
1Gerardimontium

Gerardimontium
Inhoud
Woord vooraf                                                                                                        2

1. Aan de vooravond van de bezetting                                            3
 
2. De bezettingsjaren                                                                  6

2.1. Het dagelijks leven
  2.1.1. Rantsoenering
	 	 2.1.2.	Sfeerflitsen
 2.2. De Duitsers in Geraardsbergen
 2.3. Het Geraardsbergse stadsbestuur
 2.4. Een deelgemeente tijdens de oorlog: Viane
 2.5. Luchtaanvallen
 2.6. Werken in Duitsland
 2.7. Jodenvervolging
 2.8. Collaboratie en verraad 
  2.8.1. Vlaams Nationaal Verbond (VNV) en DeVlag
  2.8.2. Dietsche Meisjesscharen (DMS)
  2.8.3. Winterhulp
  2.8.4. De Oostfronters
  2.8.5. De zaak Lionel De Vlaminck
  2.8.6. Het geval Lorrez
 2.9. Verzet en patriottisme 
  2.9.1. Onafhankelijkheidsfront (OF/FI)
  2.9.2. Geheim Leger (GL/AS)
  2.9.3. Vluchtroutes
  2.9.4. Diversen

3. De Bevrijding en wat erop volgde                                        49
 3.1. Geraardsbergen bevrijd 

3.2. Straatterreur
3.3. Repressie

  3.3.1. Schuldig bevonden of gestraft
  3.3.2. Niet gestraft maar slachtoffer 

3.4. Het “verzet” na 3 september 1944

4. Nabeschouwingen                                                                58

5. Geraadpleegde bronnen                                                      60                 
                                          



2 Gerardimontium

Beste medelid van de Kring 
Gerardimontium,

Op 3 september 1944, precies zestig 
jaar geleden, werd Geraardsbergen 
bevrijd van de Duitse overheersing.
Tien jaar geleden, naar aanleiding 
van de vijftigste verjaring, werd en 
vandaag wordt ruime weerklank 
gegeven aan de Bevrijding en dus 
ook aan de Tweede Wereldoorlog. 
Voor de enen werd (wordt) deze 
herdenking op overdadige wijze 
in de publiciteit gebracht, voor 
de anderen kan er nooit genoeg 
aandacht worden aan besteed. 
Volgens sommigen zijn bepaalde 
aspecten te zwaar benadrukt terwijl 
andere dan weer niet voldoende 
aan bod zouden zijn gekomen, 
volgens nog anderen wordt teveel 
aan politieke recuperatie gedaan. En 
zo zou men door kunnen gaan met 
allerhande beschouwingen of zelfs 
gevoelsmatige ontboezemingen. 
Persoonlijk ben ik van mening 
dat een dramatische en historische 
gebeurtenis zoals WO.II en al wat 
er mee te maken had niet in de 
vergeethoek mag belanden.

Geboren in 1933, heb ik als kind, als 
“onschuldig” of niet geëngageerd 
waarnemer de ongeluksjaren 
meegemaakt. Na de oorlog voelde 
ik me, via samenloop van diverse 
omstandigheden, niet vervreemd 

noch in collaboratiemilieus noch 
in verzetmiddens. Meer dan 
iemand die als volwassen mens 
de oorlog heeft beleefd en dus op 
zijn minst mentaal geëngageerd 
was en in tegenstelling tot een 
naoorlogse buitenstaander die zo 
goed als altijd, zelfs onbewust, 
vertrekt vanuit vooringenomen of 
clichématige startblokken, brengen 
deze drie factoren mij in een 
comfortabele positie. Eén en ander 
maakt het me inderdaad makkelijker 
het tijdsbeeld correct voor de geest 
te roepen, de betrouwbaarheid 
van lokale publicaties uit of 
over die periode met kennis van 
zaken in te schatten, de mate van 
geloofwaardigheid van mondelinge 
bronnen als het ware intuïtief aan 
te voelen en mythes moeiteloos van 
de werkelijkheid te onderkennen.

Waarom ik het in dit werk heb over 
“ongeluksjaren” en niet gewoon 
over “oorlogsjaren” heeft zo zijn 
reden. De Tweede Wereldoorlog 
beperkte zich niet tot de ellende 
veroorzaakt door het klassieke 
oorlogsgeweld maar bracht ook 
onnoemelijk veel leed dat met de 
eigenlijke oorlogsvoering niets te 
maken had. Eén voorbeeld naast 
andere? De Jodenvervolging. 
Wereldoorlog II eindigde op 8 mei 
1945 maar de gevolgen ervan op het 
menselijke vlak stopten niet meteen 
op die datum; ze sleepten nog jaren 
voort en zijn tot en met vandaag 
nog levendig.

De waarachtigheid van de 
lokale geschiedschrijving van de 
periode 1940-1945 komt soms 
in het gedrang als gevolg van de 
emotiegeladen invalshoek waarmee 
de materie wordt benaderd. 
Diegenen die zich langs de kant van 
de overwinnaars bevinden zijn soms 
geneigd hun prestaties extra op te 
poetsen, terwijl diegenen die tot het 
kamp der overwonnenen behoren 
soms louter idealistische motieven 

doen gelden voor hun gedragslijn 
doch zedig zwijgen over mogelijke 
opportunistische drijfveren. Wat 
er ook van zij, wie tot de groep der 
overwonnenen behoort vertrekt 
vanzelfsprekend nooit vanuit een 
comfortabele positie: vae victis! 
(wee de overwonnenen!) wist reeds 
zowat tweeduizend jaar geleden de 
Romeinse geschiedschrijver Titus 
Livius (59 v.C.-17 n.C.) te zeggen. 
Eén en ander heeft tot gevolg dat 
vooral mondelinge bronnen soms 
een verhaal kunnen ophangen 
waarvan de authenticiteit en de 
geloofwaardigheid best even door 
een kritische bril worden bekeken. 
Eenzelfde kritische ingesteldheid 
is ook aangewezen voor sommige 
publicaties en documenten uit of 
over de periode 1940-45.
Wat mij betreft, ik heb me tot 
doel gesteld de materie neutraal, 
waarheidsgetrouw en koel-zakelijk 
te behandelen. Ik heb er daarom 
nauwlettend op toegezien elke 
zweem van persoonlijke emotie 
uit mijn verhaal te bannen, me 
overigens rekenschap gevend van 
het feit dat, ook in beroerde tijden, 
de engelen respectievelijk duivels 
niet steeds daar te vinden zijn 
waar men ze op het eerste gezicht 
denkt aan te treffen. Overigens 
verstrekten sommige mensen 
informatie over zichzelf of over 
familieleden maar wensten dit 
discreet te houden. Vanzelfsprekend 
wordt deze wens gerespecteerd.

Deze “bijdrage tot de 
geschiedenis van het 
Geraardsbergse in de Tweede 
Wereldoorlog” moet worden 
gezien als een voorsmaakje voor 
een uitgebreider werk, zowel in 
de diepte als in de breedte (met 
de deelgemeenten incluis), dat 
ik mettertijd hoop te kunnen 
publiceren.

Geraardsbergen, 3 september 2004
MARC VAN TRIMPONT

Woord vooraf
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Terugblikken op Geraardsbergen 
tijdens de ongeluksjaren 1940-1945

Een bijdrage tot de geschiedenis van het Geraardsbergse
 in de Tweede Wereldoorlog

Oorlogen zijn zo oud als de mensheid 
zelf. Het zijn steeds weer troebele 
tijden. Tijden van leed en willekeur, 
van afrekeningen en vergelding. Zo 
is het steeds geweest. De Tweede 
Wereldoorlog maakt er geen 
uitzondering op…

1. Aan de vooravond van 
de bezetting

Diegenen onder ons die de 
meidagen van 1940 hebben 
meegemaakt, herinneren 
zich hoe het verlopen is. Al 
onmiddellijk na het uitbreken van 
de vijandelijkheden werden de 
mensen hier geconfronteerd met 
het oorlogsgeweld. Op de ochtend 
van de 10de mei vielen inderdaad 
bommen, onder meer achter de 
Oudenberg, richting Moerbeke.
Op 10 mei 1940, de dag waarop 
de oorlog uitbrak werden alle 
mannen van 17 tot 35 jaar 
opgeroepen om deel uit te maken 
van een reserveleger. Onder hen 
Elie de Mol uit Grimminge die 
toen 17 was. Het afscheid viel 
zwaar en hij beschreef de sfeer 
in een soort dagboek: “Moeders 
weenden, vaders liepen bezorgd 
over en weer, jongelingen die bij de 
ongelukkigen waren wisten niet wat 
aan te vangen. (…) Bij ons thuis 
waren we met twee, mijn oudere broer 
en ik. ’s Morgens om 6 uur waren we 
uit de veeren want om 8.30 u. zouden 
de auto’s die ons moesten wegbrengen 
op het dorpsplein gereed staan. Na 
nog een lang onderhoud met vader, 
moeder, zuster en zusterkes, gaven we 
elkander het afscheidskruisje. Vader 
vergezelde ons tot aan de dorpsplaats 

 Afb. 2: De vernielde Denderbrug aan de Guilleminlaan 

 Afb. 1: De vernielde Denderbrug in het centrum van de stad

en onderweg namen we afscheid van 
geburen en vrienden. Het plein stond 
vol. Jongelingen en ouders hielden 
hun laatste gezamenlijk praatje. 
Tranen stonden in veler ogen. Daar 
kwamen de auto’s aangebold. Een 

laatste handdruk, een laatste woord 
en vooruit de wagens op. Wuiven 
met de zakdoek was nog het enigste 
en laatste om ons vaarwel uit te 
drukken. Weldra waren wij uit het 
dorp en ving de lijdenstocht aan” 

Marc VAN TRIMPONT
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(…). Tien dagen later waren ze 
terug thuis.1

Het Duitse leger had nauwelijks 
achttien dagen nodig om België 
onder de voet te lopen. Vandaar de 
benaming “18-daagse veldtocht”.
Geraardsbergen-centrum 
werd tegen de uit Edingen en 
Wallonië oprukkende Duitsers 
verdedigd door Britse eenheden 
die zich vooral in de benedenstad 
bevonden. Om de vijandelijke 
opmars te bemoeilijken werden 
de twee Denderbruggen in 
het stadscentrum opgeblazen 
wat overigens heel wat schade 
aanrichtte. De brug aan de 
Guilleminlaan onderging hetzelfde 
lot. Het stationsgebouw werd 
echter in brand gestoken ten einde 
beschadiging van omliggende 
panden te voorkomen. Vanuit de 
benedenstad beschoten de Britten 
de Oudenberg en van boven de 
Grotestraat werden de Markt en 
de Vesten bestookt. Duitsers die 
uit de richting Lessen kwamen, 
werden onder vuur genomen 
vanuit de Gaverstraat.
Omstreeks 19 mei was alles 
voorbij…

In tegenstelling tot de Eerste 
Wereldoorlog, gedroegen 
de Duitse militairen zich 
gedisciplineerd en zeer keurig 
zodat er bij de Belgische bevolking 
geen enkel spoor van vijandschap 

te bespeuren viel2. Het correcte 
gedrag van de Duitse soldaten 
in deze periode viel des te meer 
op daar hetzelfde niet steeds kon 
worden gezegd van geallieerde 
eenheden. Frustratie over het 
rampzalige verloop van de 
krijgsverrichtingen zou aan de 
basis hebben gelegen van een 
gemis aan discipline bij Britse en 
Franse soldaten die hier en daar 
overgingen tot baldadigheden 
en plunderingen en tot diverse 
schendingen van het oorlogsrecht. 
Naar verluidt haalden in 
Geraardsbergen Britse soldaten 
de tabakswinkel leeg van René 
de Clercq terwijl ze hem onder 
doodsbedreiging zouden hebben 
belet zijn zaak te beveiligen: “Ze 
ruilden over en weer de spullen 
die ze in mijn winkel aantroffen. 
Toen ze weg waren zag ik dat ze 
alle kasten hadden opengebroken en 
leeggeroofd. Sigaretten waren populair 
bij de soldaten. Een elders gelegen 
handelszaak uit Geraardsbergen 
onderging die dag hetzelfde lot”, 
aldus De Clercq3.

Maar, hoe reageerde de bevolking 
op de overgave van het Belgische 
leger op 28 mei 1940? Het volk 
was gewoon opgelucht! Koning 
Leopold III werd op de handen 
gedragen want zijn beslissing 
om te capituleren bracht 
een einde aan de gevechten. 

Gedaan de bombardementen 
en de vlucht naar de kelder 
op zoek naar beschutting, 
gedaan het mitrailleurvuur, 
gedaan vuurhaarden hier en 
daar, het kanongebulder of de 
ontploffingen,	enz.	Het	was	
een opluchting weliswaar, 
maar van korte duur! Een van 
de zaken die vrij snel voor 
misnoegdheid zou zorgen was 
de krijgsgevangenschap van 
de Belgische militairen en het 
vluchtelingenprobleem4. Het 
officierenkorps	werd	in	zijn	geheel	
opgepakt en als krijgsgevangen 
naar Polen en Duitsland 
overgebracht. Bovendien werden 
nagenoeg alle Waalse militairen 
(tot het einde van de oorlog!) en 
een deel van de Vlaamse (alleen 
voor een beperkte tijd!) gevangen 
gehouden	in	zogeheten	Oflags	en	
Stalags of interneringskampen 
voor	officieren	respectievelijk	voor	
onderofficieren	en	manschappen5. 
Dat deze krijgsgevangenschap 
een dagelijkse kwelling was 
voor vrouw, lief of moeder hoeft 
geen betoog. Gelukkig was in de 
krant Volk en Staat6 een speciale 
rubriek voorbehouden voor 
krijgsgevangenen onder de titel 
“Nieuws van huis”; daarin kon een 
berichtje worden geplaatst tegen 
betaling van 20 frank per inlassing, 
toch een sommetje geld wanneer 
men weet dat 1 frank anno 1940 

1  E. DE MOL, fotokopie verslag  Op tocht , s.l., s.d. (1940?), p.2. Over Grimminge tijdens de tweede wereldoorlog, zie  desgewenst 
   E.  DE MOL, Een bekoorlijk dorpje langs de Dender : “mijn” Grimminge, Zottegem, s.d., p.213-215.
2  Paul STRUYE, L’Evolution du sentiment public sous l’occupation allemande,  Brussel, 1945, p.16.
3  Wim BERKELAAR, De Schaduw van de Bevrijders. Geallieerde oorlogsmisdaden tijdens de tweede wereldoorlog, Uitg. Walburg
   Pers, 1995. (Met dank aan ons medelid Leon de Couvreur)
4  Emiel COLLIJNS, handschrift toegezonden aan  de auteur dezes op 27 december 2000, p.1-2. 
   Ons medelid Emile Collijns (°24  januari 1911), ambtenaar in dienst van het Geraardsbergse stadsbestuur, werd op 1 september 1940
   aangesteld als verantwoordelijke voor de dienst bevoorrading van de stad Geraardsbergen (zie hierover ook elders in de tekst). Hij
   behoorde tijdens de oorlogsjaren tot het actieve verzet. Hij woonde toen in de Hogewegstraat (Overboelare).
5  Voor de lijst van Overboelaarse krijgsgevangenen, zie M. VAN TRIMPONT, Overboelaarse soldaten in Duitse krijgsgevangenschap
   1940-1942, in De Heemschutter, jg.1996, nr.142 en 143.
6  Volk en Staat was de partijkrant van het VNV (Vlaams Nationaal Verbond) waarover meer  in § 2.8.1. 
   Volk en Staat kan worden ingekeken in de Universiteitsbibliotheek/Gent, afd. Kranten en tijdschriften, ref. J.480a.
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Afb. 3: Alle krijgsgevangenen hoopten vlug een Entlassungschein te bekomen 
want dit opende de deur naar huis. Hier het Entlassungschein voor Remi Ghys, 
vader van ons medelid Georges Ghys.

vandaag 21,651 frank  (ongeveer 
53,5 eurocent) waard is7. Tal van 
mensen, tot welke partijpolitieke 
kleur ook ze behoorden, maakten 
er gebruik van; bij wijze van 
voorbeeld twee uit de talrijke 
berichten8 :
- Ophasselt. Eugeen De Turck,
  gev. Nr.18095B, Stalag I,A.
  Hebben dikwijls geschreven.
  Allen goed gezond. Allen thuis.
  Hopen u in ’t kort terug te zien.
  Pakje gestuurd. Hugo en Jeanine
  bijna groot. Vele groeten van je
  vrouw, moeder, broeders, zusters
  en vrienden. In ‘ kort komt u vast
  naar huis. Rusten niet. 
  Bericht doorgeven a.u.b. (14258).
- Idegem. Vlassenbroeck Remi,
  Stalag XVII B, gev. Nr. 13243. 
  Hebben al uw kaarten en
  brieven ontvangen en telkens
  teruggeschreven. Ouders, broer, 
  zuster en Palmyre stellen het 
  goed. Pakje opgestuurd. Allen 
  trachten naar uw terugkomst. 
  Ber. doorg. a.u.b. (14275).

De meeste landgenoten 
herinnerden zich het wangedrag 
van de Duitsers tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. En duizenden, 
volgens sommigen bijna de helft 
van de Belgische bevolking, 
weken uit naar “betere oorden” 
voornamelijk naar Frankrijk9. 
Deze massale uittocht zorgde 
voor chaotische toestanden. Toch 
verliep de afwikkeling van het 
vluchtelingenprobleem vlotter dan 
het krijgsgevangenenprobleem 
en zorgde voor geen noemens-
waardige bronnen van ergernis. 
Reeds in de herfst leek de zaak 
uit de wereld geholpen te zijn, 
althans volgens de partijkrant 

7  Bron: Studiedienst KBC Brussel (telefonisch meegedeeld op 22 juli 2004 door dhr. Bert Michielsen die verwijst naar de gegevens
   van de Nationale Bank van België).
8  Volk en Staat, nr.213 van 13 oktober 1940, rubriek “Nieuws van huis”.
9  Wie zich een beeld wil vormen van deze uittocht, kan terecht bij Ward Ruysselinck. In zijn roman Wierook en tranen (1958) brengt
   hij een sfeerbeeld van de dramatische uittocht van diegenen die in 1940 richting Frankrijk of in Frankrijk op de dool waren.



6 Gerardimontium

van het VNV10 waarin volgend 
bericht te lezen is: “Van 5 juli 
tot 10 oktober werden niet minder 
dan 3,5 miljoen vluchtelingen door 
toedoen van de Duitse overheden 
gerepatrieerd”. Meer bepaald in 
verband met Geraardsbergen, 
lezen we in dezelfde krant van 
een maand of twee eerder11 “Onze 
jongens in Frankrijk zullen weldra 
in hunne haardstede terug zijn. De 
karavaan onder leiding van kameraad 
Fons van Liefferinge en vertrokken op 
6 augustus zal wellicht over een paar 
dagen mogen verwacht worden. (…)”.

Een van de talrijke Geraards-
bergenaars die naar Frankrijk 
waren getrokken was Paul 
Guillemin die met het gezin 
van zijn huisbediende Oscar de 
Pelsemaecker enkele weken in 
Frankrijk verbleef12. Een andere 
stadsgenoot op “zwerftocht” 
was de toen 29-jarige Emiel 
Collijns die pas omstreeks 20 
augustus terug thuis was na een 
fietstocht	van	acht	à	negenhonderd	
kilometer. Terloops gezegd, de 
Belgische vluchtelingen zijn door 
de Fransen alles behalve goed 
onthaald geweest. Velen hebben 
dit ondervonden; toen ze bij 
voorbeeld om wat drinkwater 
vroegen , kregen ze als antwoord 
“allez boire au canal Albert”. De 
Fransen namen blijkbaar de 
capitulatie van het Belgische leger 
zeer kwalijk. Ze wisten op dat 
moment nog niet dat hun eigen 
leger even later hetzelfde lot zou 
ondergaan.

