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Zo was mijn oorlog
Het initiatief voor deze krant ontstond in de marge van het project van Kris De Beule en Jo Van Hove
om een documentaire te maken over Wereldoorlog II
in Lokeren, met foto’s, filmbeelden en getuigenissen. Op zoek naar interessante getuigen rees het
idee om beroep te doen op laatstejaarsleerlingen
van het Atheneum en het Sint-Lodewijkscollege.
Onder leiding van hun leerkrachten Annelies
Verdonck (Atheneum) en Hendrik Van Peteghem en Alain Debbaut (Sint-Lodewijkscollege) interviewden 70 leerlingen heel diverse getuigen. Ze werden daarbij gecoacht door Pieter Serrien van het
Geheugencollectief, expert inzake mondelinge geschiedenis. Alle interviews samen leverden meer dan 700
bladzijden tekst op, met pakkende, soms banale of grappige, maar altijd doorleefde verhalen. We konden
achteraf vaststellen hoe onze leerlingen zeer onder de indruk waren van wat ze te horen kregen. Omdat we
het jammer vonden hun werk in een schuif op te bergen, redigeerden we hun teksten thematisch in deze
‘oorlogsgazet’ van 8 bladzijden, met enkele nooit eerder gepubliceerde illustraties. Daarbij laten we 50
van de geïnterviewden aan het woord. We zijn de Canon Cultuurcel van het ministerie van Onderwijs, de
Erfgoedcel Waasland, de Lokerse Culturele Raad, de Lionsclub Lokeren en onze beide directies heel erg
dankbaar voor de steun bij dit project en de uitwerking van de krant, een mooie samenwerking bovendien
tussen twee Lokerse middelbare scholen van een verschillend net. Annelies Verdonck en Alain Debbaut

Leerlingen van Atheneum
en Sint-Lodewijkscollege
Lokeren interviewen
getuigen van Wereldoorlog II

De inval van de Duitsers en het begin van WOII in België op
10 mei 1940 ligt nu 73 jaar achter ons. Dat verklaart allicht
waarom de getuigenissen uit eerste hand over het begin van
de oorlog zeldzaam zijn geworden. Toch konden leerlingen een
aantal beklijvende zaken optekenen, van de eerste oorlogsschermutselingen, met terugtrekkende Belgische en oprukkende Duitse troepen en krijgsgevangennemingen. Maar ook
van vluchtverhalen van jonge mannen en families.
Vergeefse strijd

Luchtfoto boven Lokeren vanuit Amerikaans vliegtuig, 18 juli 1944, met bovenaan
gebombardeerde zones rond Sterrestraat en Veldstraat (foto André De Munck)

Polydoor Van Driessche was bij
het uitbreken van de oorlog gekazerneerd in Gent. Meteen werd hij ingezet in Zelzate om er in een loopgraaf
het Duitse leger tegen te houden.
“Een vergeefse zaak. We trokken ons
terug richting Zaffelare, waar we
overnachtten in kippenhokken. Vol
vlooien haastten we ons naar Gent,
de trein op en zo naar Diksmuide.
Opnieuw een nacht in de loopgraven.
En dan met 40 man in een beestenwagon en zo verder, naar Frankrijk.
En daarna te voet. Dagen na elkaar.
Ik heb op die tocht nog groen brood
gegeten. Overal zagen we dood en
vernieling door bombardementen
van Duitsers. Uiteindelijk zijn we in
het zuiden van Frankrijk beland, bij
Montpellier.”
Ook Werner Wilssens getuigt dat
weerstand bieden aan het Duitse
leger onmogelijk was. “We waren
de hele tijd gedwongen om ons
terug te trekken. Van de mijnstreek
in Limburg naar Merelbeke, naar
Aalter, tot in Ruddervoorde onder
Brugge. Daar vernamen we dat het
Belgisch leger zich had overgegeven.

We gingen op stap richting Gent
en zijn onderweg door de Duitsers
krijgsgevangen genomen. Eerst zaten we twee dagen vast in de Gentse
Leopoldkazerne en dan moesten we
naar Lokeren, waar het fabriek van
Isabey aan de Kaai diende als verzamelplaats voor krijgsgevangenen.
Met tweeduizend man op stap en
maar twee Duitsers als begeleiders.
Een vooraan, en een achteraan. In
Zeveneken kende ik mijn weg langs
het veld, en zo ontsnapte ik naar
huis.” Voor het Belgisch leger van
die tijd heeft hij weinig respect. “De
hoge officieren waren niet te zien en
lieten het bevel op het terrein over
aan jonge luitenanten die amper van
iets wisten. Onze wapens dateerden
nog uit de Eerste Wereldoorlog. En
die Duitsers hadden tanks, vliegtuigen, grof geschut… Een modern
leger. Wij hadden niets.” René
Baert kan zich nog goed herinneren
hoe gevaarlijk en zwaar de eerste
oorlogsweken waren. “Vliegtuigen
beschoten ons terwijl we ons met
onze compagnie terugtrokken. We
moesten dan telkens dekking zoeken. Te voet stapten we van Tilff bij

Ik heb op de terugtocht nog groen brood gegeten

De eerste oorlogsmaanden
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Ik zag Belgische soldaten met duizenden voorbij mijn deur passeren

houdelijk, 48 uur aan een stuk. Met
paarden en te voet, met een zware
jas, een rugzak, een wapen, een
helm. Het was warm en ze zagen er
allemaal zo vermoeid uit. De Duitse
soldaten daarentegen, dat was dag
en nacht verschil met onze Belgische. De achterhoede van de Belgen
was nog maar net voorbij, wanneer
ze er aan kwamen. Mooi in peloton,
in een gevechtsvest, geweer aan de
riem, helm op de rugzak gebonden,
zo fris als een hoentje.” Dat Lokeren
een verzamelpunt werd voor krijgsgevangen Belgen en Fransen op het
einde van mei weet hij ook nog. “Het
fabriek van Isabey aan de Durme
werd opgeëist, net als de school in
de Durmelaan. We zagen soldaten
uit de Franse kolonies, Senegalezen
en mannen met tulbanden. De Duitsers waren daar ongelooflijk bang
van. Ze geloofden dat wanneer die
Senegalezen je te grazen namen, ze
jouw oren afsneden.”

Krijgsgevangen soldaten komen aan in het fabriek van Isabey aan de Grote Kaai
(foto privécollectie)
Luik tot in Brugge. Dag en nacht. We
hadden amper te eten. Als boeren
voor ons een varken slachtten, soep
kookten of brood wilden bakken,
moesten we tegen dat het eten klaar
was altijd weer de baan op.” De
eenheid van Etienne De Brauwer
weerde zich fel tegen de oprukkende
Duitse troepen. Drie dagen hevige
strijd, met tientallen gesneuvelden
aan beide zijden. Als scherpschutter
schoot hij meermaals raak. Maar
uiteindelijk moesten ze terugplooien.
“We zijn dan in Duinkerken beland,
waar we ingesloten werden door
de Duitsers. Ik heb daar vreselijke
dingen meegemaakt. Jongens zien
verdrinken, aanhoudende bombardementen waarbij de ledematen van
je makkers de lucht in vlogen. Bij
eb zagen we de bomkraters op het
strand. Bij vloed liepen ze vol water.
Ik zag Engelsen met hun geweer in
zee lopen om in een boot te geraken, maar ze liepen in zo’n put en
verzopen. Ik zie dat nog voor me.
Wij mochten niet naar Engeland. De
Engelsen gingen voor.” Etienne werd
krijgsgevangen gemaakt en afgevoerd richting Gent. Na de capitulatie van het Belgisch leger op 28 mei
kon hij naar huis terugkeren.
Albert Eeckhaut herinnert zich
hoe zijn broer aangeduid was om als
wielrenner de Ronde van Luxemburg
te betwisten, maar werd opgeroepen
om zich in het leger te melden. “We
sliepen samen op een kamer. Hij
was elf jaar ouder dan ik, in de fleur
van zijn leven. Plots hoorden we het
geronk van vliegtuigen. Een tijd later
hoorde we de klokken luiden. We
liepen naar beneden, mijn ouders
waren al op maar wisten niet wat
er gaande was. Toen werd er aan
de deur gebeld. Het was de veldwachter. Ik hoor hem nog zeggen:
“Uw zoon kan niet vertrekken naar
Luxemburg. Hij moet zich melden,
het is oorlog!” Elza Suys heeft
geen goede herinneringen aan de
eerste oorlogsdagen. Haar oudste
broer Arthur was soldaat. “Hij was
net thuis met verlof en werd op de

eerste oorlogsdag, een vrijdag weet
ik nog, meteen terug opgeroepen.
Hij is diezelfde dag met de trein naar
Limburg vertrokken. ’s Anderendaags is hij gesneuveld, in Helderen,
bij de Nederlandse grens. Hij was 23,
gehuwd en had kindjes. We hebben
de mensen bezocht die zijn lichaam
gevonden hadden. Een kogel net onder zijn helm. Mijn nonkel is zijn kist
met een camionette gaan ophalen.
Hij heeft dan nog een nacht thuis
opgebaard gelegen voor een laatste
groet.” Een gelijkaardig verhaal hoor
je van Omer Meuleman. “De man
van ons Maria, Emiel De Block, is
in de 18-daagse veldtocht gesneuveld, in Terdonk, aan het kanaal
Gent-Terneuzen. Hij was een heel
jaar vermist en bleek uiteindelijk
begraven in Moerbeke. Een strijdmakker die bij hem gebleven was tot
hij stierf, heeft het ons verteld toen
hij naar huis terugkeerde na zijn
krijgsgevangenschap in Duitsland.
Hij werd ontgraven en de familie
moest hem gaan herkennen. Er
werd verteld dat het leek alsof hij
nog maar net overleden was. Hij had
een dochtertje van één jaar oud.”

