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Voorwoord 
 

Dat vrede kwetsbaar is, blijkt dagelijks uit de actualiteit. Her en der 
leven mensen in oorlogssituaties. Velen slaan op de vlucht en zoeken 
veiliger oorden op. 
 
De veelheid aan beelden vervlakt echter de aandacht. Gewenning 
veroorzaakt onverschilligheid. Bovendien bleven onze streken sinds 
de Tweede Wereldoorlog gespaard van oorlogsellende. 
 
Die tijd ligt zo ver achter ons, dat jonge mensen de vrede een 
evidentie vinden. 
 
Met het initiatief van enkele leerkrachten uit het Vrij Technisch 
Instituut en het instituut de Pélichy, de medewerking van De 
Weekbode, Radio IRO en ondersteuning door het stadsbestuur is 
gewerkt aan een betere bewustwording van jonge mensen. 
  
Voor de leerlingen die dit project uitwerkten, is de ervaring 
ongetwijfeld bijzonder verrijkend. Ze maakten kennis met getuigen 
die bewust de tweede wereldbrand hebben meegemaakt. Al zijn het 
zeventigers of tachtigers geworden, hun verhalen zijn nog in hun 
geest en op hun netvlies gebrand. Ze maken veel emoties los. 
 
Vrede is niet evident. Aan vrede moet voortdurend gewerkt worden. 
 
Dit project heeft daartoe zeker een belangrijke bijdrage geleverd. 
 
Gerda Mylle  
Burgemeester stad Izegem 
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Dankwoord 
 

Met de publicatie “Izegemse verhalen uit de Tweede Wereldoorlog” 
willen de intitiatiefnemers de herinnering aan de Tweede 
Wereldoorlog levendig houden en een aantal verhalen van 
Izegemnaars of mensen die in Izegem woonden of werkten ten tijde 
van deze oorlogsjaren registreren. Deze publicatie is een weergave 
van interviews die afgenomen werden door leerlingen van het 
Instituut de Pélichy en het Vrij Technisch Instituut. 

Tijdens het schooljaar 2011-2012 werkten de leerlingen van beide 
scholen samen aan het project. Met tal van activiteiten werden de 
leerlingen ondergedompeld in de geschiedenis. Een officiële 
voorstelling van het project in het stadhuis was het startschot. Er 
volgden een gidsbeurt in Izegem met de Tweede Wereldoorlog als 
thema, een infosessie over mondelinge geschiedenis en een 
theatervoorstelling “Adres Onbekend”. In beide scholen werd een 
tentoonstelling over Anne Frank georganiseerd en de leerlingen 
werkten samen aan een artikelenreeks voor onder andere De 
Weekbode en de stadsperiodiek. Er kwam ook een radioprogramma 
en een website www.wwii.be. Het werd een uniek project: twee 
scholen sloegen, samen met een aantal stadsdiensten, de handen in 
elkaar om te werken aan een gezamenlijk initiatief. 

Onze dank gaat dan ook uit naar de vele getuigen, de leerlingen en 
de betrokken leraars, medewerkers van de stad Izegem en de 
Izegemse bibliotheek, de erfgoedcel Bie-TERF, de Izegemse 
stadsgidsen, radio IRO en de heemkundige kring Ten Mandere. 

Hilde Colpaert 
Johan Derycke 
Nele Descheemaeker 
Kurt Himpe 

http://www.wwii.be/
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(Foto: Frank Meurisse) 
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Inhoudstafel 
 

Voorwoord 

Dankwoord 

Tijdlijn 1940 en 1944 

Godelieve Vandeputte (° 1933): “Maar het leven ging verder 
en als kinderen werden we graag gezien door de soldaten 
omdat die thuis ook al kinderen hadden.” 
 
Antoon Vandromme (° 1922): “Twee boterhammen, dat was 
alles. En als je grote honger had, moest je op je kin kloppen.” 
 
Delphine De Neve (° 1923): “Een ander bang moment was 
toen de Duitsers op zoek waren naar mijn broer.” 
 
Eric Lezy (° 1932): “Belgische soldaten hadden in de buurt van 
de Vlasgaardstraat post gevat en amuseerden zich wat. Tot ze 
plots hoorden dat de Duitse troepen in Lendelede waren… Ze 
begonnen zich snel in te graven.” 
 
Agnes Vandoorne (° 1922): “Plots was er dan een kind in je 
klas dat er niet meer was.” 
 
Anna Lavaert (° 1925): “Sie können nach Hause gehen.” 
 
André Verhaeghe (° 1926): “Van de Duitsers zelf waren we 
niet bang. Maar wel van de vliegtuigen die passeerden.” 
 
Gabriël Dejonghe (° 1924): “Ze kwamen met de gekwetsten 
naar Izegem.” 
 
Louis Verbeke (° 1922): “Stuka’s om vier uur ’s nachts.” 
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Oscar Grijspeert (° 1922): “Boven de halve deur van de 
koestal verscheen een Duitser met een geweer.” 
 
Noël Vangheluwe (° 1927): “De Duitsers bleken correcter dan 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze probeerden het 
vertrouwen te winnen van de bevolking. Iedereen was daar 
verwonderd over.” 
 
Rogier Verstraete (° 1928): “Door de radio wisten we dat 
Duitsland de oorlog had verklaard.” 
 
Robert Smet (° 1933): “Het was echt voorzichtig leven, dat 
was de ervaring en zo werden wij opgevoed.” 
 

Bibliografie 
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Tijdlijn 1940 en 1944

 

•10 mei 1940: Duitsland valt België, Nederland en 
het Groothertogdom Luxemburg binnen.

•11 mei: het fort Eben Emael valt.
•15 mei: Nederland capituleert en het Franse front 

stort ineen. De Belgische regering verlaat Brussel.
•16 mei: het Belgische leger trekt zich terug tot de 

Schelde en het kanaal Gent
•17 mei: Brussel valt en er wordt beslist om stand 

te houden aan de Leie.
•18 mei: Antwerpen valt.
•20 mei: het Duitse leger bereikt de monding van 

de Somme en trekt langs de kust naar het 
noorden op. De geallieerden en vluchtelingen zijn 
omsingeld.

•25 mei: een Duits vliegtuig gooit een reeks 
bommen op Izegem. Terugtrekkende Belgische 
troepen dynamiteren de brug over het kanaal.

•26 mei: Duitse troepen trekken Izegem binnen 
en stuiten op hevig verzet in Emelgem en 
Kachtem.

•27 mei: Duitsers halen in het Izegemse centrum 
weerbare mannen op en sluiten hen op in de 
Heilig Hartkerk of brengen ze samen op de Grote 
Markt.

•28 mei: koning Leopold III capituleert, maar de 
regering verklaart de strijd verder te zetten.

Tijdlijn 1940 en 1944 

 

10 mei 1940: Duitsland valt België, Nederland en 
het Groothertogdom Luxemburg binnen.
11 mei: het fort Eben Emael valt.
15 mei: Nederland capituleert en het Franse front 
stort ineen. De Belgische regering verlaat Brussel.
16 mei: het Belgische leger trekt zich terug tot de 
Schelde en het kanaal Gent-Terneuzen.
17 mei: Brussel valt en er wordt beslist om stand 
te houden aan de Leie.
18 mei: Antwerpen valt.
20 mei: het Duitse leger bereikt de monding van 
de Somme en trekt langs de kust naar het 
noorden op. De geallieerden en vluchtelingen zijn 

25 mei: een Duits vliegtuig gooit een reeks 
bommen op Izegem. Terugtrekkende Belgische 
troepen dynamiteren de brug over het kanaal.
26 mei: Duitse troepen trekken Izegem binnen 
en stuiten op hevig verzet in Emelgem en 

27 mei: Duitsers halen in het Izegemse centrum 
weerbare mannen op en sluiten hen op in de 
Heilig Hartkerk of brengen ze samen op de Grote 

28 mei: koning Leopold III capituleert, maar de 
regering verklaart de strijd verder te zetten.
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•2 september 1944: eerste geallieerde 
troepen in België. De steden Doornik en 
Bergen worden bevrijd.

•3 september: Brussel wordt bevrijd en 
een eerste bevrijdingsroes in Izegem.

•In de voormiddag worden in Izegem op 3 
september al een reeks huizen geplunderd. 
Het verzet treedt op tegen de plunderingen. 
In de namiddag komen heel wat mensen 
samen aan het stadhuis en burgemeester 
Staes houdt er een toespraak. Omstreeks 17 
uur is er een schermutseling op de Grote 
Markt en er wordt geschoten.

•Duitse troepen trekken op 4 september door 
Izegem tijdens de aftocht. Voertuigen 
worden opgeëist.

•6 september: hoogtepunt aftocht, Duitsers 
komen uit de richting van Roeselare en Sint
Eloois-Winkel en trekken achteruit via 
Emelgem en Ingelmunster.

•7 september: omstreeks 19 uur zware 
gevechten ter hoogte van de Bosmolens, 
Engelse pantserwagens stuiten op Duitse 
weerstand. Omstreeks 23 uur blazen de 
laatste Duitse troepen de vaartbrug op.

•8 september: in de voormiddag rijden 
geallieerde pantserwagens via Sint
Winkel Izegem binnen.

•15 november: V-
grondgebied ter hoogte van de Bosmolens.

 

2 september 1944: eerste geallieerde 
troepen in België. De steden Doornik en 
Bergen worden bevrijd.
3 september: Brussel wordt bevrijd en er is 
een eerste bevrijdingsroes in Izegem.
In de voormiddag worden in Izegem op 3 
september al een reeks huizen geplunderd. 
Het verzet treedt op tegen de plunderingen. 
In de namiddag komen heel wat mensen 
samen aan het stadhuis en burgemeester 
Staes houdt er een toespraak. Omstreeks 17 
uur is er een schermutseling op de Grote 
Markt en er wordt geschoten.

Duitse troepen trekken op 4 september door 
Izegem tijdens de aftocht. Voertuigen 
worden opgeëist.
6 september: hoogtepunt aftocht, Duitsers 
komen uit de richting van Roeselare en Sint-

Winkel en trekken achteruit via 
Emelgem en Ingelmunster.
7 september: omstreeks 19 uur zware 
gevechten ter hoogte van de Bosmolens, 
Engelse pantserwagens stuiten op Duitse 
weerstand. Omstreeks 23 uur blazen de 
laatste Duitse troepen de vaartbrug op.
8 september: in de voormiddag rijden 
geallieerde pantserwagens via Sint-Eloois-
Winkel Izegem binnen.

-bom valt op Izegems 
grondgebied ter hoogte van de Bosmolens.
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Godelieve Vandeputte (° 1933): 
“Maar het leven ging verder en als 
kinderen werden we graag gezien 
door de soldaten omdat die thuis 
ook al kinderen hadden.” 

 

(Foto: Frank Meurisse) 
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Ik was zeven jaar toen de oorlog uitbrak. We woonden in de 
Gentsestraat. We wisten natuurlijk niet wat dit betekende. In 
mei 1940 trokken we naar de school in de Gentsestraat, maar 
de poort bleef gesloten. Plots kwam een buurmeisje wenend 

met de melding dat haar broer naar de oorlog moest… Even later 
kregen we te horen dat we terug naar huis mochten. 

Toen de Duitsers in Izegem doorbraken, schuilden mensen van de 
Gentsestraat in de kelders van de schoenfabriek Defauw. Wij trokken 
naar de ouders van mijn moeder, ze hadden een grotere kelder dan 
wij thuis. Als kind speelde ik op de stoep van de Meiboomstraat toen 
ik voor de eerste keer de sirene hoorde loeien. Iemand kwam 
buitengelopen en nam me snel mee naar de kelder. Alles ging zo snel 
dat ik mijn pop vergat. Maar terugkeren? Geen sprake van! 

Schuilen in fabriekskelder 
Mijn ouders vonden later dat de fabriekskelders toch veiliger waren 
als schuilplaats. Er werd geïnformeerd of er nog plaats was voor de 
vijf leden van ons gezin. We konden er schuilen in een aparte kamer 
naast een grotere kelder. Daar konden we slapen, op matrassen op 
de grond. 

In de bocht aan Trassens kapel, op de hoek van de Gentsestraat en 
de Groenstraat, werd tijdens de inval van de Duitsers zwaar 
geschoten. Wij zaten stil in de kelder en baden weesgegroet na 
weesgegroet. Op een bepaald ogenblik kwam een Duitser een kijkje 
nemen. Gelukkig riep een vrouw dat er enkel vrouwen en kinderen 
aanwezig waren, waardoor hij niet verder kwam en een groepje 
mannen niet opgemerkt werd. 

Toen we een van de volgende dagen uit de kelder mochten, zag ik 
bijna voor elke deur van de woningen Duitse soldaten met de helm 
op en een geweer in de hand. Toch mochten we ons huis binnen. 
Soldaten hadden de waskuip genomen en stonden zich op de koer te 
wassen. Bij de buren hadden ze een gat in de deur geslagen met de 
kolf van een geweer omdat die bewoner niet snel genoeg uit de 

“
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kelder was gekomen om de deur te openen. Ze hadden het 
schoenmakersatelier in beslag genomen. Daar zat er al één te typen 
op de schrijfmachine. Ze waren nu baas in huis. 

Maar het leven ging verder en als kinderen werden we graag gezien 
door de soldaten omdat die thuis zelf al kinderen hadden. 

In de woning naast ons waren er vluchtelingen uit Mechelen komen 
schuilen. Het oudste meisje van dat gezin was soms wat te 
stoutmoedig en op een bepaald ogenblik was ze buiten blijven staan 
kijken naar al dat ‘vuurwerk’. Ze was te laat binnen en werd 
getroffen. Bloedend werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Het 
Mechelse gezin moest helaas vertrekken en de gewonde dochter kon 
pas heel wat later haar familie vervoegen. 

Tijdens de oorlogsjaren ging het leven verder. Van de zorgen en de 
bekommernissen van onze ouders wisten we niet veel. Op school 
kregen we soep. Winterhulp was gestart. In 1943 was er een zeer 
koude winter, de sneeuw lag eens wel dertig centimeter dik en toen 
ik op school kwam, waren er slechts vier klasgenoten. Er was zo veel 
soep over dat we er naar huis mochten meenemen. Soms kregen we 
levertraan. Een heel slechte smaak, maar het was nodig. 

Angst 
Wij kunnen niet vermoeden wat er zoal gebeurde in die oorlogsjaren. 
Hoe angstig hebben onze ouders geleefd? Ik herinner mij dat vader 
zo bang was en toch met de fiets op zoek ging naar goede 
aardappelen. En hoe hij eens op zoek ging om goede boter te vinden 
bij een of andere landbouwer. Overkomende vliegtuigen hadden hem 
van zijn fiets doen springen en in een gracht doen schuilen. Later heb 
ik gehoord dat hij zo angstig was omdat een werkmakker opgepakt 
was en gevangen weggevoerd werd naar Duitsland, omdat hij geld 
gegeven had aan het verzet. Maar ook omdat hij als vijftienjarige 
opgevorderd werd tijdens de Eerste Wereldoorlog om loopgrachten 
te graven in de streek van Ieper, Zonnebeke en Passendale. Ook onze 
buurvrouw was zeer bang en schuilde altijd in de kelder als er 
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vliegtuigen overvlogen. Zelfs na de oorlog bleef ze dit nog een tijd 
doen. Meer en meer kwamen er Engelse of Amerikaanse vliegtuigen, 
zwaargeladen met bommen voor Duitsland, overvliegen. ’s Nachts 
stonden onze koffers klaar want misschien zouden we weer naar de 
kelder moeten vluchten. We droegen een naamkaartje rond onze 
hals en wisten dat we noodzakelijke proviand moesten meenemen 
zoals in 1940. Eens zat ik samen met vader, moeder, broer en zus op 
de keldertrap. Liever allemaal samen dood. Gelukkig is er niets 
gebeurd. Bij de buren hadden ze een gat in de muur gemaakt zodat 
men bij gevaar kon vluchten naar de kelder van de buren. 

De nacht dat Kortrijk zwaar gebombardeerd werd, kwam moeder bij 
ons in de slaapkamer. We konden de vele lichtjes zien in de richting 
van Kortrijk. Het was alsof we naar vuurwerk stonden te kijken. Na 
een bombardement op het station van Ingelmunster heb ik voor het 
eerst gezien hoe diep een krater kan zijn door een bom en hoe een 
heel huis erin kan verdwijnen. 

Het einde van de oorlog 
Naar het einde van de oorlog toe zag ik hoe mijn oom een kaart had 
opgehangen en hoe hij af en toe samen met mijn vader keek naar de 
voortgang van de troepen. Vlaggetjes duidden de situatie van de 
geallieerden en de Duitsers aan.  

En toen de bevrijding kwam, herinner ik mij nog de grote vreugde bij 
de mensen. Op de Steendam in de Gentsestraat stapten we weer met 
velen uit de fabriek van Defauw. Mijn vader huilde van vreugde dat 
de oorlog voorbij was. De juffrouwen Defauw, die altijd goed wilden 
zijn voor de mensen, vroegen wat ze konden doen. En tot mijn grote 
verbazing hoorde ik mijn vader vragen naar een sigaar. Vliegensvlug 
trok juffrouw Defauw naar binnen en bood even later sigaren aan de 
mensen aan. 