België werd van juni 1940 tot 
juli 1944 “geregeerd” door een 
militair bestuur met aan het 
hoofd Freiherr (=baron) Alexander 
Ernst von Falkenhausen13; hij 
was dus de Militärbefehlshaber. De 
administratieve en economische 
zaken vertrouwde hij toe aan 
zijn rechterhand generaal Eggert 
Reeder14 die Militärverwaltungschef 
was en die voor wat betreft het 
dagelijks bestuur van het land 
de twaalf secretarissen-generaal 
inschakelde; deze vonden het 
verstandig een politiek van het 
minste kwaad te volgen en dus op 
post te blijven. En op 12 juli 1940 
ondertekenden Reeder en deze 
twaalf secretarissen-generaal een 
protocol dienaangaande. Maar 
eind 1941 waren acht van hen 
reeds vervangen door goedgezinde 
elementen onder wie Gerard 
Romsée op Binnenlandse en Victor 
Leemans op Economische Zaken. 
Een van de eerste bestuursdaden 
van Romsée was de aanstelling 
van 626 nieuwe en gunstiggezinde 
burgemeesters.

2.1. Het dagelijks leven15

De bezetting gooide vlug de 
handel en wandel van de mensen 
ondersteboven. Beperkingen 
allerhande vormden de rode 
draad in het dagelijkse leven: de 
rantsoenering van levensmiddelen 
en andere levensnoodzakelijke 

producten; de verplichte 
lichtverduistering; het langrekkend 
geronk van vliegtuigformaties; de 
avondklok; het angstaanjagend 
geloei van de alarmsirene wat 
het signaal was dat iedereen best 
naar een schuilplaats vluchtte; het 
verbod om de Engelse radio te 
beluisteren; enz.

2.1.1. Rantsoenering16

Een paar maanden nadat ons land 
was bezet werden levensmiddelen, 
brandstof en huishoudproducten 
gerantsoeneerd.  Hierbij dienden 
strikte regels te worden gevolgd. 
Iedereen kreeg een rantsoenkaart 
met elke maand de daarbij 
horende rantsoenzegels per 
product. Men diende zich in 
te laten schrijven bij een vaste 
kleinhandelaar of winkelier en 
de bevoorrading kon uitsluitend 
gebeuren tegen afgifte van 
rantsoenzegels (Afb.4).
Er werden in alle centra zogeheten 
bevoorradingscommissies 
opgericht. Zo ook in 
Geraardsbergen waar Emiel 
Collijns, bediende in het 
stadssecretariaat, werd aangesteld 
als hoofd van de dienst. Hij kreeg 
hierbij assistentie van Frans van 
Cauwenberghe, Albert Collijns, 
Jacques de Roeck, August Sper
en Gustaaf Menschaert. 
Vermoedelijk werd de dienst 
reeds op 1 augustus opgestart 
maar alleszins op 1 september 
1940 had een zegelbedeling plaats 
vanuit een kantoor gelegen in 

10  Volk en Staat, nr.204 van 16 oktober 1940, onder de kop “Repatriëring”.
11   Volk en Staat, nr.151 van 15 augustus 1940, p.4.
12  Voor enkele foto’s van Paul Guillemin in zijn “Frans oorlogsverblijf”, zie M. VAN TRIMPONT, Voorouderreeks, beknopt curriculum
    of familieschets van 100 noemenswaardige personen uit de Geraardsbergse burgermaatschappij (1800-1920), Afl.12, Paul Guillemin,
    in De Heemschutter, jg.2003, nr.191, p.31.
13   Generaal Alexander Ernst von Falckenhausen (1878-1966), in 1934-38 adviseur van de nationalistische Chinese generaal Tsjiang-Kai-
    Sjek, was militair bevelhebber voor België en Noord-Frankrijk (1940-1944). In 1951 werd hij in Brussel door een Belgische rechtbank
    veroordeeld tot 12 jaar dwangarbeid maar werd snel na zijn veroordeling vrijgelaten.
14  Reeder zou zich o.m. bezig houden met de zogeheten Vlaamse kwestie want Von Falkenhausen begreep niets van het
    Vlaams nationaliteitsprobleem.
15  Zie desgewenst J. DE LAUNAY, Belgen en bezetter: het dagelijkse leven tijdens de bezetting 1940-1945, Antwerpen, 1983.
16  Over de rantsoenering, zie desgewenst A. HENAU en M. VAN DEN WIJNGAERT, België op de bon: rantsoenering en 
    voedselvoorziening onder de Duitse bezetting 1940-1944, Leuven, 1986.

2. De bezettingsjaren
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Afb. 4: Blad rantsoenzegels

de Lessensestraat nr.16. Het 
uitgedokterde systeem was echter 
omslachtig en tijdrovend wat 
zorgde voor wrijvingen tussen 
een lange rij aanschuivende 
en wachtende mensen en het 
personeel; op een bepaald 
moment liep een en ander uit 
op scheldpartijen en het kwam 
zelfs tot een handgemeen. De 
maand daarop echter zorgde een 
aangepast systeem voor een vlot 
verloop van de verrichtingen. Na 
de winter verhuisde de dienst 
naar een pand gelegen Vredestraat 
nr.10 waar de weduwe Breynaert, 
beter gekend onder de bijnaam 
Madrommel een specerijwinkel 
had. Omstreeks de maand juli van 
1942 zou de ravitailleringsdienst 
zijn	definitieve	stek	krijgen	in	
een lokaal van de toenmalige 
Rijksmiddelbare Meisjesschool in 
de Wegvoeringstraat.
Bij het begin van de oorlog 
was per persoon en per dag 
450 gram brood voorzien; deze 
hoeveelheid werd gereduceerd 
tot 225 gram vanaf 1941/1942. 
Ook de aardappelen kwamen op 
de bon17: aanvankelijk 500 gram 
per persoon/dag dalend naar 200 
gram in juli 1942. De hoeveelheid 
vlees was in den beginne beperkt 
tot 75 gram per persoon/dag, 
begin 1941 gereduceerd tot 50 

gram en in juni 1942 amper 20 
gram. Enz.
En hoe zit het met de prijzen van 
de levensmiddelen? Het zal wel 
voor eenieder duidelijk zijn dat 
er enorm gehamsterd was net 
voor de oorlog uitbrak zodat de 
prijzen voor levensmiddelen, 
huishoudproducten en 
brandstoffen uit de pan waren 
gevlogen. De maximumprijzen 
werden dan ook onmiddellijk 
gereglementeerd. Begin 
juli 1940 golden volgende 
maximumprijzen18:
- Brood van 900 gr.(in gemeenten 
van minder dan 20.000 inwoners): 
2,20 fr.
- Melkerijboter (verkoop door
  winkelier) : 26 fr./kg.
- Hoeveboter  (idem) : 23 fr./kg.
- Tafelmargarine (idem) : 
  11,20 fr./kg.

- Margarine voor ander gebruik  
  (idem) : 10 fr./kg.
- Klontjessuiker, los of in dozen
  van 1 kg. : Tienen 6,05 fr./kg. 
– Andere merken 5,85 fr./kg.
- Kristalsuiker : 4,85 fr/kg.
-	Gebrande	Kongolese	koffie	
  (Robusta) : 15 fr./kg.
- Cichorei : 5 fr./kg.
- Zachte zeep, los : 4,75 fr./kg.
- Harde witte zeep, soort Marseille:
   5,50 fr./kg.
- Wijnazijn : 2 fr./l.
-	Aardnotenolie	:	9	fr./fles.
-	Soyaolie	:	8,25	fr./fles.
- Spliterwten : 4,75 fr./kg.
- Droge bonen : 5,50 fr./kg.
- Witte boontjes : 5,75 fr./kg.
- Deegwaren, basis : meel, 
  gewone kwaliteit, los : 5 fr./kg.
  basis : hard graan, gewone
  kwaliteit, los : 6,80 fr./kg.
  Gemerkt in pakken : 8,60 fr.
- Tafelzout, los : 0,70 fr./kg.
- Inlands ossenvet, verpakt: 
  7 fr./kg.
- Fijne reuzel : 10 fr./kg.

En	hoe	de	(officiële)	prijzen	
van sommige producten er 
hier uitzagen in het begin 
respectievelijk op het einde van de 
bezettingsjaren wordt samengevat 
in onderstaande tabel19 Al deze 
prijzen geven een totaal verkeerd 
beeld wanneer ze gezien doorheen 
een hedendaagse bril. Onder de 
gegevens die kunnen helpen om 

17 Zie bijvoorbeeld Belgisch Staatsblad van 10 oktober 1940 “Besluit betreffende de verdeeling van aardappelen”.
18 Volk en Staat, nr.109 van 4 juli 1940, p.3. Al deze prijzen zijn vandaag te vermenigvuldigen met factor 21,651 (zie voetnoot 7).
19 V. MORRE, Opbrakel onder de oorlog 1940-1945, in Triverius, 1982-1984.

juli 1940 mei 1944 september 1944
aardappelen
boter
eieren
varkensvlees
tarwe
rogge
steenkool

1,5 Fr/kg
23 Fr/kg
0,75 Fr/kg
19 Fr/kg

8 Fr/kg
230 Fr/kg
7 Fr/kg
240 Fr/kg
45 Fr/kg

4Fr/kg

320 Fr/kg
5 Fr/kg

20 Fr/kg
13 Fr/kg
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zich een min of meer correct beeld 
te vormen, vernoemen we in de 
eerste plaats  de muntwaarde 
1940 versus 2004 en vervolgens 
de koopkracht weergegeven via 
de lonen van een ongeschoolde 
arbeider. Wat de eerste zaak 
aangaat dient rekening te worden 
gehouden met factor 21,651 
(zie voetnoot 7). Wat de tweede 
toetssteen betreft verwijzen we 
naar de lonen die gangbaar waren 
bij de Brusselse gemeentelijke 
vervoermaatschappij en die qua 
gemiddeld niveau representatief 
mogen worden geacht (die van de 
bouwvakkers lagen wel hoger), 
deze uurlonen evolueerden 
als volgt20: (Uit onderstaande 
gegevens blijkt duidelijk hoe erg 
de koopkracht daalde naarmate de 
oorlog vorderde)

Vanaf een bepaald moment was 
alles en nog wat uitsluitend 
met speciale vergunning te 
verkrijgen, zoals benzine tot en 
met	fietsbanden.	De	aflevering	van	
deze bonnen was onderworpen 
aan bepaalde voorwaarden 
en werd verzekerd door de 
bevoorradingsdienst.
De bevoorradingsdienst werd pas 
in 1948 afgeschaft; toen pas kwam 
er een einde aan de rantsoenering.

2.1.2. Sfeerflitsen

In de zomer van 1940 dacht 
de meerderheid van de Belgen 
dat Duitsland de oorlog had 
gewonnen, goedschiks of 
kwaadschiks moest men met de 
nieuwe meesters leren leven. 
Een onverdacht patriot als de 

Antwerpenaar Max Gevers 
meende eind december 1940 “dat 
het decadente oude stelsel voorgoed 
in puin lag” en de plaats zou 
ruimen voor “iets totaal anders”. 
Hij vreesde de schokken waarmee 
de geboorte “van deze nieuwe 
staatsvorm” zou gepaard gaan. (…). 
Zo hadden, in 1940, velen afscheid 
genomen van het verleden. De 
verwachting van een omkeer dreef 
sommigen in de collaboratie en 
anderen in het verzet, maar de 
meesten wachtten hoe de wind 
zou draaien.21

De rantsoenering van 
levensnoodzakelijke producten 
had zo zijn neveneffecten. Zo 
waren de boeren verplicht om 
wijzigingen in hun veestapel aan 
te geven op de gemeente, zoals 
geboorten en sterfgevallen.

 
Bovendien diende men aangifte te 
doen van al wat men kweekte
aan gewassen, vee en pluimvee. 
Een deel van de opbrengst moest 
worden ingeleverd. 
Bij	voorbeeld	1.000	à	1.100	kg	
graan per ha. Of nog, één ei 
(vanaf een bepaald moment twee 
eieren) per leghen en per week 
af te leveren (tegen vergoeding 
weliswaar) bij een bepaalde 
kleinhandelaar. Bedoeling was ook 
de zwarte markt, die o.m. door 
smokkelaars bevoorraad werd 
tegen te gaan. Melk, boter, eieren, 
enz. waren inderdaad te verkrijgen 
op die zwarte markt, maar dan 
tegen woekerprijzen.
Zo moest een arbeider op een 
bepaald moment meer dan vier 
dagen werken voor één kilogram 
varkensvlees en twee tot drie uur 

voor één ei. Maar uiteindelijk 
hield diezelfde zwarte markt 
veel mensen in het leven, maar 
dan vanzelfsprekend in de eerste 
plaats de meer gegoede klasse. Het 
zwart plakkende brood dat men 
kon verkrijgen met rantsoenzegels 
was samengesteld uit ongeveer 
een derde tarwe en twee derden  
rogge; het was soms niet te snijden 
vooral wanneer het gemalen graan 
een te groot vochtigheidsgehalte 
had. Aardappelen vormden, 
ongeacht de eventueel slechte 
kwaliteit ervan, het basisvoedsel 
en iedereen kon, bovenop de 
hoeveelheid waarop hij recht had, 
de opbrengst behouden van een 
halve are (50 m2) per persoon. De 
levensmiddelenschaarste nam zo’n
afmetingen aan dat de mensen
“de terugweg naar de aarde vonden”. 

Elke vierkante meter grond werd 
omgespit, inclusief de voortuintjes
langs de openbare weg. Velen 
hadden het trouwens niet 
gemakkelijk om rond te komen. 
Meermaals per week was haring, 
onder alle denkbare preparaten 
het hoofdmenu. Sommige mensen 
aten ook “peensjkiesj”, dit was 
indien ik me niet vergis de dikke 
darm van varkens welke, na 
grondige reiniging, eerst werd 
gekookt en vervolgens in stukjes 
gesneden en gestoofd met een 
sjalotje. Wie kon kweekte een paar 
kippen en konijnen, soms een 
varken (streng verboten!, want dit 
moest  worden aangegeven) wat 
soms voor een feestdis zorgde net 
als	frieten.	Ook	koffie	was	voor	een	
feestelijke gelegenheid; doorgaans 
diende skokkeloen, dit is gebrande 

20  P. SCHOLLIERS, Strijd rond de koopkracht, gepubliceerd door SOMA/Brussel t.g.v. het colloquium België 1940. 
     (Telefoongesprek met dhr. D. Luyten van studiedienst SOMA op 26 juli 2004)
21  K. VAN ISACKER, Mijn land in de kering 1830-1980, dl.2, Antwerpen/Amsterdam, 1983, p.131.

1ste halfjaar

2de halfjaar

1939

4,98 fr.

id.

1940

5,05 fr.

id.

1941

5,75 fr.

id.

1942 en 1943

6,47 fr

id.

1944

6,60 fr.

8,15 fr.
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wintergerst,	voor	koffie	door	te	
gaan. 
Kortom, veel mensen hebben 
zwarte sneeuw gezien. 
Vanzelfsprekend dienden ook de 
kinderen zich met weinig tevreden 
te stellen. Voor velen beperkte 
de komst van Sinterklaas zich tot 
een paar appelen en appelsienen. 
Een nevenverschijnsel van de 
levensschaarste en de daarmee 
gepaard gaande rantsoenering 
was het ontstaan vanaf omstreeks 
midden 1941 van een soort 
banditisme waarbij boerderijen 
werden aangevallen, al dan niet 
door het verzet of onder het mom 
van het verzet, en voorraden 
en dieren, ja zelfs persoonlijke 
bezittingen werden gestolen.

Halfweg 1941 eisten de Duitsers de 
lijst van de leden van verenigingen 
zoals jeugdbewegingen en oud-
strijders. Zo bij voorbeeld werd de 
lijst gevraagd van de leden van de 
K.S.A. (Katholieke Studenten Actie) 
van het Sint-Jozefsinstituut22, de 
ledenlijst van oudstrijders (Afb.5), 
enz.

Het was ten strengste verboden 
naar uitzendingen van de Engelse 
radio (BBC) te luisteren; deze 
uitzendingen werden trouwens 
gestoord. Spijts voorzorgen werden 
regelmatig toch burgers opgepakt 
en tot twee weken hechtenis 
veroordeeld. Dit overkwam in mei 
1941 ook Suzanne van Ingelgem 
uit de Buizemontstraat.24

Tussen december 1941 en mei 
1942 zou, volgens de VNV-
partijkrant25 een aanslag gepleegd 
geweest zijn op het Vlaams Huis in 

Afb. 5: Burgemeester Leo van Nieuwenhove was verplicht de ledenlijst te 
vragen van de Vuurkruisers23. Fernand van Trimpont, stichtend voorzitter 
van de Vuurkruisersbond kanton Geraardsbergen, antwoordde dat de 
vereniging ontbonden werd op 6 april 1941 zodat het niet mogelijk was gevolg 
te geven aan de vraag.

22  M. VAN KERCKHOVEN, Kroniek Sint-Jozefsinstituut Geraardsbergen (1817-1990), Leuven, 1992, p.151.
23  Vuurkruisers zijn oudstrijders uit de eerste wereldoorlog die onderscheiden zijn met het Vuurkruis. Naast en met het Oorlogskruis is
    het Vuurkruis de voornaamste Belgische militaire onderscheiding uit de eerste wereldoorlog. Over Vuurkruis en Oorlogskruis in WO.I,
    zie desgewenst M. VAN TRIMPONT, Belgische onderscheidingen en eretekens met betrekking tot WO.I, in Geraardsbergenaars bij
    de Jagers te Voet in de Grote Oorlog, in De Heemschutter, jg.2003, nr. 192, p.21-24. 
24  E. COLLIJNS, Notitie december 2000, p.7.
25  Volk en Staat, uitg.B, nr.115 van 14/15 mei 1942.
26  Het Vlaams Huis bevond zich op de Markt, huidig nr.44 waar nu de slagerij Adriaans gevestigd is.
27  Naam bekend aan de auteur dezes.

Geraardsbergen26. Misschien was 
deze berichtgeving niet helemaal 
correct want in werkelijkheid 
ging het om een springtuig in 
de stal, aldus de dochter27 van 
de toenmalige uitbaters.  Steeds 
volgens diezelfde krant werd 
een zekere Jean Guilissen, een 

communist die ook tijdens de 
Spaanse burgeroorlog actief is 
geweest, verantwoordelijk gesteld. 
Hij werd ter dood veroordeeld 
door het Feldkriegsgericht in Gent 
en het vonnis werd voltrokken op 
zaterdag 9 mei 1942. 
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In de loop van 1941 werden 
inderdaad de eerste kiemen van 
verzet tegen het bezettingsregime 
waarneembaar. Aanvankelijk 
was de animositeit gericht tegen 
diegenen die in 1940 al vrijwillig 
naar Duitsland gingen werken. 
Onder deze vrijwilligers tal van 
communistisch gezinde mensen. 
Het niet-aanvalspact tussen Hitler 
en Stalin was immers het richtsnoer 
voor de meeste nationaal-socialisten 
en communisten. Er kwam pas een 
einde aan de liefdesverhouding 
tussen beide dictatoriale regimes 
ingevolge de operatie Barbarossa 
waarbij Hitler op 22 juni 1941 
het bestaande verdrag naast 
zich neerlegde en onverwacht 
de Sovjetunie binnenviel. En zo 

gebeurde het dat sommige van die 
vrijwilligers die met verlof waren, 
rantsoenzegels kwamen opvragen 
voor deze periode, wat geweigerd 
werd conform de richtlijnen 
uitgevaardigd door de Werbestelle28 
uit Aalst. Ze gingen dan hun beklag 
maken bij de Feldgendarmerie29. Als 
gevolg daarvan kreeg Emiel Collijns 
controle van twee Feldgendarmen 
die vermoedelijk aan sabotage 
dachten, maar na voorlegging van 
de richtlijnen werd alles “richtig” 
bevonden. Dezelfde regels golden 
voor de mensen die in Duitsland 
werkten in het kader van de later 
ingevoerde tewerkstelling of 
verplichte arbeidsdienst. Deze 
maatregel moest de verlofgangers 
ertoe aanzetten terug te keren naar 

Duitsland (Afb.6).