Wat Paul Van de Vyver vertelt,
had wel slecht kunnen aflopen voor
hem. “Vlak na het uitbreken van de
oorlog moest ik met paard en kar
naar het veld rijden. Onderweg werd
ik tegengehouden door de gendarmen, die vroegen of ik dat wel mocht
van mijn vader. Ik antwoordde dat
mijn vader stervende was en dat
ik het werk deed op de boerderij.
Ik moest mijn paspoort laten zien,
maar had dat niet. Ze maanden me
aan om voor een paspoort te zorgen,
met foto. De pastoor van Heiende
had een toestel en nam van mij een
foto tegen de zijgevel van de kerk.
Om die te laten ontwikkelen, trok ik
met zijn toestel naar Lokeren, maar
werd onderweg tegengehouden
door Waalse soldaten. Ze zagen het
toestel, dachten dat ik een spion
was en namen me mee. Gelukkig
kwamen we een soldaat tegen die
Nederlands sprak. Ik legde het hem
uit, maar hij liet me niet verder gaan
richting stad en stuurde me terug
naar huis. Mijn vader is dan met
zijn laatste krachten de volgende
woensdag naar de markt gegaan
met het toestel verstopt onderin een
korf eieren. Zo ben ik dan toch aan
een foto geraakt.” René Wilderjans
kende veel geluk nadat hij met zijn
vriendjes een in de buurt het wrak
van een neergeschoten vliegtuig had
‘onderzocht’. “Mijn overbuur had er
een buisje opgeraapt, niet langer
dan tien centimeter. ’s Middags gingen we terug naar school en hij had

in zijn zak zitten. Het was erg warm
weer. Hij nam het en, ik zie het nog
altijd voor me, het ontplofte in zijn
hand. Waarschijnlijk ging het om
de ontsteking van een granaat. Zijn
hand was helemaal afgerukt. Ik zie
zijn vingers nog altijd liggen onder
de venster van ons huis. Zelf heb ik
er enkele littekens op mijn buik aan
overgehouden.”

Op de vlucht

Denise Poelman woonde op de
wijk Stenenbrug tussen Eksaarde
en Moerbeke. Haar broer en neef
gaven gevolg aan de oproep om zich
naar Ieper te begeven, op de vlucht
voor het Duitse leger. “Ze hebben
onderweg heel wat miserie gehad.
Uiteindelijk zijn ze in het zuiden van
Frankrijk beland, bij een wijnboer
en daar hebben ze het goed gesteld.
Toen ze terugkwamen, met de trein,
want hun fietsen waren ze in Frankrijk kwijt geraakt, waren ze zelfs
verdikt.”
Paula Adriaenssens vluchtte
met haar ouders naar Frankrijk en
vernamen in de buurt van Bordeaux
dat Leopold III gecapituleerd had.
In het plaatselijke centrum van het
Rode Kruis gaven ze zich aan als
vluchteling. “Met de trein reden we
van Bordeaux voorbij Lourdes, zo
naar Marseille. Voor mij, een meisje
van 17 jaar, een heel avontuur. We
hadden ook twee fietsen bij en ons
hondje. Maar vanuit Marseille
mochten we de hond niet meenemen op de trein naar huis. Vader
wou hem niet achterlaten en we zijn
dan maar met ons gedrieën te voet
van het zuiden van Frankrijk naar
huis gekomen, met de fietsen aan de
hand.” Leopold Verheyden vluchtte
als 13-jarige jongen met zijn ouders
voor de oprukkende Duitsers vanuit
Sint-Niklaas naar Frankrijk, in de
splinternieuwe camion die zijn vader
zich als melkopkoper had gekocht.
Het gezin, ouders en hun vijf kinderen, waarvan Leopold de oudste
was, kreeg op zijn vlucht gezelschap van zeven extra passagiers:
de vrouw van een gendarme, met
twee kinderen, haar zus en bejaarde
ouders, en nog een vrouw uit de
buurt, wiens man bij de belastingen
werkte. Hun mannen dienden in het
leger. “De camion zat helemaal vol.
Mijn vader zag op tegen de verantwoordelijkheid voor al die mensen.
Het grote probleem was genoeg eten
te vinden. Toch deelden we alles met

Door de ogen van een kind

Basiel De Clercq herinnert zich de
kruisen op de Duitse oorlogsvliegtuigen boven Lokeren in de eerste
oorlogsdagen en zag hoe het centrum van de stad gebombardeerd
werd. Hij zag ook Franse soldaten
ten oorlog trekken met paard en
kar. “Op hun wagens stond op grote
platen geschreven: “Hitler, wij komen!” Ze gingen het eens regelen. Je
zag soldaten met een groene broek,
een rooie vest, een blauwe broek,
een gele vest… Net een circus. En
we zeiden tegen elkaar: “Moeten die
tegen de Duitsers gaan vechten? Het
zal rap gedaan zijn.” En het was rap
gedaan ook.” Marcel Pieters was
als klein jongetje heel nieuwsgierig
naar de troepenbewegingen, zeer
tegen de zin van zijn ouders. “Ik zag
Belgische soldaten met duizenden
voorbij mijn deur passeren, onop-

Oproepingsbrief voor jonge mannen tussen 16 en 35 jaar oud
(Stadsarchief Lokeren)
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hen. Ik weet wel nog hoe we dozen
chocolade van Callebaut mee hadden en hoe zij op die dozen hadden
gestaan, waardoor de chocolade
met doos en al plat gestampt was.
Ik heb daar voor geschreid. Maar
goed, we wilden vluchten, maar
geraakten niet vooruit. De oorlog
was al een paar dagen uitgebroken
en banen waren overvol soldaten
en vluchtelingen. Het heeft acht
dagen geduurd voor we in Frankrijk
waren. Den Duits was er vóór ons! In
Etaples, onder Boulogne-sur-Mer,
werden we zelfs door Duitsers onder
vuur genomen.” Na omzwervingen
belandden ze in Cucq, een eindje onder Etaples. Onderdak vonden ze er
op een boerderij. “Ik moest slapen
in de auto, om te beletten dat ze hem
zouden stelen. Met een kussen op
het stuur. Maar ik deed dat graag,
want de anderen moesten bij de
ratten slapen in het stro.” Zijn vader
kon als boerenzoon aan de slag op
een boerderij, bij een vrouw wier
man gesneuveld was aan het Franse
front. Hijzelf leerde er werken op het
land, maar had nooit het gevoel aanvaard te worden door de plaatselijke
bevolking. “Wij waren vluchtelingen
en dan ben je een halve verdoemde.
Je telt niet mee. Dat is het wreedste
dat er is.” Net toen het gezin de camion wou beginnen inladen met het
oog op een terugkeer naar België,
werd hij door een Duitse patrouille
opgemerkt en in beslag genomen.
“Het was de eerste keer dat ik mijn
vader heb zien wenen. We dachten
dat we daar nu voorgoed vast zaten.
Bovendien kwamen er spanningen
tussen ons en onze medevluchtelingen. Gelukkig voor ons hadden
we genoeg benzine in voorraad. We
maakten kennis met een Waal die

een auto met kiepbak bezat. Hij had
alleen geen benzine om terug te
keren. En zo maakten we een deal.”
De drie maanden waren er intussen
zes geworden. De overige vluchtelingen konden door de kleinere auto
dit keer niet mee en werden achtergelaten, zeer tot hun ongenoegen.
“Die Waal heeft ons dan wel nog een
toer gelapt. We moesten naar SintNiklaas, maar in Gent zette hij ons
af aan de Dampoort. Vader, moeder en vijf kleine kinderen. Ik was
intussen 14 geworden. Het beetje
gerief dat we mee hadden, gooide
hij erbij, op straat. Daarop reed hij
weg richting Brussel. Toevallig passeerde er toen een auto met mannen
die in het fabriek werkten in onze
buurt en die we kenden. Ze hebben
ons meegenomen in de beestenbak,
maar zonder onze spullen, want dat
kon er niet meer bij. Dat is allemaal
op het voetpad blijven liggen.” Bij
hun thuiskomst troffen de Verheydens hun woning helemaal leeggeroofd aan. Vader kocht melk op
bij boeren in Verrebroek, Meerdonk,
Kieldrecht en betaalde daarvoor om
de 14 dagen. Toen de oorlog uitbrak,
waren niet alle boeren vergoed
voor hun geleverde melk. Ze waren
datgene waar ze recht op meenden
te hebben, dan maar zelf komen
halen… Leopold herinnert zich hoe
hij achteraf met zijn vader een ronde
maakte bij die boeren uit de polder.
“Ze schrokken toen ze ons zagen,
want ze dachten dat we dood waren.
We konden er onze eigen huisraad
zien staan, maar de meesten weigerden het terug te geven.” Het gezin
Verheyden is de oorlog verder gelukkig goed doorgekomen.

