijd, we wisten zelfs niet meer wat voor dag het was, tot 

we ter bestemming gekomen waren. De deur van onze “beestewagens” werden opengedaan en 

we waren blij dat we terug op de begane grond stonden. Dat spelletje had voorzeker drie 

dagen geduurd. We hadden dat allemaal gedaan zonder eten. We vertrokken dan in grote 

groepen krijgsgevangenen een km of vier verder, tot we arriveerden in een groot kamp. We 

kregen daar een weinig eten, een stuk brood en nog wat soep gereed gemaakt met koolbladen. 

Ge kunt wel denken, dat soepetje ging nog niet te lange mee. 

 

We waren gelogeerd gelijk ik al zei, in een groot kamp dat Santborstel (Stalag 10 B) noemde. 

Mijn krijgsgevangennummer was van dan af 21195. We werden daar ook al ons haar afge-

schoren tot er geen pijltje meer op onze kop stond. We waren daar in tenten ondergebracht 

voor te slapen, we hadden de buitenwacht. En voor we het goed wisten, kregen we dan nog 

voor toemaat een grote KG op onze kaki vest geschilderd. We zagen er snel uit. We kregen 

daar alle dagen ons eten en dat bestond uit 1/10 van een brood dat wilde zeggen een brood 

was 20 cm lang en 10 cm hoogte, zo dat sneetje dat we kregen was 2 cm dik en soep van 

groenten of visgraten. We kregen dat van de éne middag tot de andere en dat was alle dagen 

hetzelfde liedje. De Duitsers hadden er ook voor gezorgd dat we onze behoefte konden doen. 

In diepe grachten hadden ze piketten geslagen met één plank erop, dat waren dus onze wc’s. 

We hadden hier ook veel honger en dorst. Als we moe waren van liggen stonden we dan eens 

op, en het duurde dan niet lang of we vielen van flauwte terug op de grond. Dat heeft voor mij 

een week of drie geduurd, tot de Duitse soldaten ons kwamen vragen of we wilden gaan wer-

ken. Want door de oorlog waren er daar maar weinig mannen meer thuis, uitgenomen oude en 

jongere. Ik moest er niet lang over nadenken. We werden daar afgehaald met camions. Ik en 

nog een tiental andere makkers werden gevoerd naar Ramesloh, een kleine gemeente. De 

meeste inwoners waren landbouwers. Ze stonden ons daar al op te wachten zodat iedere boer 

zijn gevangene zelf kon uitkiezen. Als ge nu op de Duitse kaart kijkt was dat zeer dicht bij 

Hamburg. ’t Was middag we hadden juist geluk, we mochten direct mee aan tafel zitten. Maar 

ik moest aan een klein tafeltje apart in een hoekje zitten. In het begin kregen we niet veel, het 

was al zo wel ook, want onze maag stond daar niet meer op. We kregen er toch meer dan in 

Santborstel. De gemeente had daar ook gezorgd voor een zaal voor ons. Als we gedaan had-

den met werken bij de boeren kwam er dan een wacht van dienst voor ons af te halen om ons 

naar onze slaapzaal te brengen en op slot te doen. ’s Morgens kwam hij dan om 6 uur om ons 

terug mee te nemen en ons aan de boer af te leveren. Dat was alle dagen hetzelfde. Ons eten 

bij de boer was driemaal daags, ’s morgens, ’s middags en ’s avonds. We moesten daar dan 

ook veel werken, de boer waar ik bij was had een vrouw en twee dochters Magdalena en 

Annelieze. Ze hadden ook nog twee paarden en een weinig koeien. ’s Morgens bestond ons 

eerste werk de koeien te voederen en moesten we de namiddag op het veld. Kwamen we van 

het veld eten geven aan de paarden en andere beesten. Was er geen werk op het veld, dan 

moest ik een beetje van alles doen, hout zagen, klieven en stapelen. De zondag was onze rust-

dag, dan moesten we niet naar den akker, maar moesten we wel de beesten voederen, drie 

maal per dag. Ge kent dat hé, dat was bij de boer werken, ’t was niet voor te slapen. 
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Ik zal de maand augustus van ’t jaar 40 nooit meer vergeten. Ik en de twee dochters waren 

met paarden en wagen vertrokken om aardappelen uit te doen. Zij zegden daar tegen “kartof-

fels aus kriegen”. Binst dat we bezig waren zegde de oudste dochter tegen mij dat het al de 

schuld was van Churcill en president Roseveld dat de “krieg" was uitgebroken. Ik was daar 

dan ook zo van opgewonden dat ik haar terug, over het Duits dat ik toen kon, dat het wel 

Duitsland was die de “krieg” had verklaard en dat we krijgsgevangen werden genomen wel de 

schuld was van de Duitsers. Ik had er haar dan ook nog bij gezegd “Hitler is juist Napoleon, 

hij wil de ganse wereld veroveren, hij is vals en dom, wat hij zegt in de radio zijn al leugens, 

wat hij schrijft in de dagbladen zijn al verzinsels en alle Duitse soldaten zijn varkens”. 