De schaarste aan huisbrandstof 
was zo groot dat de verwarming 
steeds op een laag pitje stond. 
Nu gebeurde het regelmatig dat 
een goederentrein geladen met 
steenkool diende te stoppen voor 
een signaal. Was dit ‘s nachts, dan 
werden de wagons vliegensvlug 
in de duisternis overvallen om in 
een zeer korte tijdspanne zoveel 
mogelijk kolen naar beneden te 
gooien. Deze werden dan later 
weggehaald. Duitse soldaten die 
de trein bewaakten aarzelden niet 
om de plunderaars te beschieten. 
Bij zo een gelegenheid verloor een 
zekere Van den Bossche het leven; 
dit had plaats ter hoogte van de 

28  Werbestelle = aanwervingsbureau.
29  Feldgendarmerie = Duitse rijkswacht of veldpolitie.

Afb. 6: Memorandum van de Werbestelle van Aalst t.a.v. de burgemeester van Geraardsbergen in verband met 
rantsoenzegels. (Met dank aan ons medelid E. Collijns)
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Kasteeldreef in Nederboelare.30

Naarmate de oorlog vorderde 
en hoe meer de Engelse radio 
zegeberichten de wereld instuurde 
hoe grimmiger het leven werd. De 
opsporing naar verzetslieden werd 
opgedreven en hier en daar ging 
het er erg aan toe. Georganiseerd 
geweld veroorzaakte tegengeweld, 
maar in Geraardsbergen liep het 
gelukkig niet zo‘n vaart omdat het 
verzet geen roekeloze en nutteloze 
daden stelde. Geraardsbergen was 
strategisch gezien inderdaad van 
weing belang. Dit belet niet dat 
sommige mensen door de Duitsers 
werden opgepakt met alle gevolgen 
van dien (zie § 2.9.4).

Op 5 september 1943 om half 
vier viel een geweerschot in de 
Buizemontstraat! Even voorbij het 
huis nr.53 richting Markt werd een 
man geraakt. In de Rijksmiddelbare 
school voor jongens (atheneum) 
lag een detachement van Franse 
NSKK31. Het schot kwam daar 
vandaan en trof Emiel de Lignie, 
mijnwerker van beroep die op dit 
vroege uur naar het station trok. 
Hij werd neergeschoten omdat hij 
het bevel HALT had genegeerd. 
Volgens de geruchten werd de man 
die het dodelijk schot had gelost, bij 
wijze van straf, naar het Oostfront 
gestuurd32.

Enkele weken voor de landing 
in Normandië en ook nadien, in 
1944 dus, zag het luchtruim in 
Geraardsbergen en elders bijna 
ononderbroken zwart van formaties 

met honderden geallieerde 
vliegtuigen, bommenwerpers 
begeleid door jachtvliegtuigen, 
op weg naar Duitsland. Het doffe 
motorengeronk was het geluid 
dat de hele omgeving overheerste: 
“Alle dagen vliegers, vliegers en nog 
eens vliegers”33… Het is in deze 
context dat  in de lente van 1944 
twee Canadese bommenwerpers 
(Halifax en Lancaster) neerstortten 
in Schendelbeke, respectievelijk in 
de nacht van 11 op 12 mei  nabij 
de Turfstraat en in de nacht van 
27 op 28 mei in de omgeving 
van de Moenebroekstraat. De 
bemanningsleden van deze twee 
vliegtuigen liggen begraven op het 
kerkhof van Geraardsbergen34.

 
2.2. De Duitsers in
Geraardsbergen

Geraardsbergen was van 14 mei 
1940 tot 3 september 1944 een 
garnizoenstad voor de Wehrmacht, 
de Kriegsmarine en de Franse 
NSKK. De Kommandantur35 
bevond zich op het Stationsplein; zij 
was gevestigd in het huis van wijlen 
dokter Van der Kelen (rechts van 
de huidige bank Wanzeele & Van 
Crombrugge, wanneer men er met 
het aangezicht voor staat).
Tijdens de slag om Engeland in het 
najaar van 1940 was het luchtruim 
als het ware grijs gekleurd door de 
massale Duitse vliegformaties die in 
aanvalsorde naar Engeland vlogen 
en daarna enigszins uitgedund en 
verspreid huiswaarts keerden. 
De geplande  invasie van Engeland 

30  E. COLLIJNS, notitie 12 februari 2001, p.11v.
31  NSKK staat voor National-Sozialistisches Kraftfahr-Korps (=Nationaal-Socialistische Transportkorps) Het NSKK was een autonoom
    onderdeel van de Nationaal-socialistische Duitse arbeiderspartij (NSDAP).
32  E. COLLIJNS, Notitie 12 februari 2001.
33  Dagboek Denise van Droogenbroeck. (Zie § 2.4.)
34  Zie desgewenst H. VAN MELLO, Schendelbeke, heden en verleden, 1984, § Wereldoorlog II (ongenummerde bladzijden). –
    C. DE DECKER, J-L. ROBA, ’40-’45 boven de Schelde, Dender en Durme: vijf jaar luchtoorlog boven de arrondissementen
    Aalst en Dendermonde, Erpe, 1996, p.104-117. – A. & J. VERSCHAFFEL, Monumenten en oorlogsherinneringen in Geraardsbergen,
    in De Heemschutter, jg.2002, nr.186, p.29. 
35  Kommandantur = kantoren van de plaatscommandant.
36  S.A. staat voor Sturmabteilung. De S.A. was een instrument van de NSDAP voor opleiding en opvoeding; ze was ook een
    binnenlandse politieke strijdmacht onder direct bevel van Hitler. 

werd echter sine die verschoven. 
De door de Duitsers 
samengebrachte troepenmacht 
die de oversteek naar Engeland 
had moeten maken, werd naar 
het binnenland teruggetrokken. 
Dit legt uit waarom Duitse 
militairen bij de burgerbevolking 
werden ingekwartierd. In het 
gezin van Emiel Collijns werden 
twee manschappen gelogeerd: 
”Er dient gezegd dat het gedrag van 
de ingekwartierde soldaten hier ten 
huize correct was, ten minste bij ons 
en naar wij vernamen bij vele andere 
gezinnen, vertelt Emiel Collijns. 
Wij werden min of meer familiair 
met deze jonge mannen die, toch in 
’t algemeen genomen, niet gevraagd 
hadden ten oorlog te trekken. (…) 
August Trebes, de oudste van de twee 
ingekwartierden was gehuwd en vader 
van twee kinderen. Christof was nog 
vrijgezel, kwam uit Bamberg en was 
lid van de S.A.36. Omwille van dit 
laatste wantrouwden we hem, maar 
toch negeerden we hem niet. Elk kreeg 
een stuk zeep en andere kleinigheden 
die min of meer een band in de hand 
moesten werken. Toen een beroep 
werd gedaan op vrijwilligers om deel 
te nemen aan de invasie van Kreta 
heeft Christof zich aangegeven. Hij 
is er gesneuveld. Na Christof kwam 
een zekere Albert, een gestresseerde 
soldaat uit de omgeving van Trier. 
Naar hij ons vertelde, had hij al aan 
talrijke gevechten deel genomen en 
dat had sporen nagelaten op zijn 
zenuwstel. We lagen dikwijls in de 
clinch met die jongen. Na enkele weken 
werd hij verplaatst.  Nu kregen wij 
een Oostenrijker toegewezen, Hans. 
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,

Toen deze vertrok, werd hij vervangen 
door een jongen uit het Duits-Pools 
grensgebied. Hij leek wat achterlijk en 
hij rook niet goed verzorgd zodat we 
hem zonder verder uitstel warm water 
bezorgden, zeep en handdoek om zich 
in de stal te gaan wassen. Hij was de 
zoon van een boswachter. August die al 
maanden bij ons logeerde vond het niet 
prettig zo een kamergenoot te hebben.
Toen de Duitse ingekwartierde 
militairen in juni 1941 met man en 
macht naar het oosten werden gestuurd 
voor de aanval op de Sovjetunie 
(operatie Barbarossa), had mijn 
schoonvader er niets beter op gevonden 
dan de bajonet van de niet al te 
snuggere soldaat weg te moffelen…Met 
August waren we zo vertrouwd geraakt 
dat hij dikwijls met onze pasgeboren 
zoon in zijn armen rondliep en dat 
wij zonder diep nadenken het initiatief 
namen hem enkele Engelse woorden aan 
te leren. Op een dag haalden wij een 
donker kostuum te voorschijn, bolhoed, 
paraplu, burgerschoenen (molières). Hij 
trok zijn legertenue uit en kleedde zich 
als gentleman; zo kon hij gemakkelijker 
in Engeland aankomen… Tijdens deze 
klucht, het moet zo ongeveer tien uur 
’s avonds geweest zijn, kwam plots een 
soldaat binnengestormd met de melding 
dat er alarm was en de manschappen 
zo snel mogelijk op de gewone plaats 
moesten verzamelen. Wij stonden 
daar allen beteuterd en verschrikt. Die 
boodschapper zag natuurlijk August en 
was waarschijnlijk even verwonderd en 
verrast. Gelukkig is daar verder nooit 
meer over gesproken; zijn kameraad 
heeft niet uit de biecht geklapt.37” 

(Afb.7)

Vanaf een bepaald moment 
en alleszins vanaf september/
oktober 1942 waren ook militairen 
gelegerd in schoolgebouwen 
zoals in het Sint-Catharinacollege, 
het Sint-Jozefsinstituut38 en de 
Rijksmiddelbare School. 

Afb. 7: Voorpagina van een naoorlogse brief van Wehrmacht-soldaat August 
Trebes aan de familie Collijns waarin hij o.m. zegt dat de schoonste herinnering 
aan zijn soldatentijd zijn verblijf in België is en dat hij de mensen bij wie hij 
ingekwartierd was nooit kan vergeten. Hij sluit zijn brief met “Recht innige 
Grüsse an Hern Scheef  (= de heer des huizes), und seiner Gemahlin sowie 
an Emiel, Denis und Kinder ”. Illustreert dergelijke brief niet dat er op het 
menselijke vlak geen vijandschap bestond?

Ik volgde toen lager onderwijs 
in het college waar tot mei 1944 
alleen de lagere klassen gelegen 
aan de Begijnhofstraat (nu Weg-
voeringstraat)39 plus een strook 

van naar schatting een kleine tien 
meter breed van de speelplaats 
beschikbaar waren gebleven 
voor de scholieren. De rest van 
de speelplaats werd gebruikt 

37   E. COLLIJNS, Notitie december 2000.
38   Zie desgewenst ook M. VAN KERCKHOVEN, Kroniek van het Sint-Jozefsinstituut Geraardsbergen (1817-1990), Leuven, 1992, 
     p.160. - G.VAN BOCKSTAELE, A.M. VANDEN HERREWEGEN, L. DE COCK, e.a., Van scholaster tot principaal.
     Het Sint-Catharinacollege van Geraardsbergen en zijn voorgeschiedenis (1437-1989), 1990, p.227.
39  G. VAN BOCKSTAELE, A.M. VANDEN HERREWEGEN, L. DE COCK, op.cit., p.229. Die lagere klassen toen waren gebouwen 
    zonder verdieping. Ze werden later afgebroken en er kwamen gebouwen met verdiepingen in de plaats (1990).
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als oefenterrein door het leger. 
Tijdens de les en tijdens de 
speeltijd hoorden en zagen we 
hoe de Duitse soldaten keihard 
gedrild en getraind werden. Ik 
zie het nog duidelijk voor mijn 
ogen hoe meedogenloos sommige 
van die soldaten bestraft werden 
wanneer zij niet voldeden aan de 
verwachtingen.
Over die militaire oefeningen zou 
nog heel wat kunnen worden 
gezegd. In Overboelare, tussen 
de Groteweg en de Hogeweg tot 
de Verbondenenstraat lag een 
nagenoeg braakliggend veld, 
behalve het kasteel Van Cleemputte 
waar zich thans de Kasteelstraat 
bevindt. Daar kon men de soldaten 
zien ploeteren door omgeploegde 
aarde, kruipen onder prikkeldra
adversperringen, over doornatte 
weiden plat op de buik, bezweet en 
besmeurd. De mensen spraken er 
schande van. De bevuilde soldaten 
kregen een zekere tijd om hun kledij 
weer schoon te maken. Gewoonlijk 
werden ze hierbij geholpen door 
de mensen bij wie ze ingekwartierd 
waren. Maar niet alleen lichamelijke 
en militaire training was aan de 
orde. Om de week kregen de 
soldaten les politieke opvoeding, 
soms ook zangles. Dan werden hen 
nieuwe marsliederen aangeleerd 
of de reeds gekende herhaald.40 
Ik moet zeggen dat die Duitse 
soldaten inderdaad mooi konden 
zingen terwijl ze in marscolonne 
door de straten opstapten. Liederen 
die me in het geheugen zijn blijven 
hangen zijn In der Heimat, in der 
Heimat, da ist das Leben schön…; 
Schwarzbraun ist die Haselnuss…; 

Heute sollen wir marschieren, einen 
neuen Marsch studieren, in dem  
schönen Westerwald,… en andere 
die me weer te binnen schieten 
wanneer ik ze hoor in documentaire 
films	bij	voorbeeld.

Ook het abtenhuis van de Sint-
Adriaansabdij was sinds 1942 bezet 
door de Duitsers, onder meer door 
het commando van het garnizoen. 
Paul Guillemin, de eigenaar van de 
abdij diende zijn domein te verlaten 
en zou er nooit kunnen terugkeren 
want hij overleed in 1944, een vijftal 
maanden voor het einde van de 
bezetting.

2.3. Het Geraardsbergse
stadsbestuur

Tijdens de Duitse bezetting heeft 
Geraardsbergen drie burgemeesters 
gekend. De eerste, de vooroorlogse 
burgemeester Guillaume De 
Nauw41 (socialist) was burgervader 
gedurende de eerste twaalf maanden, 
om precies te zijn tot 21 mei 1941. 
Hij werd vervangen door Leo 
Van Nieuwenhove42 (VNV) die 
gedurende de daaropvolgende elf 
maanden, namelijk van 21 mei 1941 
tot 12 april 1942 het ambt uitoefende. 
Hij werd op zijn beurt opgevolgd 
door Alfons Van Liefferinge43 (VNV)

Afb.8: Dit sierlijk kasteel, in de volksmond “Kasteel Cleemputte”, werd in 1878-
1879  gebouwd langs de huidige Groteweg door luciferfabrikant Guillaume-
Balthazar Mertens-Spitaels. Ingevolge het faillissement van zijn onderneming diende
hij in 1889 zijn kasteel met omliggend park te verkopen. De eigendom werd 
aangekocht door Paul van Cleemputte die jarenlang burgemeester was van 
Overboelare. Na diens overlijden in 1952 werd het kasteel gesloopt. Vervolgens
werd het domein verkaveld en in de zestiger jaren van de vorige eeuw werd de 
Kasteelstraat er ingeplant.

40  E. COLLIJNS, notitie december 2000.
41  Over Guillaume De Nauw, zie desgewenst G. IMBO, Guillaume De Nauw, 1880-1965, en de doorbraak van de socialistische partij
    te Geraardsbergen, in De Heemschutter (thans Gerardimontium), jg.2001, nr.177, p.9-24.
42  Leo van Nieuwenhove, advocaat en vervolgens magistraat, is geboren op 5 april 1908 en overleden op 10 oktober 2000. Hij huwde in
    1932 met Maria-Bertha Steenhoudt.
43  Alfons van Liefferinge is geboren in Geraardsbergen op 28 december 1895 en overleed op 5 juni 1978 na een kortstondige ziekte. 
    Hij was gediplomeerd landmeter (1919) maar ging in dienst van de Spoorwegen waar hij in 1942 onbetaald verlof nam als “Hoofd-
    Goederenbeambte”.
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die in dienst bleef gedurende de 
rest van de bezettingstijd, namelijk 
van 12 april 1942 tot de Bevrijding 
op 3 september 1944 (eerst 
waarnemend tot 31 maart 1943) of 
ongeveer negenentwintig maanden.

De meeste vooroorlogse 
burgemeesters werden (na 
verloop van enige tijd) vervangen 
omdat ze ofwel niet voldoende 
medewerkten met de bezettende 
overheid, ofwel onbetrouwbaar 
werden geacht, ofwel  onbekwaam 
of pensioengerechtigd44 waren. 
Ook streefde zowel het VNV als de 
DeVlag45 ernaar geleidelijk zoveel 
mogelijk eigen vertrouwensmensen 
te plaatsen; zo zou in 1943 ongeveer 
53% van de burgemeesters lid 
geweest zijn van het VNV. In kleine 

niet belangrijke gemeenten vond 
doorgaans geen burgemeesterwissel 
plaats.

Toen de oorlog uitbrak was de 
Geraardsbergse gemeenteraad 
samengesteld uit46:
Burgemeester : Guillaume De 
Nauw
Schepenen : Jules Bauwens, 
Alexander De Moyer, Karel De 
Block
Raadsleden : Victor Neirinckx, 
Albert Carlier, Christian 
Brocorens, Paul Eyckermans, 
Gaston Flamée,  H. De Bodt, Max 
Patteet.
Pieter Hylebos was aangesteld 
tot waarnemend secretaris omdat 
de titularis A. Ramaut onder de 
wapens was.

Op 21 mei 1941 werd ontslag 
verleend47 aan Guillaume De 
Nauw, op dat moment ongeveer 61 
jaar oud. De Nauw werd opgevolgd 
door Leo Van Nieuwenhove 
(Afb.10) die eigenlijk dit ambt niet 
ambieerde. Volgens B. de Wever 
stonden VNV-militanten te dringen 
om de plaats in te nemen van de 
vooroorlogse gezagsdragers48. Dit 
kan niet worden beweerd voor 
wat Geraardsbergen betreft, want 
de kandidaten stonden echt niet 
te trappelen. Eerst werd Pieter de 
Fraine aangezocht en vervolgens 
Alfons van Liefferinge maar beiden 
weigerden categoriek. Dan werd 
Leo van Nieuwenhove gevraagd de 
klus te klaren. Naar verluidt werd 
hij aangepord door een van de 
onderpastoors van Geraardsbergen 

Afb. 9: Guillaume DE NAUW, Leo VAN NIEUWENHOVE en ALFONS VAN LIEFFERINGE

44  Vanaf een bepaald moment gold voor politieke mandatarissen een pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar wat mogelijk maakte
    een vervanging of afzetting op een elegante manier te doen verlopen.
45  Over het VNV en DeVlag, zie § 2.8.1.
46  Archieven van de stad Geraardsbergen, Notulen gemeenteraad: “Register der beraadslagingen van 10 september 1930 tot 6 mei 1941”,
     p.532, Zitting van 14 mei 1940.
47  Eigenlijk is “werd ontslag verleend” een eufemisme voor “werd ontslagen”. 
48  B. DE WEVER, Greep naar de macht. Vlaams nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945, Tielt, 1994, p.179-260: “Op alle
    niveaus stonden trouwens militanten te dringen om de vertegenwoordigers van het ‘oude régime’ opzij te schuiven. De machtsdrang
    werd gevoed door de vooroorlogse frustraties. (…) Toen tijdens de bezetting machtsposities in het verschiet lagen, achtten vele 
    VNV-ers het hun recht om deze in te nemen. Ze waren ervan overtuigd dat ze de legitieme vertegenwoordigers van het Vlaamse volk
    waren”.
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(de latere pastoor van Idegem?) 
om het ambt toch maar te aan te 
nemen “omdat toch iemand het 
moest doen en omdat het in het 
algemeen belang was”. De nieuwe 
burgemeester stond blijkbaar goed 
aangeschreven bij de gemeenteraad 
die vooralsnog werd voorgezeten 
door burgemeester De Nauw. Dit 
kan worden afgeleid uit het feit 
dat deze gemeenteraad hem op 24 
december 1940 (in volle oorlog dus) 
eenparig aanstelde als raadsman 
in een rechtszaak aangespannen 
door de Commissie van Openbare 
Onderstand (dit is
de voorloper van het huidige 
OCMW) inzake een losweg.49  
Overigens dient hier te worden 
aangestipt dat bij beslissing van G. 
Romsée, secretaris-generaal van 
het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken de dato 18 april 1941 “alle 
werkzaamheden van de gemeenteraden 
voor den duur van den oorlog verboden 
zijn”50. De schepencolleges bleven 
evenwel functioneren en de zittend 
schepenen bleven in hun ambt.