Tewerkstelling in Duitsland
of net niet…

Vele mannen werden door de bezetter verplicht tewerkgesteld
in Duitsland om de oorlogsindustrie draaiend te houden en
beleefden zware jaren. Eraan ontsnappen was moeilijk en niet
zonder risico.
Gustaaf De Wilde kon als textielarbeider in de beginjaren van de
oorlog nog ontsnappen aan de
verplichte tewerkstelling in Duitsland. Maar in 1942 raakten daar de
arbeidsreservoirs uitgeput en eiste
de bezetter ook hem en zijn werkmakkers op voor de munitiefabriek
van het dorpje Klitsche, zo’n 100 km
vóór Berlijn. “Er werkten misschien
twintig verschillende nationaliteiten
in de fabriek, waaronder veel Russische krijgsgevangenen. Ik zat met
mijn Vlaamse kameraden samen
op één kamer. Slapen deden we op
strozakken. Ons werk was poeder
maken voor munitie en later voor
de V1 en V2. Pas na 31 maanden,
half 1945, ben ik naar huis kunnen
terugkeren.” Het werk was gevaarlijk
en zorgde vaak voor brand of ontploffingen. “Ik herinner me hoe een
Russische arbeider naast mij levend
verbrandde. Eten kregen we niet
genoeg. De ongeveer 500 Vlamingen
in het kamp hebben daarom ooit
eens gestaakt. We bleven in ons bed
liggen. Geen kwartier later stond de
Duitse politie er met herdershonden. We waren rap terug aan het
werk.” Maar Gustaaf wist snel zijn

plan te trekken door wat Duits
te leren. Zo kon hij bij boeren in
de omgeving wat aardappelen of
bieten schooien, in ruil voor de
tabak die hij van thuis opgestuurd
kreeg. Maar vaak had de Duitse
bevolking zelf amper te eten. De
bevrijding van het kamp staat
hem nog levendig voor de ogen.
“De Russische voorhoede bestond
uit Mongoolse soldaten. Ze gingen te keer als beesten, en vooral
vrouwen en meisjes moesten het
ontgelden en werden massaal
verkracht. Meisjes van 10, 12 jaar
zelfs. Gewoon op straat.” Ook
Roger Kint ontsnapte niet aan de
verplichte tewerkstelling in Duitsland. Hij was net 18 toen hij werd
opgepakt en samen met zeven
anderen naar Hannover werd gevoerd. “In een oud station moesten
we vier jaar lang wagons lossen en
laden. In het begin was Hannover
een mooie stad, maar op het einde
van de oorlog was het helemaal
kapotgebombardeerd. We hebben
vele bommen zien vallen. Met acht
man zijn we vertrokken en maar
met twee teruggekomen. De anderen waren allemaal dood.”

Wij waren vluchtelingen en dan ben je een halve verdoemde. Je telt niet mee. Dat is het wreedste dat er is.

Haatboodschap aan Hitler, met bijgeschreven persoonlijke commentaar van een verplicht tewerkgestelde uit Lokeren (Stadsarchief Lokeren)

Soep, een aardappel of een korst brood weggooien was helemaal ondenkbaar
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Tony Baert zag hoe jonge mannen
vergeefs aan de controles probeerden te ontsnappen. De bezetter sloeg
zijn slag na een voetbalmatch op de
terreinen van KAV Dendermonde.
“Het plein was op 100 meter van
waar we woonden. Na de wedstrijd
bleek de uitgang van het stadion
afgezet door gewapende Duitsers.
Iedereen die het stadion verliet, werd
gecontroleerd. Een jonge gast die
probeerde te ontsnappen werd zo
hard geslagen dat zijn gezicht blauw
was en vol bloed. Daarna werd hij op
een vrachtwagen geladen. Anderen
probeerden over de muur te springen en zo te verdwijnen maar liepen
recht in de armen van soldaten.”
César Van Damme vertelt hoe
zijn vader erin slaagde om aan de
verplichte tewerkstelling in Duitsland te ontsnappen: “Toen hij werd
opgeëist, ging mijn moeder langs
bij iemand van de SS. We hebben
60.000 frank betaald en moesten
hem elke week een bak trappist
leveren. Hij heeft dan het dossier van
mijn vader doen verdwijnen.” Voor
Henri Voorhelst had de verplichte
tewerkstelling van mannen ook wel
een aangename kant. “Meer en
meer mannen werden opgeëist om
in Duitsland te gaan werken. Bijge-

volg kregen we les van leraressen,
wat voor ons toch wel nieuw en plezant was.” De broer van Hélène Van
Duyse werd verplicht tewerkgesteld
bij de Duitse spoorwegen. “Mijn
vader was invalide en kreeg tegen
het einde van de oorlog een brief dat
mijn broer naar huis mocht komen
om in het gezin te helpen. Maar hij
is nooit meer thuis geraakt. Op 10
april 1945 is hij in Duitsland gestorven bij een bombardement. Pas zestig jaar later heb ik zijn graf kunnen
bezoeken.” Mariette Van Cauteren
is dan weer vrijwillig naar Duitsland
vertrokken om er te gaan werken.
“Er moest geld verdiend worden
voor mijn familie. Bovendien was het
thuis niet altijd even plezant door
het gezaag van mijn moeder. Ik was
blij dat ik weg kon gaan. Ik had het
nog zo slecht niet, want ik werkte bij
een bakker en leerde andere mensen kennen. De bakker had zelf geen
kinderen en zag mij graag, als was
ik zijn dochter. Ooit ben ik er bij een
wandeling eens verdwaald geraakt
in de sneeuw. Ik raakte onderkoeld
en verloor het bewustzijn. Toen ik
in de kliniek ontwaakte, bleek dat ik
een nier kwijt was. Ik denk nog altijd
dat ze met mijn nier een soldaat
geholpen hebben.”

Eten en overleven

In vele interviews keren de thema’s eten en verwarming terug.
Mensen waren elke dag bezig met de zoektocht naar eten voor
hun vaak grote gezinnen. De boeren hadden het doorgaans
makkelijker dan de mensen van de stad. Het is niet te verwonderen dat het gevecht voor het dagelijkse overleven de herinneringen aan de oorlog in hoge mate kleurt.
Richard Van der Sypt heeft als
kind van boeren geen honger gehad,
maar weet nog goed dat landbouwers een deel van hun oogst aan de
Duitse bezetter moesten afstaan.
“We zijn niet rijk geworden van de
oorlog. Alles werd gecontroleerd, de
oppervlakte van onze gronden, onze
beesten, en dan moesten we zoveel
melk, vlees, aardappelen en zelfs
darm leveren. Maar de solidariteit
onder de mensen was groot. Er waren kinderen op school waarvan we
wisten dat die te weinig eten hadden
en dan deelden we met hen.”
Etienne De Brauwer vraagt zich
nog steeds af welke gulle Lokeraar
hem ooit een plezier deed met extra
rantsoenbonnetjes. Als dank voor
zijn inzet in het verzet? “Je kreeg
wel een rantsoenkaart, maar als
je werkte, had je daar niet genoeg
mee. Ik heb dan eens onder mijn
deur bonnetjes geschoven gevonden
voor ons, veel bonnetjes. Ik heb nooit
geweten wie dit gedaan heeft!
Misschien iemand die wist dat ik
in de weerstand zat. Zo hebben we
thuis toch een keer iets meer eten
kunnen kopen.” André Podevyn
herinnert zich nog de grote haringvangst van 1942. “Schepen vingen
tonnen haring. Naast ons was er een
viswinkel, waar de vis in grote hoeveelheden werd geleverd. Bakharing
was het enige wat er toen in overvloed te krijgen was. Ik herinner mij
nog dat we de gebakken haringen
voor de grap bij mensen in de brievenbus gingen steken.” De moeder
van Henri Voorhelst ruilde boeken