Natuurlijk hadden ze, toen we van het veld gekomen waren, dat verteld aan de boer en de boe-

rin. Als ik daar weer mijn werk gedaan had en gegeten had, trok ik dan terug naar onze slaap-

zaal. Ik zal zeggen gelijk het is, ik kon die nacht moeilijk in slaap geraken van daar op te 

peinzen. Ik had beter mijn mond gehouden. Als ik ’s anderendaags terug ging om te werken 

dacht ik bij mijn eigen er zal mij daar nu wat te wachten staan. Ik ging binnen, deed gewoon 

mijn werk dat ik moest doen, ging me aan tafel zetten voor te eten. Ik werd wel iets vies 

bekeken maar er werd niets gezegd, het was een pak van mijn hart. Maar die sloeber had 

afgewacht, ik had al zijn werk helpen doen, het was toen 25 november 1940. Hij had geen 

krijgsgevangen meer van doen en ik werd op het matje geroepen. Ik herinner mij nog 25 

november, ‘t was op een zondag. De wachtman kwam me ophalen en had nog juist een brief 

mee voor mij. Ik deed de brief open van thuis en in die brief zat ook een doodsprentje in. Mijn 

broeder Georges was gesneuveld op 12 mei. Ja zegden mijn makkers ge zult mogen naar huis 

gaan, ge zijt Vlaming en uw broeder is gesneuveld, ’t is daarom dat ge moet mee gaan. Ik 

moest mee met onze Duitse wachtman naar de statie en na een lange reis kwamen wij toe in 

Nienburg een soort gevangenis. Ik moest daar dan alles afgeven wat ik bezat, zelfs mijn 

schoenlinten. Ik werd daar dan in een cel opgesloten tot de maandagmorgen en werd dan voor 

ondervraging bij een hoge officier gebracht. Ik had wel een taalsman die behoorlijk Vlaams 

sprak en dat ging dan over die uitschelding van die bewuste augustus. Ik kreeg er wel slagen 

en stampen omdat ik de waarheid niet wilde zeggen en dat ik daarvoor de doodstraf kon krij-

gen had ik ook al verstaan. Ik moest terug naar mijn cel en kreeg er de eerste snee brood met 

water de woensdag. Dat was dan mijn thuis zoals mijn makkers gezegd hadden. Ik heb daar 

vier en een halve maand in doorgebracht, alle dagen op water en brood. Mijn logement 

bestond daar uit een cel 2 m op 2 m, een houten brits, een emmer voor mijn behoefte te doen, 

’s morgens ledigen en terug de cel binnen. Er waren daar 21 van die cellen en die zaten alle-

maal vol en voor ons te treiteren kwamen dan nog Duitse dronken soldaten wacht houden. Ze 

deden alle cellen open met de revolver in de hand. We moesten bed uit, bed in, zo een tiental 

keren na elkander. We hadden daar ondertussen ook nog een nummer bijgekregen, voor mij 

was dat 3008. Als krijgsgevangen hadden we hier niets te zeggen, we waren hier een nummer. 

Stel u dat eens voor alzo vier en een halve maand op de blote planken slapen. We hadden 

alleenlijk onze kapote voor ons te dekken. Dat was dan mijn voorarrest, ik was er ingegaan op 

25 november 1940 en ben er uitgekomen op 13 maart 1941. Dan waren de meeste krijgs-

gevangenen al thuis, ik dacht voor mij zal het nu voorzeker wel gedaan zijn, maar ik was mis. 

Op 13 maart moest ik dan nog voor de krijgsraad passeren zegde mij de wachtman die me 

kwam afhalen. We vertrokken terug met de trein naar Hamburg in Pruisen. Daar werd ik ver-

oordeeld tot een straf van 5 jaar maar omdat ik een broeder had die gesneuveld was kreeg ik 

verzachte omstandigheden en mijn straf werd teruggebracht op twee jaar en die vier en een 

halve maand voorarrest waren er ook afgetrokken. 
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Had ik geluk of niet, ik moest dan nog negentien en een halve maand naar de weermacht ge-

vangenis in Torgau aan de Elbe. Het was daar dat de Amerikanen en de Russen samen geko-

men zijn om de vrede te ondertekenen. 
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Ingang Torgau 13 maart 1941 

Deze gevangenis zal vol met verschillende rassen van krijgsgevangenen. Zelfs vele Duitse 

gestrafte soldaten die weggelopen waren van het front, voor het stelen en allerhande. We slie-

pen daar in een grote barakke, drie bedden op elkander, op strozakken en één deksel. “s Mor-

gens om 5 uur opstaan, naar buiten om ons wat te wassen en dan ons eten halen. We waren 

daar bediend door de Duitse gevangenen. Ons eten bestond uit twee sneden van de korte kant, 

dat was één tiende van één brood. Zwart brood, 20 cm lang, met een weinig marmelade en 

erzatskoffie, ge weet wel van die gerste gebrand. Dan om 7 uur vertrekken naar de statie en 

als we dan door de poort van de gevangenis gingen stond er daar elke dag één Duitse gestrafte 