De afzetting van burgemeester De 
Nauw werd niet goed onthaald 
bij het stadspersoneel en had tot 
gevolg dat de nieuwe burgemeester 
Van Nieuwenhove zijn ambt 
aanvatte onder een ongunstig 
gesternte. Emiel Collijns vertelt 
hierover51: “Korte tijd na zijn 
aanstelling als burgemeester werd 
gans het personeel samengeroepen 
en verzameld in de toenmalige raad- 
en trouwzaal. Bij zijn intrede viel 

een ijzige stilte. Hij hield een korte 
toespraak. Men voelde de vijandigheid 
tegenover de nieuwe burgervader. De 
man was zo de kluts kwijt dat hijzelf de 
handen ging schudden van de dichtst 
bij hem staande personeelsleden terwijl 
iedereen drumde om buiten te geraken”.

Op 1 augustus 1941 kreeg het 
college mededeling van brieven 
de dato 28 juli 1941 uitgaande 
van de Kreiskommandantur/
Aalst (getekend Werner) 
waarin werd gemeld dat 
Felix Baisier respectievelijk 
Alfons van Liefferinge per 
25 juli 1941 aangesteld waren 
als commissaris-schepen met 
ingang van 1 augustus 1941. 
Felix Baisier legde in de handen 
van de burgemeester volgende 
eed af: “Ik zweer  getrouwheid aan 
den Koning, gehoorzaamheid aan 
den Grondwet en aan de wetten 
van het Belgisch volk”. Alfons van 
Liefferinge “legt voorloopig geen eed 
af”, aldus de notulen. Zij vervingen 
respectievelijk Alexander de Moyer 
aan wie op 13 augustus en Charles 
de Block aan wie op 21 augustus 
ontslag was verleend.52 
Op diezelfde datum van 1 augustus 
was het college samengesteld als 
volgt :
Burgemeester : Leo Van 
Nieuwenhove die ook Burgerlijke 
Stand en Openbare Werken 
beheerde.
Schepen : Jules Bauwens (zonder 
portefeuille)
Comissarissen-schepen : Felix 

Baisier (Onderwijs) en Alfons Van 
Liefferinge (Financiën)
Secretaris : A. Ramaut

Op 14 april 1942 verklaarde Alfons 
van Liefferinge aan de leden van 
het college dat hij op zaterdag 11 
april het mondelinge bevel had 
gekregen van de Kreiskommandant 
van Aalst om onverwijld het ambt 
van waarnemend burgemeester op 
te nemen in opvolging van Leo Van 
Nieuwenhove die tot magistraat 
was benoemd. Eerder, op 5 maart 
1942, had het schepencollege 
mededeling gekregen van het 
besluit de dato 2 februari 1942 
van de secretaris-generaal van 
Binnenlandse Zaken waarbij het 
ontslag aangeboden door Leo van 
Nieuwenhove uit zijn ambt van 
burgemeester werd aanvaard; 
hij zal echter zijn ambt blijven 
uitoefenen tot en met 12 april 194253. 
Alfons van Liefferinge trad tot 
30 maart 1943 op als schepen-
voorzitter van het schepencollege 
en pas nadien als burgemeester-
voorzitter54. Hij kon inderdaad zijn 
benoeming met één jaar uitstellen 
omdat hij geen lid was van de 
DeVlag55. 
Hij is op post gebleven tot en 
met de dag van de Bevrijding. 
Leo van Nieuwenhove van zijn 
kant zou, volgens sommigen, 
onmiddellijk na zijn benoeming in 
de magistratuur naar Schaarbeek 
zijn gaan wonen; dit blijkt echter 
niet uit de bevolkingsregisters 
waarin genoteerd staat dat hij in 

49 Archieven van de stad Geraardsbergen, Register der beraadslagingen van het schepencollege van 3 augustus 1934 tot 19 juni 1941, 
   zitting van 12 juni 1941. -  Register der beraadslagingen van 10 september 1930 tot 6 mei 1941, p.575, zitting van 24 december 1940)
50 Archieven van de stad Geraardsbergen, Register der beraadslagingen van de gemeenteraad van 10 september 1930 tot 6 mei 
   1941; eigenlijk had de laatste genotuleerde zitting plaats op 28 maart 1941. Na de notulen van voornoemde zitting staat vermeld dat 
   burgemeester De Nauw aan alle gemeenteraadsleden een afschrift heeft gestuurd van de brief de dato 18 april waarvan sprake in de
   tekst. 
51 Notitie Emiel COLLIJNS de dato 12 februari 2001, p. 2v.
52 Archieven van de stad Geraardsbergen, Register der beraadslagingen van het schepencollege van 1 juli 1941 tot 23 november 1949,
   p.11-13, zitting van 1 augustus 1941. Terzijde, de vermelding op de rug van het register “Schepencollege 1/7/47 – 23/11/49” schept 
   verwarring. In werkelijkheid bevat dit register de notulen van het schepencollege van 1 juli 1941 tot 21 augustus 1944 (blz.1 t.e.m. 205)
   en verder de notulen van de gemeenteraad van 13 november 1944 (blz.206) tot 23 november 1949 (blz. 591).
53 Archieven van de stad Geraardsbergen, Register der beraadslagingen van het schepencollege van 1 juli 1941 tot 23 november 1949, 
    p.70-71 en 117, zitting van 5 maart respectievelijk 5 mei 1942.
54 Archieven van de stad Geraardsbergen, Register der besluiten van het schepencollege van 8 juli 1941 tot 21 augustus 1944, p.104, 
   zitting van 14 april 1942 en p.227, zitting van 3 april 1943.
55  DeVlag staat voor Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeenschap. (Zie verder in § 2.8.1.)
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Afb.10 : Fragment uit het Register der beraadslagingen van het schepencollege van 3 augustus  1934 tot 19 juni 1941 
(Archieven van de stad Geraardsbergen)
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Geraardsbergen bleef wonen tot na 
de oorlog56.

Op 15 mei 1942 werd ontslag 
verleend aan politiecommissaris 
Philippe Robberechts, hij werd 
opgevolgd door Firmin vanden 
Abeele57.

Bij Besluit van Binnenlandse Zaken 
de dato16 juli 1943 (SB 18 juli) 
werd Karel Cock aangesteld tot 
schepen. Hij legde in handen van 
de burgemeester volgende eed af: 
“Ik zweer getrouwheid aan den Koning, 
gehoorzaamheid aan de grondwet en 
aan de wetten van het Belgische volk”. 
Hij  kreeg Financiën toegewezen.58

Schepen Jules Bauwens werd 60 
jaar in november 1943 en was dus 
pensioengerechtigd. Bij bevel van 
de Oberfeldkommandantur/Gent 
diende hij zijn ambt neer te leggen 
en op 13 november droeg het 
schepencollege Maria de Fraine 
voor als kandidaat-schepen. Zij 
werd  door Binnenlandse Zaken 
op 21 april 1944 aangesteld in deze 
functie. Zij legde in handen van 
de burgemeester de gebruikelijke 
eed af59. Maria de Fraine was 
laureaat van de Arbeid 2de klas60 en 
was eerder door de burgemeester 
aangesteld als vertaalster op de 
Ortskommandantur61 (Afb.11). Zij 
was tot eind 1942 “gebiedsleidster” 
van de Dietsche Meisjesscharen of 
DMS62 waarover meer in § 2.8.2. Zij 
was de dochter van Pieter de Fraine 
(Afb.12) die op 18 februari 1941 
benoemd  werd tot burgemeester 
van Nederboelare en in deze 
functie aanbleef tot het einde van 
de bezetting. Pieter de Fraine kreeg 

eerder al het burgemeesterschap 
van Geraardsbergen aangeboden 
doch ging niet in op het aanbod. 
Later aanvaardde hij dit ambt 
toch maar dan voor de gemeente 
Nederboelare omdat zijn 
grootvader J.B. Poschelle er zowat 
dertig jaar burgemeester was 
geweest. 

Op	datum	van	de	eedaflegging	van	
Maria de Fraine, zag het college 
eruit als volgt :
Burgemeester : Alfons Van 
Liefferinge
Schepenen : Felix Baisier, Karel 
Cock, Maria De Fraine
Secretaris: A. Ramaut

56  Leo van Nieuwenhove verliet Geraardsbergen voor Dion op 3 augustus 1945 (Archieven van de stad Geraardsbergen,
    Bevolkingsregister 1930-1947, p.4089).
 57   Archieven stad Geraardsbergen, Register der beraadslagingen van het schepencollege 1 juli 1941–23 november 1949, p.85-86.
 58   Archieven stad Geraardsbergen, Register der Besluiten van het schepencollege 8 juli 1941 – 21 augustus 1944, p.246, zitting van 20
      juli 1943. – Register der Beraadslagingen van het schepencollege van 1 juli 1941 – 23 november 1949, p.156, zitting van 20 juli 1943.
 59  Archieven stad Geraardsbergen, Register der Besluiten van het schepencollege van 8 juli 1941 – 21 augustus 1944, p.256 en 262,
     zitting van 21 september respectievelijk 13 november 1943. - Register der Beraadslagingen van het schepencollege van 1 juli 1941-
     23 november 1949, p.195, zitting van 24 april 1944.
60   Met dank aan Elisabeth de Fraine. Kopie van “Kaart van werkend lid” in bezit van de auteur dezes.
61   Ortskommandantur = bureau van de plaatscommandant.
62   Notitie de dato november 2000 van Elisabeth de Fraine. 

Afb. 11: Aanstelling Maria de Fraine tot vertaalster op de Ortskommandantur.
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Wie de notulen van de Geraards-
bergse oorlogsschepencolleges 
doorneemt, kan moeilijk anders 
dan een gunstige indruk over 
te houden. Het bestuur in 
die periode lijkt gewoon de 
voortzetting te zijn geweest van 
de normale gang van zaken. Er 
is niets veranderd tegen vroeger 
en er is geen verschil merkbaar 
ongeacht de samenstelling van 
het schepencollege. Eén enkele 
maal werd afgeweken van de 
wettelijkheid, maar dan op het 
vlak van procedures. Het ging 
namelijk om het feit dat het 
schepencollege op een bepaalde 
dag beslissingen nam terwijl er 
wettelijk gezien niet voldoende 
schepenen aanwezig waren. Voor 
de rest lijkt alles normaal te zijn 
verlopen. Er is evenmin enig spoor 
te bespeuren van een of andere 
beslissing die zou kunnen wijzen 
op willekeur of discriminatie. 
Zo bij voorbeeld werd op 30 
maart 1943 een aanvraag voor 
grondafstand op het kerkhof 
uitgaande van de familie Jacoby op 
de normale manier behandeld en 
goedgekeurd; er werd met andere 
woorden geen rekening gehouden 
met  het feit dat de Jacoby’s Joden 
waren63 terwijl op dat moment de 
Jodenvervolging door de Duitsers 
in alle hevigheid woedde. Verder 
gaf het schepencollege ook blijk 
van alertheid en visie. Dit kan bij 
voorbeeld worden afgeleid uit de 

zitting van 16 februari 194364. 
In de notulen van deze zitting 
staat inderdaad een merkwaardige 
passus. Het college formuleert 
namelijk een voor die tijd meer dan 
innoverend voorstel, onderbouwd 
door argumenten uit oogpunt 
van urbanisatie, economie en 
financiën,	sociaal	beleid,	onderwijs,	
culturele aangelegenheden en 
administratieve	efficiëntie.	Het	
voorstel beoogde niets minder 
dan een fusie met het oog 
op de oprichting van Groot-
Geraardsbergen en dit via de 
samensmelting van de stad 
Geraardsbergen met Goeferdinge, 

Overboelare, Nederboelare en 
Onkerzele, alles samen zowat 
1.783 ha groot en met 17.315 
inwoners65.
Onafhankelijk van deze notulen 
is mij gedurende de voorbije 
jaren tot vandaag geen enkele 
negatieve informatie ter ore 
gekomen omtrent de houding en 
het beleid van de Geraardsbergse 
oorlogsburgemeesters. Wel 
integendeel. Meer in het bijzonder 
werd (wordt) van burgemeester 
Van Liefferinge gezegd dat hij zich 
terdege heeft ingespannen om de 
bevoorrading van de bevolking 
(aardappelen, haring) veilig te 
stellen en dat hij er in 1943 heeft 
voor gezorgd dat de klokken 
van de hoofdkerk niet werden 
weggehaald66 terwijl dit overal 
elders op bevel van de Duitsers wel 
het geval was. 

Sommige mensen hebben de 
gewoonte een dagboek bij te 
houden. Zo ook Alfons van 
Liefferinge. We laten hem even aan 
het woord via enkele fragmenten 
uit dit dagboek67:
  Verschillende jongens, die 
arbeidsplichtig waren, werden door 
mijn tussenkomst tijdelijk vrij gesteld. 
Dit lukte niet altijd aangezien de 
Gestapo van de Werbestelle zeer 
sceptisch stond tegenover het VNV.
   Sommige jongens bezorgde ik een vals 
getuigschrift van een Duits militair 
dokter, hetzij voor vrijstelling van 

Afb 12: Pieter de Fraine,
burgemeester van Nederboelare

63  Archieven stad Geraardsbergen, Register der beraadslagingen van het schepencollege 1 juli 1941-23 november 1949, p.105.
64  Archieven stad Geraardsbergen, Register der beraadslagingen van het schepencollege 1 juli 1941–23 november 1949,p.135-139.
65  Deze fusie ging uiteindelijk door maar dan in het jaar 1971, dit is bijna dertig jaar later.
66  De klokken dienden op Duits bevel overal te lande uit de kerktorens te worden gehaald om te worden gesmolten en vervolgens  te 
    dienen als grondstof voor het maken van obussen en dergelijke. Dat de klokken uit onze hoofdkerk niet zijn weggehaald werd tot nog
    toe door niemand betwist en door sommigen zelfs uitdrukkelijk bevestigd;  zo bij voorbeeld hebben E. Collijns (°1911) en
    F. de Chou (°1944), net als ikzelf trouwens, geen weet van het feit dat de klokken zouden zijn weggehaald tijdens de laatste oorlog.
    Sommigen van de ondervraagde personen, onder hen G. Pion (°1919), G. Moreels (°1925) verklaarden met zekerheid te weten dat de
    klokken inderdaad niet zijn weggehaald. Het is duidelijk dat het hier ging om een uitzondering op de algemene regel, die moet worden
    gezien als een gunst vanwege de Duitse bezettende overheid en dit was alleen maar mogelijk dankzij de tussenkomst van iemand die 
    de passende contacten had, in casu burgemeester Alfons van Liefferinge. Ze wisten bovendien te zeggen dat één van de grote klokken 
    echter gebarsten was en diende te worden hersteld, wat later overigens is gebeurd (zie desgewenst J. COPPENS, Geraardsbergse 
    beiaard volledig gerestaureerd, in De Heemschutter, jg.2003, nr.192, p.31). Ter zijde, de twee grootste klokken van de kerk van de 
    Jozefieten werden in april 1943 wel weggehaald. (Zie M. VAN KERCKHOVEN, Kroniek Sint-Jozefsinstituut Geraardsbergen (1817-
    1990), Leuven, 1992, p.164).
67  Met dank aan mevrouw Albertine van Liefferinge.  
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tewerkstelling68 of van gevangenisstraf.
Hoeveel personen er door mijn toedoen 
werden gered van wegvoeringen en van 
geldstraffen (…)
   In de hongerwinter 1942-1943 kon 
ik de bevolking van de hongersnood 
redden door toevoer van haring69.
   Op de controlediensten  -ook nog 
bij de laatste titularis-  de heer… kan 
getuigen dat ik nooit een handelaar 
heb verklapt, integendeel tientallen 
handelaars en winkeliers heb ik 
geholpen.
   Op het gemeentehuis heb ik nooit 
Baas Ganzendonk gespeeld. Ik stond 
daar immers als vader van één grote 
familie. Steeds bezorgd om de goede 
gang der zaken en het vrijwaren van de 
stadsinkomsten.
   Enkele dagen voor het vertrek 
van de Duitsers kon door mijn 
persoonlijke tussenkomst belet worden 
dat de bruggen werden opgeblazen  
-wat ze wel zinnens waren te doen-  
zaterdagochtend70 rond 21.30 uur. Aan 
mijn stadsmeester gaf ik het bevel de 
voorraad benzine weg te stoppen opdat 
het niet in beslag zou genomen worden 
en onze brandweerauto niet zouden 
kwijt geraken. Op vrijdag deed ik alarm 
blazen en vroeg aan de kommandant 
der pompiers al zijn mannen op te 
roepen teneinde de kostelijke zaken 
die door de Staat betaald werden 
niet zouden gestolen worden. De 
Feldgendarmerie had ik doen ledigen en 
alles in het hospitaal doen overbrengen; 
samen met de stadsmeester heb ik het 
Slot De Blieck71 doen sluiten en zeker 
voor één miljoen materieel gered dat 
nog volkomen in orde was.
   De paters van de Karmelieten, de 
heer principaal van het college, de heer 

Afb. 13: Slotpagina van dagboek van Alfons van Liefferinge.
Hertaling: “In ieder geval kan ik in eer en geweten verklaren dat, gezien mijn 
betrekkingen met majoor Vollmer en dr. Wagner, militair, Oberrat, (Oostenrijker), 
beiden anti-Hitlergezind   -en ik verklaar dit nu niet voor de eerste maal; ik heb het 
dikwijls gezegd aan de heer Jules Flamant, industrieel-   kon ik veel gedaan krijgen 
en heb ik het voor mekaar gekregen dat Geraardsbergen misschien de enige stad in 
België is waar omzeggens geen gijzelaars en politieke gedeporteerden zijn”.

bestuurder van Maria-Jozef vroeg ik 
onmiddellijk bezit te nemen van hun 
gebouwen om gebeurlijk het stelen te 
voorkomen72. Overal had ik agenten 
aangesteld. Tot het laatste uur bleef ik 
op post. 
Het dagboek is afgesloten op 14 
september 1944. (Afb.13)

2.4. Een deelgemeente tijdens 
de oorlog : Viane

Ook in Viane hield iemand, een 
jong meisje, een dagboek bij : 
een oorlogsdagboek. Wat hier 
volgt zijn fragmenten73 uit het 
oorlogsdagboek van Denise van 

68  Tewerkstelling betekend hier niet werk of werkgelegenheid maar staat hier in de correcte algemeen Nederlandse betekenis van het
     woord d.w.z. opgelegde of verplichte arbeid (Zie Van Dale, ed. 1995, p.3066)
69  Geraardsbergen viel, naar verluidt, strikt genomen uit de boot omdat het bevolkingsaantal te klein was.
70  Zaterdag 2 september 1944. Dat de Duitsers inderdaad zinnens waren de bruggen op te blazen kan worden afgeleid uit het dagboek 
    van Denise van Droogenbroeck uit Viane (zie §2.4.) waarin we lezen: “Zaterdag, 2 september 1944: Vertrek der Duitschers. 
    Bruggen springen en alle Duitsche stellingen springen”.
71  Met het “Slot De Blieck” wordt het kasteel op de Oudenberg bedoeld.
72  Dit krijgt bevestiging in G. VAN BOCKSTAELE, Anne-Marie VANDEN HERREWEGEN, L. DE COCK, e.a., Van scholaster tot 
    principaal. Het Sint-Catharinacollege van Geraardsbergen en zijn voorgeschiedenis (1437-1989), Geraardsbergen, 1990, p.229.
73  Sommige notities, namelijk deze welke niets te maken hebben met Viane en omstreken noch onrechtstreeks van enig belang zijn voor
    de streek en zijn bewoners, werden weggelaten.
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Droogenbroeck74. 
Ze was zestien toen de oorlog 
uitbrak en was pas in dienst 
getreden van de gemeentelijke 
administratie als bediende. Ze 
bleef er werken gedurende heel 
de oorlog. Ze was op de hoogte 
van het reilen en zeilen van het 
bestuur en ze kwam er ook in 
contact met Duitsers die naar 
de administratie kwamen om 
inlichtingen of in verband met 
controles van ravitailleringzegels, 
opeisingen en dergelijke. Zij is dus 
een bevoorrecht getuige. 