voor eten. “De boer waar ze aardappelen ging halen, had haar gezegd
dat hij een boekenrek had en dat hij
dat vol boeken wou zetten. Of hij kon
lezen weet ik niet, maar mijn moeder
moest hem in ruil voor aardappelen een meter boeken meebrengen.
En mijn moeder heeft dat dan ook
gedaan.”
Mariette Hulstaert heeft wel armoede gekend. “Als er bijvoorbeeld
’s middags aardappelen over waren
moesten we die ’s anderendaags
op onze boterham doen. Soep, een
aardappel of een korst brood weggooien was helemaal ondenkbaar.
We kwamen niet toe met wat we
in ruil voor onze zegeltjes kregen.
We hadden ook geen tuin om zelf
groeten te kweken. Daarom trokken we soms naar het veld om er in
het wild zurkel te trekken. Zurkel of
zuring lijkt een beetje op spinazie.”
Niet iedereen had groene vingers
om in de tuin groenten te kweken,
herinnert Raymonde Schoevaert
zich. “We hadden een tuintje en
mijn vader wou aardappelen telen,
maar dat mislukte. Prei en wortelen
waren ook geen succes. We kenden
mensen die het goed deden met wat
ze zelf kweekten, maar bij ons thuis
kwam er niets van. Mijn moeder had
er geen verstand van en mijn vader
nog veel minder. Onze radijzen, ja,
die waren goed, weet ik nog. Dat was
alles.”
Denise Poelman daarentegen
kwam uit een boerengezin. Families kwamen naar de boerderij om

Getuigschrift voor de opvang van stadskind Hélène Dhaenens bij de familie
Poelman (in het bezit van de familie)
voedsel te bedelen of te kopen. Haar
vader bakte zelf brood, wat ze niet
erg lustte. Ze vond het brood van
de andere boeren uit de omgeving
beter. “Omdat we zelf genoeg hadden, zijn we de strenge winter van
1941-1942 zonder problemen doorgekomen. Tijdens de oorlog verbleef
ook een meisje uit de stad bij ons,
Hélène Dhaenens. Niet alleen bij
ons, maar ook bij anderen was dat
zo. Als plattelandsfamilie kon je een
jongen of een meisje opnemen. Zij is
ons tot vele jaren na de oorlog nog
blijven bezoeken. We hebben er een
soort van diploma voor gekregen.”
Jef Ballinckx bevestigt dit verhaal.
“Ik was zodanig mager dat de dokter
op een zeker moment tegen mijn
ouders zei dat ik weg moest uit Gent,
naar de buiten. Ik ben dan een week
of twee, drie in Eksaarde komen logeren bij een vriend van mijn vader.
Voor de buitenlucht, maar vooral
voor het eten, dat er in de stad te
weinig was.”
Velen werden creatief in het zoeken naar eten. Zo de vader van
Elza Suys. “Mijn vader kreeg van
een boer toestemming om na de
aardappeloogst de patatjes te gaan
rapen die achtergebleven waren
op het veld. En na het binnenhalen
van het graan lagen overal korenhalmen, en alle kinderen vochten er
om. Mijn vader had zelf een molentje
gemaakt om bloem te malen. Daar
konden we dan eens een brood van
bakken en een goede boterham eten.
We noemden dat ‘oogsten’. Verder
hadden we een groentetuin en wat
konijnen waarvan we er zo nu en dan
een opaten.” De vader van Maria
Boelens bracht elk jaar een ‘zwart’

varken groot, in een kot achterin de
tuin. De bezetter mocht dit natuurlijk niet weten. ‘Zwart’ slachten was
ten strengste verboden en er stonden gevangenisstraffen op. De buren
gaven ons hun etensafval en deelden
zo in het vlees. “Mijn oom was beenhouwer en kwam het varken slachten. Het huilde wel, maar hij gaf het
eerst een klop zodat het niet al te
veel lawaai maakte. We hadden ook
een geitje voor de melk. Mijn vader
werkte bij een groothandelaar die
bloem leverde aan bakkers en mijn
grootvader was bakker. Hij bakte
stiekem brood voor ons en de buren.
Zo hebben we nooit honger geleden.”
Henriette Raes herinnert zich dat
koffie op het einde van de oorlog
schaars werd. “We brandden gerst
in een broodpan en maalden die met
onze koffiemolen. Zo zetten we iets
wat voor koffie moest doorgaan.
Als boeren moesten we ook graan
leveren aan de bezetter. Er waren
boeren die hun graan leverden met
kattenstronten en andere vuiligheid
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De boeren kregen vele mensen uit
de stad bij zich over de vloer. Zo ook
Omer Meuleman. “Ze kwamen te
voet vanuit Lokeren om een boterham of enkele aardappelen. Er was
iemand die wekelijks langs kwam.
Mijn moeder gaf hem eens twee
borden pap en twee borden patatten. Hij schrokte het allemaal naar
binnen, en toen hij wegging, gaf hij
alles over aan het hek. Hij was niet
meer gewoon veel te eten. “Maar”,
vult Marcel Pieters aan, “het was
niet omdat mijn grootouders boeren
waren dat we veel vlees aten. Eieren
waren heel duur en kostten acht
frank het stuk. Een pintje flauw bier
kostte vijf frank en was dus goedkoper dan een ei. Havermoutpap
hebben we zeer veel gegeten, en
ook aardappelen in alle mogelijke
bereidingen. Als je een groot gezin
had en er ook nog iemand bij jou
ondergedoken zat, was het wel een
probleem. Je kreeg er geen zegels
voor, maar hij moest wel eten. In die
gezinnen was wel honger.”
Tony Baert moest tijdens de oorlog
vele keren aanschuiven om wat
eten te bemachtigen. “Dat verklaart
waarschijnlijk waarom ik nog steeds
een hekel heb aan aanschuiven.
Voor slecht brood dan nog. Om vlees
moest mijn moeder zelf gaan, dat
kreeg ik niet mee. We hadden ook
het geluk dat achter ons huis een
rijke visput was. Ook melk hebben
we altijd genoeg gehad, niettegenstaande de melkerij en de boeren
die leverden nauwgezet gecontroleerd werd. Mijn pa was schilder en
knapte er wat klussen op. Hij nam
dan een lege en van binnen propere
verfpot mee en kon die dan vullen

met melk en zo mee naar buiten
smokkelen. Je moest tijdens de
oorlog vindingrijk en creatief zijn.”
Paul De Nil vergeet nooit meer het
feestmenu van zijn plechtige communie. “Het was 1942 of 1943. Mijn
tante had taarten gebakken van
wortelen en van patatten. Bij de
apotheker verkochten ze ampullen
met ‘essence’ van marsepein, en dat
werd in die taarten gedraaid. Toen
ik thuis kwam, was ik er ziek van.”
Roger Kint heeft geen honger geleden. “Thuis hadden wij genoeg eten.
Mijn vader werkte op het fabriek en
ging daarna helpen bij boeren. Zo
raakten we aan eieren en boter. Je
kon aan het geschrei van het beest
van ver horen als er bij een boer een
varken geslacht werd. De hele buurt
kwam er dan op af om een poot of
een oor te krijgen. Ik weet nog dat we
zegeltjes kregen om aan te schuiven
voor haring. Onze buurvrouw zag
mij vertrekken en vroeg of ik ook
haar portie wou meebrengen. Maar
het had gevroren en de kasseibaan
was glad en aan de kanten vol modder. En toen ik terugkwam met mijn
emmer haring aan mijn fietsstuur
slipte ik en al die haring vloog in
het rond en in de modder. Er was
veel verloren, maar de buurvrouw
was gelukkig niet erg kwaad.” De
grootvader van Willy Smet was
beenhouwer. “Ik weet dat we zelf een
varken hadden. We hebben dat in
onze woonkamer geslacht, want ja…
dat was in het zwart. Mijn moeder
fietste zelfs iedere week om vers
brood naar Holland, van Lokeren,
via Stekene. Hollands brood was
stukken beter dan Belgisch.” Jan
Buter kan als Nederlander tenslotte
ook getuigen van de extreme honger
waaronder gezinnen daar moesten
lijden. “Tijdens de ijskoude winter
van het laatste oorlogsjaar, toen
België al bevrijd was maar Holland
nog niet, hoorde ik mijn ouders zeggen dat ze honger hadden. Er werd
zelfs soep gemaakt van bloembollen.”