Er werd gefeest en hier en daar gedanst. Ik heb voor het eerst 
meegedanst tussen de volwassenen, samen met mijn oom. 
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Maar het was nog niet allemaal voorbij. Ik weet niet meer precies 
wat er eerst volgde maar het terugtrekken van de Duitse soldaten 
herinner ik me wel nog. We mochten kijken aan het raam, niet te 
dichtbij en de gordijnen mochten niet bewegen. Hele rijen Duitse 
soldaten trokken aan beide kanten van de straat in de richting van 
Ingelmunster, het geweer gericht op de ramen om onmiddellijk te 
schieten indien nodig. Ik zie ze nog voorbij trekken, maar ik was te 
jong om de angst op hun gezicht af te lezen. Maar de laatste mannen 
waren pas voorbij of ons moeder vroeg me om ze achterna te lopen 
met wat brood. Het zijn ook maar mensen… 
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Kruisplaats (achterzijde) na bombardement – verzameling Bart 
Blomme 

 
Op 25 mei 1940 gooide een Duits vliegtuig een reeks bommen op 

Izegem. Op de hoek van de Nieuwstraat en de Hallestraat werd de 
woning en tabakswinkel Vanhaverbeke verwoest. Ook het Vlaams 

Huis, toentertijd in de Marktstraat, en de huizen van Sabbe en 
Declercq op de Kruisplaats werden tijdens dat bombardement zwaar 

getroffen. 
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Kruisplaats (voorzijde) na bombardement – archief heemkundige 
kring Ten Mandere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

Hoekhuis Vanhaverbeke na bombardement – (foto Delaey) 
verzameling Bart Blomme 
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Ook aan de andere kant van het hoekhuis Vanhaverbeke was er 
schade door het bombardement – (foto Delaey) verzameling Bart 

Blomme 
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Vlaams Huis in de Marktstraat voor het bombardement – verzameling 
Bart Blomme 
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Oorlogsschade aan woning in de Kortrijksestraat, ter hoogte van “Au 
Chasseur” – (foto Delaey) verzameling Bart Blomme 
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Oorlogsschade aan gebouw op de hoek van de Nieuwstraat en de 
Roeselaarsestraat – (foto Delaey) verzameling Bart Blomme 
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Antoon Vandromme (° 1922): “Twee 
boterhammen, dat was alles. En als 
je grote honger had, moest je op je 
kin kloppen.” 

 

(Foto: Frank Meurisse) 
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Toen de oorlog uitbrak, was ik leerling aan de normaalschool in 
Torhout. We vonden het al vreemd dat de ondersurveillant 
toezicht hield op de speelplaats na het ontbijt. Hij liep een 
beetje nerveus. En af en toe kwam een leraar hem iets zeggen. 

Dat was de gewoonte niet. We gingen dan de studiezaal binnen en 
tot onze grote verbazing, iets wat nooit gebeurde, kwam de directeur 
na een kwartier binnen. Hij deelde ons mee dat de oorlog begonnen 
was en voegde er aan toe dat we allemaal naar huis mochten. Er was 
natuurlijk grote vreugde in de studiezaal. Maar de directeur maande 
ons aan kalm te blijven. We werden gevraagd om alles klaar te maken 
en zo snel mogelijk te vertrekken. Alles wat we konden meenemen, 
namen we mee. Ook de boeken moesten mee en dat was een hele 
vracht. We trokken naar het station van Torhout. We wachtten op de 
eerste trein richting Kortrijk, maar als de trein het station 
binnenreed, was hij al meer dan overvol. We waren thuis voor 
onbepaalde tijd. We hadden dus wat tijd om te studeren en na 
enkele weken kwam er een brief waarin stond dat we opnieuw op 
school verwacht werden. Iedereen was verplicht om met de fiets te 
gaan. We bleven een week op school en reden op zaterdagmiddag 
terug naar huis met de fiets, om de zondagavond terug te keren. Die 
regeling duurde het hele derde trimester van dat schooljaar. 

Ingekwartierde soldaat 
Op een bepaald ogenblik was ik op de vlucht en verbleef ik bij mijn 
oom die in de Stationsstraat woonde. Hij had er een winkel met 
beddengoed. Er was ook een uitgang via de Hondstraat. We konden 
dus van de ene kant naar de andere kant gaan zonder dat we langs 
de voordeur moesten. Ik verbleef er zeer graag maar op een dag 
kwam een viertal Duitse soldaten in de winkel. Ik zat in twee minuten 
op het dak. Eén van de soldaten werd er ingekwartierd. Hij vond het 
zeer vreemd dat heel de familie Allewaert heette en mijn 
familienaam Vandromme luidde. Maar mijn nicht vertelde hem dat ik 
een wees was die er opgenomen werd. De Duitse soldaat verbleef er 
tot 6 juni 1944. Dan moest hij vertrekken naar Normandië. 

“
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De kennismaking met de Duitsers was soms goed, soms minder goed. 
Er waren er bij die zeer gemoedelijk waren. Bij mijn vrouw was een 
oudere soldaat ingekwartierd. Als hij vertelde over zijn thuis, dan was 
dat soms met een traantje. Hij stelde zich helemaal anders op dan 
bepaalde jonge soldaten. 

“Op je kin kloppen” 
Ik bracht een groot deel van de tijd door op de normaalschool. ’s 
Morgens werden onze boterhammen geteld. Twee boterhammen, 
dat was alles. En als je grote honger had, kon je op je kin kloppen. Je 
kreeg niets meer. Alles werd gerantsoeneerd. Ze konden niet anders. 
Je kon eens geluk hebben dat je het uiteinde van een brood kreeg, 
dat was dan een dikker stuk. 

Er was in Izegem een comité voor de rantsoenering. Dat comité was 
gehuisvest in de twee feestzalen van het oude stadhuis. Ik ben daar 
op 10 mei 1943 gestart met helpen met de bevoorrading. Dat was 
mijn eerste job. Ik moest de vernietigde zegels opsturen. Voor alles 
werd je verplicht zegels te geven. Voor brood was het één zegel en 
dit moest dan samen met het verschuldigde bedrag afgegeven 
worden. De bakker kleefde de zegel dan op een formulier. Op het 
einde van de dag bracht hij de formulieren binnen op het stadhuis. 
Hij kreeg dan een bewijs voor de afgeleverde bonnetjes. Voor die 
ingeleverde zegels kon hij dan opnieuw bloem kopen. Ik maakte 
iedere dag een lijst op van de binnengebrachte zegels en stuurde die 
dan op naar Brugge. Op een gewone dag was dat maar één pak. Op 
het einde van de week liep dat gewoonlijk op tot vijf pakken. 

Oorlogsburgemeester 
Tijdens de oorlogsjaren was Paul Depoortere burgemeester. Hij werd 
aanzien als een “extreem zwarte”, maar in die periode heeft hij veel 
goed gedaan: als smokkelaars betrapt werden, dan werden de 
goederen in beslag genomen. De burgemeester liet dat dan verdelen 
onder de gezinnen die moeilijk aan voedsel geraakten. Gezinnen met 
veel kinderen kregen dan een pakje van de burgemeester en 
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moesten dit niet betalen. Hij besteedde de in beslag genomen 
goederen goed. Op het einde van de oorlog werd zijn woning 
geplunderd. Ik herinner me nog dat zijn schrijfmachine door het raam 
gegooid werd en ook een groot deel van zijn bibliotheek hebben ze 
op straat gegooid. Na de oorlog verbleef hij een tijd in de gevangenis 
van Kortrijk. Daarna verhuisde hij naar Oostende en werd er opnieuw 
apotheker.  

Oproepingsbrief 
Op het einde van de oorlogsperiode kreeg ik een oproepingsbrief: ik 
werd verplicht tewerkgesteld in Duitsland. Dat was uiteraard niet 
zonder gevaar, doordat de Engelsen de fabrieken vaak 
bombardeerden. Mijn vader was postbode en kende een man die hij 
kon vertrouwen die hem op zijn beurt doorverwees naar iemand  van 
de Gestapo. Hij stelde voor dat ik alle brieven die ik ontvangen had – 
en dat waren er veel, een briefje voor dit en een briefje voor dat – 
zou afgeven op de arbeidsdienst in Roeselare. Niet lang aarzelen, 
brieven afgeven en meedelen dat je nog weg moet. Ik moest hem 
dan verwittigen dat alles afgegeven was en hij zorgde ervoor dat mijn 
fiche van het jaar 1922 verdween in de bak van het jaar 1926. Hij 
legde me uit dat ze dit nooit zouden terugvinden. En zo geschiedde. 
Ik heb er nooit meer last van gehad.  
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Uit de Mandelbode van 29 juni 1940 – archief heemkundige kring Ten 
Mandere 
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Oorlogsburgemeester Paul Depoorter – archief heemkundige kring 

Ten Mandere 
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Delphine De Neve (° 1923): “Een 
ander bang moment was toen de 
Duitsers op zoek waren naar mijn 
broer.” 

 

(Foto: Frank Meurisse) 
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We waren aan het werk in de schoenfabriek toen, in de 
voormiddag, de baas kwam meedelen dat er oorlog 
uitgebroken was en dat we naar huis mochten gaan. Ik woonde 
toen in de Lendeleedsestraat. Tijdens een bepaalde nacht werd 

op onze voordeur geklopt. We waren uiteraard bang. Mijn 
pleegmoeder ging met een kaarsenpan kijken en het bleken Duitsers 
te zijn die op zoek waren naar Engelse soldaten. Er waren uiteraard 
geen Engelse soldaten, maar wel een groepje Walen die op terugkeer 
waren na een vlucht. Gelukkig hebben de Duitsers die groep toen 
niet gevonden.  

Een ander bang moment was toen de Duitsers op zoek waren naar 
mijn broer. Mijn pleegouders hadden een schuilplaats voor hem 
gemaakt op zolder. Toen ze op de deur klopten, verborg hij zich. We 
vertelden dat mijn broer gevlucht was naar Frankrijk. Die dag was 
mijn vader, die in Brussel verbleef, ook in Izegem. De Duitsers wilden 
toen mijn vader meenemen, maar hij kon papieren tonen dat hij een 
pijnlijke maag had en ziek was. De Duitsers lazen de papieren en 
lieten hem met rust.  

“Veel te weinig vlees” 
Mijn pleegvader bakte zelf brood. Ik weet niet waar hij het meel 
haalde. Het brood van de bakker bleef plakken als je het tegen de 
muur gooide. Dat brood moesten we natuurlijk niet hebben. Met de 
rantsoeneringszegels van de kinderen kochten we brood, wit brood. 
We konden ’s morgens, ’s middags en ’s avonds eten. We woonden 
op het platteland en hadden zelf aardappelen. Maar we hadden veel 
te weinig vlees. We kochten bij de slager vlees voor de hele week. 
Het vlees werd in een koele plaats gezet, want een koelkast hadden 
we niet. En iedere dag aten we een heel klein beetje vlees. 

Tijdens de oorlogsjaren hebben we ook boter verkocht. En we 
maakten sigaretten voor de soldaten.  

 

“
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Duitse soldaten aan kasteel Blauwhuis – verzameling Bart Blomme 
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Duitse soldaat, foto genomen in Izegem. Het handelt om een 
korporaal. Op zijn uniform een Hochheitsadler des Heeres en een 
Eisernes Kreuz II. Klasse. Dit kruis werd alleen op de dag van de 

uitreiking gedragen aan een lint zoals schijnbaar hier op de foto. 
Maar op de foto is te zien dat het kruis erbij werd gemonteerd en de 
draagring werd weggecamoufleerd – (foto Delaey) verzameling Bart 

Blomme 
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Foto genomen in Izegem. De twee mannen links op de foto zijn 
gewone soldaten, de man rechts is Oberschütze (soldaat eerste klas) 
met een chevron op de rechtermouw. De drie soldaten horen tot de 

infanterie aangezien de soldaat rechts een bajonet draagt. De 
schouderstukken zijn bedekt, waarschijnlijk om het regimentsnummer 
niet te kunnen zien. Ook het koppelslot “Gott mit Uns” is duidelijk te 

zien – (foto Delaey) verzameling Bart Blomme 
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Foto genomen in Izegem. Unteroffizier mit Portepee. Deze soldaat 
draagt een scherpschutterskoord en Schützenabzeichen des 
deutschen Heeres – (foto Delaey) verzameling Bart Blomme 
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Eric Lezy (° 1932): “Belgische 
soldaten hadden in de buurt van de 
Vlasgaardstraat post gevat en 
amuseerden zich wat. Tot ze plots 
hoorden dat de Duitse troepen in 
Lendelede waren… Ze begonnen zich 
snel in te graven.” 

 

(Foto: Frank Meurisse) 
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Al voor de oorlog echt uitbrak, begonnen mensen te 
hamsteren. Droge voeding, bloem, textielwaren, koffie… 
werden opgeslagen bij de mensen thuis. 10 mei 1940. Ik zat in 
het tweede leerjaar toen meester Pierre Declercq meldde dat 

we allemaal naar huis mochten. Joepie, oorlog ! Jubelend naar huis, 
maar moeder had er weinig oren naar en stuurde me terug naar 
school. Alles was daar al gesloten. Vele mensen waren echter 
gewoon gaan werken en hadden nog geen flauw idee dat er oorlog 
was.  

Het duurde niet lang vooraleer de oorlogsverrichtingen ook in de 
regio duidelijk voelbaar werden. Op 10 mei 1940 werd ’s namiddags 
het vliegveld van Wevelgem al gebombardeerd, maar er werd verteld 
dat er weinig schade was. Echter, in het bombardement kwam 
Izegemnaar Gustaaf Braem om. In de maand mei vielen er in Izegem 
ook twee bommen in de buurt van vlasboerderij Demeulenaere in de 
Slabbaardstraat. Daar was weinig schade. André Deprez, een van 
mijn vrienden ging er kijken en kwam wat later met bomscherven 
terug. Diezelfde maand zag ik ook een Heinkel laag overvliegen. 
Julien Depreitere vertelde me dat de Duitsers grote smeerlappen 
waren en ze in hun ‘sleppen’ in het vliegtuig zaten en liedjes zongen 
over Hitler. Maar toen de piloot uit het vliegtuig sprong, zag ik tot 
mijn verbazing geen wapperende ‘sleppen’. Het vliegtuig zelf stortte 
neer in Hulste en daarbij kwamen drie mensen om. De piloot 
overleefde. Enkele dagen hoorden we ontploffingen en daverde de 
grond. De slag aan de Leie was bezig en op een avond waren er ook 
luchtgevechten. 

Belgische soldaten hadden in de buurt van de Vlasgaardstraat post 
gevat en amuseerden zich wat. Tot ze plots hoorden dat de Duitse 
troepen in Lendelede waren… Ze begonnen zich snel in te graven. Die 
avond en die nacht werd er fel geschoten. ’s Morgens werd alles stil, 
de Belgische soldaten waren weg. Heel wat mensen waren naar de 
kelders van het Sint-Jozefscollege gevlucht. Het woonhuis van de 
heer Dalle was platgebrand, net zoals een tweewoonst en een 

“
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vlasschuur wat verderop. Terwijl ik in de buurt wat rondkeek, vond ik 
in een put die door Belgische soldaten gegraven werd een lader met 
kogels. Samen met Lucien Claeys gooide ik ze op de straat, maar er 
gebeurde niets… In de velden zag ik Duitse soldaten.  

De volgende morgen ging ik kijken naar de afgebrande vlasschuur in 
de Beiaardstraat en ik kwam er een Duits legervoertuig tegen met 
officieren. Ze reageerden niet. 

Begin juni 1940 werden er ter hoogte van café Klein Harelbeke twee 
gesneuvelde Duitse soldaten begraven zonder kist. Beide soldaten 
werden in het najaar van 1941 opnieuw opgegraven en in kisten 
gelegd. Op de vrachtwagen van meubelfabriek Rousseau lagen nog 
andere doodskisten. 

“Het was wennen aan de rantsoenen” 
Na de gevechten begon de bezetting. Het was wennen aan de 
rantsoenen die steeds kleiner werden en van slechte kwaliteit waren. 
Er was een gebrek aan vetstoffen, er was weinig vlees, het brood was 
plakkerig… Gelukkig was er een goede visvangst. En er was de 
soepbedeling. De soep werd klaargemaakt in de Wijngaardstraat in 
grote kuipen en het soort soep was afhankelijk van de 
beschikbaarheid van groenten, goede of slechte kwaliteit. Voor de 
kinderen die naar school gingen, was er Winterhulp. Na de oorlog 
duurde het trouwens nog een hele tijd vooraleer alles opnieuw, met 
of zonder rantsoeneringszegels, te verkrijgen was. 

“Huizen werden geplunderd, alles werd kort en 
klein geslagen” 
Na een tijd hadden de geallieerde troepen een enorme luchtvloot ter 
beschikking en werd Duitsland steeds opnieuw gebombardeerd. 
Gehavende vliegtuigen vlogen zeer laag terug en probeerden het 
Kanaal opnieuw over te steken. Het tij keerde en de geallieerde 
troepen landden in Normandië. Na enkele maanden stonden die 
troepen al aan de Belgische grens. Net voor de bevrijding werden 
huizen of fabrieken van mensen die meewerkten met de Duitsers 
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beschilderd met hakenkruisen. Huizen werden geplunderd, alles 
werd kort en klein geslagen. Een onderpastoor stond er naar te kijken 
en lachtte, maar preekte enkele weken later in de kerk dat men de 
gestolen voorwerpen moest teruggeven en dat de Belgische driekleur 
geen dievenvlag mocht zijn. Bij die plunderingen was er een zekere 
willekeur. Collaborateurs werden opgepakt en door het verzet in het 
kasteel Ter Wallen in de Kortrijksestraat opgesloten. Ik herinner me 
ook dat Vandemoortele flessen olie beloofde aan de mensen als ze 
niet plunderden. Nadien heeft hij die belofte ook uitgevoerd en 
duizenden flessen olie uitgedeeld. 