Vrijdag, 10 mei 1940: Op den morgen 
rond zes uur zijn we verrast geweest 
door vliegtuigen die bommen geworpen 
hadden beneden aan Vulders berg. 
Om negen uur werd ons gezegd dat 
den oorlog verklaard was tusschen 
België, Holland, Duitschland.(...) Onze 
soldaten vertrokken, er werden er 58 
opgeroepen. Een droevig afscheid was 
het overal. Om drie uur hebben ze 
bommen geworpen in de straat voor 
(naar) de statie te gaan. En het huis 
van den coiffeur van Moerbeke werd 
gebombardeerd. Er waren gelukkig geen 
dooden, wij zaten ondertussen allen in 
het kolenhok.

Zaterdag, 11 mei 1940: Voormiddags 
een drukke dag, geen bijzonder nieuws, 
volop vervoer van Engelschen en 
auto’s, lawaai van afweergeschut. De 
gemeentesekretaris Godaert Karel was 
op ronde om te zien naar de plaatsen 
voor onze geallieerden te herbergen.

Zondag, 12 mei 1940: Onder de mis 
moesten we loopen, er was wel geen 
gevaar maar in de lucht waren er zulke 
kleine wolkjes van afweergeschut. (…)

Maaandag, 13 mei 1940: De 
Engelschen die ’s namiddags bij 
Amedée kwamen (…) en dachten 
een weinig te slapen in hun kamers, 
moesten allen weer vertrekken; een 
vliegmachien had een telegram 
afgeworpen in het klooster dat ze 

dadelijk moesten vertrekken. Dan 
hebben rond de statie van Tollembeek 
gebombardeerd, t.t.z. de Duitschers.

Dinsdag, 14 mei 1940: De jongens die 
van 15 tot 35 jaar opgeroepen werden. 
De veldwachter belde rond dat alle 
jonge mannen moesten gezamenlijk 
vertrekken om uit de handen van den 
vijand te vallen, eenige bleven thuis.

Woensdag, 15 mei 1940: De jongens 
die vertrokken (niet allen) : Karel De 
Galan, Adolf, Kaiel Dubois, Felix 
Everaert, Georges Meyfroots, Frans 
De Munter, Gustaaf Bury, José Cools, 
Robert Stalpaert, Edward de Pelseneer, 
Albert Limbourg, Victor Matthijs. ’S 
Namiddags naar Bassily geweest met 
Hélène (Logneau?) waar ze onder dien 
tijd Edingen gebombardeerd hebben. Er 
waren 29 Duitsche vliegtuigen waar 
men er 2 van heeft afgeschoten. Er was 
een groot gevecht in de lucht. In Bever 
was er dan een bespieder ontvlucht 
die ze dan nog met een weinig moeite 
gesnapt hebben.

Vrijdag, 17 mei 1940: De jongens van 
onze geburen die vertrokken: Remy Van 
Droogenbroeck, Georges Gilbert Lison, 
Karel De Padt, Nestor Surdiacourt, 
Norbert De Cuyper, Jozef De Smecht en 
remy Vanden Neucker.

Zaterdag, 18 mei 1940: De Duitschers 
die in ons dorp kwamen om 5 uur. Ze 
waren met 4 van de voorpost met hun 
bajonet op het geweer en te paard. Ze 
waren niet kwaad, misschien was het 
omdat ze geen tegenstand hadden, 
we waren immers toch zeer bang 
en niemand durfde meer buiten te 
komen. Men hoorde gansch den dag 
schieten maar het waren bruggen die 
de Engelschen deden ontploffen tot 
verhinderen den snellen vooruitgang 
van de Duitschers.

Zondag, 19 mei 1940: In Moerbeke zijn 
er obussen gevallen die daar ontploften; 
zoo heeft ze een vrouw getroffen die 
plotseling dood was. Er werden reeds 

vijf Engelsche krijgsgevangenen die 
door de Duitschers genomen waren. ’s 
Namiddags heeft het erg gedonderd. De 
Duitschers speelden op een accordeon 
en hebben een Duitsche soldaat 
(deserteur) afgeschoten en begraven 
aan de kapel ; zijn naam was Werner 
Haack.

Maandag, 20 mei 1940: In den dag was 
alles rustig maar er passeerden veel 
Duitsche auto’s en er was veel geronk 
van vliegtuigen.

Dinsdag, 21 mei 1940: Terugkeer van 
Albert Limbourg en Victor Matthijs.

Vrijdag, 24 mei 1940: Jozef de Smecht 
die teruggekomen was.

Zaterdag, 25 mei 1940: Terugkeer 
van Gustaaf Bury, Robert Pletinckx, 
Edward Maurice Remy.

Dinsdag, 28 mei 1940: België die zich 
overgegeven heeft en alhoewel dit 
vreeselijk nieuws wasvoor ons, waren 
we immers toch tevreden want anders 
was het hier een echt front voor België 
geworden.

Woensdag, 29 mei 1940: Iedereen 
is ongerust over de jongens die 
vertrokken zijn. ’s Namiddags zijn er 
teruggekomen, ze kwamen allen uit 
Frankrijk.

Vrijdag, 31 mei 1940: Nog veel 
soldaten die terugkeerden, men zegde 
dat Denis van Droogenbroek (uit 
Bever) ook op afkomst was. Ook Edgard 
Ghijsbrecht is gekomen en nog eenige 
anderen; er kwamen reeds 23 soldaten 
thuis.

Zaterdag, 1 juni 1940: Karel De Galan 
die teruggekeerd is alsook nog eenige 
andere soldaten.

Maandag, 3 juni 1940: Dezen 
nacht heeft er weder gebombardeerd 
geweest. Pater Bavo (van de 
Jozefieten) is terug gekomen van 

74  De fragmenten uit dit dagboek worden in de oorspronkelijke taal gepubliceerd ten einde de sfeer van toen weer te geven. 
    (Met dank aan ons medelid Guido Bijl, zoon van Denise van Droogenbroeck.)
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Frankrijk en ook Emiel Dury. Veel 
Duitsche troepen zijn voorbijgegaan; 
de straten moesten 4 dagen vrij blijven 
t.t.z. de weg van Edingen. ’s Avonds 
waren we allen droevig gestemd door 
het zien voorbijtrekken van 3000 
krijgsgevangenen. Het waren Franschen, 
Marokkanen, Engelschen; zij kwamen 
van Rijsel en gingen naar Edingen. Een 
Duitsche soldaat heeft een Fransche 
soldaat afgestoken omdat de arme jongen 
niet verder meer kon; die heeft men dan 
bij dokter Dero gebracht, en is later dan 
gevlucht.

Woensdag, 5 juni 1940: We hebben 
nog Fransche krijgsgevangenen gezien, 
maar nu in een auto; men zegde dat er in 
Viane 1200 Duitschers gingen komen.

Vrijdag, 7 juni 1940: Rond 5 uur zijn er 
krijgsgevangenen gekomen, zij kwamen 
van Audenaarde. Het waren Franschen, 
Engelschen en Marokkanen en nog 
andere koloniën; op de Plaats heeft men 
hen wat eten gegeven en een weinig 
daarna zijn er 5 Belgische soldaten 
toegekomen.

Zaterdag, 8 juni 1940: Reeds eenige 
soldaten die terug gekomen zijn. Ook 
hoorde men van “op den broek” te Viane 
goed schieten maar het was het lawaai 
van het afweergeschut.

Maandag, 10 juni 1940: Italië die zich bij 
Duitschland voegde. Ook de zusters van 
het Klooster die dan wedergekomen zijn.

Dinsdag, 11 juni 1940: Veel Belgische 
soldaten die weder gekomen zijn. 
Men meldde dat Albert Poelaert was 
gesneuveld. Er kwamen bij Tanse 3 
Belgische soldaten slapen.

Woensdag, 12 en donderdag 13 juni 
1940: Altijd soldaten die terug naar huis 
gaan. (De volgende dag), geen soldaten 
meer te zien. Men hoorde gansch de 
voormiddag schieten.

Zaterdag, 15 juni 1940: Men zegde dat 
er 4000 paarden gingen komen.

Maandag, 17 juni 1940: Kwamen 
de Duitsche soldaten met Fransche 
krijgsgevangenen en met de paarden.

Woensdag, 19 juni 1940: Hebben 
twee Fransche vrouwen hun man 
(krijgsgevangenen) hier gevonden op 
het kasteel. ’s Anderendaags zijn ze 
weer vertrokken.

Dinsdag, 16 juli 1940: De laatste 
(Fransche) krijgsgevangenen zijn 
vertrokken met de Duitschers.

Donderdag, 18 juli 1940: Er zijn 
hier vier Franschen en een Duitsch 
soldaat ontvlucht. Het noodlot wil dat 
er hier in Viane een Duitsch soldaat 
vertoefde die per toeval het graf van 
zijn broeder ontdekte. Het was een 
hartverscheurend toneel; zijn broeder 
heette Juul en den doode was Werner 
Haack (wij noemden hem hiervoor).

Vrijdag, 19 juli 1940: De Fransche 
krijgsgevangenen die met de 
Duitschers terug gekomen zijn, waren 
ergens nog paarden gaan halen.

Zaterdag, 20 juli 1940: De Franschen 
die moesten vertrekken naar Leuven, 
maar het was Duitschland. Er is ook 
een vrouw van Viane meegegaan met 
een Duitsch soldaat.

Donderdag 8 en vrijdag 9 augustus 
1940: Vertrek van de Duitschers die 
bij Amedé waren. Aankomst van 
andere Duitschers.

Vrijdag, 16 augustus 1940: 
Duitschers doen oefeningen. Zij 
plaatsen kanonnen.

Woensdag, 9 april 1941: Aankomst 
van Duitsche soldaten.

Woensdag, 23 april 1941: Vertrek van 
de soldaten.

Zaterdag 24 en zondag 25 januari 
1942: Burgemeester (dr. De Ro) 
ontslagen. Eugeen Boterdaele die zijn 

plaats innam.

Woensdag, 11 maart 1942: Om 7 uur, 
Edmond Van Droogenbroek gehaald 
door de Duitsche Feldgendarmerie.

Zondag, 22 maart 1942: De Leye 
Oktaaf aangesteld als burgemeester.

Vrijdag 5 juni en zondag 7 juni 
1942: vier vliegeniers (soldaten van 
de luchtmacht) opgeëischt door de 
Duitschers: De Cooman Edgard, 
Ghijsbrecht Jozef, De Padt Albert, 
Joris Adelson; iedereen was bang 
voor het lot van deze vier jongens. 
Deze vier jongens zijn (op zondag) 
teruggekomen daar ze onplichtig 
waren.

Zaterdag, 1 augustus 1942: 27 
mannen (smokkelaars) naar Aalst 
geroepen bij de Duitschers.

Woensdag, 5 augustus 1942: De 
politiemannen moesten al hun 
geweren binnen leveren aan de 
Duitschers.

Maandag, 17 augustus 1942: 
Dezen nacht hebben de Duitschers 
Vandermassen Ferdinand en 
De Pelseneer Eugeen gehaald en 
weggevoerd naar Frankrijk.

Dinsdag, 29 september 1942: De 
Duitschers hebben dozen dynamiet 
ontdekt op de spoorlijn van 
Galmaarden en ze waren zeer boos. 
Iedereen is bang dat ze gaan gijzelaars 
nemen.

Maandag, 29 maart 1943: Alle 
jongens moesten naar Aalst bij de 
Duitschers gaan, om te werken 
in Duitschland. Er waren er 28 
opgeroepen; daarvan zijn er 3 
aangenomen, Delhoux Jozef, De Mil 
Georges en Vanderputten Philemon.

Donderdag, 8 april 1943: Dezen nacht 
zijn de Duitschers weder op jacht 
gegaan achter de jongens.
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Donderdag, 20 mei 1943: Dezen 
morgen om 4 u.10’ hebben twee 
leden van de zwarte brigade Kamiel 
Bruyneel afgeschoten toen hij naar het 
werk ging. De dader : De Clerc van 
Gent en Van Audenhove.

Vrijdag, 21 mei 1943: Dezen 
middag zijn er twee mannen in het 
ravitailleeringsbureel gedrongen en 
gewapend, vroegen zij naar de zegels.

Zondag, 23 mei 1943: Dezen nacht 
is Kamiel Bruyneel gestorven in de 
kliniek van Edingen.

Maandag, 24 mei 1943: (bijna 
helemaal onleesbaar bericht met de 
vermelding van Georges Duchou 
en de Gestapo).

Dinsdag, 25 mei 1943: Duitschers 
achter De Padt Oscar en Van der 
Massen Ferdinand geweest.

20 augustus 1943: Fransmannen 
in dienst van de Duitschers 
geweest zoeken naar Engelsche 
valschermspringers die hier gevallen 
zijn. Gelukkig hebben ze niemand 
gevonden.

Zaterdag, 18 september 1943: Bij 
Gaston Cottil ingebroken met 5 
gewapende mannen.

Donderdag, 23 september 1943: 
Engelsche vliegers over geweest en 
Everbeek gebombardeerd.

Zaterdag, 16 oktober 1943: Dezen 
nacht hebben de Duitschers Jozef De 
Roeck gehaald.

Zondag, 24 oktober 1943: Om 7.30 
uur hebben ze te Moerbeke een man 
doodgeschoten (Oktaaf Wannes). Het 
was om te stelen.

Maandag, 15 november 1943: Ze 
hebben in de Postchecq 14 miljoen 

frank gestolen; men zegt dat het voor 
de witte brigade is.

Vrijdag, 11 februari 1944: Russen 
jacht gedaan op de jongens van Viane 
en vreemdelingen.

Vrijdag, 3 maart 1944: Om 3.30 
uur onzen pastoor gehaald alsook 
den Deken van Geeraardsbergen 
als gijzelaars voor een Engelsche 
valschermspringer die gevlucht is.

Vrijdag, 24 maart 1944: Vandaag 
hebben de Witte Brigade Bondewel 
van Bever afgeschoten (zwarte).

Dinsdag, 11 april 1944: Alle dagen is 
het volop jacht achter onze jongens; 
dit vermeld ik dus niet meer want het 
is alle uren dat er controle is. Chièvres 
gebombardeerd. Ook alle dagen 
vliegers, vliegers en nog eens vliegers. 
Men verwacht dat iets bijzonders gaat 
gebeuren; iedereen is blij en angstig.

Zaterdag, 22 april 1944: Nog nooit 
zooveel vliegers gezien als dezen dag 
van 8 tot 9.30 uur met benden van 80 
en meer; wel meer dan 1000 vliegers.

Woensdag, 26 april 1944:  De 
mijnwerkers zijn bijna allen thuis. 
Rond 8 uur zagen we 85 bombardiers 
en 8 jagers; tien minuten later was 
Leuven gebombardeerd en we hoorden 
de bonken tot hier.

Maandag, 1 mei 1944: Leuven terug 
gebombardeerd en Jozef De Roeck 
opgepakt.

Donderdag, 11 mei 1944: Om 6.20 
uur vele vliegers. Men hoorde bonken 
heel geweldig: Vorst-Nord-Schaarbeek 
gebombardeerd.

Vrijdag 12 mei 1944: Dezen nacht 
vele vliegers: Evere-Melsbroek-Leuven 
gebombardeerd.

Zaterdag, 13 mei 1944: Niemand gaat 
nog werken. Dezen nacht veel vliegers.

Dinsdag, 16 mei 1944: Geen enkelen 
vlieger gezien; niets bijzonders. De 
Duitschers plaatsen hun kanonnen 
rond Geeraardsbergen.

Vrijdag, 19 mei 1944: Om 12.50 uur 
drie Amerikaanse vliegers gezien (…)

Zondag, 21 mei 1944: 11.30 uur 
Engelsche vliegers in Moerbeke trein 
gemitrailleerd. Machinist dood en 
burger. Gansch den trein doorschoten 
en 7 gekwetsten75. Het was een groot 
lawaai en juist kermis Moerbeke.

Maandag, 22 mei 1944: Om 8.30 uur ’s 
avonds Engelsche vliegers. Wij waren 
juist bij Maraine in Moerbeke en we 
zagen de bommen vallen. We hadden 
allen groote schrik. De bommen zijn 
gevallen in Geeraardsbergen en er 
waren 30 dooden76.

Dinsdag, 23 mei 1944: Om 5.15 uur 
Edingen gemitrailleerd trein met 
auto’s geladen, getroffen en in brand. 
De Gestapo was op de plaats te Viane 
achter de jongens.

Woensdag, 24 mei 1944: 2 
vliegers (hebben) mijnwerkerstrein 
gemitrailleerd tusschen Moerbeke en 
Tollembeek.

Donderdag, 25 mei 1944: Van 8.30 tot 
11 uur vele vliegers. Om 11.30 uur 
Rossel Julien van Geeraardsbergen 
genomen door de Duitschers (Gilbert 
Lison doch weer losgelaten). Maurisken 
van Akrenbosch ook gepakt. (…)

Zondag, 28 mei 1944: Maurice Dooms 
gepakt te St. Pierre (n.v.d.r.: Sint-
Pieters-Kapelle?). Alle dagen vele 
vliegers; dezen nacht van 12 u tot 3 u 
vliegers lichtballen gesmeten.

75  Deze raid werd vermoedelijk uitgevoerd door Belgische piloten van het “350 Belgian Squadron”. De aanval op de trein  had plaats 
    om 11.05 uur. Onder de slachtoffers, Pieter Schollaert (39j.) die meestergast was bij de Spoorwegen in Viane-Moerbeke (C. DE 
    DECKER en J.L. ROHA, ’40-’45 boven Schelde, Dender en Durme, 1996, p.176-177).
76  In werkelijkheid waren er twaalf dodelijke slachtoffers (zie § 2.5.). 
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Maandag, 29 mei 1944: wederom vele 
vliegers. In Molenbeek gebombardeerd.

Woensdag, 31 mei 1944: Vandaag 
2 vliegtuigen neergestort door den 
bliksemgetroffen; 3 piloten gevangen en 
1 dood aan ’t steenen kruisken; iedereen 
heeft spijt voor de piloten.

Vrijdag, 2 juni 1944: Justin Claus 
genomen door de Zwarten van 
Appelterre (…).

Zondag, 4 juni 1944: ’s Avonds 
klopjacht bij Cis (de Feldgendarmerie 
van Lessen).

Woensdag, 6 juni 1944: Ontscheping 
in N. van Frankrijk (…). Alles kalm, 
ook ’t volk.

Zondag, 16 juli 1944: Een gelukkige 
dag midden de grootste voorval. De 
Duitschers ’s namiddags achter de 
jongens; bij ons thuis waren er 4 
verstopt, doch door een list zijn ze 
voorbijgegaan. Gode zij dank.

Zondag, 13 oogst 1944: Dezen nacht in 
Boelare een vlieger gevallen om 11.30 
uur. Duitscher gemitrailleerd door de 
witte brigade.

Woensdag, 30 oogst 1944: Iedereen 
denkt dat de Engelschen gaan komen.

Donderdag, 31 oogst 1944: Aftrek van 
de Duitschers.

Zaterdag, 2 september 1944: Vertrek 
der Duitschers. Bruggen springen en 
alle Duitsche stellingen springen.

Zondag, 3 september 1944: Intocht der 
Engelschen om 1 uur.

Maandag, 4 september 1944: 
Burgemeester dr. De Ro ingehuldigd. 

De Galan Gustaaf gestorven.

Maandag, 9 oktober 1944: Nieuw geld.

Woensdag, 11 oktober 1944: Men hoort 
alle dagen van vliegende bommen en 
VNV-leden die men haalt.

Woensdag, 29 november 1944: 
Nederlandsche vluchtelingen 
toegekomen, allen van rond Nijmegen. 
216 in getal in Viane.