Het was moeilijk om rantsoenzegels uit de tijd van de bezetting te vinden,
wat begrijpelijk is. Zegeltjes waren bovendien genummerd: 20 was voor
aardappelen.
Links enkele zegels uit 1944, hierboven een volledig vel uit 1946
(collectie Marcel Pieters)

Toelatingsbewijs voor het transport van aardappelen (Stadsarchief Lokeren)

Contact met Duitsers

Over de Duitsers zijn de meningen verdeeld. Sommigen hebben nu nog een afkeer voor alles wat Duits is, anderen hebben
met de bij hen thuis ingekwartierde Duitsers een goed contact
gehad, en zijn elkaar na de oorlog zelfs blijven zien.

Marie José Van Damme beschrijft
een spannend moment. “Mijn vader
was smid en behandelde paarden.
De Duitsers deden op hem beroep
voor hun transportpaarden. Maar
mijn vader bezorgde vele mensen
een attest dat hun paard mank
stond zodat het ontsnapte aan
opeising. De officieren kregen dat
door en hebben hem toen ferm gewaarschuwd dat niet meer te doen.
Gelukkig bleef het bij die waarschuwing. Een ander risico dat we namen
was dat we meel en graan van onze
buurman bakker bij ons thuis stalden, via een gat in de gemeenschappelijke muur, waar we een kast voor
geplaatst hadden. Zo kon hij in het
zwart bakken.”
Etienne Van Loo herinnert zich een
voetbalwedstrijd tussen mannen
van Moerbeke en Duitsers van de
Luftwaffe, en hoe de bal bij het begin
van de wedstrijd vanuit een klein
vliegtuig werd gedropt boven het
speelveld. Basiel De Clercq deed
het in zijn broek bij zijn eerste kennismaking met een Duits soldaat.
“Ik had me een zakje snoep gekocht met daarin een surprise. In
die surprise een vlagje dat ik in
mijn borstzak stak. De schildwacht
aan de Oude Brug zag me passeren, pakte zijn geweer met bajonet
en kwam er mee naar mij. Ik was
doodsbenauwd, het water liep van
mijn benen. Ze zeiden iets maar ik
wist niet wat ze bedoelden. Ik dacht
dat hij mij ging steken, en met zijn
bajonet prikte hij het vlagje uit mijn
borstzak. Ik ben huilend en schreeuwend van schrik weggelopen.”
Bij Elza Suys meldde zich een
Duitse soldaat aan voor logies. “Mijn
moeder wou hem niet in huis nemen,
omdat hij dan in het bed van mijn
doodgeschoten broer had moeten
slapen. Ze wou dat niet en weigerde
op de vraag in te gaan. Helemaal
op het einde van de oorlog meldden
zich opnieuw Duitsers en heeft één
van hen een nacht bij ons mogen
logeren. Hij vertelde ons dat hij twee

kinderen had en de oorlog beu was,
weet ik nog.”
De vader van Lea Van Driessche
was plaatsvervangend directeur
van de avondschool op de Durmelaan.
De bezetter eiste de lijsten van de
leerlingen. “Mijn vader wou die niet
geven. Hij zei dat hij ze niet wist liggen. Dat hij de echte directeur niet
was. Waarmee hij natuurlijk wel een
risico nam. We woonden zelf ook op
de Durmelaan en hadden een grote
verwarmingsketel onder het dak. In
het geval ze hem kwamen zoeken,
kon hij daar in kruipen en moesten
wij zeggen dat hij niet thuis was.”
De vader van Elisa Thienpondt zat
ondergedoken bij familie in Antwerpen om niet te moeten gaan werken
in Duitsland. Zij herinnert zich nog
een brutale inval thuis van de Gestapo, geleid door een Zelenaar. “Dat
waren nog de ergste, Zelenaars die
voor de Duitsers werkten. Ze kwamen hem zoeken, maar vonden hem
natuurlijk niet.”
Antoine Haenebalcke logeerde in
Drongen bij zijn tante en maakte er
kennis met twee Duitse officieren,
waaronder een majoor. “Zeer lieve
mensen. Ze waren tegen de oorlog,
maar waren opgeroepen en hadden
geen keuze gehad. Een van hen is op
het einde van de oorlog gesneuveld.
Bij de andere is mijn tante thuis nog
op bezoek geweest na de oorlog. Ze
waren door hem uitgenodigd!”
De grootmoeder van Maria Boelens
had een groot huis en was verplicht
geweest om enkele soldaten te huisvesten. “Ze was verlamd en kreeg
veel hulp van die jongens. Ze spraken haar aan met ‘mutti’. Mijn meter
was gehuwd met een beenhouwer.
Ook zij hadden een groot huis en
geen kinderen en hadden twee
Duitsers op logement. Een van hen
was de zoon van een beenhouwer en
heeft mijn oom nog Duitse charcuterie leren maken.” Bij Raymonde
Schoevaert logeerden een half jaar
lang twee Duitse onderofficieren.

Zwart slachten was ten strengste verboden en er stonden gevangenisstraffen op

in. Mijn vader wou dat niet. Hij vond
dat niet eerlijk. Alle graan moest in
zakken van 50 kilo met paard en kar
afgeleverd worden in een magazijn
in Lokeren. We kregen daar wel een
vergoeding voor, maar veel was dat
niet.”

Ze zeiden elke avond: “Guten Abend, schönes Zimmer.”
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“Omdat mijn vader geen officieren
wilde, kregen we twee sergeanten
toegewezen, schitterende kerels.
Zeker geen nazi’s. De ene heette
Eugeen Voigt, een boerenzoon en
een heel christelijke jongen. Hij heeft
voor ons nog een kruisbeeld gekocht in een winkel in Sint-Niklaas.
Het heeft altijd achteraan bij ons in
de bakkerij gehangen. In de winter
ging hij met ons stappen en trok hij
de slee. Hij las ons ook voor, waardoor we op de duur Duits spraken
zoals hij dat deed. De andere heette
Sebastian. Hij is later gesneuveld
in Rusland. Ze zagen dat we geen
radio hadden en brachten een radio
mee, om te kunnen luisteren naar de
Engelse post… En als ze op hun kamer kwamen, zeiden ze élke avond:
“Guten Abend, schönes Zimmer”.
Mijn moeder had hen wel gevraagd
om hun laarzen uit te doen, want dat
beslag van ijzer onder hun laarzen
maakte teveel lawaai. Ze luisterden
beleefd.”
Op velen maakten de binnenmarcherende Duitse troepen met hun
uniformen en bewapening grote indruk, ook op Tony Baert. “De Duitsers trokken bij ons door het dorp.
We waren thuis, want de scholen
waren gesloten. We hoorden gezang
op straat. Ik liep naar buiten en zag
een peloton Duitse soldaten voorbijkomen. In mooie uniformen en
zingend van “Alli Allo…” Die stap op
de kasseien… Op dat moment had ik
spijt dat ik geen 17 jaar was. Anders
was ik mee gemarcheerd met dat
leger. Zo’n indruk maakten ze op
mij. Ik krijg nog kou als ik er aan
denk.” Polydoor Van Driessche
daarentegen gruwt bij de gedachte
aan alles wat Duits is. “Bij die Duitsers was geen enkele vriendelijke
mens. We hadden niks te zeggen.
Wanneer ze je aanspraken, had je
geluk als je geen slagen kreeg. Ik
weet nog toen de man van Emma
werd weggehaald. Ze hebben hem in

Breendonk doodgeschoten. Moordenaars, bandieten! Ik ben nog tegen
Duitsers. Er is geen enkele waar ik
iets voor zou doen. Als ze iets zeiden
en je antwoordde niet meteen, dan
werden ze kwaad en kreeg je een
mot op je kop.” Idem voor Maurice
Van Goethem. Hij voelt de eerste
kennismaking met een Duits soldaat
nog altijd. “Toen twee soldaten op
een motor vroegen waar de Duitsers
gekazerneerd lagen en ik dat niet direct kon zeggen, kreeg ik een lap op
mijn kop.” Wat Jef Ballinckx zich
ook nog heel goed kan herinneren,
is het bezoek van Hitler aan de stad
Gent. “Op een zeker moment was
er veel lawaai op straat en muziek.
Toen we buiten gingen kijken, zagen
we Hitler voorbijkomen, rechtstaand
in een open wagen. Niemand die de
Hitlergroet bracht!”
Een heel bijzonder verhaal vertelt
Henri Voorhelst. Hij zag met eigen
ogen hoe in Antwerpen jacht werd
gemaakt op Joden. “Het was in 1941.
Ik gingen zwemmen in het zwembad aan de Nerviërsstraat, in het
Jodenkwartier. Voorbij het Centraal
Station hoorde ik marsmuziek. Ik
ging kijken en zag jonge gasten van
mijn leeftijd marcheren, gekleed in
bruine uniformen met vlaggen en
wimpels en met trommels. Indrukwekkend. Ik stapte achter de groep
aan, die dezelfde weg uitging die ik
moest nemen. In het midden van de
Jodenwijk stopten ze. Hun aanvoerder zei: “Voilà, kijk overal waar er
Jodensterren staan. Laat ze maar
eens zien dat ze hier niet welkom zijn
en klopt de ruiten maar in… en doe
maar.” Toen ben ik echt geschrokken en gaan lopen. Ik kon het niet
aanzien dat jongens van mijn leeftijd
dit deden, oudere mannen aan hun
baard trokken en meisjes lastig
vielen.”