En toen kwamen de geallieerden. Engelse soldaten werden 
ingekwartierd op de Nieuwe Wereld. Ze hadden allerlei militaire 
voertuigen en jammer genoeg gebeurde er ook wel eens een 
ongeval. Zo kwam de broer van Romain D’Hondt uit de 
Kortrijksestraat om toen een vrachtwagen achteruit reed. Overal 
lagen munitie en wapens voor het grijpen. Urbain Braem, de zoon 
van Gustaaf die eerder omkwam, had handgranaten en een revolver 
zat in de lade van de naaimachine van zijn moeder. Urbain was toen 
amper negen jaar… 

Ik herinner me ook twee feiten in november 1944. Op 11 november 
kwamen hele formaties jachtvliegtuigen over en we dachten dat ze 
van het vliegveld van Wevelgem kwamen. Met een groepje van vijf 
jongens tussen 9 en 15 jaar oud zijn we dan te voet naar Wevelgem 
gegaan. Tot het donker werd en we de laatste tram naar huis namen, 
hebben we er veel vliegtuigen zien landen. We stonden daar, in de 
koude en met enkel wat kleingeld op zak. En op 15 november was er 
dan de V-bom die op Izegem viel. 
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Graf van Duitse soldaat, gesneuveld bij Izegem op 26 mei 1940 – (foto 
Delaey) verzameling Bart Blomme 
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Inhuldiging kapelletje in de Zwingelaarstraat op 29 juli 1944 – 
verzameling Eric Lezy 

 
Op de foto staan op de eerste rij (van links naar rechts) (?) De Blauwe, 

(?) Deblauwe, André Messiaen, Luc Schelpe, Vera Devos, (?), Ivan 
Deblauwe, Bernice Windels, Oswald Roelens. Achteraan staan Leona 
Windels, Jules Grymonprez, Andrea Vandeputte, Willy Vanhauwaert, 

Willy Grymonprez, Jaak Hespeel, Herman Naert, Jean-Pierre 
Deblauwe, Marie-Josée Roelens, Odette Claeys, Nicole Hespeel, Julien 

Depreitere en (?) Van Coillie. 
 

Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werden er in Izegem een 
reeks Mariakapelletjes opgehangen. Het initiatief kwam er na het 
bombardement van Kortrijk in maart 1944.De Izegemnaars wilden 
met de kapelletjes bescherming en vrijwaring voor oorlogsrampen 

krijgen.  
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Agnes Vandoorne (° 1922): “Plots 
was er dan een kind in je klas dat er 
niet meer was.” 

 

(Foto: Frank Meurisse) 
 



41 
 

Ik zat in mijn derde jaar van de normaalschool toen ik voor het 
eerst van de oorlog hoorde. Wij hadden ’ s nachts heel veel 
vliegtuigen horen overvliegen. Als de externen aankwamen, 
zagen we dat die zeer opgewonden waren. Maar ze mochten 

niets zeggen. Die morgen na het ontbijt moesten wij allemaal naar de 
eetzaal. Daar zei de overste dat de oorlog uitgebroken was en dat het 
vervoer maar tot 11 uur gegarandeerd werd. Wij moesten 
onmiddellijk al ons gerief inpakken in onze koffers en vertrekken 
zodat we nog zouden thuis geraken. Later konden we dan terugkeren 
om onze examens af te leggen. Dat was ook in die oorlogstijd geen 
probleem. Ik ben dan in het onderwijs gestapt hier in Izegem: in de 
meisjesschool het Heilig Hart, tegenover het patersklooster. Dat 
verliep heel normaal. 

“De Duitsers hadden ’s nachts al de mannen uit de 
kelders gehaald en in de Sint-Tillokerk opgesloten” 
De eerste dag van de inval in Izegem, dat moet 28 mei geweest zijn, 
werd er gevochten in Emelgem, over de Mandel. Op een bepaald 
moment ontstond verwarring en werd er verteld dat de inwoners 
geschoten hadden. In de oorlog is dat altijd een kritiek punt. Wij 
sliepen in die periode in de kelder omdat er de vorige dagen al 
gebombardeerd was. ’s Morgens als we opstonden, zagen wij ineens 
heel veel volk op straat. Wij woonden op de hoek van de 
Krekelstraat. De kleine huizen in de Krekelstraat hadden meestal 
geen kelder. Al die mensen gingen ‘s nachts naar de borstelfabriek, 
waar nu de parking van het ziekenhuis is, om gespaard te worden van 
de bommen. Daar waren grote kelders en veel mensen van de 
Krekelstraat gingen daar ’ s avonds naar toe met hun valiesje. We 
zeiden altijd: “Ze zijn met hun geld op weg”. Wel, al dat volk kwam 
allemaal daaruit. We zeiden: “Wat is dat nu, zo vroeg?” En ze zeiden: 
“Weet gij dat niet?” ‘s Nachts hadden de Duitsers al de mannen uit 
de kelders gehaald en in de Sint-Tillokerk opgesloten en ook een deel 
op de markt samengebracht. Dat was grote schrik natuurlijk. “Ze 
gaan er in mitrailleren”. Die mannen zijn dan verschrikkelijk bang 

“
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geweest. Gelukkig voor hen capituleerde de koning die dag, 
waardoor iedereen naar huis mocht.  

“Wir fahren gegen Engeland” 
Daarna kwamen soldaten in hele regimenten de stad binnen. Van 
over het college, langs de Vandenbogaerdelaan kwamen ze al 
zingend en marcherend, volop in de maat. En die konden goed 
zingen! Ze waren mooi gekleed, blinkende laarzen, een echt 
geordend en gedisciplineerd leger. En dan zongen ze ‘wir fahren’ en 
dan waren er drie tellen tussen ‘gegen Engeland’. De kwajongens die 
naar het college gingen, liepen dan op het voetpad langs de soldaten 
en die zongen mee maar op die drie tellen zeiden ze ‘plons plons 
plons’. 

“Maar honger hebben wij nooit geleden” 
Er werd veel opgeëist. Bijvoorbeeld voedsel dat naar Duitsland werd 
getransporteerd.  

Er waren fabrieken die verplicht waren om voor de Duitsers te 
werken. De schoenfabrieken moesten legerschoenen maken en dan 
kregen ze grondstoffen. Anders waren de grondstoffen zeer moeilijk 
te krijgen. Wij hadden zeer veel moeite om aan papier te geraken. Je 
had maar een zekere bevoorrading in Gent. Veel dingen waren zeer 
schaars.  

Veel voedsel was schaars. Je moest met bonnetjes werken of dingen 
kopen op de zwarte markt aan hoge prijzen. Ook kleding, schoenen 
en voedsel. Er werd veel opgeëist om naar Duitsland te 
transporteren.  

Maar honger hebben wij nooit geleden. Mijn ouders konden hun 
eten kopen op de zwarte markt als het nodig was. Je had altijd wel 
ergens een boerenfamilie die je goed kende waar je graan kon kopen. 
Bij de beenhouwer konden wij kopen wat we wilden, natuurlijk aan 
hogere prijzen. We hadden altijd bonnetjes. Wij konden een aantal 
broden kopen met die bonnetjes. Als we op school waren, moesten 
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we het dubbel aantal rantsoenbonnetjes meebrengen. Anders was er 
geen brood genoeg. Daardoor moesten ze thuis meer op de zwarte 
markt kopen, omdat onze bonnetjes naar school moesten.  

De fabrieken die voor de Duitsers werkten, kregen leder of kregen 
het nodige om borstels te maken. Die mensen konden blijven 
werken. Maar heel veel mensen hadden geen werk meer. Die werden 
dan opgeroepen door Duitsland en moesten daar gaan werken. Dat 
was een verplichte arbeidsdienst. Daar waren er heel veel. Die kregen 
ook betere voorwaarden qua voedselbonnen en zo als ze in Duitsland 
gingen werken.  

“Een Izegemnaar is vindingrijk” 
Er waren natuurlijk ook achterpoortjes om aan een inkomen te 
geraken en er werd ook veel gesmokkeld. Er waren toen bijvoorbeeld 
heel veel vrouwen die thuis werkten. Zoals schoenstiksters en 
vrouwen die borstels trokken, maar dat viel allemaal weg. Een 
Izegemnaar is vindingrijk. Op een bepaald moment begonnen ze 
sigaretten te maken. In het begin waren dat handelaars die bij de 
boeren tabak kochten op de zwarte markt. Die tabak vermengden ze. 
Het schijnt dat ze er alle soorten van bladeren, van rabarber en wat 
weet ik niet allemaal, in mengden. En dan zochten ze mensen om die 
sigaretten te maken. Bij heel veel mensen thuis hadden ze een 
machientje in elkaar geknutseld. Die handelaars bezorgden hen die 
tuben, de hulzen waarin de tabak moest. En ze bezorgden ook de 
tabak. Die mensen waren daar heel handig in. Ze zaten thuis die 
sigaretten te vullen en dan werd dat in doosjes gedaan. De 
handelaars verkochten die. Bij ons thuis hadden wij een drukkerij, 
dus wij begonnen met sigarettendoosjes te drukken. Daarvoor 
hadden we papier nodig. Je moest daar ook een merk op zetten. Die 
handelaars gaven daar een merk aan of wij fantaseerden er één. Als 
de tabak van goede kwaliteit was, kochten de Duitsers die. Maar als 
de handelaars er meer valse tabak instaken dan echte tabak werden 
die niet meer verkocht. Dan zaten we met de doosjes over. Maar de 
mensen die slim waren, begonnen dan zelf tabak op te kopen en te 
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mengen. Op die manier schakelden ze de tussenpersonen uit en 
kwamen ze bij ons de hulzen en de doosjes kopen. Op een bepaald 
moment kregen wij geen hulzen voor sigaretten meer. Wij kregen via 
een reiziger een adres in Brussel waar we tuben konden kopen. Dat is 
een belevenis die ik nooit zal vergeten. Mijn pa en ik gingen met de 
trein naar Brussel. Wij komen aan op dat adres,  een mooi herenhuis 
en er kwam een meneer opendoen. Hij vroeg wat we kwamen doen 
en we zeiden dat we het adres gekregen hadden van een reiziger. We 
gingen even binnen en moesten dan meegaan naar de fabriek. 
Voordat we buitengingen, pakte hij een gele ster, een jodenster en 
zette die op zijn jas. Ik ga dat nooit vergeten. Hij zei: “Als ik die niet 
aandoe, kunnen ze mij opnemen, maar als ik ze wel aandoe, kunnen 
ze mij ook opnemen.” Dat was een pijnlijk moment. Dan zijn we naar 
die fabriek geweest. We konden zoveel tubes krijgen als we wilden. 
Aan een goeie prijs natuurlijk. We gingen terug naar huis met de 
trein, altijd spannend want als je gecontroleerd werd met iets  dat 
onder controle stond, dan had je een proces of gevangenisstraf aan 
je been. We zijn veilig thuis geraakt en hebben goed verkocht. Maar 
als de voorraad op was en we opnieuw probeerden contact op te 
nemen met die meneer was hij er niet meer. Hij zat waarschijnlijk al 
in een concentratiekamp. En dat zijn dingen die je onthoudt.  

“Winterhulp, dat was soms soep of een bonenschotel” 
Er was ook een groepering die in Duitsland ontstond en die heette 
Winterhulp. De mensen die behoeftig waren, kregen een kaart 
waarmee ze speciale voedselrantsoenen konden afhalen. Ik stond 
toen al in het onderwijs en regelmatig waren er maaltijden voor  
kinderen die een kaart van winterhulp hadden. Dat was soms soep of 
een bonenschotel. Ze moesten dat dan tijdens de speeltijd opeten. 
Helemaal niet uitgebreid. Dat ging ook maar over enkele kinderen uit 
iedere klas.  

“Iedereen wilde in die tijd landkaarten” 
Er was een avondklok. Na acht uur mocht je zonder toelating niet 
meer op straat. Al de lichten werden eveneens gedoofd. Je mocht 
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zelf geen licht buiten laten schijnen. Op die manier konden 
overvliegende vliegtuigen voor hun navigatie geen gebruik maken 
van de lichten. De vrije tijd was grotendeels zoals anders. Er was geen 
toneel, maar we hadden een radio. Er werd heel veel naar de radio 
geluisterd. Je mocht niet naar de Engelse radio luisteren. De Duitse 
radio gaf altijd  positieve berichten. Maar iedereen die niet 
Duitsgezind was, zat thuis naar de Engelse radio te luisteren. En daar 
hoorde je heel andere berichten. Maar de Duitsers stoorden die 
Engelse radioberichten: er kwam altijd een geruis op. Het was dus 
moeilijk om naar de Engelse radio te luisteren en je moest het 
tamelijk luid zetten. Ik heb nog een klein detail daarover. Wij hadden 
dus een papierwinkel en wij verkochten landkaarten. Dat was een 
geweldige rage. Iedereen wilde in die tijd landkaarten, van heel 
Europa. Als de mensen een kaart kwamen kopen, konden wij aan de 
manier waarop ze reageerden weten van welke gezindheid ze waren. 
In de meeste huizen hing er een kaart van Europa. De mensen zetten 
daar de berichten van de Duitse en de Engelse radio op. Bijvoorbeeld 
hoe de Duitsers vorderden in Rusland. Heel veel mensen zetten de 
Duitse berichten met een bepaald gekleurd speldje en de Engelse 
berichten met een ander kleur. Ik kende twee families. De ene was 
Engelsgezind en de andere was Duitsgezind, maar niet actief. Ze 
hadden sympathie daarvoor. Tijdens het beleg van Stalingrad hadden 
ze met elkaar gewed. Als Stalingrad viel, moesten de Duitsgezinde 
trakteren en als het niet viel moesten de Engelsgezinde trakteren. Op 
die landkaarten werd dat allemaal aangeduid. Wij hebben heel veel 
landkaarten verkocht in die tijd. In het begin marcheerden de 
soldaten binnen in mooie kleren en glanzende laarzen. Op het einde 
van de oorlog hebben we ze zien wegtrekken de andere richting op. 
Echt een verslagen leger. Strompelend... Er kwamen officieren 
binnen, ze zagen de landkaarten in de etalage liggen. Ze pakten de 
landkaarten van de stapel en ze smeten wat geld op de toog en ze 
waren weg. Ze hadden zelfs geen betrouwbare landkaart meer… 
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“Er is een mis geweest voor die mannen die niet 
kerkelijk waren” 
Wij hadden zeer weinig contact met de soldaten. In enkele huizen 
waren er een paar ingekwartierd, maar dat was niet veel. Het kasteel 
de Pélichy was bezet en ik denk ook een deel van de gebouwen van 
de parochie. Er waren razzia’s, maar veel wisten we daar niet van. Je 
had twee groepen in het verzet. Je had de ‘witte’ en de ‘blauwe’. De 
‘witte’ waren de katholieken en de ‘blauwe’ waren de communisten. 
Op een bepaald ogenblik zijn er een deel van de blauwe gearresteerd 
geworden en ter dood gebracht. Ze werden opgehangen en de 
familie werd gewaarschuwd dat die mannen veroordeeld waren. 
Iedereen zei: “Wat gaat er nu gebeuren?” Die mensen vonden geen 
manier om ze te herdenken en ze hebben dan aan de pastoor 
gevraagd of hij een herdenkingsdienst durfde doen voor die mannen. 
De pastoor was een heel eenvoudig man, maar dapper en hij heeft 
toegestemd. Er is een dienst geweest voor die mannen die niet 
kerkelijk waren. De kerk zat propvol. Dat was ongelooflijk. Het was 
een manier om te tonen dat ze echt tegen de Duitsers waren. 

“De grond daverde hier in Izegem waar wij woonden” 
Ik herinner me ook nog goed de vele vliegtuigen die altijd overvlogen. 
Hele nachten. Naar Duitsland. Die motoren daverden, dat waren echt 
volledige luchtvloten die passeerden. Op een bepaald moment, als 
we ’s morgens naar school reden met de fiets, lagen de straten vol 
met snippers zilverpapier. Niemand wist wat het was. Achteraf 
hebben we dan gehoord dat de Duitsers met een radar wilden weten 
waar de vliegtuigen waren en de Engelsen dropten dat zilverpapier 
omdat het de radar van de Duitsers vertroebelde. Zo konden ze de 
vliegtuigen niet vinden. De kinderen speelden natuurlijk met de 
snippers zilverpapier. Dat was wel eigenaardig.  

Je moest soms wat geluk hebben ook. De papa van mijn schoonzus is 
opgepakt omdat iemand gezegd had: “ Ga je een gazetje kopen van 
de witte brigade?” De jongen die dat blaadje verkocht had, werd 
gefolterd en bekende aan wie hij allemaal verkocht had. De pa van 
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mijn schoonzus werd opgepakt en kreeg zes maanden 
gevangenisstraf in Kortrijk. Maar het geluk stond aan zijn kant: de 
Duitsers hadden zodanig veel verzetslui opgepakt dat dat deel van de 
gevangenis al vol zat. Hij werd dan maar bij de gewone gevangenen 
gestopt. De cipiers wisten natuurlijk wel wie een politiek gevangene 
was en wie misdadiger was. Ze hadden heel weinig eten in de 
gevangenis, maar kon geholpen worden door zijn familie die op 
regelmatige basis pakketjes gaf aan de cipiers. De dag dat hij moest 
vrijgelaten worden kwam de cipier naar hem en zei: “Luister, we gaan 
je buiten laten, want als je hier nog bent, gaan de Duitsers je naar 
een Duitse gevangenis brengen. Het is altijd zo.” Zijn straf was uit en 
de cipiers hebben hem los gelaten. Ze zeiden dat hij nooit meer in 
zijn huis mocht slapen, want ze zouden hem gaan zoeken. Hij had een 
eerste keer geluk, maar hij heeft ook een tweede keer geluk gehad. 
Kort nadat hij vrijgelaten was, is er een groot bombardement op 
Kortrijk geweest. In Kortrijk is het verschrikkelijk geweest. De grond 
daverde tot hier in Izegem. Ze gooiden bommen op het station, maar 
raakten daarbij vooral de gevangenis. Er zijn daar heel veel 
gevangenen gestorven. Hij was juist weg. Dat is een beetje geluk 
hebben.  