Woensdag 6 december 1944: Koningin 
Wilhelmina van Nederland naar 
Geeraardsbergen geweest.

Dinsdag, 6 februari 1945: (…) 
Luchtgevecht, boerderij Cottils Victor 
in Viane in brand door een bom.

Dinsdag, 20 februari 1945: Huis 
van Jozef De Glas ontploft door een 
naphtbak. Jacqueline levend verbrand.

Woensdag, 23 mei 1945: (…) De 
Hollandsche vluchtelingen vertrokken.

Donderdag, 7 juni 1945: 
Nieuws gekregen van Robert; is 
krijgsgevangen77.

Donderdag, 6 september 1945: 
Generaal Eisenhower te Brussel 
ontvangen.

Woeensdag, 12 september 1945: 
Montgommery in Brussel.

Woensdag, 10 oktober 1945: Generaal 
De Gaulle te Brussel ontvangen.

Zondag, 14 oktober 1945: Vredestoet in 
Viane78.

Donderdag, 15 november 1945: 
Winston Churchill ontvangen te 
Brussel.

Denise van Droogenbroek sloot 
haar oorlogsdagboek af op 25 
december 1945 met de kreet: Leve 
België. Leve de geallieerden. Leve de 
Koning. Dit is de enige emotionele 
ontboezeming van de auteur. Voor 
de rest is haar dagboek een zakelijk 
relaas van feiten en gebeurtenissen. 
Het is een merkwaardig document. 
Opvallend en vermeldenswaard 
is tevens de totale afwezigheid 
van ook maar één woord kritiek 
op de oorlogsburgemeester en 
zijn bestuursploeg, zelfs niet bij de 
Bevrijding en onmiddellijk nadien 
toen het eigenlijk goed stond 
openlijk uiting te geven aan zijn 
afkeuring, ja misprijzen voor hen 
die via de weg van de collaboratie 
bestuursverantwoordelijkheid 
hadden genomen. Ze had nochtans 
vrije loop kunnen laten aan haar 
kritiek indien zij kritiek had 
tenminste, temeer daar voor haar 
op dat moment, in tegenstelling 
tot de periode gedurende de 
bezetting, elk risico voor mogelijke 
wraakacties geweken was voor het 
geval de hand werd gelegd op haar 
dagboek met eventuele kritiek.

2.5. Luchtaanvallen

Reeds op de eerste oorlogsdag, 
op 10 mei 1940 dus, maakte 
het Geraardsbergse kennis 
met bombardementen. In het 
huidige Geraardsbergen-centrum 
hoorde men vroeg in de ochtend 
bomontploffingen	achter	de	kapel	
van de Oudenberg79. Volgens het 
oorlogsdagboek waarvan zo-even 
sprake, vielen de bommen op 
“Vulders berg”80. 
Steeds volgens dit dagboek vielen 
er ’s namiddags nog bommen 
dichtbij het station van Viane-

77  Vermoedelijk gaat het om Robert van Achter die aan het Oostfront in Rusland had gevochten.
78  Over deze vredestoet, zie desgewenst A.M. VANDEN HERREWEGEN, G. VAN BOCKSTAELE, L. DE COCK, Viane.
    Tussen kerken, kloosters en kastelen, Nukerke (Maarkedal), 1985, p.74-87.
79  M. VAN KERCKHOVEN, Kroniek Sint Jozefsinstituut Geraardsbergen (1817-1990), Leuven, 1992, p.147.
80  Met Vuldersberg kan het gedeelte van de Edingseweg worden bedoeld dat afdaalt, beginnend ter hoogte van het huidig restaurant 
    Oudenberghof, richting Moerbeke en verder Edingen. Of het gedeelte van de Edingseweg van het hof Vulders (hoek Onkerzelestraat
    tot het Oudenberghof.
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Moerbeke en werd het huis van 
de haarkapper van Moerbeke 
getroffen. Het waren Duitse 
vliegtuigen. Er waren geen 
slachtoffers.
Hoe meer de oorlogsjaren 
vorderden en meer bepaald de 
periode	vόόr	en	na	de	invasie	
in Normandië, hoe meer de 
burgerbevolking af te rekenen 
had met luchtaanvallen van 
geallieerde zijde. Via de BBC-
radio en via strooibriefjes 
uitgeworpen door vliegtuigen81 
raadden de geallieerden de 
bevolking aan woningen die 
dichtbij spoorwegknooppunten 
gelegen waren te evacueren. Wie 
de mogelijkheid had, ging op 
de buiten wonen, maar dit kon 
niet verhinderen dat honderden 
burgers werden getroffen door 
bombardementen; ze werden 
gedood, verminkt of gewond door 
neerstortend puin of ze stikten door 
de dikke stofwolken veroorzaakt 
door instortende gebouwen. Deze 
gang van zaken lokte protest uit 
vanwege kardinaal Van Roey, 
primaat van België, die op 15 
mei 1944 een herderlijke brief liet 
voorlezen van op de kansel om de 
geallieerde gezagsdragers te wijzen 
op hun verantwoordelijkheid 
in dergelijke gang van zaken 
“zoniet zal de beschaafde wereld eens 
met ontzetting vaststellen op welke 
ongehoorde wijze een onschuldig en 
loyaal land werd behandeld”82.

Op 11 mei 1944 beleefde Waarbeke 
een tragische gebeurtenis. Volgens 
niet nader omschreven bronnen 
zouden negenentwintig mensen 
het slachtoffer geworden zijn van 
een brandstoftank die vuur had 

gevat. In werkelijkheid waren 
het er vierentwintig. Dit blijkt uit 
recent ontdekte archieven van het 
Rode Kruis.
Een merkwaardig 
nevenverschijnsel van de 
luchtaanvallen of van het 
overvliegen van militaire 
vliegtuigen had te maken met het 
droppen van lege brandstoftanks 
(babies in het pilotenjargon…). De 
piloten pasten inderdaad deze 
methode toe in de hoop, dankzij 
een verminderde ballast, een 
grotere hoogte te halen en aldus 
hun vlieg-reikwijdte te vergroten. 
Wel probeerden ze dit materiaal 
in open veld neer te doen vallen, 
wat meestal wel gebeurde. Maar 
deze tanks bevatten bijna altijd 
nog een hoeveelheid kerosine en 
de mensen waren er als de kippen 
bij om dit restant van brandstof te 
bemachtigen	nog	vόόr	de	Duitsers	
ter plaatse arriveerden. Het was 
echter al bij al een bijzonder 
gevaarlijk karwei en het gebeurde 
vaak dat de mensen ingevolge 
een of andere onvoorzichtigheid 
zware brandwonden opliepen. 
Dit is precies wat gebeurd is 
in Waarbeke. Amerikaanse 
bommenwerpers, onder 
begeleiding van jachtvliegtuigen 
hadden ergens doelwitten 
bestookt en enkele van deze 
jagers bevonden zich boven 
ons grondgebied. Een ervan 
liet zo’n baby of brandstoftank 
naar beneden vallen die in 
de dorpskom belandde. Die 
tank bevatte nog een grote 
hoeveelheid brandstof. Gretig 
werden emmertjes met kerosine 
gevuld. Er werd (wordt) verteld 
dat een van de nieuwsgierigen 

de onvoorzichtigheid beging een 
sigaret te roken… De hevige brand 
met steekvlam die erop volgde 
maakte vier en twintig gewonden
onder wie een vijfjarige kleuter 
die daar aan het spelen was. 
Ze werden in allerijl naar het 
ziekenhuis van Geraardsbergen 
overgebracht. Vier van hen, 
onder wie het spelende jongetje, 
bezweken er in diezelfde maand 
mei aan hun verwondingen; het 
zijn Michel Vannegen (5), zoontje 
van Oscar Vannegen; Ida Faveyts 
(39); Homère Haelterman (51) 
en Frans Capiau (12)83. Ter zijde, 
bij Ministerieel Besluit van 1 juli 
2004 + bijlage (SB 27 juli, p.57407, 
57409) is aan Geraardsbergen het 
erediploma toegekend van “Stad 
slachtoffer van oorlogsfeiten 1940-
1945”; de commissie van experts 
motiveerde als volgt: “Waarbeke 
(Prov. Oost-Vlaanderen; entité 
communale de Geraardsbergen). Le 11 
mai 1944, l’explosion d’un réservoir 
d’essence pour avion entraîne le décès 
de 26 habitants de la commune”. Hier 
moet bij de commissie toch enige 
verwarring hebben geheerst. 84

Op maandag, 22 mei 1944 
vertoefde ik in Deux-Acren bij mijn 
grootmoeder. In het begin van 
de avond cirkelde een vliegtuig, 
misschien waren het er zelfs twee 
(ik herinner het me niet zo goed 
meer) boven Geraardsbergen. 
Op een bepaald ogenblik zag ik 
enkele objecten waggelend uit de 
toestellen naar beneden vallen om 
enige seconden nadien als ’t ware 
een donderslag te veroorzaken. Ook 
Denise van Droogenbroeck heeft 
die avond bommen zien vallen; 
volgens haar was het omstreeks 

81  Vooral aan jongere lezers voor wie gsm-verkeer vandaag de doodnormaalste zaak ter wereld is, illustreert het feit dat informatie moest
     worden bezorgd via strooibriefjes door vliegtuigen uitgeworpen, hoe beperkt de communicatiestroom toen nog was.
82  M. VAN KERCKHOVEN, Kroniek Sint-Jozefsinstituut Geraardsbergen (1817-1990), Leuven, 1992, p.171-172.
83  C. DE DECKER en J-L ROBA, ’40-’45 Boven Schelde, Dender en Durme: vijf jaar luchtoorlog boven de
    arrondissementen Aalst en Dendermonde, Erpe, 1996, p.175-176. J. DE RO, Het archief van het Rode Kruis en de oorlogsslachtoffers te
    Geraardsbergen, Overboelare en Waarbeke in 1940-1945, te verschijnen in dit tijdschrift. Archieven stad Geraardsbergen, Overlijdensregisters.
84  Na de bezetting kregen enkele van deze brandstoftanks een onverwachte bestemming. Sommige gaven blijk van creativiteit en
    wisten zo’n tank om te bouwen tot een bootje. Wij, knapen van 12 jaar en ouder, gingen het dikwijls watertandend bewonderen
    aan de oever van de Dender ter hoogte van ‘t Sas’.
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20.30 en waren er dertig doden (zie 
eerder vermeld dagboek), maar 
dit getal is ongetwijfeld van horen 
zeggen. Volgens C. de Decker en 
J.L. Roba85 vielen er omstreeks 18 
uur enkele bommen in de omgeving 
van de spoorwegvertakking 
Edingen/Lessen en zij gewagen 
van elf dodelijke slachtoffers en vijf 
gewonden. In werkelijkheid waren 
er twaalf doden: Remi De Cooman 
(°1877) en zijn vrouw Irma De 
Noose (°1874); Maria De Cooman 
(°1905); Malvina De Cooman 
(°1914) en haar drie kinderen 
Wivina (°1937) Godelieve (°1938) 
en Gilbert Merckaert (°1944); Aimé 
De Vos (°1873) en zijn vrouw Marie 
Bernaerd (°1875); Emiel De Glas 
(°1905); Emile De Vleeschauwer 
(°1908) en Louis-Jean Flamant 
(°1935)86. Op 11 november 2003 
onthulde burgemeester G. De Padt 
een gedenkplaat ter nagedachtenis 
van deze slachtoffers; deze plaat 
is aangebracht op de rugzijde 
van het oorlogsmonument op het 
Stationsplein in Geraardsbergen.

Op een middag in juni of juli 
1944	fietste	Emiel	Collijns	naar	
huis. Op een bepaald moment 
kwam hij ter hoogte van de 
voetgangersbrug over de spoorweg 
in Overboelare, op de plaats waar 
nu het viaduct is. Plots dook een 
vliegtuig al mitraillerend naar 
beneden. Aanvankelijk werd de 
indruk gewekt dat de raid tegen 
gestationeerde treinstellen gericht 
was, maar in werkelijkheid was 
het “target” een binnenschip; het 
kwam tot zinken ter hoogte van 
de Denderbrug in Overboelare. 
Bedoeling was zodoende de 

waterwegen te versperren en het 
verkeer over water lam te leggen.87

Op 12 augustus 1944 viel een bom 
in Gelembeke (Zarlardinge). Frans 
Lefebvre en zijn kleinzoon schoten 
er het leven bij in.88

2.6. Werken in Duitsland

Vlug werd in Duitsland de 
noodzaak aangevoeld om 
arbeidskrachten aan te trekken ter 
vervanging van de eigen mensen 
die onder de wapens waren. Het 
VNV verleende zijn medewerking 
bij de werving. Dit blijkt onder 
meer uit een artikel in de partijkrant 
onder de titel In het teeken van 
den nieuwen tijd! Arbeidskrachten 
worden in Duitschland gevraagd89. 
Er waren, toen de oorlog uitbrak, 
zowat een half miljoen werklozen. 
Tot september 1942 zijn nagenoeg 
200.000 Belgen naar Duitsland 
gaan werken om honger en 
werkloosheid te ontvluchten, maar 
ook omwille van de aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden. Op 6 oktober 
1942 werd door de Duitsers een 
verordening uitgevaardigd volgens 
dewelke alle mannen tussen de 
18 en 50 jaar konden worden 
opgevorderd om in Duitsland 
tewerkgesteld te worden.Wie 
zich opgaf om er vrijwillig te 
gaan werken,  kreeg een premie 
van 750 frank. Nog een kleine 
200.000 landgenoten gaven hieraan 
gevolg, om den brode. Er volgden 
nadien echter zeer drastische 
maatregelen. In september 1943 
werden inderdaad de klassen90 1920 
en 1921 opgeëist om in Duitsland 
tewerkgesteld te worden en in 

maart 1944 de klassen 1922, 1923 
en 1924. Ontelbare mannen doken 
onder. Ze worden werkweigeraars 
genoemd.

En hoe verliep één en ander in 
Geraardsbergen? Emiel Collijns 
doet zijn merkwaardig relaas91: 
“De opeising voor verplichte arbeid in 
Duitsland was in 1943 algemeen aan 
de orde van de dag. Overal werden 
razzia’s gehouden, zo op een zekere dag 
tijdens een voetbalmatch op het terrein 
van ‘Sportkring’, toen nog gelegen 
langs de huidige Zonnebloemstraat. 
Het voetbalveld werd omsingeld 
door militairen. Er ontstond grote 
verwarring onder de massa supporters 
en kijklustigen. Vooral de jongeren 
waren het mikpunt. Die trachtten hoe 
dan ook te ontkomen aan het dreigende 
gevaar. Velen werden opgepakt. Doch 
ook ontsnapten er een aantal. Tijdens 
de ontstane chaos bij het verschijnen 
van de militairen waren er die konden 
vluchten door in de omliggende 
hovingen te geraken. Anderen zochten 
hun heil onder de tribune waar zich 
het café en de toiletten bevonden. 
Weinigen ontkwamen. Ook sommige 
spelers die volgens hun leeftijd aan de 
verplichte arbeid onderworpen waren, 
verstopten zich in een waterreservoir. 
Ze zijn niet gevonden en tot hun grote 
vreugde! Anders verging het die jonge 
man die zich verborgen had in het grote 
scorebord. Zijn ontgoocheling moet 
groot zijn geweest. 
Het gebeurde ook af en toe dat een 
razzia plaats vond in een herberg waar 
gedanst werd. De vijand wist dat 
sommige jonge mannen aan die drang 
niet konden weerstaan of roekeloos 
waren. Erger was het gesteld met 
diegenen die een  opvorderingsbevel 

85  C. DE DECKER en J.L. ROBA, ’40-’45 boven Schelde, Dender en Durme. Vijf jaar luchtoorlog boven de arrondissementen Aalst en
    Dendermonde, 1996, p.181.
86  Zie desgewenst ook  A. SCHREVER, Bombardement van 22 mei 1944 eiste twaalf slachtoffers, in De Heemschutter, jg.1995, nr.132,
    p.3-4.
87  E. COLLIJNS, notitie 12 februari 2001, p.11v.
88  N.N., Zarlardinge in het verleden, Zarlardinge (Geraardsbergen), 1977, p.5.
89  Volk en Staat, nr.114 van 9 juli 1940: hoofdartikel door Reimond Tollenaere.
90  Klas: hier in de betekenis van het militair jargon. De klas 1920 bij voorbeeld viseert diegenen die in 1920 de leeftijd hadden bereikt
    voor militaire dienstplicht.
91  E. COLLIJNS, notitie van 12 februari 2001, p.8,9r.
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hadden ontvangen van de ‘Werbestelle’ 
in Aalst en die er geen gevolg wilden 
aan geven. Die moesten dan wel gaan 
onderduiken. Zo is mij het geval 
bekend van Georges van Laere die na 
de oorlog bij de gemeentediensten is 
komen werken. Hij leefde ondergedoken 
bij een landbouwer in de streek van La 
Louvière. Af en toe was de verleiding 
onweerstaanbaar om zijn familie in 
Geraardsbergen te bezoeken. Tijdens 
een van die riante reisjes werd hij, 
naar zeggen, verklikt door ” Manke 
Schorre”. Deze maakte deel uit van 
een of andere groep die bij de vijand 
aanleunde. Tijdens zijn terugreis naar 
La Louvière werd Van Laere gevolgd 
en in ’t oog gehouden. Zijn bespieders 
lieten hem begaan zodat zij ook op 
de hoogte waren in welke hoeve hij 
verbleef. De dag later werd hij opgepakt 
terwijl hij op het veld werkte en 
vervolgens naar een concentratiekamp 
gevoerd waar hij verbleef tot de 
bevrijding van het kamp in 1945” 
(Afb.14).

Het viel ook voor dat een van de 
ondergedoken jongens het leven verloor 
ingevolge een gebrekkige medische 
verzorging. Zo verging het Fernand 
De Brauwer, zoon van Richard en 
Clementine van Belle. Deze 21-jarige
jongen hield zich schuil bij een 
landbouwgezin in Herne. Hij had een 
besmetting van kropziekte opgelopen. 
Door laattijdig ingrijpen is hij aan die 

ziekte overleden, bang als men was om 
ontdekt te worden.”

2.7. Jodenvervolging

Een traumatiserende zaak die het 
nazi-regime een onuitwisbare plaats 
in de geschiedenis heeft bezorgd, 
is ongetwijfeld de Jodenvervolging 
waarmee dadelijk begrippen als 
getto92 en concentratiekampen 
geassocieerd worden. Sinds het 
aantreden in 1933 van Hitler in 

de decision making politieke 
arena groeit het antisemitisme 
in Duitsland zienderogen met 
als hoogtepunt de zogeheten 
Kristallnacht die plaats vond op 
10 november 1938 en waarbij 
niet minder dan zevenduizend 
vijfhonderd Joodse winkels werden 
geplunderd, bijna tweehonderd 
synagogen in brand gestoken en 
zowat vijfentwintigduizend Joden 
werden aangehouden. Alhoewel 
het antisemitisme een zeer 
extreme vorm heeft aangenomen 
in nazi-Duitsland tot en met 
ontmenselijking en volkerenmoord, 
dan mag het toch niet een exclusief 
Duits verschijnsel worden 
genoemd. Ook het communistische 
Sovjetregime liet zich alles behalve 
onbetuigd en neemt, naast het 
nationaal-socialistische Duitsland 
een “benijdenswaardige” plaats 
in met onder meer zijn talloze 
moorddadige pogroms. Overigens 
waaide sinds decennia in heel 
Europa een Joodsvijandige 
wind. Wie herinnert zich niet 
de beruchte zaak Dreyfuss in 
Frankrijk93; deze zaak staat als 
symbool voor de antisemitische 
mentaliteit die aanwezig was niet 
alleen in Frankrijk maar ook in 
Italië (Fascisme), Groot-Brittannië 
(O. Mosley), Nederland (Mussert, 
NSB), België, enz. Bij het uitbreken 
van de oorlog zijn in België zowel 

Afb. 14: Georges van Laere, 
graatmager, na zijn bevrijding uit een 
concentratiekamp.