Kou en kolen

Kolen waren een schaars en dus gegeerd goed. Zeker in de
koude winter van 1941-1942. Mensen gooiden alles op het vuur
om zich te verwarmen, tot zelfs oude schoenen en pantoffels.
Maria Boelens woonde vlakbij het
station van Wondelgem. Een weide
oversteken volstond voor haar vader
om ’s nachts kolen te gaan stelen
uit de treinen die er op het spoor
stonden te wachten. Agnes Van
Boxlaer zag boten met kolen de
Durme opvaren. Karren met paarden brachten de kolen dan naar de
fabrieken om de machines te laten
draaien. “De straten waren kasseibanen. Door het schudden van de
karren vielen er kolen op de straat.
Altijd liepen er mensen achter de
karren om kolen op te rapen voor
thuis.” Etienne Jansegers herinnert zich een gelukkig voorval. Zijn
vader was grafdelver en dichtbij
het kerkhof was een treindepot met
kolenwagons. “Van een vriend die de
wagons moest bewaken, mocht hij in
ruil voor tabak kolen komen halen.
Op een nacht is hij dan met zijn kruiwagen, die hij voor de gelegenheid
in het dodenhuisje had gezet, een
tiental keren over en weer gereden
tussen de wagons en het doden-

huisje. Daar verstopte hij de kolen
onder hooi. En toen het begon te
sneeuwen wiste de sneeuw het spoor
dat hij op de baan gemaakt had helemaal uit. Van die voorraad konden
wij ons een hele winter warmen!”
De meesten boeren verwarmden
met het hout rond de akkers of uit
de bossen op het platteland. Zo ook
Omer Meuleman. “Rond iedere
akker was er een houtkant. Ook de
bomen op onze grond zaagden we
af. Anderen kwamen ’s nachts onze
bomen uitdoen, maar je kon daar
moeilijk iets op zeggen. De mensen
hadden kou en moesten zich kunnen
warmen.” Hetzelfde gold voor Paul
Van de Vyver. “We kregen wel bonnen voor steenkool, maar niet veel
en niet genoeg. We kapten dus hout.
Maar mensen die geen akkerland
of bos hadden, waren gedwongen
hout te zoeken waar ze het konden
vinden. En zo werden in die periode
veel bomen gestolen. Als er controle
in de buurt was, konden ze de houtzagers gemakkelijk opsporen omdat

Kolen bleven ook na de oorlog
gerantsoeneerd, zoals blijkt uit deze
verknipte kaart uit 1948
(collectie Marcel Pieters)
ze die hoorden zagen. Wanneer ze
er toch in slaagden om een boom
te zagen, dan moesten ze die met
alle middelen ter plaatse in stukken
zagen en naar huis voeren met een
slee of ijsstoelen. En alleen kleine
bomen kwamen in aanmerking. De
grote kregen ze niet vervoerd.”
Het verhaal van Marguerite Minnebo is een mooie illustratie van de
vindingrijkheid van de mensen. “We
hadden alleen een gewone buiskachel die we stookten met de kolen die
we kregen of met hout dat we gingen
zoeken. In de wintermaanden, wanneer het gevroren had, duurde het
eindeloos vooraleer de plaats waar

we zaten opgewarmd was. En ’s
avonds gebruikten we datzelfde vuur
als verlichting, door de gloed op het
plafond, via een verhitte steelpan.
Omdat mijn vader een hartaandoening had, kregen we een vaak een
dubbel rantsoen kolen. Maar ons
geluk was dat de broer van mijn
vader machinist was. We woonden
vlak bij het spoor in de Eekstraat in
Lokeren en wanneer hij passeerde,
ging de fluit van de trein en gooide
hij wat kolen buiten. We zeiden dan:
“Hoor, nonkel Louis is aan het blazen”, en liepen met een emmer naar
de sporen om de kolen op te rapen.”
Bij Paul De Nil brandde men alles
wat men kon vinden. Ook het kolenstof dat vrachtwagens met toestemming van de Duitsers bij de mijnen
gingen ophalen. “Dat kolenstof was
als modder. Als het hard geworden
was, kon je dat branden zoals turf.
Ook met vlasafval werden verwarmd. Een stoofbuis werd gevuld
met aangestampt vlas en aangestoken. Dat gaf nogal! En vlas was
er toch genoeg.” Alles wat ook maar
enigszins warmte gaf, verdween in
de kachel bij Martha Noteboom.
“In de winter werden overal bomen
gekapt. Eerst werden de stukken
hout op de kachel gedroogd. We
verzamelden alles wat kon branden,
denappels, cokes, maar daar stook
je de kachel mee kapot. Of vlasafval,
of stro. Maar dat stonk dan weer
vreselijk. We hebben in elk geval
thuis nooit kou gehad.”

Bommen op Lokeren

Lokeren werd vooral op het einde van de oorlog zwaar getroffen. Het bombardement van 11 mei 1944, uitgevoerd door Amerikaanse vliegtuigen, richtte grote ravage aan. Achteraf is
gebleken dat het om een vergissing ging. Een groot deel van het
stadscentrum lag in puin, 85 mensen vonden de dood, vele honderden raakten gewond.
Marcel Pieters was ooggetuige
van het verwoestende bombardement. “De lucht zag soms zwart
van de vliegtuigen, met vijfhonderd
of meer tegelijk. Meestal richting
het Ruhrgebied, om daar te gaan
bombarderen. Ik weet nog hoe ik die
avond met vrienden even na zes uur
’s avonds in de gracht lag om naar
de overkomende vliegtuigen te kijken
en zag hoe ze Lokeren bombardeerden. Ik heb de bommen zien vallen
op de Kouter. Boven Lokeren hing
een donkere stofwolk van het puin
van huizen.” Eduard Van Boxlaer
maakte het bombardement op de
omgeving van de Sterrestraat zelf
mee en had daarbij veel geluk. “Ik
zat bij de schoenmaker en hoorde de
vliegers komen. Ik ben dan meteen
naar huis gelopen, door de Kazernestraat. Ik was nog maar goed en
wel in de Hovenierstraat toen de
bommen vielen. Mensen riepen naar
mij: “Kom hier, den abri binnen!”
Maar ik deed dat niet, gooide me in
een greppel en bleef daar liggen. Na
het bombardement zag ik dat hun
schuilplaats ingestort was.” Hélène
Van Duyse was tijdens het bombardement alleen thuis. “Ik vluchtte
in een stal. Je weet natuurlijk niet
of je daar goed aan doet, maar in
de paniek denk je niet na. Ons huis
bleek zwaar geraakt. De dakpannen

weg, het plafond ingestort. Er bleef
niet veel meer van over.” Liliane
Roels liep school in de Onze-LieveVrouw Presentatie en herinnert
zich de gruwel achteraf. “Er waren
doden opgebaard in onze klassen,
onder een wit laken. Dat was echt
een triestig moment.” César Van
Damme hield aan de sirene van het
bombardement een blijvende
angst over. “Telkens als ik
achteraf een sirene hoorde
gaan, moest ik me haasten
naar het toilet. Als de vliegtuigen dan bommen hadden
gegooid, was ik daar gestorven. Zo werkte dat op mijn
darmen...” Leopold Verheyden had wel geen rijbewijs,
maar reed na het bombardement op Lokeren van 11 mei
1944 op bevel van de Duitsers
met de vrachtwagen van zijn
vader naar Lokeren. “Ik heb
nog drie doden van onder het
puin helpen halen. Een vreselijk werk. Die mensen waren
helemaal zwart. Om nooit
meer te vergeten. Ze werden
op onze camion geladen, gegooid eerder. Ik vond dat erg.
Ze waren wel dood, maar het
waren toch mensen? Maar ik moest
zwijgen en rijden.”