te toon gesteld met een ijzeren baar in zijn handen en kettingen aan zijn voeten. Dat was één 

die in de loop van de dag zou terechtgesteld worden. Van de gevangenis, met andere woorden 

was dat voor ons “’t Ford Zinna”, moesten we dan nog zo een vier km te voet afleggen eer we 

aan de statie kwamen. We waren onder dwang gehouden door drie Duitse onderofficieren van 

al hogere leeftijd en de trein voerde ons dan dertig of veertig km verder waar er moest ge-

werkt worden aan treinrillen of vervangingen, stenen onder stampen, of andere werken zo als 

bomen weg kappen om dan banen aan te leggen. ’s Middags kregen we daar voor een stuk 

brood en watersoep met koolbladen er in, of eens visgraten soep. ’s Avonds om 7 uur kwamen 

we dan weer naar onze luize barakke, maar eer we binnen mochten werden dan eerst onze 

zakken omgedraaid van de feldwebel van dienst of we niets mee hadden van rookgerief. Dan 

kregen we ons eten weder besteld door gestrafte Duitsers. Ons eten bestond dan uit twee 

sneden brood van de lange kant, met ofwel een stukje kaas of marmelade of een stukje worst 

en erzats koffie en dan mochten we binnen om ons eten op te peuzelen. Hadden wij geluk dat 

we eens iets konden binnen smokkelen van sigarettuitjes, we rolden daar dan een van met 

gazette papier en waren dan toch zo blij dat we een trekje konden doen want we kregen hier 

nooit een pakje van thuis of van het rode kruis. We mochten wel eens naar huis schrijven, alle 

drie weken eens een briefje of een kaart. We moesten dan ook opletten wat we schreven of 

onze brief of kaart kwam terug. Stel u dat eens voor, twee jaar nooit een volle maag altijd te 

kort aan voeding, we aten dan ook alles op wat we konden vinden, rauwe aardappelschillen, 

bieten, brood dat beschimmeld was, alles wat we vonden die nog een beetje eetbaar was, we 

draaiden dat door de molen. Ge leeft daar dag in, dag uit, tot ik dan mijn straf uitgezeten had, 

het was dan juli 1942. 

 

Ik moest dan ook terug mede met een Duitse onderofficier, weer de trein op naar verdere oor-

den en dat was dan Beieren niet ver van Bad-Kissegen een klein stadje. Ik was daar op 9 km 

van daar, een klein gemeentje, allemaal kleine boerkes. Ik mocht daar dan ook vele werken 

maar had dan eten genoeg. Het waren daar goede mensen, we mochten daar dan ook bij de 

boeren niet slapen, maar wel in dat gemeentje. Er was daar dan ook een zaal waar we mochten 

slapen. We waren daar met een tiental krijgsgevangenen, alle goede makkers, ik als enige 

Vlaming tussen Waalse en Franse. We kwamen allemaal goed overeen. Werden wij dan eens 

ziek, de boerin of de kinderen kwamen dan met ons eten aan bed. Dan kregen we ook eens 

een pakje van het Amerikaans en het Belgisch rode kruis. Er zat daar dan ook een beetje van 

alles in: chocolade, tabak, sigaretten, cacao. ’t Was verduiveld een groot verschil. Bij mijn 

eerste boer was het een hel en hier was ik in de hemel. We mochten vele werken, ’t was ook 

van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, we hadden hier een heel ander leven. Die mensen hier 

waren veel meegaander en goed en we mochten ook vele eten. We mochten ook al van onze 
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slaapzaal alleen naar de boer gaan en terug keren, zonder een Duitse wacht. Ze waren al veel 

soepeler dan in 1940. 

De boer waar ik bij was, dat was een Bauerfuhrer, had vrouw en twee kinderen van 10 en 12 

jaar. Als ik daar twee maanden was, werd hij dan ook opgeroepen om soldaat te zijn, hij 

sneuvelde in het jaar 1944 aan het front. Ik en de vrouw stonden er alleen voor om te werken. 

Hadden we handen tekort dan hielp de ene boer de andere, de ene krijgsgevangene de andere. 

In dat dorpje waar ik was noemde Oberthulba en er was hier een depôt van essence. De laatste 

zes maanden dat we hier waren was er bijna alle dagen alert. Vele bommenwerpers gooiden 

dan hun bommen uit op den depôt om hem te vernielen. We zaten dan meer in de kelder dan 

op het land. We hoorden dan ook in de verte de Amerikanen die elke dag naderbij kwamen. 

De bevrijding waar we zo lang op gewacht hadden was in zicht. 

 

We waren bevrijd door generaal Patton van het 3de armee op 17 april 1945. We werden dan 

van bij de boeren naar een verzamelplaats gebracht en onze papieren werden in orde gebracht. 

Ik ben thuis gekomen op 19 april 1945 al over Metz – Doornik – Kortrijk. Dat was een van 

mijn gelukkigste dagen van mijn leven, mijn familie weer te zien. Grote vreugde in de 

gemeente, ik werd gevierd gelijk een burgemeester na vijf jaar lang krijgsgevangene te zijn 

geweest. 

 