“Plots was er dan een kind in je klas dat er niet meer 
was” 
De meeste angst heb ik bij de bevrijding gehad. Vanaf dat moment 
waren er weer gevechten. Op kermiszondag, september 1944, waren 
de geallieerden daar opeens. Iedereen liep naar de markt en 
iedereen was in feeststemming. Maar midden in de namiddag zijn er 
Duitse troepen teruggekomen. Ze zijn dwars door de Marktstraat 
gereden en ze zijn daar beginnen schieten. Er vielen verschillende 
zwaargewonden. Acht dagen later was dan de eigenlijke bevrijding. 
Dan is er tamelijk zwaar gevochten aan het blauw kapelleke. Er zijn 
daar verschillende Duitsers gesneuveld.  

Bij de bevrijding werden vele Duitsgezinden aangevallen. Er was 
onvrede omdat die een beetje de baas hadden gespeeld in de stad. Er 
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zijn verschillende mensen waarvan de huizen kapot geslagen werden. 
Plots was er dan een kind in je klas dat er op een dag niet meer was. 
Het huis van dat kind was kapot en die mensen gingen op de vlucht. 
Dat is gebeurd. Die mensen waren zwart hé. Al degene die 
Duitsgezind waren, waren zwart. Bijvoorbeeld, in de Krekelstraat 
woonde er een gezin dat bij de Duitsgezinde partij was. Dat was een 
jongetje van acht jaar dat altijd in een uniform van de Hitlerjeugd 
rondliep. Normaal mocht je niet buiten na acht uur, maar hij mocht 
dat wel. Die jongen ging aan de huizen luisteren of de mensen naar 
de Engelse radio luisterden. Als hij iemand overdroeg, werd die radio 
in beslag genomen en kregen die mensen een boete. Als de oorlog 
gedaan was, werd het huis van dat gezin kapot geslagen. Dat zijn 
dingen die gebeurd zijn. En de mensen vertelden dat hij die huizen 
uitkoos waar de mensen maar één kamer hadden en vooraan 
woonden, dat hij langs de rijke huizen in de Vandenbogaerdelaan niet 
ging omdat hij wist dat ze daar achteraan naar de radio aan het 
luisteren waren. Dat zijn dingen die gebeuren en een stempel op 
bepaalde mensen drukt, wat heel pijnlijk is. In je eigen omgeving wist 
je ongeveer wel wie collaboreerde en wie niet. Er werden mensen 
ten onrechte aangehouden. Er werd van de situatie geprofiteerd om 
ruzies uit te vechten. Heel wat mensen zaten een tamelijk lange tijd 
gevangen. Terecht of onterecht. De collaborateurs waren wel in de 
minderheid en iedereen wist ook wie er van een andere mening was. 
Wij wisten dat er in onze vriendenkring een man was die regelmatig 
Engelse soldaten, die neergeschoten waren, in zijn huis herbergde. 
Hij zorgde er dan voor dat die weg konden. Dat was dan richting 
Spanje en Portugal om zo terug in Engeland te proberen geraken. Dat 
wisten wij. Veel van de oorlogsburgemeesters waren verstandig en 
gematigd. Ze waren wel van de erg Vlaamsgezinde kant maar ze 
deden dat om hun stadsgenoten te helpen. Dat waren geen actieve 
verraders. Dat waren Vlaamsgezinde mensen die dachten hun volk 
daar een dienst mee te bewijzen. Zo’n oorlogsburgemeester moest er 
trouwens voor zorgen dat de wetten van de Duitsers gevolgd 
werden. Hij moest de verordeningen van de Duitsers uithangen en hij 
droeg de verantwoordelijkheid tegenover het Duitse bestuur. Onze 
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oorlogsburgemeester heeft dat met verstand gedaan. Op veel 
plaatsen was dat zo. Dat was eigenlijk een deel van de Vlaamse elite. 
Die geloofden oprecht dat Vlaanderen door de Duitsers onafhankelijk 
zou worden. De Duitsers hadden dat ook voor een deel beloofd. 
Vooral intellectuele jonge Vlamingen zijn in het Duitse legioen gaan 
vechten met de bedoeling dat Vlaanderen onafhankelijk zou worden. 
In het begin was er een eigen Vlaams legioen met eigen Vlaamse 
officieren, maar na korte tijd is dat allemaal in het Duitse leger 
opgenomen. Van vrijheid voor hen was er dan ook geen sprake meer.  

“Na de oorlog was er euforie. Iedereen kwam op 
straat. Nu kijk ik daar met gemengde gevoelens op 
terug” 
Na de bevrijding ging het gewone leven heel snel terug zijn gewone 
gangetje. Maar, ik heb enkele jaren later nog altijd ondervonden hoe 
de collaboratie in de mensen zat. Ik kreeg een buurvrouw die van een 
andere gemeente naar hier was komen wonen en die geen blad voor 
de mond nam. Ze waren echt volledig ‘zwart’ geweest en die vrouw 
was nog zo geïndoctrineerd. Ze kon over bijna niets anders spreken. 
Ze was overtuigd van haar grote gelijk. Al degene die gecollaboreerd 
hadden, waren de goede Vlamingen en de andere niet. Dat zat daar 
nog zo diep in.  

In het begin bleef je nog veel soldaten in het straatbeeld zien. Met 
Kerstmis mochten we weer voor het eerst naar de middernachtmis. 
Er was een viering in de Paterskerk. Die was de eerste keer na de 
oorlog heel druk bezet. Als we na afloop naar buiten gingen, stond 
heel de Roeselaarsestraat vol met troepen. De mensen zeiden dat de 
oorlog herbegonnen was en dat die troepen naar Bastogne moesten. 
Dat was het begin van het Ardennenoffensief. Er lag veel sneeuw 
dan. 

Na de oorlog was er euforie. Iedereen kwam op straat. Er werden 
straatbals gehouden, iedereen verbroederde, er werden stoeten 
ingericht en feesten op de markt met de vroegere burgemeester en 
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de officieren die de stad bevrijd hadden. Nu kijk ik daar met 
gemengde gevoelens op terug omwille van de uitspattingen die er 
waren. 

Zoveel jaar later, in 1977 was ik op reis in Canada. We gingen in een 
postbureau dicht bij Ottowa postzegels kopen voor een kindje van 
mijn vrienden dat postzegels begon te sparen. Die dame die mee was 
met mij zei tegen de man in het postkantoor: “Heb je mooie 
postzegels voor een kind?” “Ja,” zei hij, “ik heb hier een hele 
verzameling van de indianen in Canada.”  En hij vraagt waar die 
postzegels naartoe gaan. “Naar België.”  “Oh,” zegt hij, “ik ben in 
België soldaat geweest.” En hij vroeg vanwaar we waren. “Van 
Izegem.” “Ik ben daar soldaat geweest,” zei hij. “Er is daar een kerk 
met een hele hoge toren. En er is een café op de hoek met dezelfde 
naam van die kerk.” Waar er nu een bloemenwinkel is, was er een 
café dat Sint-Elonius noemde. Dus hij wist het heel goed. Dat is wel 
een toeval hé.  
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Maart 1942: Winterhulp in de eetzaal van het Sint-Jozefscollege – 
verzameling Bart Blomme 

 
Winterhulp zorgde tijdens de Tweede Wereldoorlog voor extra 
voedsel voor de kinderen. Ook in Izegem was er een plaatselijk 

comité. In de scholen werden levensmiddelen uit Portugal, onder 
andere sardienen, haring en bonen aan de kinderen bezorgd. 
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1942: Winterhulp in het Instituut de Pélichy – verzameling Bart 
Blomme 
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Winterhulp – verzameling Bart Blomme 
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Bereiding van soep voor Winterhulp – verzameling Bart Blomme 
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1941: bediendenpersoneel van de Izegemse bevoorradingsdienst – 
verzameling Bart Blomme 
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Anna Lavaert (° 1925): “Sie können 
nach Hause gehen.” 

 

(Foto: Frank Meurisse) 
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Ik zat op kostschool in Tielt en het was de zaterdag voor 
Pinksteren. We moesten allemaal naar de grote turnzaal. 
Eerwaarde moeder zou ons iets vertellen. Toen zei ze: “Het is 
oorlog. Jullie zullen allemaal naar huis moeten. Ge moet uw 

ouders verwittigen en zeggen dat ze uw matras en al uw spullen 
moeten komen ophalen.” Dat was paniek, maar wij wisten niet wat 
oorlog was. In mijn huis hadden we een telefoon, dus ik kon 
telefoneren. Onze werkman is mij dan tegen de namiddag met paard 
en kar komen halen.  

In Meulebeke kwamen vliegers heel laag vliegen, het is daar dat ik 
voor de eerste keer dekking heb moeten zoeken in de dijk. Dat was 
meteen ook het eerste contact dat ik had met de oorlog. Toen ik 
thuis kwam, vertelden ze dat de luchthaven van Wevelgem 
gebombeerd was.  Nadien heb ik ook geweten dat een buurvrouw 
haar man daar verloren is. Ook de zoon van de baron, die was 
gelegerd in Wevelgem, is daar omgekomen. 

De eerste keer dat ik een Duitse soldaat zag,  was als we 
terugkwamen van onze korte vlucht naar Rumbeke en wat mij opviel 
was dat de Duitsers blond waren en zulke heldere blauwe ogen 
hadden. Op bepaalde plaatsen heb ik gehoord dat ze vijandig waren, 
maar bij ons bijvoorbeeld in Rumbeke hebben wij niets ondervonden 
van die soldaten. Ze zegden ‘Sie können nach Hause gehen’ en we 
gingen langzaam met paard en kar weer naar huis. 

“Een kom met aardappelen en schellekes saucisson” 
Wij waren maar kleine boeren, waren met vier kinderen en we 
moesten graan inleveren bij de Duitsers. Maar, we hebben thuis 
nooit honger geleden. Op de kostschool was dat iets anders: een kom 
aardappelen en daar lagen bovenop ‘schellekes saucisson’. Aan tafel 
zaten we met twaalf. Ze begonnen met scheppen, maar de laatsten 
hadden enkel aardappelen. Mij maakte dat niet uit, ik mocht elk 
weekend naar huis en daar had ik alles wat ik wenste. We hadden 
thuis altijd twee-, drieduizend kippen en varkensvlees. We  hadden 

“
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ook onze weiden en  boomgaarden, dus wij hadden fruit à volonté. 
Wij hadden een grote perenboom staan en er konden daar 
gemakkelijk 600 kilo peren aan staan. Als dat rijp was in september, 
oktober, dan stonden mensen in de rij voor een paar kilo peren. Ze 
moesten daar niets voor betalen. 

Voor wie honger leed, was er ook Winterhulp. En in de 
Kortrijksestraat woonde Hermenite Malfait, dat was vishandel 
Malfait.  In die tijd was er veel levaart, een soort haring, en ze 
keerden daar een lading levaart om en de mensen stonden in rij voor 
levaart. 

Op het einde van de oorlog, tussen de bevrijding in september ’44  en 
het officiële einde van de oorlog in mei ’45, was de schaarste het 
grootst. 

“Dagelijks vlogen honderden vliegtuigen over naar 
Rheinland-Westfalen” 
Er waren veel angstige momenten in de oorlog. Op 15 augustus 
bijvoorbeeld, dat was waarschijnlijk in ’44, zag de lucht zwart van de 
vliegtuigen. De ene tegen de andere. Allemaal op weg naar 
Rheinland-Westfalen, bedoeld voor de fabrieken langs de Rijn in 
Keulen. Maar als één van die vliegtuigen eens een bom zou laten 
vallen… In de  Kattenboomstraat zijn er zo een keer vliegtuigen 
gevallen. Dat was op de hofstede Dejonckheere, waar mijn verloofde 
vandaan kwam, en dan zijn er daar mensen die hun been zijn 
kwijtgeraakt... Wij waren toen bezig met het hooi: het moet 
gedroogd worden en in oppers gezet worden. Van de schrik kropen 
wij onder dat hooi. 

En het grote bombardement van Kortrijk was ook van hieruit te 
horen en maakte veel mensen erg bang. Ik ben zelf twee jaar naar 
Kortrijk geweest, naar het atheneum. Dat lag net naast de fabriek van 
Decoene in de richting van Aalbeke. Als ze Kortrijk gebombardeerd 
hadden, ben ik gaan kijken. Onze school lag plat en overal haalden ze 
langs de Aalbeeksesteenweg lijken uit de grond. Dat was erg. Een 
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leraar of twee en een studiemeesteres waren dood. Het 
bombardement was ’s avonds rond kwart voor twaalf. De hele streek 
van Lendelede, Heule, Izegem en Kortrijk was verlicht, precies “klare 
dag”.  We zagen al die vliegers die bommen gooien. Na het eerste 
bombardement vertrokken ze. De mensen zijn dan allemaal op straat 
gekomen. Maar, de vliegtuigen zijn teruggekomen en dan zijn er veel 

mensen gestorven.  

“Tegen de Duitsers werken, dat was eigenlijk 
gevaarlijk” 
Mijn schoonbroer werd aangehouden in Gent voor het verspreiden 
van verboden drukwerk. Hij was notaris in Gent. Tegen de Duitsers 
werken, dat was eigenlijk gevaarlijk. Briefjes ronddragen of briefjes 
oprapen die uit vliegtuigen  gegooid  werden... Als je dat bij je had…  

Doordat wij in voeders deden, kwamen er bij ons veel mensen en er 
waren er die tegen de Duitsers waren. De Duitsers hadden een hele 
lijst met namen van vrienden en kennissen en een zekere meneer 
Segers had die lijst in het plafond van zijn kippenhok gestoken. De 
Duitsers hebben die daar gevonden en ze hebben al die mensen 
opgepakt.  

In het eerste jaar van de oorlog heb ik ook nog strooibriefjes 
rondgedragen. Maar toen schoolmaten van mij opgepakt werden, 
werd het veel te gevaarlijk.  

“We waren bevrijd” 
Die donderdagnamiddag in september ’44 waaide het tot en met. Al 
het fruit viel af. We gingen met manden fruit naar de Marktstraat, 
naar mensen die we kenden. We konden er niets meer mee doen 
met dat fruit. De nacht van donderdag op vrijdag was ik bij bomma 
en heb ik in de kelder geslapen en ’s nachts hebben we een grote 
knal gehoord. Dat was de brug die ze deden springen. ’s 
Anderendaags was de oorlog hier gedaan. We waren bevrijd. Die 
vrijdag zijn de geallieerden op de Korenmarkt gekomen. Ik heb daar 
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foto’s van. Waar nu de rotonde is om naar Sint-Eloois-Winkel te gaan, 
daar lagen drie soldaten. In de verste rij van onze huizen lagen er ook 
soldaten dood en hier aan het College, waar er nu ook villa’s staan, 
dat was een boerderij. Daar lagen ook twee soldaten. Er was één 
waarvan zijn gezicht helemaal kapot was. Soldaten wilden zich 
overgeven, maar ze mochten niet. Dat is het gruwelijkste dat ik van 
de oorlog gezien heb, soldaten die gesneuveld zijn. 
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Geallieerde tank op de Korenmarkt met Anna Lavaert op de tank ter 
hoogte van het stadhuis – verzameling Bart Blomme 
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Geallieerde voertuigen rijden Izegem binnen, hier ter hoogte van het 
postgebouw op de hoek van de Roeselaarsestraat en de Baron de 

Pélichystraat – verzameling Romain D’Hondt 
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Geallieerden op de Korenmarkt – verzameling Romain D’Hondt 
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André Verhaeghe (° 1926): “Van de 
Duitsers zelf waren we niet bang. 
Maar wel van de vliegtuigen die 
passeerden.” 

 

(Foto: Frank Meurisse) 
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Ik zat in het 4de Latijn-Grieks. Het was vrijdag 10 mei 1940. We 
zaten ‘s ochtends in de studie en de directeur kwam zeggen: 
‘‘De vijand heeft het land aangevallen en jullie mogen voor 
onbepaalde tijd naar huis.”. Ik ben nooit meer naar de school 

kunnen terugkomen. Niet door de oorlog, maar omdat mijn vader 
ziek werd. 

De eerste soldaten heb ik pas op 28 mei zien passeren. We hadden 
dan wel al veel vluchtelingen gezien. 

In de oorlog hadden wij niet zo veel te eten. Droog brood, 
aardappelen en een beetje confituur. Weinig boter, weinig vlees.  
Gelukkig was er ook Winterhulp. Mensen mochten nu en dan eens 
om soep gaan als ze veel te kort hadden. En op school mochten wij 
iedere maand eens om een zak frieten gaan bij Winterhulp. Veel 
mensen smokkelden sigaretten, om een beetje bij te verdienen, om 
dan op de zwarte markt voeding mee te kopen. 

Van de Duitsers zelf waren wij niet echt bang. Maar wel van de 
vliegtuigen die passeerden. We waren bang dat ze zouden 
bombarderen. 
 
En de 27ste mei, toen mijn vader opgepakt werd en meegenomen 
werd naar de markt, dat was ook een angstig moment... Maar ‘s 
anderendaags was hij terug. Ook het bombardement van Kortrijk, als 
we in de schuilkelder waren. Je hoorde het tot hier. Dan waren we 
heel bang. 
 
 
 

“
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Opeising van voertuigen door de Duitsers – verzameling Bart Blomme 
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Opeising van voertuigen door het verzet – verzameling Bart Blomme 
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Gabriël Dejonghe (° 1924): “Ze 
kwamen met de gekwetsten naar 
Izegem.” 

 

(Foto: Frank Meurisse) 
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De vrouwen stonden op straat en hadden het er over dat het 
oorlog was. Wij hoorden ze praatten. En toen vlogen 
vliegtuigen over. Het waren Messerschmidts die Oostende 
gingen bombarderen.  