92  De benaming getto zou voor het eerst gebruikt zijn in de 16de eeuw voor de aanduiding van de toenmalige Joodse wijk van Venetië.
    De naam getto verwijst naar het Italiaanse woord voor “gieterij” omdat deze wijk dichtbij een ijzergieterij gelegen was.
93  Alfred Dreyfuss (1859-1935) was een Frans officier van Joodse afkomst. Hij werd ten onrechte beschuldigd van spionage ten voordele
    van Duitsland en werd in 1894 gedegradeerd en veroordeeld tot levenslange deportatie naar Duivelseiland (Frans Guyana). De
    Dreyfuss-affaire is door het aspect van het antisemitisme uitgegroeid tot een nationale zaak. Dreyfuss werd in ere hersteld in 1906.
94  Het VERDINASO (Verbond van Dietsche Nationaal-Solidaristen) is opgericht in 1931 door advocaat Joris van Severen, van 1921
     tot 1928 kamerlid voor de Frontpartij. Deze eerder kleine beweging, populair bij studenten en intellectuelen helde meer over naar het
     Italiaanse fascistische dan naar het Duitse nationaal-socialistische model. Streefde naar de verwezenlijking, desnoods met geweld, 
     van de Dietsche volksstaat van alle Nederlandstaligen ter wereld. Een van de leuzen van het Verdinaso was “Vlamingen, onthoud altijd
     dat België niet jullie vaderland is”. Het Verdinaso slaagde er niet in de dood van zijn leider in 1940 te boven te komen. Joris van 
     Severen werd inderdaad op 10 mei 1940 met de zogeheten “spooktrein” weggevoerd naar Abbeville waar hij door Franse militairen, 
     samen met 21 andere weggevoerde politiek gevaarlijk geachte mensen, werd doodgeschoten.
     REX is een politieke partij opgericht in november 1935 door Léon Degrelle (°Bouillon, 1906). Rex was anticommunistisch en 
     antisocialistisch en tevens tegenstander van de parlementaire democratie omdat democratie, volgens Degrelle, gelijk stond met 
     corruptie, bedrog, dwaasheid, onbevoegdheid, wanorde en egoïsme. Rex had zowel fascistische (uit het Italië van Mussolini) als 
     nationaal-socialistische (uit Nazi-Duitsland) raakvlakken. Tijdens de bezetting ging Rex over tot radicale collaboratie en in 1941 
     noemde Degrelle het Nationaal-socialisme de redplank voor het wankelende Europa. In 1944, na de geallieerde landing in Normandië,
     werd Degrelle de leider van de Reichsgau Wallonien terwijl Jef van de Wiele (DeVlag) leider werd van de Reichsgau Flandern. 
     (Over Rex en de collaboratie, zie desgewenst M. CONWAY, Collaboratie in België: Léon Degrelle en het rexisme, Groot-Bijgaarden,
     1995, vertaald uit het Engels).
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het Verdinaso en het VNV in 
Vlaanderen als REX94 in Wallonië 
en Brussel antisemitisch ingesteld. 
Reeds van bij het begin van de 
bezetting kregen de Joden in 
België een speciaal statuut met 
discriminerende maatregelen 
opgelegd. Van 1940 tot 1942 
werden niet minder dan 17 
Joodsvijandige Verordnungen 
uitgevaardigd. Krachtens een 
verordening de dato 28 oktober 
1940 werd aan de gemeenten 
de verplichting opgelegd een 
zogeheten Jodenregister aan te 
leggen waarin de in de gemeente 
residerende Joden moesten worden 
ingeschreven.	Vόόr	25	december	
1940 diende aan Binnenlandse 
Zaken en Volksgezondheid het 
resultaat van de registratie te 
worden gemeld95. Vervolgens 
werden de identiteitspapieren 
voorzien van een stempel “JOOD-
JUIF”. Maar één van de meest in het 
oog springende verordeningen is 
toch deze van 27 mei 1942 waarbij 
de geregistreerde Joden duidelijk 
zichtbaar een gele Davidsster 
moeten dragen. Inmiddels was 
door de Duitsers een Vereniging 
voor Joden in België (VJB) in het 
leven geroepen; deze organisatie 
werd voorgesteld als een caritatieve 
instelling maar in werkelijkheid 
fungeerde	ze	als	doorgeefluik	voor	
Duitse bevelen96. 
Eind juni 1942 werd de 
Dossinkazerne in Mechelen 
geopend als verzamelkamp van 
Joden en als verdeelcentrum voor 
de deportatie van gevangenen. In 
28 konvooien of “Transporten” 
werden 25.257 Joden naar 
Auschwitz gedeporteerd. De reis in 
goederenwagons duurde twee tot 
vier dagen. Het eerste “Transport” 

vertrok op  4 augustus 1942. Soms 
vertrokken twee konvooien op 
eenzelfde dag. Ongeveer zestien 
duizend van deze mensen werden 
bij aankomst niet ingeschreven en 
“verdwenen”. Ongeveer negen 
duizend kwamen door de selectie 
heen en werden als arbeidskracht 
gebruikt. Bij hun bevrijding in mei 
1945 waren nog amper 1207 van 
hen in leven…
Tal van Joden leefden 
ondergedoken. In 1943 werd 
trouwens een Comité de défense des 
Juifs (CDJ) in het leven geroepen. 
Sommige ouders vertrouwden 
hun kinderen toe aan mensen van 
deze organisatie, die ze onder een 
andere naam in veiligheid brachten, 
meestal in nonnenkloosters. Dit 
gebeurde ook in Geraardsbergen 
waar Fernande de Smet (1899-2001) 
in het weeshuis dat ze runde zorg 
droeg van enkele Joodse kinderen, 
op gevaar van haar eigen leven... 
Zij kreeg hiervoor erkenning 
vanwege de internationale Joodse 
gemeenschap bij monde van het 
Yad Vashem-instituut dat haar de 
titel gaf van Rechtvaardige onder de 
volkeren.

In Geraardsbergen waren twee 
Joodse families wel bekend, de 
familie Jacoby (Jacobi) en de 
familie Fischlowitz. Onder de 
groep mensen die “verdwenen” 
onmiddellijk na hun aankomst in 
Auschwitz, was de Geraardsbergse 
Isabelle (Elza) Fischlowitz. Zij is in 
Geraardsbergen geboren op 7 maart 
1891 als dochter van Ephraiim 
David Fischlowitz en Clementina 
Laemlé die de Poolse nationaliteit 
had. Isabelle verkreeg de Belgische 
nationaliteit door naturalisatie97. 
Ze was ongehuwd en lerares Frans 

en muziek. Ze woonde op de 
Vesten nr. 76. Ons medelid Yvan 
vander Haegen deed ons haar 
trieste verhaal98 en we laten het 
hier volgen. Het gebeuren vond 
waarschijnlijk plaats op 11 mei 
1944:

“Als kind van 6 jaar toen, kan ik me 
nog vaag herinneren wat op die mooie 
lentedag in mei 1944 in onze straat 
gebeurde, maar mijn moeder heeft 
mij dit verhaal dikwijls verteld. De 
kinderen op de Vesten speelden op 
de straat en de mensen zaten zoals 
gewoonlijk bij mooi weer aan de deur 
van hun huis. De oorlog had reeds een 
wending genomen. Plots kwam er een 
Duitse Gestapo-officier in open wagen 
gevolgd door een militaire vrachtwagen 
de straat langs de rechterzijde langzaam 
opgereden. De Gestapo-officier bezag 
alle huizen. Bovenaan de straat 
draaiden de wagens terug en reden 
langs de linkerzijde de straat af toen ze 
plots stopten voor het huis van juffrouw 
Fischlowitz. Ze stapten meteen het huis 
binnen. De juffrouw die op dat moment 
pianoles aan het geven was, moest 
onmiddellijk stoppen, werd door de 
Duitsers naar buiten gebracht met als 
enige bagage een broodje. Ze werd op de 
vrachtwagen geduwd met bestemming 
de Dossinkazerne te Mechelen, waar ze 
dan op 31 juli 1944 op transport werd 
gezet naar de uitroeiingskampen in 
Polen”. 

Zij was “passagierster” nr.179 van 
het 26ste konvooi of “Transport”naar 
Ausswitz. (Afb. 15). Dit konvooi 
vertrok op 31 juli 1944 met 563 
mensen van wie er 207 onmiddellijk 
na aankomst zouden zijn 
“verdwenen”. Isabelle Fischlowitz 
die als staatloze staat vermeld, werd 
dus vermoedelijk begin augustus 

95  Ik heb vooralsnog niet kunnen achterhalen welk antwoord dienaangaande door de Geraardsbergse burgemeester werd gegeven.
96   De zinsnede “in werkelijkheid fungeerde ze als doorgeefluik voor Duitse bevelen” houdt niet de minste  kritiek, laat staan veroordeling
     in voor de houding van het bestuur van de VJB. Aanvankelijk hebben de bestuursleden van de VJB geloof gehecht aan de caritatieve
     doelstelling van de VJB en toen de ware toedracht hen duidelijk geworden was, hebben ze gepoogd te redden wat te redden viel.
97   Archieven stad Geraardsbergen: 1) Register van geboorteakten anno 1891, akte nr.58. – 2) Bevolkingsregister nr.4, periode 1930-1947,
     p.820.
98   Notitie Yvan vander Haegen, oktober 2000, blz.1.
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Afb.15. De pagina uit de “Transportlijst” met Elza Fichlowitz, “passagierster” nr.179
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Afb. 16: de datum van internering staat links boven101

1944 vergast99. Er werd aan de gevel 
van het huis waarin ze woonde een 
gedenkplaat aangebracht die samen
met de vlag van de politieke 
gevangenen en rechthebbenden 
werd ingehuldigd op zondag 
9 september 1951100. Op deze 
gedenkplaat staat 1941 als jaar 
waarin de aanhouding zou hebben 
plaats gehad. De vraag rijst echter 
of dit niet fout is. In het Joods 
Museum voor Deportatie en 
Verzet is een document waarop 
genoteerd staat wat zich in een 
enveloppe “Reliques” bevindt op 
haar naam; daarin is sprake van een 
identiteitskaart van 23 september 
1941 evenals een oproepingsbrief in 
verband met haar  identiteitskaart 
de dato 4 juli 1942, na 1941 dus.
(Afb. 16) 
Het staat bovendien vast dat 
ze werd geïnterneerd in de 
Dossinkazerne op 17 mei 1944.
 
De broer van Isabelle was 
Raphaël Fischlowitz (°1882). Hij 
had een pettenfabriekje (eerst 
in het Bokerstraatje en nadien 
op het Stationsplein) en was 
bevelhebber van de Geraardsbergse 
Vrijwillige Brandweer. In sommige 
collaboratiemiddens had hij het 
reeds van bij het begin van de 
oorlog verkorven. Onder de titel 
“Recht wat krom is!” lezen we 
in de partijkrant van het VNV 
“Het manneke van de Brandweer 
heeft alweer zijn spuitrepetities 
hernomen. Deze meneer liet de goede 
stede “in brand” binst de gevaarlijke 
oorlogsdagen”102. In 1943 werd hij 
door een S.S.-soldaat103 aangeklaagd 
bij de Feldgendarmerie omdat 

hij de jodenster niet droeg. Hij 
kon niettemin vrijuit gaan, naar 
verluidt dank zij de persoonlijke 
tussenkomst van burgemeester Van 
Liefferinge. Nadat een jaar later 
zijn zus Isabelle was weggevoerd, 

kreeg hij van de burgemeester de 
toelating de zegels te verbreken om 
de inboedel weg te halen104. Hijzelf 
wist uiteindelijk aan de deportatie 
te ontsnappen105. Een Samuël 
Fischlowitz, een neef of broer(?) van 

99   In het bevolkingsregister staat in rand vermeld: “†Auschwitz, 1944 of 1945” (Cfr. Archieven van de stad Geraardsbergen, 
     bevolkingsregister periode 1930-1947, nr.4, p.820. In 1949 werd een akte van overlijden opgemaakt (nr.58).
100  De Vaandrig, jg.45, nr.35, 8 september 1951, p.1. (Privé-archief)
101  Brief de dato 10 oktober 2000 van het Joods Museum van Deportatie en Verzet.
102  Volk en Staat, nr.151 van 15 augustus 1940, p.4.
103  S.S. staat voor Schutzstaffel en was een autonoom onderdeel van Nationaal-socialistische Arbeiderspartij (NSDAP).  De S.S. bestond
     eigenlijk uit drie onderdelen, de Algemene S.S., de S.S.-Totenkopf (Doodskopafdelingen) en de Waffen S.S. De Algemene S.S. waartoe
     de Sicherheits-Dienst (S.D.) behoorde had tot voornaamste taak de binnenlandse veiligheid; er ontstond vrij snel een ‘politieoorlog’ 
     tussen de S.D. en de Gestapo (Geheime Staats Polizei). De Doodskopafdelingen waren bewakingstroepen en de Waffen SS waren 
     gevechtstroepen.
104  Notitie Albertine van Liefferinge van 1 juni 2004, p.1.
105  J.P. PANIS en A. PANIS, Het vrijwillig pompierkorps, in In de schaduw van de Kring, Geraardsbergen, 1998, p.121.
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Isabelle moet eveneens de oorlog 
hebben overleefd vermits hij later 
navraag naar haar heeft gedaan in 
het Joods Museum van Deportatie 
en verzet (Afb.17), maar of die in 
Geraardsbergen woonde is een 
open vraag.

Een andere bekende Joodse familie 
was het gezin Jacoby-De Coster. 
Vader Jacoby pleegde zelfmoord. 
De andere gezinsleden, Roza de 
Coster en haar twee dochters 
werden op zekere dag opgepakt 
en werden vermoedelijk naar een 
concentratiekamp gevoerd want ze 
kwamen nooit meer terug. 
Zoon Asser Jacoby was weten te 
vluchten en leefde ondergedoken 
ergens in het Gentse(?)106. In het 
Joods Museum van Deportatie en 
verzet te Mechelen heeft men weet 
van het bestaan van een gezin Leon 
Jacoby dat in de Kloosterstraat (nu 
Abdijstraat) nr. 43 zou gewoond 
hebben, maar beschikt niet verder 
over gegevens.
Pas in mei 1945, acht maanden na 
de bevrijding, zal de uitroeiing van 
de Joden in de concentratiekampen 
in de openbaarheid treden107.

2.8. Verraad en collaboratie

Alhoewel er doorgaans, bewust 
of onbewust, één hutsepot wordt 
van gemaakt, dient te worden 
aangestipt dat verraad en 
collaboratie twee verschillende 
zaken zijn. Volgens Van Dale 
(uitgave 1995) betekent verraad 
een “schending van verschuldigde 
trouw, met name door het in 
handen spelen van personen, 
plaatsen of goederen aan de vijand 
of de tegenpartij”. 
Hierbij hoort bij voorbeeld 
verklikking van medeburgers te 
worden ondergebracht. Anonieme 
verklikking op verschillende 
vlakken m.b.t. belangrijke en 

minder belangrijke zaken en om 
uiteenlopende motieven was 
overigens een veel beoefende en 
populaire “sport”(Afb.18)

Collaboratie is een heel andere 
zaak en betekent, steeds volgens 
Van Dale, “medewerking, 

samenwerking met de vijand”. 
Hier is bij voorbeeld de politieke 
samenwerking onder te brengen, 
dit is één van de diverse vormen 
en in Vlaanderen de voornaamste 
vorm van collaboratie108. 
Wie van de politieke collaboratie in 
Vlaanderen iets wil begrijpen moet 

106  E.  COLLIJNS, Notitie van 12 februari 2001, p.13v.
107  N.N., Didactische gids voor een bezoek aan het Joods museum van deportatie en verzet, Mechelen, s.d., p.21.
108  Wanneer men er de veroordelingen wegens incivisme op naslaat dan ziet men dat er in Vlaanderen meer veroordelingen uitgesproken
      zijn wegens wapendracht en politieke collaboratie, terwijl in Wallonië het aantal veroordelingen wegens verklikking (dit is eigenlijk 
      verraad) hoger lag. (F. SEBERECHTS, o.c., p.162, met verwijzing naar J. GILLISSEN, Etude statistique sur la répression de
      l’incivisme, in Revue de droit pénal et de criminologie, feb.1951, p.624-625)

Afb.17. Document uit het Joods Museum van Deportatie en Verzet, Mechelen.
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Afb. 18: Anoniem verklikkingbriefje m.b.t. het onrechtmatig verkrijgen van 
rantsoeneringszegels. Dit briefje is gezonden naar E. Collijns, tijdens de oorlog hoofd 
van de “ravitailleringsdienst” in Geraardsbergen.  De originele tekst luidt : “Waarde 
Heeren, Ik kan niet nalaten om hun op de hoogte te stellen van Ortanse Pevenage; zij 
is van in de Meimaand al vroeg naar Duitsland en bij Alfons de Nauw woonende, 
Edingschestraat n° 84 hebben zij nog altijd haar ransoen, hetgeen ook niet mag zijn, 
want ik denk dat de wet toch voor eenieder gelijk is. En ik meen dat ge hun zaken 
zult onderzoeken, want ik ben verwondert dat de gebuuren het nog niet lieten weten 
hebben, ik heb mijn plicht gedaan het is voor alleman gelijk iedereen heeft honger”. 
Hertaling : Waarde heren, ik kan niet nalaten u het geval van Hortense Pevenage ter 
kennis te brengen. Deze verblijft al sinds de maand mei in Duitsland en daar ze bij 
Alfons de Nauw, Edingsestraat nr.84, woonde, krijgen ze daar zonder onderbreking 
haar rantsoenzegels. Dit kan toch niet want de wet geldt voor iedereen. Ik neem aan 
dat u hun zaak zal onderzoeken. Ik ben trouwens verwonderd dat de buren er nog 
niets over hebben laten weten. Ik heb gedaan wat ik moest doen. We staan  er allemaal 
voor. Iedereen lijdt honger.

er vooraf even de geschiedenis van 
België en van de Vlaamse Beweging 
op naslaan. Daar zal hij de 
onderliggende motivering vinden 
voor de houding van diegenen die 
gemeend hebben een beroep te 
moeten doen op een vreemde en 
bezettende mogendheid om voor 
Vlaanderen bepaalde rechten te 
bekomen109.
Verraad en collaboratie zijn van 
alle tijden en niet een exclusief 
verschijnsel voor W.O.II. De 
geschiedenis staat bol van 
voorbeelden waar mensen 
respectievelijk bevolkingsgroepen, 
gemeentebesturen of regeringen 
op een of andere manier 
sympathie tonen of samenwerken, 
hetzij uit overtuiging hetzij uit 
opportunisme, met een bezetter of 
een indringer die ze met geweld 
aan zijn wil heeft onderworpen. 
De beweegredenen voor die al dan 
niet vermeende sympathie zijn van 
uiteenlopende aard en steunen ofwel 
op rationele gronden of zijn van 
louter persoonlijke of sentimentele 
aard; verraad en collaboratie 
behoren meestal tot de eerste groep. 

Een buitenbeentje in de 
sympathierelaties met leden van 
een bezettende macht zijn de louter 
persoons- en gevoelsgebonden 
materies. Hier rijst dan toch de 
vraag of zomaar kan worden 
gesteld dat dergelijke relaties 
waarlijk iets te maken hebben met 
collaboratie, laat staan verraad? 
Als voor de hand liggend voorbeeld 
de affaires de coeur van meisjes 
of vrouwen die het (on)geluk 
hadden gewoon onweerstaanbaar 
verliefd  te worden op een man 
die per toeval niet de gepaste 
kleren droeg, in casu het verkeerde 
uniform en alleen omwille van die 
bijzonderheid een “ongepaste” 
liefde beleefden. Doen dergelijke 
“misstappen” veeleer niet denken 

109  De onderliggende motivering waarvan sprake, wordt kort en bondig verwoord in de brief van Pieter-Antoon d’Haese als reactie op
      een artikel van de hand van Gaston Imbo over dr. Arthur Broeckaert; deze brief is gepubliceerd in De Heemschutter, jg.1996, nr.146,
      p.5-8.
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aan de relatie tussen een vrouw en 
een	priester,	nog	niet	zό	lang	geleden	
een naar de verdoemenis leidende 
doodzonde welke bovendien een 
familie voor decennia lang te schande 
maakte en die, zelfs vandaag nog, in 
sommige landen wordt bestraft met 
de steniging van de “foute” vrouw?