ZO WAS MIJN OORLOG

De laatste oorlogsmaanden

De tante van Elza Schalck, die
recht tegenover haar eigen ouderlijk huis woonde, heeft op het einde
van de oorlog een Amerikaanse
parachutist bij zich thuis laten
onderduiken. “Ze liet hem meegaan naar de akker en zei dat het
een Waal was die kwam helpen. Ze
heeft nooit gezegd waarom ze dat
gedaan heeft, maar ze riskeerde
daarmee toch haar leven. Om hem
te waarschuwen wanneer er iemand
langs kwam, riep ze altijd “allez
Toby, in uw kot!”, alsof het naar de
hond was.” De vader van Maria
Boelens raakte op het einde van de
oorlog gekwetst aan het hoofd door
een inslaande obus, net toen een
groep Duitse soldaten op de terugtocht voorbijkwamen. Een van hen
stapte uit het gelid en bood aan om
te helpen, zeggende dat hij arts was.
Mijn vader sloeg het aanbod eerst af,
maar hij drong aan en diende mijn
vader de nodige zorgen toe omdat hij
erg bloedde aan zijn hoofd. Meteen
daarna passeerde een jeep met
bevrijders. Ze stapten met getrokken revolver op de Duitse arts af en
wilden hem meenemen, maar hij zei
dat hij dokter was en eerst de nodige
zorgen wou toedienen. Ze hebben
hem laten doen en hem achteraf in
hun jeep doen stappen. Ik zie nog
voor me hoe hij van opluchting dat
de oorlog voor hem gedaan was zijn
kepie weggooide.”
Tony Baert zette de bevrijders
zonder het beseffen op het verkeerde
been. Toen twee Canadese soldaten
hem vroegen of hij een zus had, had
hij bevestigend geantwoord. Waarop
ze bij hem aan huis kwamen. “Mijn
‘sister’ was drie jaar jonger dan ik
en nog geen spek voor hun bek. Fout
van mij natuurlijk, maar wist ik toen
veel waarom ze in die ‘sister’ geïnteresseerd waren.” Etienne Jansegers herinnert zich de dagen van
de bevrijding als verwarrend en niet
zonder risico. “We hoorden zeggen

dat de geallieerden Rupelmonde de
volgende dag zouden komen bevrijden. We gingen die dag na school de
straat op en zagen overal mensen
staan met Belgische vlaggen. Ze zeiden dat de geallieerden al in Temse
zaten. Samen met mijn moeder
ging ik kijken op de markt. Ze had
een Belgische vlag in de hand, een
broche opgespeld en linten in haar
haar. Iedereen begon te roepen: “Ze
zijn er, ze zijn er!” Maar het waren
toch wel nog Duitsers zeker, op een
vrachtwagen, met het geweer in
aanslag. Wij dachten dat het Engelsen waren… Grote paniek en iedereen stormde terug naar binnen!” Hij
ontsnapte bovendien als bij toeval
aan de dood, toen een V2 insloeg
achter de kerk van Rupelmonde.
“Het was 10 oktober 1944 en we waren na school daar aan het spelen. Ik
kreeg honger en ging naar huis, een
straatje verderop, om een boterham te eten. Ik was nog niet goed
thuis toen een V2 insloeg vlak bij ons
speelpleintje, op het patronaat, waar
kinderen samen kwamen. Er waren
acht doden, waaronder een kameraad van mij met wie ik net gespeeld
had. Door de luchtverplaatsing was
hij weggeslingerd. Hij was op slag
dood.”
André Podevyn verwelkomde de
Engelse bevrijders in Lokeren. “Hun
tanks stonden op de Markt onder de
bomen. De soldaten hadden eerder
gevochten in Noord-Afrika, in El
Alamein. Ze droegen insignes met
die naam. Ik kon wat Engels en heb
voor een van hen water gehaald in
waar nu café Het Pleintje is.”
Willy Smet rookte zijn eerste sigaret op de dag van de bevrijding. Hij
was toen 9 jaar… “Een vluchtende
Duitser had bij ons thuis een fiets
gestolen. We zagen hem ermee weg
rijden. Mijn vader is hem achterna
gegaan, en hem blijven volgen tot in
Zele. In ruil voor een kilo tabak heb-

Puin ruimen in de Veldstraat na het bombardement van 11 mei 1944.
Links op de voorgrond de echtgenote van Werner Wilssens, wiens boerderij
zwaar gehavend raakte (foto privécollectie)

De bevrijders op de Markt van Lokeren (foto privécollectie)
ben we daar onze fiets terug gekregen. Op de terugweg zagen we het
Engels leger. Ze spraken ons aan en
deelden sigaretten uit. Het is daar
dat ik voor het eerst gerookt heb.”
René Wilderjans koestert leuke
herinneringen aan de Amerikaanse
bevrijders. “Ik zie die tanks nog
altijd binnenkomen. We kropen er
boven op. De Amerikaanse soldaten
gaven ons chocolade en sigaretten

voor vader. In onze school lag een
contingent negers. Ze deelden zelfs
hun middageten met ons. Het was de
eerste keer in mijn leven dat ik spaghetti gegeten heb. Heerlijk! En op
een bepaald moment vonden we een
doos met ballonnen, dachten we…
En wij maar blazen. Het was een
doos condooms! Het heeft nog jaren
geduurd voor we wisten waarvoor
die dienden.”

De repressie

Snel na de bevrijding keerde de bevolking, vaak onder aanvoering van heel recente weerstanders, zich tegen iedereen die van
sympathie en samenwerking met de bezetter werd verdacht.
Huizen werden geplunderd, meisjes kaalgeschoren en het
hechteniskamp van Lokeren diende als gevangenis waar
duizenden belandden, al dan niet terecht.
Uit schrik voor vergelding weigerden
velen iets aan te nemen van terugtrekkende Duitsers. Zo de vader van
Hugo Van Brussel. Hij herinnert
zich in Beervelde een kolonne Duitse
soldaten te paard. “We stonden aan
het hek al met een Belgisch vlagje te
zwaaien. Een Duitse soldaat stapte
op de boer van rechtover ons af en
zei dat hij zijn paard mocht hebben. Ook mijn broer, die acht jaar
ouder was dan ik, kreeg een paard
in zijn handen gestopt. Hij stapte
er de hof mee op, maar mijn vader
was doodsbang. Dat paard moest
meteen weg, vond hij. De boer van
rechtover heeft het dan meegenomen en er nog gans zijn leven mee
gewerkt op zijn boerderij.” Bij Leona
Van Hoecke thuis werd café gehouden. Ze herinnert zich hoe mensen
geboeid naar het kamp van Lokeren
werden gebracht en onderweg aan
de muren van de huizen moesten
likken. Ook voor haar is de herinnering aan de repressieperiode
bitter. “Mijn broer was onderwijzer
en onderwijzers hadden de naam
Vlaamsgezind te zijn. En dus aanzag
men hem voor een ‘zwarte’. Men
riep: “Meester Van Hoecke is ne
zwarte!” Op onze gevel verschenen
hakenkruisen in pek. Nochtans hadden we in de oorlog voor de jongens
die krijgsgevangen genomen waren
en in Duitsland zaten, heel wat gedaan, en kousen en mutsen gebreid.
En krijg je hakenkruisen op je gevel.

Gelukkig zijn ververs die hakenkruisen rap komen overschilderen.”
René Aerssens herinnert zich de
wraak op de schuur van Leon De
Cock. “Dat was echt een Duitsgezinde. Hij schatte in opdracht van
de Duitsers de opbrengsten bij de
boeren. Natuurlijk was iedereen op
het einde van de oorlog kwaad op
hem. Een varken was dat! Daarom
staken ze zijn schuur in brand.
Maar wat ze niet wisten, was dat er
iemand ondergedoken zat die niet
thuis durfde slapen en in de schuur
zijn schuilplaats had. Die man is wel
kunnen ontkomen, maar de schuur
is helemaal uitgebrand. Vol met de
oogst die nog maar net afgedaan
was. Die brand, en de pompiers die
blusten, vergeet ik nooit.” In de familie van Denise Poelman zorgden
de naweeën van de oorlog voor diepe
verdeeldheid en ruzie. “Een deel van
de familie was heel Vlaamsgezind en
werd dus bestempeld als ‘zwarten’.
Een tante en een nicht zijn opgepakt
en overgebracht naar de Nieuwe
Wandeling in Gent. Ze hebben daar
zeker zes maanden vastgezeten.
Haar zoon, mijn neef dus, zat in Lokeren in het kamp. Zij waren alleen
Vlaamsgezind. Twee van onze neven
uit Gent daarentegen waren echt
fanatiek Duitsgezind. Eén van hen
is zelfs naar het oostfront getrokken en gesneuveld in Rusland. De
andere kant van de familie zat in

We vonden een doos met ballonnen, dachten we. En wij maar blazen.

De dagen van de bevrijding, in september 1944, brachten
opluchting, vreugde en soms verrassende ontmoetingen met
vreemde soldaten en hun al even vreemde gebruiken.
Alleen de V1 en V2 raketten zaaiden nog regelmatig terreur.
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Mensen werden opgepakt, zonder aanhoudingsbevel, zonder proces.