Enkele dagen later, het Belgisch leger was nog aan het vechten, 
bracht men gewonde soldaten naar het ziekenhuis in Izegem. Ik 
woonde toen tegenover het ziekenhuis in de Ommegangstraat. Mijn 
broer Jules, die toen soldaat was maar op verlof wegens ziekte, 
kwam mij halen. “Kom helpen Gabriël, ze zijn daar met twee camions 
gekwetsten van ’t leger.” We hebben dan geholpen om de 
gekwetsten uit de vrachtwagens te halen. Het was al bloed. Eén van 
hen riep: “Waar zijn we hier meneer?” Ik zei “in Izegem” en hij 
antwoordde: “Oh, in Izegem, ik ben van Emelgem, wil je gaan zeggen 
dat ik hier lig?” Hij zei dat hij Vandewiele heette, bijgenaamd 
Ploegske en aan het voetbalplein woonde. Dat voetbalplein is 
ondertussen verdwenen en een woonwijk geworden. Indertijd waren 
daar vier cafés, in één van die cafés ben ik binnen gegaan om de 
boodschap over te brengen.   

De Ronde van Frankrijk 
Ik was 16 toen de oorlog uitbrak. Via de radio werden alle 16- tot 18-
jarigen opgeroepen om het Belgische leger in Frankrijk te gaan 
vervoegen. Al fietsend kwamen we andere groepjes jonge mannen 
tegen en op den duur vormden we een echt grote groep. We wisten 
niet waar we precies heen moesten. Zeker niet richting Abbeville, 
want daar waren Duitsgezinden, onder andere Belgen, gevangen 
gezet waarvan 21 man terechtgesteld werden (op 19 mei). De 
Fransen waren niet heel happig om ons op te vangen. Ze vreesden 
dat we ook Duitse spionnen waren. 

We fietsten via Arras, St-Quentin, rond Parijs, tot in Toulouse. Daar 
mochten we de stad niet binnen. We werden er verweten voor al wat 
slecht was: “ Keer terug van waar jullie komen! Jullie zijn 
Duitsgezinden!” 

“
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Uiteindelijk raadde men ons aan om nog wat verder zuidelijk te 
rijden, naar Tarbes. Daar had men arbeidskrachten nodig om aan de 
vliegtuigen te werken. Ook daar regen we geen werk. Ondertussen 
had maarschalk Pétain zich overgegeven en we besloten opnieuw 
richting België te rijden. Onderweg werkten we tegen kost en inwoon 
voor de boeren. We geraakten tot in Limoges en dan Châteauroux, 
ten zuiden van de Loire. Meer noordelijk kwamen we niet want het 
gebied ten noorden van de Loire was bezet. Vandaar kon ik wel een 
brief sturen naar mijn oom, Cyriel Dejonghe, die in Roubaix in een 
borstelfabriek werkte. Hij kon de brief aan mijn ouders bezorgen 
zodat die na lange tijd nieuws van mij kregen. 

Uiteindelijk zijn we via Metz terug gekeerd. In Beauraing zijn we onze 
fiets nog enkele dagen afgenomen geweest. We reden 100 km per 
dag. Tegen 1942 was ik terug thuis! 

De Duitsers eisten alles op 
Men was verplicht om voor de Duitsers te werken. Mijn ouders 
maakten borstels. Ze legden ons op om een bepaalde hoeveelheid te 
leveren. Als mijn vader zei: “We hebben geen draad om borstels te 
produceren,” dan bestelden de Duitsers die bij Bekaert in Zwevegem. 
Zij zorgden ook dat er grondstoffen waren. Tijdens de oorlogsperiode 
werden die ingevoerd uit Japan en China. De gewone invoer was 
immers niet mogelijk. De Duitsers eisten openbare gebouwen op, 
maar ook borstelfabrieken. De fabriek van Sintobin bijvoorbeeld 
gebruikten ze als paardenstal. De boeren moesten voor eten voor de 
paarden zorgen. Als er niet voldoende was, dan pakten ze het. Er was 
geen wet, ze pakten alles. De Duitse soldaten werden bij de burgers 
thuis ingekwartierd. De mensen moesten hen eten en overnachting 
geven. De winkels werden leeg gekocht. De Duitsers eisten alles op. 
Wij waren echt wel bang, niemand was gerust, dag en nacht ben je 
daar mee bezig. Als elk in zijn eigen land zou blijven… 

Tijdens de oorlog was je bang om opgepakt te worden. Je hoorde van 
alles vertellen: “Ze hebben zijn nagels uitgetrokken, ze hebben zijn 
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been afgekapt”. Je mocht ook niet naar de radio luisteren. Het was 
verboden. Ik luisterde in de kelder, zodat niemand het hoorde. 

Kavelwachter aan vijf frank per uur 
De burgemeester is samen met ons vertrokken naar Frankrijk. Daarna 
hebben we een oorlogsburgemeester gehad. De gemeentepolitie 
moest samenwerken met de bezetter. Ze hadden geen keuze. Alles 
was Duits. Al die mensen die ze hebben afgehaald. Ze hangen 
allemaal uit in het stadhuis. Mijn kameraad, met wie ik ging koersen, 
hangt er ook bij. Ja, al wie op het stadhuis zat, was verplicht om 
controleur te spelen. Als je varkens hield en je gaf dit niet aan, kon je 
opgepakt worden. Ook als je niet genoeg stro of hooi gaf, of 
aardappelen achterhield. 

Eén van de dingen die de burgemeester in opdracht van de Duitsers 
liet doen in 1944 was bomen afzagen. Deze werden dan opnieuw 
geplant waar er een beetje open gebied was. Men wilde verhinderen 
dat zweefvliegtuigen konden landen. Zo stond Izegem vol met palen. 
We kregen thuis ook een oproep om ‘kavelwachter’ te zijn, 
ondertekend door de burgemeester. Ze hoopten waarschijnlijk dat ik 
zou gaan om wat geld bij te verdienen. Men kreeg vijf frank per uur 
betaald. Maar ik ben natuurlijk niet gegaan, want ik was toen 
vluchteling. Moest ik gegaan zijn, ze zouden mij opgepakt hebben en 
direct afgevoerd hebben naar een concentratiekamp in Duitsland. 

De markt stond bomvol 
In 1943 kreeg ik een oproep om in Duitsland te gaan werken. Op de 
dag dat ik moest vertrekken, stond de markt bomvol met 
jongemannen, geladen met pak en zak. Ik had bovenop mijn eigen 
spullen een kostuum mee voor Jacques Vercruysse die vóór mij 
vertrokken was. Allemaal waren we opgeëist door de bezetter. Onder 
andere Remi ‘Soepe’ Verstraete was daar ook. Hij zou beter af zijn 
dan ik. Hij is in Maagdenburg bij de boeren mogen gaan werken. Daar 
heeft hij de soep leren maken die hij na de oorlog in Izegem heeft 
verkocht. Ik vloog naar de Büssingfabriek in Braunschweig waar ik 
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tandwielen voor de versnellingsbak van de vrachtwagens moest 
slijpen. We verbleven in een kamp in Masscherode. Daar zaten we 
met 17 in een barak. We sliepen in houten stapelbedden op stro. De 
barakken hadden ook houten planken als vloer. Er waren acht 
stapelbedden voor 16 man, maar wij waren met 17. Eén man moest 
dus op de grond slapen, onder tafel. Maar die sliep best van al. We 
hebben zelfs ruzie gemaakt om daar te mogen slapen. Je vraagt je af 
waarom? Die oude barakken zaten vol met wantsen, vuiligheid en 
andere beesten. Die vielen ’s nachts naar beneden. Als je ’s morgens 
opstond, zat je vol insectenbeten. Alleen onder de tafel bleef je 
daarvan gespaard. 

Puntjes voor het aantal bommen 
We konden wel brieven naar huis sturen, maar die moesten wel de 
censuur passeren. Ik kon dus niets opschrijven over honger en 
gevaar. Ik heb er toen wel iets op gevonden. Ik zette puntjes op de 
brieven die ik stuurde: een puntje per bom die gevallen was. Zo wist 
men thuis toch iets over het gevaar waarin we verkeerden. 

We hadden ook altijd honger. We mochten dan eigenlijk nog niet 
klagen want de Vlamingen mochten samen met de Duitsers eten, 
terwijl de Franstaligen afzonderlijk en minder eten hadden. Er zaten 
ook Russen in ons kamp, wel op een afzonderlijk deel. Die waren er 
het slechtst aan toe. Die hadden werkelijk niets. Zij waren ook 
verplicht tewerkgestelden. Maar zij waren er met vrouw en kinderen. 
De kinderen kwamen altijd bedelen om eten. Mijn familie heeft mij 
een woordenboek Nederlands-Russisch opgestuurd zodat ik toch een 
beetje met hen kon converseren. 

“Helfen Sie bitte” 
Op een keer waren we met drieën op stap. We vonden appels op 
straat die van een boom waren gevallen. Mijn vriend, Frans 
Maertens, en ik stopten onze zakken ermee vol, maar we werden 
gesnapt en kregen slaag zoveel als we wilden! De Feldwebel liet ons 
lopen met een hond aan ons kuiten tot in ons kamp. ’s Morgens 
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vroeg moesten we naar een ander kamp in Wolfdorf. Het bleek een 
strafkamp te zijn. We werkten er in een Volkswagenfabriek langs de 
Elbe die volledig uitgebrand was. We moesten helpen bij het 
opruimen. We werden in een vrachtwagen, bestuurd door een Rus, 
naar onze werkplaats gebracht. Een Rus moest dat doen omdat er 
voortdurend gevaar was van beschietingen vanuit de lucht.  

Dan hebben mijn vriend en ik beslist om te vluchten. De Russische 
chauffeur heeft ons om middernacht naar het station van 
Braunschweig gevoerd. Treinen reden alleen ’s nachts omdat ze 
overdag meer kans hadden van gemitrailleerd te worden door de 
Engelsen. De trein zat echter bomvol. Frans heeft mij op de trein 
geduwd, maar kon er zelf niet meer bij. We waren nog niet lang op 
weg, we reden tussen Hameln en Bielefeld, als we werden 
beschoten. De Engelsen schoten lichtkogels af zodat ze beter konden 
richten. In korte tijd stond onze trein in brand. Het was een chaos van 
jewelste: geroep en getier, brokstukken en vuur. We hebben met 
twee een deur ingetrapt en zijn van de trein gesprongen. Een 
vrouwtje riep: “Helfen Sie bitte, helfen Sie!” Ja, wat moest ik doen, 19 
jaar en op de vlucht. Het enige wat ik wilde was zo snel mogelijk weg 
zijn uit Duitsland. Een Duitse gemeentewerker porde mij ook nog wat 
aan: “Arbeiten, arbeiten, helfen”. Van deze man kreeg ik achteraf een 
tijdelijk reisvisum. Ik kon weer op weg. Ik ontmoette een Nederlander 
die mij overhaalde om samen met hem via Maastricht naar België te 
reizen. Hij verzekerde mij dat ik zo vlugger thuis zou geraken. Ik was 
nog nooit van huis weggeweest. Ik wist helemaal geen weg en ben 
hem gevolgd.  

Lüttich 
We kwamen aan in Maastricht. De Hollander mocht door en ik niet. 
Ik moest de trein nemen naar Lüttich. Ik was de wanhoop nabij, ik 
moest weer naar Duitsland. Aan de grens pakten de Duitsers mij nog 
eerst alles af. Ik had scheermessen meegebracht voor mijn vader, 
maar die moest ik ook afgeven. Het enige wat ik nog had was mijn 
ransel met daarin een stukje gedroogd brood. Als ik dat in wat water 
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kon leggen dan had ik nog iets om te eten. Ik kom in Düren aan en er 
staat net een trein klaar om te vertrekken. De trein naar Lüttich. 
Lüttich kende ik van thuis als een lekkere karamel, maar dat was het 
enige wat ik daarvan af wist. Ik vroeg aan iemand op de trein “Rij je 
naar Lüttich?” Hij antwoordde: “Sprichst du Französisch?” “Oui 
monsieur,” antwoordde ik snel. “Eh bien, oui, ce train roule à Lüttich, 
à Liège!” Liège kende ik wel. Ik sprong direct op die trein, eindelijk 
kon ik weer naar België! Van Luik kon ik dan een trein naar Brussel 
nemen en van daar naar Kortrijk. Altijd ’s nachts hé, voor de 
vliegtuigen! 

In Kortrijk vroeg ik om via de telefoon mijn ouders te mogen 
verwittigen. “Izegem is spergebied en dat kan niet”, kreeg ik er te 
horen. Ik probeerde nog om naar mijn broer te mogen bellen omdat 
die bij de telefoon werkte. Maar ook dit mocht niet. Een bediende die 
wat verder zat, deed teken dat hij wel zou bellen. Ik nam dan de tram 
naar Izegem. De tram stopte toen op de Korenmarkt. Mijn broer, 
mijn oom, mijn nonkel, mijn tantes, ze stonden allemaal aan het 
station op de Korenmarkt. De bediende in Kortrijk had inderdaad 
gebeld. Maar ik was niet mee. Ik was een halte vroeger afgestapt, 
aan de café ‘De zwarte spekke’ (nu net over de N36 richting 
Bosmolens). Daar stond heel veel riet en met een sjaal rond mijn 
hoofd om niet herkend te worden, kon ik onopgemerkt richting thuis 
wandelen. Als ik het brandweerarsenaal voorbij was, zag ik mijn 
familie naderen. Ze kwamen van de Korenmarkt. Mijn moeder kwam 
afgelopen en natuurlijk, ze viel in mijn armen omdat ik eindelijk weer 
thuis was. 

Ondergrondse tunnel 
Vanaf dan was ik werkweigeraar en dus vluchteling. Ik werd in het 
stadhuis opgegeven als Gabriëlle. Zo kregen we toch zegeltjes om aan 
voedsel te geraken. Ik ben zelfs zwanger geweest. Een zwangere 
vrouw kreeg dubbele zegels voor melk. 



75 
 

Ik werkte in de fabriek van mijn vader. Op de toegangsdeur werd een 
bel en een rood licht gemonteerd. Van zodra de bel ging, was ik weg. 
We hadden een ondergrondse tunnel gegraven zodat ik kon vluchten 
via de achterbuur naar de andere straat. Er was wel een nadeel. De 
eerste keer dat ik zo vluchtte, kwam ik uit in de vogelkooi van de 
buurman. Alle vogels schrokken op en begonnen te fladderen en 
lawaai te maken: ’s nachts! ’s Anderendaags heeft hij al zijn vogels in 
een andere kooi gestopt, ver genoeg van de tunneluitgang. 

Op de trein in Duitsland was ik gewond geraakt tijdens de 
beschieting. Ik heb nog altijd een litteken op mijn been. Ik heb toen 
ergens een vod genomen en die rond mijn bil gewonden en niet 
gezegd dat ik gekwetst was. Anders vloog ik misschien naar een 
ziekenhuis en vandaar weer naar ’t concentratiekamp… In Izegem 
ben ik dan naar dokter Depestel geweest. Hij zei: “Gabriël, dit moet 
gehecht worden. Maar ik ga daar niet mee naar ’t ziekenhuis. De 
Duitsers zouden mij er nog kunnen voor pakken. Ik ga dat thuis voor 
u verzorgen.” Zo is het ook gegaan. Ik heb nog een tijdje met een 
verband onder mijn broek moeten lopen, maar de wonde genas en ik 
hield alleen een litteken over. 

In de dijk lag het vol met dode Duitsers 
Met de bevrijding hebben ze mij uit mijn kelder, uit mijn put gehaald. 
Ik durfde zelf niet buiten komen. Het was Roger Hinnaert van de 
Witte Brigade die mij kwam halen: “Kom maar, er is geen gevaar 
meer”, stelde hij mij gerust. Het waren de geallieerden die kwamen. 
Aan de Bosmolens hebben ze gevochten. Die avond in het donker 
ben ik gaan kijken. Er stonden tanks met Duitse krijgsgevangenen op. 
Dit ter bescherming van de tanks. De Duitsers zouden niet op hun 
eigen mannen schieten. In de dijk lag het vol met Duitsers die 
doodgeschoten waren. De bevrijders stonden ’s avonds klaar om 
Izegem binnen te rijden, maar moesten wachten tot het klaar was. 

De dag van de bevrijding liep ‘het muziek’ door de straten. Roger 
Hinnaert moest de wagons op de Zuidkaai bewaken. Hij vroeg mij om 
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hem te helpen. We stonden klaar om de overweg over te steken op 
weg naar het kanaal, toen plots vanuit de Albertlaan een Duitse auto 
in vliegende vaart kwam gereden. Hij wist niet waarheen hij reed. Het 
volk was bezig met feest te vieren op de markt en hij reed er 
regelrecht op af. Wij zijn naar het kanaal gevlucht en hebben ons 
verstopt in de wagons. Achteraf hoorden we dan dat de Duitse 
chauffeur zichzelf klem had gereden en dat hij doodgeschoten was.  

Alsof het gisteren gebeurd is 
Ieder jaar kwamen we met de weggevoerden samen, we hadden een 
eigen afdeling. De vlag staat nog altijd bij mij thuis. Ik heb ook een 
grote Belgische driekleur. Mijn moeder heeft die gekocht. We 
woonden in een klein huisje. De vlaggenstok was zo groot dat hij 
bijna op straat zat. Ik ga elk jaar naar de herdenkingsplechtigheid. 
Van mijn vrouw mag ik niet meer over de oorlog praten, maar ik 
herinner mij alles nog zo levendig, alsof het gisteren gebeurd is. 
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Gabriël Dejonghe kreeg in 1943 een voorlopige boete van 15 mark 
naar aanleiding van het oprapen van enkele appels. Hij werd hiervoor 

gevangen genomen en naar een strafkamp gebracht – verzameling 
Gabriël Dejonghe 
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Louis Verbeke (° 1922): “Stuka’s om 
vier uur ’s nachts.” 

 

(Foto: Frank Meurisse) 
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Ik was in Antwerpen, als student tandtechnieker in 1940. Op 
een nacht werden we gewekt door het lawaai van Duitse 
Stuka’s. Dat zijn vliegtuigen die steil naar beneden konden 
vliegen om hun bommen af te werpen. Om weer te stijgen 

maakten de motoren een hels lawaai. Toen beseften we nog niet dat 
dit het begin van de oorlog was. Het is pas ’s morgens aan tafel dat 
we dit vernamen. We werden naar huis gestuurd. We konden niet 
meer naar school gaan. 

Op zondag, tijdens de hoogmis in de Heilig Hartkerk, riep de pastoor 
af dat alle jongemannen geboren in de jaren 1920, ’21 en ’22 zich 
moesten aanmelden in het stadhuis van Rouen. Het Sint-
Jozefscollege organiseerde de rit met de fiets daar naartoe. We zijn 
met 60 studenten vertrokken. Niemand wist hoe lang de oorlog zou 
duren en hoe lang de Belgen weerstand zouden bieden. Wij vormden 
een soort reservepeloton. Drie priesters begeleidden onze groep: 
E.H. Vincke, E.H. Kerkhof en E.H. Coucke. Onze eerste halte was 
Ieper. Wij hebben daar een heel eind moeten wachten want de grens 
was gesloten. Er waren toen heel veel vluchtelingen, één straat van 
vluchtelingen die naar Frankrijk trokken of Antwerpenaars die naar 
de Vlaanderens vluchtten.  

We waren in een vuurgevecht verwikkeld 
Na een tijd kregen we bericht dat de grens open was. We zijn de 
grens dan gepasseerd in Abeele. We zijn dan tot in St-Pol geraakt. 
Ondertussen waren we al wat Duitsers tegen gekomen. En ’s middags 
zijn we opeens in een vuurgevecht verwikkeld geraakt tussen 
Duitsers en geallieerden. Waren het Fransen, Belgen of Engelsen, ik 
weet het niet. In elk geval we zaten er middenin. Eén van ons 60 
heeft dan een kogel in zijn bil gekregen. Men heeft de kogel laten 
zitten. Pas later toen de kogel naar beneden kwam gezakt, heeft men 
hem eruit gehaald. Dan zijn we gebombardeerd geworden. De ene 
vluchtte langs hier en de andere langs daar. We hadden geluk dat we 
die priesters bij ons hadden. We zijn dan nog wat verder Frankrijk 
binnen getrokken. Ondertussen was de oorlog al bijna gedaan. We 

“
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zijn dan nog drie weken op een boerderij geweest in een klein dorpje. 
De echtgenoot van die vrouw was soldaat. Ze stond er alleen voor. Ze 
was heel gelukkig met onze komst en stelde heel veel vertrouwen in 
de drie priesters. Vooral omdat haar boerderij vol zat met 
vluchtelingen die haar kippen en zo pakten.  

We kregen elk ons werk op de boerderij. Er was er één die kapper 
was, één die slager was, enzovoort. Elke dag gingen we brood halen 
in het dorp voor heel de groep. Tot op vandaag weet ik nog niet wie 
dat allemaal betaalde. De priesters? Hadden ze geld gekregen van de 
principaal? 

Er is niet veel gevochten geweest “in ’t deure gaan” 
Wij woonden in de Roeselaarsestraat. We zaten in een kelder bij de 
buren. Wij waren met negen en onze buren ook met negen of tien. In 
de kelder zat ook mijn baas van het tandtechnisch laboratorium van 
Antwerpen die gevlucht was. Wij hebben een dag of twee in de 
kelders gezeten, totdat de Duitsers voorbij waren. Lang heeft het dus 
niet geduurd. Maar er moet toch iets gebeurd zijn, want alle mannen 
zijn een nacht in de kerk opgesloten geweest. We dachten dat er 
misschien een Duitser neergeschoten was. Maar ’s morgens werd 
iedereen weer vrijgelaten. Waarschijnlijk was er toch niets gebeurd. 

Wij hebben thuis Duitse soldaten ingekwartierd gekregen. Je kon niet 
zeggen: ik wil er geen. De Duitsers kwamen kijken of er plaats was en 
als zij vonden dat er plaats was dan moest je dit aanvaarden. Bij ons 
zijn verschillende Duitse soldaten geweest. Ze bleven nooit langer 
dan 14 dagen. Die mensen waren vriendelijk. We kregen soms nog 
eens iets van hen. 

 

We gingen naar Zuidschote om aardappelen 
Bonnetjes moesten we op het stadhuis afhalen: een bonnetje voor 
brood, een bonnetje voor 100 gram vlees.  Per hoofd kreeg je zoveel 
bonnetjes. Als je bonnetjes op waren, ja, dan leed je honger. Maar, 
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het meeste kon je krijgen op de zwarte markt. Dan moest je geld 
geven natuurlijk en dat was kostelijk. Wij gingen bijvoorbeeld naar de 
melkerij in Ardooie. We gingen in de late middag of ’s avonds. Alles 
wat ze niet nodig hadden voor de bevolking die met zegels kwam 
kopen en alles wat niet door de Duitsers was opgeëist, werd zo 
verkocht. Wel aan een normale prijs, het waren geen woekerprijzen. 
Aardappelen en ook boter haalden we bij een boer in Zuidschote. 
Mijn drie zussen zaten namelijk in Nieuwpoort op school in Stella 
Maris. De zus van mijn vader was daar non. Via klasgenoten van mijn 
zussen geraakten we daar aan voedsel. Ook vis kregen we via een 
broer van een klasgenoot. Hij mocht van de Duitsers met vis naar 
Brussel rijden. Elke vrijdag stopte hij bij ons en zei: “Pak maar een 
emmer of twee en vul maar met levaart.” 

“Madamke van uwe velo” 
Ik had een vriend waarvan zijn meisje in Torhout woonde. Hij reed er 
met zijn fiets naartoe maar ging niet graag alleen. Hij vroeg mij altijd 
mee. We hebben toch eens mee gemaakt dat we in Beveren 
gemitrailleerd werden. Het waren de Engelsen die een trein 
aanvielen. Mijn vrouw woonde in Ingelmunster. Toen ze op een keer 
naar Izegem reed, passeerde ze aan een Duitser. Die deed haar 
stoppen. “Madamke, van uwe velo”, beval hij. En, hij reed met de 
fiets van mijn vrouw naar Roeselare. 

We gingen wel naar de kermissen. Die hadden veel succes. Kachtem 
Ommegang bijvoorbeeld lokte heel veel volk. De moeders gingen 
daar dienen voor hun kindjes tegen hoofdziekten of zo. Naar de 
kermis van Lendelede gingen we ook. Alles wel te voet! En schaatsen 
deden we ook. In 1942 was het kanaal bevroren, we konden 
schaatsen tot in Ingelmunster. Maar gaan dansen dat deden we niet 
denk ik, ik kan het mij toch niet herinneren. Er was ook een 
avondklok. Het was waarschijnlijk na acht uur ’s avonds dat we niet 
meer op straat mochten zijn. Je mocht ook geen licht maken en de 
rolluiken moesten naar beneden zijn. Daar was men heel streng op. 
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Men hoopte dat de Engelse vliegtuigen zich in het donker niet 
zouden kunnen oriënteren. 

Is dat collaboreren? 
Er waren er die werkten voor de Duitsers. Maar toch is het moeilijk te 
beoordelen. Welk product maak je voor de Duitsers? Als je nu een 
borstel maakt, dan is dat voor het onderhoud zowel voor de Belgen 
als voor de Duitsers. Izegem was in die tijd helemaal gericht op het 
maken van schoenen en borstels. Er zullen er wel zijn die laarzen 
gemaakt hebben voor de Duitsers. Maar is dat collaboreren? Als je 
weigert om dit te doen, wat verdien je daar dan mee? Je bedrijf ligt 
stil en het werkvolk valt zonder werk. Als je een normale productie 
draait, kan dat toch geen kwaad. Ik vind dat er dan geen collaboratie 
is geweest. 

We zaten meer in de kelder dan op ons werk 
In 1943 werd ik verplicht om in Duitsland te gaan werken. In maart 
zijn we vertrokken met een trein vol Izegemnaren. Ik zat in Kiel, tegen 
Denemarken, de stad van de duikboten. Dankzij mijn opleiding als 
tandtechnieker mocht ik bij een tandarts gaan werken. Ik sliep niet in 
een kamp, maar in een privaat huis van een kapper. Met Pasen 
mocht ik van de tandarts naar huis komen. Hij vroeg om een fles 
goed Franse wijn mee te brengen. Dat was de reden waarom ik naar 
huis mocht. Ik was heel blij dat ik naar huis mocht. In Kiel hadden we 
dag in dag uit bombardementen van de Engelsen. Daar was ik bang 
van. Ik ben dus terug gekeerd naar België, maar ben niet meer terug 
gegaan naar de tandarts. Vanaf dat moment moest ik mij verbergen. 
Eerst heb ik een maand of twee bij een boer in de tabak gewerkt, 
maar dan zagen ze me liever vertrekken. De boer had vijf zonen en 
werd bang dat door mij zijn zonen ook zouden opgepakt worden. Ik 
heb dan een tijdje in Waregem verbleven bij een oom. Uiteindelijk 
kon ik bij kennissen van mijn vader terecht in een houtzagerij in de 
provincie Luxemburg. Ik leefde toen met het paspoort van mijn 
broer, André Verbeke. Mijn broer was toen student en die mocht in 
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België verblijven. Het was Louis Verbeke die in Duitsland moest gaan 
werken. 

In vrouw verkleed 
De reis naar Luxemburg verliep niet van een leien dakje. Ik was 
verkleed in vrouw en reisde met mijn zus per trein tot in Brussel Zuid. 
Daar zou de man van de houtzagerij mij opwachten. Als we in Brussel 
aankwamen, stonden er Duitsers met het geweer in de hand. We 
moesten tegen de muur gaan staan met onze handen omhoog. Mijn 
zus moest haar handtas tonen en de valies met kleren. Mij hebben ze 
gefouilleerd. Ze waren op zoek naar wapens. Die hadden we 
natuurlijk niet en we mochten door! 

In de houtzagerij zat ik heel goed. Er waren drie refractairen. Een 
refractair is een ondergedokene. In het dorp waren er in totaal wel 
een vijftiental. Op zondagnamiddag gingen we samen bowlen. De 
ouderen van het dorp leerden het ons. Op één van die zondagen viel 
de Witte Brigade binnen. We moesten ons geld afgeven. Ze legden 
het allemaal op een hoop en verbrandden het. Zij wilden niet dat wij 
ons amuseerden terwijl zij verstopt in het bos moesten leven. Ik heb 
hen dat nooit kwalijk genomen. Ik begreep hun standpunt. 

Ik was misschien ook in een concentratiekamp 
beland 
Om het dorpje waar ik was binnen te geraken, was er maar één weg 
en men moest een spoorweg over. Deze spoorwegovergang was 
altijd gesloten omdat er bijna geen verkeer was. Als er Duitsers 
kwamen, verwittigde de bareelwachter altijd. “De ondergedokenen 
moeten oppassen, er zijn Duitsers op komst.” Dat was dan het 
voordeel van het verzet dat er was. Ik heb ook wel geluk gehad. Op 
een dag was ik alleen thuis, omdat ik ziek was waarschijnlijk. Plots 
komen twee Duitsers binnen. Ze waren op zoek naar de zoon van een 
Rus en zijn vrouw die in het dorp woonden. Die zoon was piloot bij de 
Engelse luchtmacht. Ik heb gezegd dat er niemand was en ze zijn 
weer weggegaan. Ze hebben zich verder geen vragen gesteld rond 
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mijn aanwezigheid. Ik kon ook in het concentratiekamp gevlogen zijn. 
Het leven is één toeval en je hebt de nodige portie geluk nodig. 

Elk jaar naar de herdenkingsplechtigheden 
Ik ben naar huis gekomen drie maanden na de bevrijding. Voor mij 
was de bevrijding vooral een opluchting. Het was eindelijk voorbij. Ik 
had daar een mooi leven! Ik verbleef bij mensen die ik altijd als mijn 
ouders heb beschouwd. Nog altijd is er een intens contact. 

Elk jaar ga ik naar de herdenkingsplechtigheden op 11 november. Het 
is goed dat die gehouden worden, zeer goed zelfs. Ik vrees wel dat er 
wat meer aandacht moet op gevestigd worden als ik zie met hoeveel 
we daar nog staan… 
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De door de Duitsers afgezette burgemeester Cyriel Staes en de 
schepenen Emiel Allewaert, Jules Sintobin en Jules Vandeputte op het 

balkon van het stadhuis. Ze spreken de mensen toe die op de 
Korenmarkt verzamelden bij de bevrijding – verzameling Bart Blomme 
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Bij de bevrijding verzamelden al snel heel wat Izegemnaars op de 
Korenmarkt – verzameling Bart Blomme 
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Feestvreugde op de Grote Markt als de Izegemnaars vernemen dat de 
Duitse troepen uit de stad vertrokken zijn – verzameling Bart Blomme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

Oscar Grijspeert (° 1922): “Boven de 
halve deur van de koestal verscheen 
een Duitser met een geweer.” 

 

(Foto: Frank Meurisse) 
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Ik was een boerenzoon en ’s morgens vroeg waren mijn vader 
en ik de koeien aan het melken. We hadden al een nacht of drie 
in de kelder geslapen. De oorlog was begonnen. Plots 
verscheen een Duitser met een geweer boven de halve deur 

van de koestal. “Vader, er staat een Duitse soldaat aan de deur!” 
Vader stond op zijn gemak recht, zette zijn melkketel aan de kant en 
ging mee met de Duitse soldaat. Hij vroeg of hij iets wilde drinken. 
Moeder maakte koffie. Maar de soldaat wilde pas van de koffie 
drinken nadat mijn vader had gedronken. 

De soldaat vroeg waar de kasteelheren waren. Achter onze boerderij 
stond het kasteel Wallemote. We zeiden dat we het niet wisten, 
maar dat we gehoord hadden dat ze naar Engeland waren. Wanneer 
de kasteeleigenaren vertrokken, hebben we de wijnkelder leeg 
gehaald en alles in het kasteel onder de grond verstopt. ’t Was een 
grote wijnkelder, hoor, drie boerenkarren vol! We waren blij dat die 
wijn er weg was. De buren zouden overlast gehad hebben van 
dronken soldaten.  

Eerst kwam het Belgische leger zich verschansen in het kasteel. Ze 
wachtten er de Duitsers op met vier kanonnen in de dreef van het 
kasteel en drie mitrailleurs: eentje in het zolderraam van ons huis, 
een in de koeienstal en de laatste in het wagenpark. Uiteindelijk 
hebben ze zich verplaatst naar de Meensesteenweg. Er is echter 
weinig geschoten, de kanonnen werden zelfs niet gebruikt. ’s 
Morgens waren de Belgen weg en hadden de Duitsers het 
overgenomen. 

Kasteel Wallemote de hele oorlog bezet 
Bij ons hebben nooit Duitse soldaten verbleven. We hadden ook niet 
veel contact met hen, behalve als ze melk, eieren of aardappelen 
kwamen opeisen. En dan nog waren het meestal Belgen die verplicht 
werden om die opeisingen te komen doen. Wij woonden op de 
Bosmolens. Van de Bosmolens naar het centrum stonden toen 
misschien vijf huizen. Het kasteel is bezet geweest gedurende de hele 

“
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oorlog. Ze hebben het dak opengebroken en er een uitkijkpost op 
gezet om vliegtuigen te observeren. 

Ik ben nooit gepest door Duitse soldaten. Wij waren boeren, dus we 
zaten de hele dag op het land. We kwamen weinig in de stad. Het 
enige waarmee ze ons pestten was met jonge gasten op te roepen 
om te gaan werken in Duitsland. Als we niet zelf gingen, zou ons 
vader worden opgepakt. Hij was een maaglijder. Was hij naar 
Duitsland moeten gaan, hij zou het geen drie maanden hebben 
uitgehouden. Hij leefde thuis op melk en dat zou hij er niet gekregen 
hebben. 

Wij verbouwden alles zelf 
Wij hebben nooit geleden onder het rantsoeneringssysteem. We 
verbouwden alles zelf op de boerderij. De mensen kweekten in het 
algemeen allemaal veel meer groenten, om rond te komen. Er waren 
veel mensen die het moeilijk hadden. Mensen met een groot gezin 
konden met hun zegels niet rondkomen. Daarvoor bestond de zwarte 
markt. Mensen gingen ’s nachts naar de boer om aardappelen te 
kopen. Er waren er ook die boter opkochten om ze verder te 
verkopen. Die maakten er echt hun beroep van om gemakkelijk geld 
te verdienen. De gemeente organiseerde in de moeilijkste perioden 
Winterhulp. De mensen konden er soep en aardappelen krijgen. Het 
leven tijdens de oorlog was een kwestie van zoeken naar werk om 
geld te verdienen en zoeken naar voedsel. 

We herkenden hem niet meer toen hij terugkeerde 
In ’43 werd ik opgeroepen om in Duitsland te werken. Ik werd 
tewerkgesteld in Kiel, bij de Krupp-fabrieken waar duikboten werden 
gemaakt. We moesten in de fabriek leren vijlen en zagen. In onze bak 
met materiaal zat een stuk staal met een scherpe pin, een soort 
naald, waarmee je in ijzer kon tekenen. Als een Duitser naar het toilet 
ging, trokken we zijn lade open en we spanden de naald erin. De 
Duitser kwam terug en hij kreeg zijn lade niet meer open. Dat was 
echte deugnieterij. Maar plots kregen we controle. Ze pikten er een 
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aantal uit die hiervoor verantwoordelijk werden gesteld en ik was er 
bij. Ik werd mijn dagloon afgepakt! Eén van ons vrienden was 
daarmee nog niet geleerd: Billiet, afkomstig van Ruiselede weigerde 
te werken. Ze zijn hem komen afhalen en ze hebben hem drie of vier 
weken in een strafkamp gestopt. We herkenden hem niet meer als hij 
terugkeerde. Vanaf dan werkte hij wel. 