De Lokerse Zwarte Brigade in het gelid (foto privécollectie)
het tegenovergestelde kamp. Een
van mijn neven zat in het verzet.
In het begin van de oorlog werd hij
opgeroepen om als luitenant in het
Belgische leger te gaan vechten en
is krijgsgevangen genomen. Na zijn
gevangenschap is hij meteen bij het
verzet gegaan zonder dat iemand dit
wist. Hij is op het einde van de oorlog
opgepakt en naar het concentratiekamp van Dachau gedeporteerd. Hij
heeft dit met moeite toch overleefd,
doordat hij goed Duits en Engels
sprak. Hij is door de Engelsen bevrijd en met het vliegtuig naar SintAmandsberg overgebracht omdat
hij er zo slecht aan toe was. Hij woog
maar veertig kilogram meer. Na de
oorlog is hij politiek geëngageerd
gebleven en ging voordrachten
geven over die concentratiekampen.
Opmerkelijk is dat net hij de meest
vergevingsgezinde persoon van de
familie is geworden.” De broer van
Maria D. belandde door zijn lidmaatschap van de Zwarte Brigade,
een paramilitaire groep die voor de
bezetter controles uitvoerde op de
opbrengst van boeren en op sluikslachtingen en o.a. op zoek ging
naar ondergedoken werkonwilligen,
na de oorlog in het Lokerse hechteniskamp. “Hij had geen broodwinning en had zich daarbij aangesloten om geld te verdienen. Er is een
proces geweest in Gent, en daar is
hij vrijgesproken. Hij heeft toch zes,
zeven maanden opgesloten gezeten,
in barakken. Het was een heel koude
winter en zijn vingers en tenen zijn
bevroren geweest. Omdat hij daar
zo weinig te eten kreeg, brachten wij
hem een en ander. We moesten dan
aanschuiven in de rij. We hadden
zelf niet veel, maar spaarden wat we
konden uit om hem iets te kunnen
brengen.”

“Het kamp van Lokeren was rond
de jaren 1940 gebouwd door de
Duitsers om er Engelse krijgsgevangenen in te stoppen”, weet Marcel
Pieters. “Daar kwam echter weinig
van en dus gebruikte men het om er
sluikslachters in te steken, mensen die slachtten zonder toelating,
of smokkelaars. Na de bevrijding
diende het om collaborateurs in
onder te brengen. Van de ongeveer 27.000 mensen die er zaten,
was drievierden onschuldig. Het
volstond dat je buurman zei dat je
Duitsgezind was, om er opgesloten
te worden. Ook vele schoolmeesters
en leraars viel dat lot te beurt. Ze
hadden ons op de speelplaats laten
rondstappen en liedjes zingen. Een
liedje waar het woord ‘diets’ in voorkwam, werd als pro-Duits begrepen,
terwijl dat er niks met te maken had.
Mensen werden opgepakt, zonder
aanhoudingsbevel, zonder proces.
Twee maanden later mochten ze
soms gewoon terug naar huis gaan.”
De repressie was evenmin mals
voor meisjes die met Duitsers waren
omgegaan, getuigt Henriette Raes.
“Van vriendinnetjes van Duitse
soldaten werden de haren afgesneden. Ook van een Lokers meisje met
mooie krullen dat het liefje van een
Duitse officier was geweest.” Elisa
Thienpondt kan zich nog goed voor
de geest halen hoe de harde repressie vaak door verzetsstrijders van
het laatste uur werd gevoerd. “Waar
Duitsgezinden woonden, werd alles
buiten gehaald en door de venster
gesmeten. Huizen werden geplunderd. Ineens was iedereen bij het
verzet. Ik zie het nog voor me. Dat
had niet mogen gebeuren, maar de
mensen waren door het dolle heen.”
Basiel De Clercq maakte gelijkaardige situaties mee in Lokeren.

Plundering van een huis in de Schoolstraat, in de dagen na de bevrijding
(foto privécollectie)

De barakken van het Lokerse hechteniskamp (foto privécollectie)
“Na de bevrijding werden eerst al de
zwarten opgehaald. Ook de vrouwen
die bij de Duitsers gelopen hadden.
Hun haar werd afgesneden en ze
zaten daar met hun blote kop. Dat
was wel een wreed zicht. Ze kregen slagen langs alle kanten. En de
winkels die zaken hadden gedaan
met de Duitsers, werden geplunderd. In de Schoolstraat was er een
winkel waar de pakken boter zo uit
het raam gesmeten werden. Je kan
je dat niet voorstellen.”

Paula Adriaenssens tenslotte was
lid van de weerstand, maar werd niet
als zodanig erkend. “Ja, ik was bij
het verzet. Ik was jong en onbesuisd,
en durfde alles. Maar in 1948 kreeg
ik een brief van het Ministerie van
Landsverdediging met de vraag om
350 frank te storten op een rekening, om uiteindelijk als weerstander
erkend te worden. Dat was veel geld
in die tijd, vond ik, en je moest er een
hele week voor werken. Ik heb het
dan maar zo gelaten. Ik ben dus niet
erkend.”

Zo was mijn oorlog
Getuigenissen van opgetekend door

Werkten mee aan het project

Polydoor Van Driessche (° Sinaai 1920 ) Stef Vercauteren
Werner Wilssens (° Lokeren 1917) Esther Debbaut
René Baert (° Vrasene 1914 ) Charlotte Van Kerckhove
Albert Eeckhaut (° Lokeren 1932) Jens Walgraeve
Elza Suys (° Heestert 1930) Renée Jacobs
Omer Meuleman (° Sinaai 1922) Maaike Ryckaert
René Aerssens (° Sinaai 1932) Elias Bouvry
Marcel Pieters (° Lokeren 1932) Thibau Saeys
Paul Van de Vyver (° Lokeren 1924) Liesbet Van de Vyver
René Wilderjans (° Bommershoven 1933) Farah Vanden Bremt
Denise Poelman (° Eksaarde 1930) Iris Hulders
Paula Adriaenssens (° Schoten, 1923) Jeroen Vanmaele
Leopold Verheyden (° Sint-Niklaas 1926) Eline Versluysen
Gustaaf De Wilde (° Kalken 1922) Céline Abbeloos
Roger Kint (° Lokeren 1922) Marit Van der Jeugt
Tony Baert (° Grembergen 1932) Melanie Van Hecke
César Van Damme (° Lokeren 1928) Victor Van Hese
Henri Voorhelst (° Deurne 1931) Gilles Heylesonne
Mariette Van Cauteren (° Hamme 1923) Laura Cnudde
Richard Van der Sypt (° Lokeren 1932) Arno Dierickx
Etienne De Brauwer (° Lokeren 1919) Aaike De Brauwer
Mariette Hulstaert (° Lokeren 1933) Sofie De Meersman
Raymonde Schoevaert (° Sint-Niklaas 1932) Konstantijn Herssens
Jef Ballinckx (° Gent 1932) Omar Achabar
Elza Suys (° Heestert 1930) Renée Jacobs
Maria Boelens (° Wondelgem 1932) Tine Konings
Henriette Raes (° Lokeren 1923) Laurine Mys
Paul De Nil (° Zele 1931) Dylan Verstraeten
Maria D. (° Lokeren 1924) Paulien Van de Velde-Van Rumst
Willy Smet (° Lokeren 1935) Stef Van den Branden
Jan Buter (° Nederlandse Den Helder 1936) Bram Van Quathem
Marie José Van Damme (° Drongen 1930) Gianni Platinck
Etienne Van Loo (° Moerbeke 1930) Carlie Rottier
Basiel De Clercq (° Lokeren 1933) Pieke Verbeke
Lea Van Driessche (° Lokeren 1932) Annelien Dierick
Elisa Thienpondt (° Zele 1932) Leyla Van Haesebroeck
Antoine Haenebalcke (° Gent 1932) Tine Konings
Maurice Van Goethem (° Stekene 1935) Inigo De Vliegher
Agnes Van Boxlaer (° Lokeren 1932) Emilie Van Driessche
Etienne Jansegers (° Rupelmonde 1931) Wouter Meskens
Marguerite Minnebo (° Lokeren 1936) Vincent Van Brussel
Martha Noteboom (° Koewacht, 1929) Semiha Karlioglu
Eduard Van Boxlaer (° Lokeren 1927) Jari Van Boxlaer
Hélène Van Duyse (° Lokeren 1924) Thor Vermaere
Liliane Roels (° Lokeren 1928) Asli Yardimci
Elza Schalck (° Lokeren 1931) Sofie De Meersman
André Podevyn (° Lokeren 1927) Gino Dierickx
Hugo Van Brussel (° Beervelde 1937) Vincent Van Brussel
Leona Van Hoecke (° Overmere 1919) Jef Biebuyck
Henriette Raes (° Lokeren 1923) Laurine Mys
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