Meest angst na 1943 
Na zeven maanden kreeg ik toelating om op verlof te gaan. Zoals vele 
anderen wilde ik niet meer terug. We werden voortdurend 
gebombardeerd, we kregen veel te weinig te eten en er was een 
ijzeren regime. Maar dat betekende wel dat ik onwettig in Izegem 
verbleef. Ik moest zoveel mogelijk helpen op het land, maar 
ondertussen moesten we voortdurend attent zijn op veldgendarmes 
of Gestapo’s. De werkweigeraars werden nog het meest verraden 
door Belgen. Belgen die mensen verklikten, waarom? Uit jaloezie of 
nijd? 

Ik heb eigenlijk maar één keer geweten dat iemand werd gevangen 
gezet, gelukkig was het niet voor lang. Het waren de zoon van de 
kasteelheer en de tuinman van het kasteel. De kasteelheer was weer 
op zijn kasteel komen wonen. Er was iemand aangesteld door de 
Duitsers om toezicht te houden op de jacht op het domein. Het was 
een moeilijke kerel. Op een bepaald moment was hij wild in het rond 
aan het schieten terwijl de hoger genoemde mannen daar aan het 
werk waren. Ze twistten daarover en de volgende dag werden beide 
mannen opgehaald. Ze hebben drie maanden vast gezeten. 

Veel controleurs waren menslievend 
We wisten dat de controleurs hun werk moesten doen. Ze deden hun 
werk zo goed mogelijk en wij probeerden ze zo goed mogelijk te 
bedriegen. Er waren een aantal controleurs die echt meededen met 
de Duitsers en heel streng waren. De meesten waren echter 
menslievend. Zij zagen niets of vonden niets. 
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We werden ook gewaarschuwd als er zou gecontroleerd worden. 
Eenmaal werden we verklikt. We slachtten namelijk af en toe in het 
geheim een dier op onze boerderij. En daardoor kregen we 
onverwacht ’s nachts controle. Ze bekeken alles. Ze vonden geen 
dieren, maar wel een kelder vol met lijnzaad - dat is zaad van vlas - 
dat ’s morgens zou opgehaald worden. Ze kwamen de volgende dag 
terug met drie controleurs. We kwamen net met karren volgeladen 
met aardappelen terug van ’t veld. We gingen mee om de gebouwen 
te bekijken. Ze kwamen aan de kelder, die ondertussen leeg was, 
want daar moesten de aardappelen opgeborgen worden. Een 
controleur vroeg wat er gisteren in de kelder lag. Mijn vader 
antwoordde: “niets, die kelder is leeg voor de aardappelen.” Ze 
waren ’s morgens vroeg het lijnzaad komen ophalen. Lijnzaad kon 
voor veel zaken gebruikt worden. Men perste er olie uit, men maakte 
er koeken mee of men gebruikte het als eten voor de koeien. 

Vandemoortele was een echte Belg 
Er waren natuurlijk handelaars of industriëlen die voor de bezetter 
werkten. Er waren er die verplicht waren en andere die er zelf voor 
kozen. Ze deden mee met de Duitsers en daardoor konden ze een 
handel opzetten. Waarom men het deed? Je kan het vergelijken met 
de drugshandel van vandaag. Men weet dat drugs levens kunnen 
verwoesten, maar men kan er veel geld mee verdienen. Daarom 
stapt men erin, maar dan geraak je er niet meer uit. 

Vandemoortele bijvoorbeeld werd verplicht van hogerhand. Hij was 
een echte Belg, maar stond onder dwang. Na de oorlog moest men 
rekenschap geven. Voor mij was het een verschil als het een 
verplichting was of niet. En of men de andere mensen met rust 
gelaten had. Vaak gebeurde de bestraffing of het aanduiden van 
‘zwarten’ uit jaloezie omdat mensen goed geld verdienden. Ook 
vrouwen die met Duitse soldaten gelopen hadden werden na de 
oorlog opgehaald. Veelal ging het om mensen die al van vóór de 
oorlog ruzie hadden met hun buren. Er zijn zo veel vensters van 
fabrieken en huizen kapot geslagen, meubels op straat gegooid. 
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Als de Engelsen toekwamen, keken we nog veel meer 
Izegem is ’s avonds bevrijd. De Engelsen hebben de Duitsers bij ons 
weggejaagd en wij hebben gefeest met de mensen van de 
Bosmolens. 

De Engelsen zijn dezelfde avond nog doorgegaan tot aan de 
Negenhoek en Borrens’ reke.  Daar stond een hooihopper. De 
Engelsen hadden beweging gezien en dachten dat iemand hen van 
daarin zat te begluren. Ze schoten erop en de hooihopper vloog in 
brand. Er zat gelukkig niemand in. Twee Duitsers werden 
neergeschoten: één die probeerde te vluchten en één die in een 
deuropening stond. 

Het was wel een heel evenement, die Engelsen die toekwamen. Ik 
herinner mij nog goed als de Belgen achteruit trokken en de Duitsers 
arriveerden, dat wij met grote ogen keken. Het Belgische leger 
beschikte alleen over voetvolk en paarden. Het Belgische leger had 
bij de boeren nog de paarden opgeëist. De Duitsers waren allemaal 
gemotoriseerd. Maar als de Engelsen toekwamen, keken we nog veel 
meer. Zij arriveerden met tanks! 

Het was een verlossing ! 
De bevrijding was precies een verlossing! We waren weer vrij. We 
konden weer zeggen: zondag gaan we op stap. In 1941 en ’42 gingen 
we nog eens naar een boerenbal. Of we kwamen samen op de kermis 
in Izegem. Dan heb ik een jaar in Duitsland gezeten en als ik terug 
was, was ik vluchteling. Dan kon ik nergens meer heen. Ik was 22 jaar 
en ik was nog nooit uitgegaan.  

Nu komen we nog altijd samen met wie gedwongen werd om in 
Duitsland te werken. We zijn nog met negen. 
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Oscar Grijspeert werd verplicht tewerkgesteld in Duitsland. Hij werkte 
in de Krupp-fabriek in Kiel. Daar werkte hij onder andere mee aan het 
bouwen van duikboten. Na zeven maanden tijd kreeg hij de kans om 

op verlof te gaan naar huis. Met een dergelijke verlofbrief keerde 
Oscar terug naar Izegem en keerde niet meer terug. De honger, het 
ijzeren regime in de fabriek en het gevaar voor bombardementen 
gaven daarvoor de doorslag. Thuis blijven was echter ook riskant. 

Officieel mochten de opgeëisten immers niet in Izegem zijn. Het gezin 
kreeg ook geen rantsoeneringszegels voor hen. Tot aan de bevrijding 
leefden deze werkweigeraars daarom ondergedoken met alle risico’s 

daar aan verbonden – verzameling Oscar Grijspeert 
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Noël Vangheluwe (° 1927): “De 
Duitsers bleken correcter dan 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze 
probeerden het vertrouwen te 
winnen van de bevolking. Iedereen 
was daar verwonderd over.” 

 

(Foto: Frank Meurisse) 
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We hoorden dat de oorlog begonnen was door het nieuws op 
de radio en door de sirene die ’s morgens loeide. Op het 
moment dat de Duitsers Izegem binnen kwamen, zaten we in 
de kelder. We woonden op de Grote Markt in café De Sterre en 

zaten met enkele buren verscholen in het huis van de 
politiecommissaris. We zagen Duitse troepen de markt op marcheren 
vanuit de keldervensters. Het was indrukwekkend om die troepen 
ordelijk en gedisciplineerd de markt te zien vullen. Onmiddellijk 
riepen ze alle strijdbare mannen naar de Grote Markt. Mijn vader 
moest ook gaan. Men vertelde dat er een Duitse soldaat was 
neergeschoten aan de Abele. Op iedere hoek van de markt stonden 
Duitsers met een mitrailleur. We dachten dat ze alle mannen zouden 
neerschieten. Gelukkig zijn ze allemaal terug naar huis mogen gaan. 

Onzekerheid 
De Duitsers bleken correcter dan tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze 
probeerden het vertrouwen te winnen van de bevolking. Iedereen 
was daar verwonderd over. De contacten verliepen heel correct. 
Maar, je blijft hen wel als de vijand, de bezetter zien. Iedereen had 
ook schrik en stelde zich vragen over wat er verder zou gebeuren. In 
ieder geval wilden die Duitse soldaten ook maar één ding: zo snel 
mogelijk terug keren naar vrouw en kinderen. Het leven was 
zwaarder omdat er zoveel onzekerheid was. Er waren veel gezinnen 
gescheiden. Er waren vluchtelingen of mannen die vrijwillig of 
verplicht in Duitsland werkten. 

Mijn vader verloor zijn werk door de oorlog 
Mijn vader werkte in de borstelfabriek Vandekerckhove in de 
Kruisstraat. Door de oorlogsomstandigheden raakte hij in 1942 zijn 
werk kwijt. Hij zat zonder inkomsten en besloot toen om in Duitsland 
te gaan werken. Dat betaalde goed en zo zou hij zijn gezin, 
echtgenote en twee zonen, kunnen onderhouden. Al vóór de oorlog 
was hij lid van het Verdinaso dat opgericht was en onder leiding 
stond van Joris Van Severen. Ik was sinds 1937 lid van de 
jongerenvleugel, Jongdinaso. Deze beweging wilde een vereniging 

“
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van België, Nederland en Luxemburg om een ‘Dietsche staat’ op te 
richten. Dat was misschien een beetje grootheidswaanzin, maar kom. 
Wij wilden vooral meer orde in de maatschappij en waren tegen het 
communisme. Gaan werken in Duitsland - op een moment in de 
oorlog dat de meesten ervan overtuigd waren dat de Duitsers hier 
zouden blijven - leverde in onze ogen alleen maar voordelen op. 

Brieven waren het enige contact 
Mijn vader is één keer terug in Izegem geweest gedurende de twee 
jaar dat hij in Duitsland werkte. Ons enig contact met hem waren de 
brieven en het geld dat hij nu en dan eens opstuurde. Toen mijn 
broer 17 à 18 jaar was, trok hij mee met mijn vader. Het moet dan 
1943 geweest zijn. Hij werkte daar waarschijnlijk in een bouwbedrijf 
en kreeg op een bepaalde dag de schop van een graafmachine tegen 
zijn hoofd. Hij had er toen genoeg van en is teruggekeerd. Samen met 
enkele andere Izegemnaren is hij dan bij de Vlaamse Wacht gegaan. 
Deze organisatie had haar standplaats in Brugge. Haar opdracht was 
om bij te dragen aan de handhaving van de orde. Naar het einde van 
de oorlog toe is de organisatie ingelijfd bij het Duits leger. Zo is hij in 
’44 mee teruggetrokken naar Duitsland. 

Een collaborateur die mensen verraadt, is een 
lafaard 
Met echte collaboratie ben ik nooit akkoord geweest. Als er sprake is 
van Gestapo die mensen verklikte, dan is dat niet goed te keuren. Een 
collaborateur die mensen heeft verraden, dat is een lafaard, die moet 
gestraft worden. En er waren er die dit deden, waardoor al wie enige 
sympathie toonde voor de bezetter of zijn ideeën, over dezelfde kam 
werd geschoren. Er zijn ook veel jongens naar het oostfront 
vertrokken, niet zozeer om de Duitsers te helpen, zij werden 
opgeroepen om tegen de communisten en de goddelozen te gaan 
vechten. Dit gebeurde ook in de colleges, door bepaalde personen. 
Velen zijn vertrokken, maar achteraf liet men hen aan hun lot over.  
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Ik denk niet dat het gemeentebestuur een grote rol speelde tijdens 
de bezetting. Ze konden niet veel doen. De burgemeester, Paul 
Depoorter, deed zijn job, voor zover ik weet, vrij correct. Was hij een 
collaborateur? Ik veronderstel van wel. Je kan niet verplicht worden 
om burgemeester te zijn. Er zijn fabrieksbazen die weigerden voor 
“den Duits” te werken, maar daardoor kwamen zoveel mensen op 
straat te staan. Wat moesten die doen als ze wilden verder leven?  
Voor hen was het een oplossing om als vrijwilliger in Duitsland geld te 
gaan verdienen. Heel Izegem leverde sigaretten aan de Duitsers. Men 
maakte ze van rabarberbladen die langs het kanaal groeien. Zij deden 
dit ook om wat bij te verdienen. Voor mij is het belangrijk dat men 
een eigen mening kan hebben en dat die gerespecteerd wordt. 
Jammer genoeg werd de bevolking opgedeeld in “zwarten” en 
“witten”. Eenmaal je die stempel had, geraakte je er niet meer van 
af. 

Men sleurde alles naar buiten 
Voor mij was de bevrijding het ergste. Wij hadden horen zeggen dat 
er werd geplunderd. Op een bepaald moment stonden de 
plunderaars aan ons café. We konden niets doen. We hadden geen 
wapens om hen af te schrikken. Achteraf heb ik gehoord dat er 
iemand met een slagersbijl in de voordeur is gaan staan en de 
plunderaars zo heeft kunnen afschrikken. Daar zijn ze niet binnen 
geweest. Wij hebben moeten aanvaarden en toekijken hoe men alles 
naar buiten sleurde. Ik herinner me nog mijn gouden medaille die ik 
op de lagere school had verdiend omdat ik als eerste was geëindigd. 
Iets waar ik heel fier op was. Ik heb ze nooit meer terug gezien. De 
politie deed niets om ons te helpen. De commissaris en de 
burgemeester waren gevlucht. Er was geen leiding meer en men 
voelde zich misschien ook niet opgewassen tegen die chaotische 
bende. Mijn moeder en ik zijn gevlucht naar Gullegem. We woonden 
er even bij een nicht van mijn moeder. Daarna zijn we ingetrokken bij 
familie in de Roeselaarsestraat. 
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“Geen politiek op school” 
Een maand na de bevrijding kwam mijn vader terug thuis. Hij ging 
naar de Grote Markt en hoorde daar tot zijn schrik wat er gebeurd 
was. Men vertelde hem waar wij waren. Wat later werd hij opgepakt. 
Ze hebben hem met stokken geslagen. Hij werd gevangen gezet in de 
‘Viking’, een wijk in Kortrijk waar men iedereen opsloot die 
beschuldigd was van collaboratie. Uiteindelijk is hij vrijgesproken. Hij 
had niemand iets misdaan.  

Ik ben opnieuw naar het college gegaan. Ik heb er mijn studies 
kunnen afmaken zonder problemen. Dat heb ik waarschijnlijk te 
danken aan een leraar daar die heel duidelijk stelde dat de oorlog 
voorbij was: “Geen politiek op school!” 
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Noël Vangheluwe op de Izegemse Grote Markt (1938-1939) voor het 

huis van politiecommissaris Mestdagh (noordzijde van de Grote 
Markt). Het gezin Vangheluwe en enkele buren schuilden er toen de 

Duitse soldaten de markt op marcheerden in 1940. Vanuit de 
keldervensters (tussen beide deuren te zien) konden ze de 

gebeurtenissen op de Grote Markt volgen – verzameling Noël 
Vangheluwe 
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Noël Vangheluwe op de Izegemse  

Grote Markt – verzameling Noël Vangheluwe 
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Vernieling van de inboedel van café De Sterre (uitgebaat door 
Vangheluwe) op de Grote Markt op 3 september 1944 in de late 

voormiddag – verzameling Robrecht Vanhaezebrouck 
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Onlusten op de Dam in Emelgem bij de bevrijding – verzameling Bart 

Blomme 
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Plundering van een woning op de Grote Markt tijdens de bevrijding – 
verzameling Bart Blomme 
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Rogier Verstraete (° 1928): “Door de 
radio wisten we dat Duitsland de 
oorlog had verklaard.” 

 

(Foto: Frank Meurisse) 
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Het nieuws dat Duitsland België de oorlog had verklaard, 
verspreidde zich heel snel. Alle mensen uit de buurt kwamen 
samen en vroegen zich angstig af wat er zou gebeuren. Ik was 
nog te jong om dat te vatten, wij waren gewoon blij dat er geen 

school meer was. Lang zou de onwetendheid echter niet duren. Ik 
kon een gevecht aanschouwen tussen een Duits jachtvliegtuig met 
het wit-zwarte kruis op de romp, achternagezeten door Belgische 
jagers met de ronde driekleur. De mitrailleurs raasden onophoudelijk 
uit alle drie de vliegtuigen. Dat ging razendsnel, in een oogwenk 
waren ze voorbij en weg. Drie dagen later kende Kachtem zijn eerste 
en enige oorlogsslachtoffer: Gabriël Vandeputte viel in een Limburgs 
grensdorp. Hij was 27 jaar en werd later bijgezet op het kerkhof. 

Het was pas na de capitulatie van België dat we effectief in contact 
kwamen met Duitse soldaten. Ze werden hier voor twee weken 
ingekwartierd. Er stond achter ons huis een auto met een mitrailleur 
op. Wij stonden daarop, waren nieuwsgierig. We hebben in Kachtem 
een honderdtal soldaten gehad, ze zijn hier een twaalftal weken 
gebleven. Ze waren verspreid over heel de gemeente en ze leefden 
met ons mee. We wisten waar ze verbleven: de hoge koppen zaten 
bij de rijke burgers in Kachtem, de soldaten bij mensen die een bed te 
veel hadden. We leerden ze ook kennen: bij mijn tante zaten Otto en 
Hans. Otto ging iedere avond uit in de cafés, Hans daarentegen kwam 
’s avonds bij ons zitten en vertelde dan over zijn thuis, in Duitsland. 
Op een ochtend moesten ze allemaal verzamelen, dat gebeurde in de 
Kachtemsestraat, ze vertrokken naar Rusland.  

“Er was een tekort aan alles, niet het eerste 
oorlogsjaar, dan hebben we niets gevoeld, maar na 
het eerste jaar…” 
Koffie bijvoorbeeld, er was geen koffie meer en wat er nog was, werd 
zeer duur verkocht. Mijn moeder handelde vóór de oorlog een beetje 
in koffie. Dat zorgde ervoor dat we bij het uitbreken van de oorlog 
nog vijftig kilo hadden staan. Ze heeft die koffie kunnen verkopen aan 
16.000 Belgische frank (nu 400 euro) per kilo aan mensen die heel 

“
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kapitaalkrachtig waren.  Zeep bijvoorbeeld was er ook bijna niet 
meer. Tabak. Vlees. Rogge en tarwe. En mensen zoeken oplossingen, 
zijn creatief. Koffie werd vervangen door gebrande gerst en nog iets 
anders, ze noemden dat malta, surrogaatkoffie en cichoreibonen.  

Eten was er, omdat wij een plattelandsgemeente zijn, genoeg. Mijn 
vader heeft twee jaar zijn werk opgegeven en is bij een landbouwer 
gaan werken die hij goed kende. We kregen graan, hadden melk. We 
hielden tijdens de oorlog ook twee varkens, eentje om te verkopen 
en eentje voor eigen gebruik. Er was ook Winterhulp, georganiseerd 
door het gemeentebestuur. Iedere maand kregen wij daardoor een 
reep chocolade. Dat was zo hard, je kon daar niet in bijten, niets 
waard. Het is daardoor dat ik jaren aan een stuk geen chocolade 
meer gegeten heb. In de stad daarentegen waren er meer tekorten, 
hadden ze honger en moest er gesmokkeld worden. 

Er werd nooit meer gesmokkeld dan tijdens de oorlogsjaren, vooral in 
tabak, iedere man rookte toen. Men zou liever een boterham minder 
eten dan zijn pijp of sigaret te laten. De smokkelaars waren meestal 
jonge werkloze kerels die plots het grote geld verdienden en voor 
niets bang waren. In Kachtem waren de zonen van Hector Mesure en 
Robert Pinne daarvoor bekend. Pinne reed op zekere dag met zijn 
vrachtwagen door Gent. Op een kruispunt werd hij verplicht te 
stoppen door een tweetal controleurs. Echter, in plaats van te 
stoppen gaf hij plankgas. Eén van die controleurs kon nog net op de 
vrachtwagen springen. Pinne vertraagde niet en reed met een helse 
vaart door Gent, terwijl hij ondertussen met een Engelse sleutel op 
de vingers van de controleur sloeg. Uiteindelijk heeft de controleur 
moeten lossen en kon Pinne ontsnappen. Maar, ze zijn hem dan later 
wel komen zoeken hier in Kachtem. Hij was niet thuis, hij sliep niet 
thuis, hij zat verborgen op een schuiladres. Enkele maanden na die 
gebeurtenis in Gent waren ze op weg met tabak naar Westerlo. Daar 
stootten ze op een Duitse patrouille van de Wehrmacht, die hen het 
bevel gaf te stoppen. Maar, weer ging Pinne er met volle snelheid 
vandoor. De Duitsers openden onmiddellijk het vuur. Hij werd 



109 
 

dodelijk getroffen, zijn compagnon Mesure kreeg een kogel in de 
buik. Mesure kon nog uit de wagen springen en ontsnappen. Burgers 
vonden hem verstopt in een schoollokaal en hij werd in het geheim 
terug naar Kachtem gebracht.  

“Wie dat niet heeft meegemaakt, kan een bezetting 
niet begrijpen” 
Wat mij het meest bij blijft, is het niet meer vrij zijn. Wie een radio 
had mocht niet luisteren naar de Engelse post, de BBC. Dat was de 
vijand. Je kon daarvoor opgepakt worden. Je was niet meer vrij om te 
gaan waar je wilde. Je kon bijvoorbeeld niet naar zee gaan omdat de 
Duitsers bang waren dat de Engelsen daar zouden landen. Je kon niet 
naar Diksmuide, want dat was frontgebied en daar had je speciale 
papieren voor nodig. De dagbladreporters konden niet meer 
schrijven wat ze wilden, het werd allemaal gecensureerd door de 
Duitsers. Je was niet meer de baas. De gouverneur, de 
burgemeester… allen werden ze gecontroleerd door de Duitsers, 
werden ze verplicht om de richtlijnen van de Duitsers te volgen. Er 
waren geen verkiezingen meer. Je was je vrijheid ontnomen. 

En de angst. De angst voor overvliegende bommenwerpers, van die 
zware vliegtuigen met vier motoren. Je lag ’s nachts te daveren in je 
bed. Op een zekere zaterdagavond - rond een uur of vijf - stonden we 
hier buiten naar de vliegtuigen te kijken. Een zware bommenwerper 
passeerde en die begon te roken. Hij was defect en we zagen de 
rookwolken uit de staart van het vliegtuig komen. Het begon 
hierboven te cirkelen en er sprongen parachutisten uit. Allen zijn ze 
eruit gesprongen. Het vliegtuig zelf is uiteindelijk gevallen in Ardooie, 
niet zo ver van hier, aan café De Sterre. Achter één van de hoeves zijn 
er twee parachutisten gevallen in de weide. Wij daar naar toe, gaan 
kijken. De mensen stonden daar doodsbang, ze wisten niet wat er 
ging gebeuren. In luttele tijd stonden ook de Duitsers daar, met 
geweren. Ze namen ze gevangen. Er zijn er ook die meegenomen 
geweest werden door de Zwarte Brigade. Eén is er kunnen 
ontsnappen, hij was gevallen in de Mandelmeersen aan de brug in 
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Kachtem. Mensen hebben die parachutist verborgen en hem ’s 
nachts naar een winkel gebracht in de Marktstraat in Izegem. De 
Regenboog was dat, zij waren bij het verzet, bij de Witte Brigade. 
Daar is die soldaat dan een tijdje gebleven. Daarna is hij weggebracht 
naar Wevelgem, naar een onderduikadres en is daar gebleven tot aan 
de bevrijding. 

De angst voor andere mensen ook. In ’44 werkte ik bij een 
meubelmaker. We zaten op een hoeve te werken hier in Kachtem. 
We moesten kasten plaatsen. Op een zeker ogenblik kwamen er twee 
mannen binnen met een hoed en leren jassen, Gestapo’s, maar het 
waren Vlamingen. Ze kwamen kijken of die boer geen 
werkweigeraars had op zijn hof. Je moet eens denken hoe dat was… 
eigen volk, Vlamingen die andere Vlamingen kwamen opeisen om 
naar Duitsland te gaan werken.  

Op een keer was er hier een razzia en er was een jonge student uit de 
Sint-Jansstraat mee met de controleurs om alles op te schrijven. De 
boeren herkenden hem en ze waren natuurlijk woedend op die 
jongen. Die nacht hebben ze al de vensters van zijn ouderlijk huis 
ingegooid. Heel Kachtem lachte. Na de oorlog is hij dan uit Kachtem 
verdwenen. 

“Niemals, nimmer biss de laatste kogel” 
De bevrijding zal ik nooit vergeten. Duizenden Duitsers kwamen van 
Normandië en passeerden hier met wagens, met karren, met fietsen. 
Twee dagen voor de bevrijding ging ik om melk bij de landbouwer 
waar mijn vader werkte. Er zaten op die hoeve zes of zeven Duitse 
officieren rond de Leuvense stoof. Er was een veranda en een jonge 
kerel zat daar zijn revolver te kuisen met olie. Natuurlijk was ik daarin 
geïnteresseerd, ik had dat nog nooit gezien. Ik kreeg de melk en 
kwam weer thuis. Maar, nog geen vijf minuten later, stond die jonge 
Duitser bij ons binnen. Hij was mij gevolgd met zijn fiets. Hij riep om 
andere kleren en sokken. Mijn moeder vroeg of hij een beetje pap 
wilde eten om hem te bedaren. Onmiddellijk zette hij zich bij. Mijn 
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vader zei: “Moest ik het zijn, ik zou mij overgeven aan de Engelsen”. 
Hij sprong recht en zei: “Niemals, nimmer biss de laatste kogel”. Mijn 
vader veranderde onmiddellijk van onderwerp, hij werd zo kwaad. 
Overgeven? Nooit ! 

Als de Duitsers gepasseerd waren, kwamen er zes trucks met Engelse 
soldaten Kachtem binnengereden. Dat waren de eerste Engelsen in 
Kachtem. Gejuich van iedereen. Mijn moeder had nog wat koffie over 
en heeft toen echte koffie gemaakt voor de Engelse soldaten. We 
gaven ook bier en we kregen geparfumeerde sigaretten. Ze hebben 
dan bij ons geslapen, op veldbedjes in de keuken. Ze toonden ons 
ook een kaart van België: “Kijk, Oostende bevrijd”. Daarna zijn ze 
verder getrokken. Wij waren terug vrij, we konden weer naar de 
radio luisteren, je hoorde geen leuzen meer van Duitse 
overwinningen, je kon weer alles krijgen in de winkels… 
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Feestvreugde in Izegem bij de bevrijding. Izegemnaars verzamelen 
voor het stadhuis – verzameling Bart Blomme 
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Robert Smet (° 1933): “Het was echt 
voorzichtig leven, dat was de 
ervaring en zo werden we 
opgevoed.” 

In 1940 zijn de Duitsers België binnengevallen. Mijn vader was 
rijkswachter en wij woonden in de kazerne in Ieper. Ik moest 
mijn eerste communie doen, maar net die dag werd iedereen 
opgeroepen om dienst te doen. Het feest kon niet doorgaan. Ik 

heb die dag wel voor de eerste keer op mijn vaders paard mogen 
zitten tot aan de uitgangspoort, mijn vader stapte er naast. Het was 
een heel mooi paard, een zwart met witte neus. Al die paarden die in 
kolonne vertrokken, dat was nogal een zicht. 

Wij werden al direct opgevoed dat we moesten oppassen, dat we 
moesten rekening houden met de normen en dat we regels moesten 
volgen. We luisteren bijvoorbeeld wel naar de nieuwsberichten op de 
radio. De regering was gevlucht en de nieuwsberichten kwamen van 
Engeland naar hier. Iedere dag op hetzelfde uur, dat werd enorm 
gestoord, fantastisch, ik zie mijn vader nog staan met zijn oor tegen 
de radio geduwd om er toch maar zoveel als mogelijk van te 
begrijpen. Ik moest tijdens die radio-uitzendingen altijd buiten gaan 
spelen en ik verwittigde als er iemand kwam. Dat is gebeurd, en 
onmiddellijk radio uit en naar het bureau, begrijp je? Het was echt 
voorzichtig leven, dat was de ervaring en zo werden wij opgevoed.  

De eerste keer dat ik Duitse soldaten zag, maakte dat een grote 
indruk: echte vreemdelingen en stoer doen. Ze bezetten dan ook een 
deel van de kazerne in Ieper. Ze hebben dan heel wat materiaal 
(muziekinstrumenten, fietsen die ze langs de weg vonden, auto’s…) 
binnengebracht op de binnenkoer. Op een keer werd iedereen 
verplicht koper in te leveren, of dat nu een kandelaar, een beeldje of 
een belletje was, dat maakte niets uit, als het maar koper was. Dat 

“
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wilde natuurlijk ook zeggen dat muziekinstrumenten moesten 
ingeleverd worden. Ik had eentje gevonden in die hoop. Ja, kind zijn, 
en daar zitten in zoeken. Het was een trombone, een 
blaasinstrument in koper. Ik heb het moeten wegdoen. Ik heb het 
daar weer op die hoop gegooid. Een andere regel was dat er geen 
licht mocht buiten het huis komen. Alles moest geblindeerd worden. 
We moesten dan de toer van het huis doen om te kijken of alles wel 
goed toe was. 

De Duitsers hadden ook een soort politie georganiseerd, spionnen, 
de Gestapo, die iedereen in de gaten hielden. Als zij zeiden ‘halt’, 
mocht je niet weglopen. Het was aandachtig en braaf te zijn. Op een 
keer was ik op weg naar de kerk in Moorslede. Ik kwam aan de hoek 
van de straat en daar was net een Duitser die af kwam met heel hoge 
stiebels. Angst… Ik ben heel hard weggelopen. 

“Zwijgen… aan niemand zeggen… natuurlijk…” 
In 1941 werd mijn vader bevorderd en verhuisden wij naar 
Moorslede. De woningen waren blokken van twee huizen. Wij 
woonden in het blok waar onder andere ook de burelen van de 
rijkswacht waren. We hadden een grote tuin en konden dus kippen, 
konijnen en allerlei groenten kweken. Dat was een groot voordeel als 
supplement bij de rantsoeneringsbonnetjes. Wat een verschil met 
Ieper waar er niets meer was. 

Ik ging iedere dag te voet naar de school in Passendale.  Meester 
Platteeuw in het zevende studiejaar kan ik niet vergeten. Heimelijk 
werd er verteld dat hij in de Witte Brigade was. Op een keer verliet 
meester Platteeuw de klas op het moment dat we net een werkje 
gekregen hadden en er kwam een andere leerkracht wat surveilleren. 
Later hoorden we dan dat er een Amerikaans vliegtuig was 
neergestort. Eén van de bemanningsleden werd opgevangen door 
meester Platteeuw. Hij was echter gekwetst en moest naar het 
ziekenhuis in Ieper. Mijn vader heeft toen geholpen door een extra 
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rijkswachtersuniform mee te brengen en samen met hem naar Ieper 
te fietsen. 

Mijn vader heeft altijd geprobeerd om zoveel mogelijk mensen te 
helpen. In de oorlogsjaren werden de jonge mannen verplicht om in 
Duitsland te gaan werken. Velen weigerden dit te doen en werden 
hierdoor voortvluchtig. Ze verstopten zich  op diverse boerderijen. De 
Gestapo was hiervan op de hoogte en voerde dan ook verschillende 
razzia’s uit op zoek naar hen. Ze vertrokken hiervoor altijd vanuit de 
kazerne in Ieper en mijn vader werd daarvan op de hoogte gesteld. 
Op dat moment werd ik rondgestuurd om melk te halen bij de één of 
andere boer. Op die manier werden zij van de komst van de Gestapo 
op de hoogte gesteld. Een andere keer dat hij heeft kunnen 
afwenden dat mensen werden opgepakt, was toen er stro dat 
klaarlag aan het station om vervoerd te worden naar het Oostfront, 
in brand werd gestoken. Dat stro werd bewaakt door burgers die 
daar in de buurt woonden. Mijn pa was dan commandant van de 
rijkswacht en de Feldgendarmerie kwam dus bij hem om vragen te 
stellen. Hij heeft toen gezegd dat die mannen dat niet gedaan 
hadden, dat het gebrand had door een stuk dat van een vliegtuig was 
gevallen. Na bevestiging van de piloot was iedereen weer veilig. 

“Ik wilde dat zien, dat was een heel tankbataljon, een 
fameus bataljon van de Polen” 
En dan, eindelijk de bevrijding. Dat was een feest. We zijn bevrijd 
door de Polen, het Pools tankbataljon. Ze kwamen van Ieper, 
Zonnebeke, Passendale en Moorslede zelf. De Duitsers waren dan al 
weg. Een tankbataljon en dat stond daar vol met volk, en gejuich! Ze 
deelden sigaretten uit. En, zelfs na de oorlog werd die Poolse 
generaal nog uitgenodigd naar Passendale, hij werd zelfs ereburger. 

 

(n.v.d.r.: dit verhaal werd opgenomen in deze publicatie, hoewel het 
niet handelt om een Izegems verhaal, omwille van de unieke 
invalshoek.)  
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Nadat de brug tussen de Brugstraat en de Emelgemse Dam door de 
laatste Duitsers werd opgeblazen, werd op de intact gebleven pijlers 

en funderingen van die brug een noodbrug aangelegd zodat de 
geallieerden ’s namiddags verder konden oprukken in de richting van 

Ardooie – archief heemkundige kring Ten Mandere 
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Noodbrug aan de Emelgemse Dam – archief heemkundige kring  
Ten Mandere 
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Geallieerden in Izegem – verzameling Romain D’Hondt 
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Geallieerden in Izegem – verzameling Romain D’Hondt 
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Gesneuvelde soldaten 

Brabant Daniël 
Braem Gustaaf 
Coolen Octaf 
Couckhuyt Jules 
Gillèes de Pélichy Baron André 
Normon Florent 
Vanasche Roger 
Vens André 
Vierstraete Gerard 
Vuylsteke Roger 
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Burgerlijke oorlogsslachtoffers 

Cauwelier André 
Declerck André 
De Jager Herman 
Deldaele Charles 
Deldaele Jacques 
Deldaele Maria 
Demuynck Henri 
Devos Petrus 
D’Hondt Angèle 
D’Hont Urbain 
Ketels Augustus 
Lambert Antoinette 
Laridon Maurice 
Parmentier Magdalena 
Sabbe Remi 
Vanfleteren Maria 
Vanneste Petrus 
Verlinde Marguerite 
Vroman Mariette 
 
Weggevoerde arbeiders 

Ameye Jules 
Bourgeois Roger 
Capelle Joseph 
Devyver François 
Elisabeth Achiel 
Geirlandt August 
Hellebuyck Raymond 
Linseele Maurice 
Priem Camiel 
Rigole Julianus 
Vanhaverbeke André 
Vanneste Auguste 
Verhaeghe Georges 
Vermaut Cyriel 
Vermeulen Gaston 
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Politieke gevangenen 

Beernaert Eugène 
Bruggeman Cyrille 
Debackere Joseph 
Deleu Julien 
Deschrijvere Etienne 
Deschrijvere Roger 
Desmet Hilaire 
Everaert Thomas 
Gillès de Pélichy Baron José 
Maertens Marcel 
Normon Joseph 
Nyffels Gustave 
Oosterlynck Oscar 
Segers Cyrille 
Tack André 
Vandecapelle Alfons 
Vanhee Achiel 
Vyncke André 
Windels Hippolyte 
Verleden Michel 
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