De Vlaamse politieke collaboratie 
met een totalitair regime zoals 
Nazi-Duitsland kreeg zijn wortels 
tijdens het interbellum. Onder de 
voornaamste grondslagen hiervoor 
vernoemen we de achterstelling 
van Vlaanderen binnen het Belgisch 
staatsverband  -achterstelling die 
aangeklaagd werd vooral door 
de Frontpartij110- en het falen 
van de prille democratie die 
ondergraven was door de talrijke 
corruptieschandalen vanwege 
democratische mandatarissen en 
dito politieke partijen, waardoor 

het vertrouwen in die democratie 
gewoon zoek geraakte.

2.8.1. Het VNV en de DeVlag

De partij die in Vlaanderen de 
politieke collaboratie belichaamde 
was zonder twijfel het VNV 
(Vlaams Nationaal Verbond)111. 
Deze formatie werd opgericht 
in 1933 als resultaat van een 
streven naar het samenbrengen 
van verschillende Vlaamsgezinde 
facties of gedachtestromingen, 
zowel democratisch-gezinde 
als voorstanders van een meer 
autoritaire staatsordening112. 
Laatstgenoemde factie kreeg het 
overwicht in de nieuwe partij. 
Overigens bekende het VNV zich 
tot de socialistische strekking113 en 
stelde het zich antisemitisch op114. 
In 1939 zou het al vijfentwintig 
duizend en in 1942 toch nog 

veertig duizend leden hebben gehad; 
begin 1944 was dit aantal afgeslankt 
tot elfduizend115.
Na de capitulatie van het Belgische 
leger dacht de leiding hoegenaamd 
niet aan collaboratie met de 
bezettende overheid. Even later 
wees echter een nieuw geluid 
met “De Duitsche zege is ook de 
Vlaamsche zege”116 in de andere 
richting, maar de weg naar politieke 
collaboratie werd door VNV-leider 
Staf de Clercq117 eigenlijk pas op 
10 november 1940118 open gesteld. 
Hij hoopte voor zijn partij en ten 
overstaan van de Duitsers een 
soort invloedsmonopolie en voor 
Vlaanderen, binnen het Reich, een 
vorm van autonomie te verwerven 
waarvan hij in het kader van en 
binnen het Belgische staatsverband 
zelfs niet durfde te dromen. Het 
zou echter niet bij louter politieke 
collaboratie blijven. 

110  De Frontpartij was een Vlaams-nationalistische partij opgericht in 1919. Ze is ontstaan uit de Frontbeweging van de Vlaamse 
      soldaten aan de IJzer. De partij was antimilitaristisch en streefde naar Vlaams zefbestuur. In 1933 ging de partij op in het VNV.
111  Over het VNV, zie desgewenst B. DE WEVER, Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945, 
     Tielt/Gent, 1994. Ter zijde, reeds in 1893 werd te Brussel een organisatie opgericht onder de naam Vlaams Nationaal Verbond. Uit dit
     initiatief is vervolgens de zogeheten Vlaamsche Volksraad ontstaan die nadien omschreven werd als een “soort Raad van Vlaanderen”.
     Het was, naar verluidt, de eerste degelijk voorbereide poging om Vlaamsgezinden van uiteenlopende strekkingen samen te brengen
     (Volk en Staat, nr.155, 19 augustus 1940, p.3).
112  Voorstanders van een totalitaire staatsordening vond men in die tijd overal in Europa en in België, onder meer ingevolge het falen van
      de prille democratie.
113  De socialistische grondslag van de partij wordt bijvoorbeeld op 1 september 1940 nog eens beklemtoond door Reimond Tollenaere,
     een der kopstukken van het VNV, die in een artikel “Ons socialisme” een en ander preciseert: “Reeds in 1935, namelijk in het 
     programma van het VNV ‘De Dietsche Volksstaat’ staat geschreven: “Het VNV berust op socialistischen grondslag. Het bevestigt het
     recht en de opgave der gemeenschap (staat of corporatie) tot regeling van het economisch leven, met inkrimping indien noodig van de 
     individuele vrijheid en ook desnoods van het privaat bezit, bijzonder voor wat aangaat de groot-bedrijven en bankwezen”. Maar 
     meteen brengt Tollenaere een differentiatie wanneer hij zegt : “Met het socialisme wordt het ‘echte socialisme’ bedoeld in 
     tegenstelling tot het marxisme dat een Joodse uitvinding is (Karel Marx zou de zoon zijn van rabbijn Mardochai die zich later Marx 
     zou hebben genoemd). Het socialisme van het VNV berust niet op kunstmatige gelijkmakerij. Daarop stond de democratie en we 
     weten waarheen zij met deze tegennatuurlijke leer gekomen is”. (Hoofdartikel in Volk en Staat, nr.167 van 1 september 1940, p.1-2).
114  Dat het VNV alles behalve Joods-vriendelijk was blijkt bij voorbeeld uit een hoofdartikel in de partijkrant waarin gesteld wordt:   
     “Dank zij de maatregelen getroffen door generaal-gouverneur Von Falkenhausen, behoort de Joodsche invloed in het openbaar leven
      en het handelsleven weldra tot het verleden. De eerbare handelaars, de onkreukbare financielui, alle goede burgers zullen zich 
      hierover ten zeerste verheugen. Het doek is gevallen, heeren van het Oud Testament. Jullie kunnen opdoeken”  (Volk en Staat nr.222
      de dato 6 november 1940, p.1.
115  B. DE WEVER, o.c.
116  Volk en Staat, nr.119 van 14 juli 1940.
117  Staf de Clercq (1884-1942) is afkomstig van Everbeek, thans een deelgemeente van Brakel. Hij was onderwijzer van vorming
      (1903). Hij was van 1919 tot 1932 kamerlid voor de Frontpartij. Bij het uitbreken van de oorlog woonde hij in Sint-Kwintens-
      Lennik, althans volgens een telegram van de toenmalige auditeur-generaal Ganshof van der Meersch i.v.m. “de aanhouding en
      wegvoeren van een lijst staatsgevaarlijken” naar Frankrijk onder wie Staf de Clercq (Volk en Staat nr. 114 de dato 9 juli 1940, p.3.)
      Deze wegvoering vond plaats met de beruchte “spooktrein” die onder het bevel stond van een zekere luitenant Colette; deze officier 
      van het 8ste Linieregiment verwierf de bijnaam van beul van Brussel-Tours-Gerdan-Orléans (Volk en Staat nr. 119 van 28 augustus 
     1940). Met de “spooktrein” werden staatsgevaarlijk geachte mensen naar Frankrijk gedeporteerd, onder hen Joris van Severen, de 
      leider van Verdinaso die, samen met enkele anderen, door Franse soldaten neergeschoten werd in Abbeville. 
118  B. DE WEVER, o.c., p.262-270.
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Net voor het uitbreken van de 
oorlog wemelde het in ons land van 
uniformen, soms beperkt tot het 
hemd. Zowel de jeugdorganisaties 
binnen de katholieke zuil (kajotters, 
studenten, boerenjeugd) als de 
socialistische Jonge Wacht, de 
padvinderij, het Vlaams Nationaal 
Jeugdverbond, het Verdinaso, enz. 
toonden zich graag in uniform. 
Niemand ergerde er zich aan 
en niemand scheen eraan te 
ontsnappen, ook buiten België niet.

Aansluitend bij het VNV 
als politieke partij was er de 
Werfbrigade, ook Grijze Brigade 
genoemd omdat de leden een 
grijs hemd droegen. Deze 
organisatie gelastte zich met de 
propaganda door colportages en 
optochten; ze stond ook in voor de 
bescherming van bijeenkomsten 
en vergaderingen tegen vijandige 
knokploegen. Toen kwam de 
oorlog. Tijdens de bezetting 
beschikte het VNV over een soort 
paramilitair apparaat, onder de 
leiding van Raimond Tollenare119, 
waarvan de Zwarte Brigade (ZB), 
ontsproten uit de Grijze Brigade, 
de meest bekende is. De ZB moest 
“de partij een weerbare inhoud 
geven”. De Duitse inval in Rusland 
in juni 1941 betekende voor de ZB 
een ware aderlating. Het Vlaams 
Legioen werd opgericht evenals 
het transportkorps NSKK en de 

Fabriekswacht. De rekrutering voor 
al deze militaire en paramilitaire 
organisaties gebeurde hoofdzakelijk 
ten koste van ZB die haar beste 
en meest actieve krachten zag 
vertrekken. Naar verluidt telde de 
Geraardsbergse afdeling van de ZB 
toen een dozijn leden dat verspreid 
woonde over heel het kanton.
Na verloop van tijd ontstond een 
machtsstrijd tussen de extreme 
DeVlag en het numeriek veel 
sterkere VNV, beide partijen 
maakten aanspraak op een 
invloedsmonopolie in Vlaanderen. 
Deze machtsstrijd evolueerde naar 
nauwelijks verholen vijandigheid. 
En dat het tussen aanhangers van 
beide bewegingen niet boterde, 
wordt geïllustreerd door volgend 
spotversje:
Op de hoek van de straat staat een 
farizeeër.
Het is geen mensch, het is geen dier, ’t 
is een VNV-er.

Op 22 oktober 1942 overleed Staf 
de Clercq, de Leider. Hij werd 
opgevolgd door Hendrik Elias120 die 
vrij vlug inzag dat de collaboratie 
geen goede zaak was en hij poogde 
op een bepaald moment er een 
einde aan te stellen.
Misschien minder dan elders in 
Vlaanderen, maar toch had het 
VNV ook in Geraardsbergen een 
zekere aanhang. Op 11 november 
1943 telde de Geraardsbergse 

119  Dr.jur. Raimond Tollenaere was algemeen propagandaleider van het VNV en Commandant-Generaal van de Dietse Militie-Zwarte
     Brigade. Hij nam dienst in het Vrijwilligers Legioen Vlaanderen (Vlaams Legioen) en sneuvelde aan het Oostfront in januari 1942; 
     hij had de rang van Untersturmführer (onderluitenant).  
120  Hendrik Elias (1902-1973), doctor geschiedenis en advocaat, weigerde een leerstoel geschiedenis aan de Leuvense universiteit omdat
     hij zijn Vlaams-nationalistische overtuiging trouw wou blijven. Werd volksvertegenwoordiger in 1932 en werd herkozen in 1936 en
     1939. Bij het VNV, waarvan hij mede aan de basis lag, behoorde hij tot de meer gematigde strekking. Bij de Bevrijding vluchtte hij
     naar Duitsland waar hij door de Duitsers geïnterneerd werd omdat hij weigerde samen te werken met de onvoorwaardelijk-
     collaborerende DeVlag. Hij werd in mei 1945 aangehouden maar was inmiddels bij verstek ter dood veroordeeld. Hij verkreeg gratie
     in 1951 waardoor zijn straf werd omgezet in levenslange hechtenis en kwam in 1959 vrij om gezondheidsredenen.
121  Afschrift van ledenlijst opgesteld door VNV-afdelingsleider Honoré de Staebele (Verzetsdossier Georges Paeleman).
122  Over de DeVlag, zie desgewenst F. SEBERECHTS, Geschiedenis van de DeVlag. Van cultuurbeweging tot politieke partij, 
     1935-1945, Gent, 1991. Jef van de Wiele, doctor Germaanse filologie (Leuven, 1936), bleef heel de oorlog aan de leiding van de 
     DeVlag. In 1944, na de geallieerde landing in Normandië werd hij de leider van de Reichsgau Flandern, terwijl Leon Degrelle (REX)
     de leider werd van de Reichsgau Wallonien.

afdeling van het VNV precies 
tachtig leden121. Notoire VNV-leden 
waren Alfons van Liefferinge 
(burgemeester), Felix Baisier 
(schepen), Karel Cock (schepen), 
Pieter de Fraine (burgemeester van 
Nederboelare), Honoré de Staebele 
(afdelingsleider).

De DeVlag of Deutsch-Vlämische 
Arbeitsgemeinschaft was bij de 
oprichting in 1935 door  Jef van 
de Wiele122 een zuiver culturele 
beweging. Bij het begin van de 
bezetting maakte hij er, met de 
steun van de S.S., een politieke 
partij van en bekende zich tot het 
nationaal-socialisme. In november 
1941 werd de DeVlag eigenlijk 
een soort S.S.-mantelorganisatie, 
financieel	en	ook	op	het	vlak	van	
organisatie gesteund door de S.S. 
Na verloop van tijd groeide de 
machtspositie van de nationaal-
socialistische DeVlag ten nadele van 
het meer gematigde VNV dat de 
strijd om de macht verloor. In 1943 
ging de DeVlag over tot volledige 
en onvoorwaardelijke collaboratie. 
Het kwam toen ook tot vormen van 
samenwerking met het Waalse REX 
nadat Degrelle in januari van dat 
jaar een S.S.-koers had ingeslagen. 
De DeVlag had zeer weinig 
(een half dozijn?) aanhangers in 
Geraardsbergen.
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2.8.2. Dietse Meisjesscharen
(DMS)123

De DMS of Dietsche124 
Meisjesscharen werd opgericht op 
16 december 1940 en kan worden 
omschreven als de vrouwelijke 
jeugdwerking van het VNV. 
Van juli 1941 tot december 1943 
was de DMS de meisjesafdeling 
van de pas opgerichte Nationaal 
Socialistische Jeugd Vlaanderen 
(NSJV). In mei 1942 hadden op 
een drietal plaatsen opgemerkte 
manifestaties plaats van de DMS: 
“De Pinksterdagen zijn weer getuige 
geweest van de strijdvaardigheid 
en den ijzeren wil tot opbouw van 
den nieuwen tijd bij onze jeugd en 
onze militie. Te Brasschaat, Lier en 
Geeraardsbergen (Afb.19) hadden 
grootsche verzamelingen plaats. Op 
beide eerste was de Leider125 persoonlijk 
aanwezig”. In Geraardsbergen ging 
het om het Pinksterkamp waarbij 
zowat “1400 meisjes defileerden 
voorbij den jeugdleider dr. Lehembre 
en de jeugdleidster Jet Claessens”126.
Dat dit Pinksterkamp in 
Geraards-bergen plaats had, heeft 
vermoedelijk te maken met het feit 
dat Maria (Mimi voor de intimi) de 
Fraine (1918-1983) gebiedsleidster 
was en in die hoedanigheid mag 
worden beschouwd als één van 
de directe adjuncten van Jetje 
Claessens.

 
Afb. 19: Op de foto onderaan bij de groep verantwoordelijken, jeugdeleidster 
Jetje Claessens (vooraan, midden of derde persoon op de eerste rij). Maria de 
Fraine ontbreekt echter. Ze was op dat moment naar het station dr. Lehembre, de 
jeugdleider, gaan afhalen.
Foto’s: Navorsings- en studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog, Brussel, serie 452/6.

123  Over de DMS bestaat een (naar mijn mening schitterende) licentiaatsverhandeling :  Séverine JANS, De Dietsche Meisjesscharen
     1940-1944, (VUB) 1998-1999.
124  Diets is niet synoniem voor Duits. Diets betekent Groot-Nederlands, d.i.  met de gedachte aan het hele Nederlandse taalgebied.
125  Met “Leider” wordt Staf de Clercq bedoeld.                                             
126  Volk en Staat, nr.124 van 26 mei 1942.
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2.8.3. Winterhulp

Winterhulp was een neven-
organisatie van het VNV en 
werd door de Leider (Staf de 
Clercq) een  afdeeling van onze 
Sociale Volksbeweging genoemd127. 
Winterhulp mag een succesverhaal 
worden genoemd. De organisatie 
kreeg trouwens veel steun. Zo 
bij voorbeeld deed de Koning in 
oktober 1940 een “royale” gift van 
een miljoen frank128, wat vandaag 
overeenkomt met ruim 21,5 
miljoen oude Belgische franken of 
(afgerond) een 534.500 euro (zie 
voetnoot 7).

In het kader van Winterhulp werd 
solidariteit gepredikt onder de 
mensen. Na herinnerd te hebben 
aan de vooroorlogse jarenlange en 
massale werkloosheid, stelde dr. 
P. Boeynaems, nog een kopstuk 
van het VNV, dat het “eenieders 
heilige plicht is er zorg voor te dragen 
dat iedere volksgenoot (…) een 
menschwaardig bestaan zou hebben 
. (…) Winterhulp beoogt door de 
bijdrage van alle meerbegoeden de 
minbegoede volksgenooten bij te 
staan in nood. Winterhulp moet 
worden een organisatie van ware 
volkssolidariteit”129. 

De Geraardsbergse afdeling van 
Winterhulp werd geleid door 
dokter Arthur Broeckaert. 
Om de kas te spijzen werden 
tal van initiatieven genomen. 

Zo bijvoorbeeld werd hier op 
zondag 20 oktober 1940 in de 
stadsschouwburg een vertoning 
gegeven van Cupido Diktator door 
de Koninklijke Lyrische Toneelgilde 
(die haar lokaal had Vredestraat 
nr.30) en met medewerking van een 
volledig orkest o.l.v. mej. Cesarine 
de Lessines. De lange uiterst 
strenge winter van 1940-41 en het 
tekort aan brandstof dwongen 
de mensen slechts één vertrek 
van de woning te verwarmen. 
Noodlijdenden en oude mensen 
beleefden schrijnende toestanden. 
Bij de bevolking groeide het 
solidariteitsgevoel wat voor 
een groot deel de medewerking 
verklaart van burgers, die nochtans 
een patriottisch imago hebben, 

met de door het VNV opgerichte 
organisatie Winterhulp. In 
augustus 1941 werd inderdaad een 
tentoonstelling georganiseerd van 
schilderijen uit Geraardsbergse 
verzamelingen waarbij voor 
Winterhulp 5% van de opbrengst 
was voorzien. (Afb.21)

Het is onbetwistbaar dat 
Winterhulp overal te lande en ook 
in Geraardsbergen zeer goed werk 
heeft geleverd ten voordele van de 
noodlijdende bevolking130.

2.8.4. De Oostfronters132

In het brede spectrum van de 
“collaboratieruimte” nemen de 
Oostfronters een heel aparte plaats 
in. Oostfronters kunnen worden 
omschreven als commando-troepen 
die binnen het kader en aan de zijde 
van het Duitse leger meevochten 
aan het zogeheten Oostfront, 
voornamelijk in de Sovjetunie. Door 
de oorlogspropaganda werden ze 
verheven tot helden. Na de oorlog 
werden ze echter als verraders 
gebrandmerkt en gemeden als 
paria’s, ook door de Kerk, een 
paar “kleine garnalen” niet te na 
gesproken. Nochtans hadden ze 
gevolg gegeven aan de wekroep 
van deze laatste om ter kruisvaart 
te trekken tegen het “goddeloze 
communisme”133. Ze werden ervan 
beschuldigd de wapens te hebben 
opgenomen tegen een bevriende 
natie van België, bevriend althans 

Afb.20: Maria (Mimi) de Fraine

127  Volk en Staat, nr.171 van 5 september 1940 onder de titel “Mededeeling van de Leiding” (Brussel, 3 september 1940).
128  Volk en Staat, nr.217 van 31 oktober 1940, p.3.
129  Volk en Staat, nr.199 van 10 oktober 1940.
130  Volgens L. Coppens verscheen na de oorlog een besluit van de Prins-regent waarbij al wie vrijwillig en onbezoldigd samengewerkt 
      had met Winterhulp in aanmerking kwam voor een onderscheiding. (L. COPPENS, Winterhulp-Nederbrakel (1941-1944), in Triverius, 
      jg.XXIII, 1993, nr.4, p.50-51.) 
131  Met dank aan ons medelid Etienne Borremans.
132  Over de Vlaamse Oostfronters zie desgewenst : N.N., Vlamingen aan het Oostfront; dl.1: Het Vlaams Legioen; dl.2 : Sturmbrigade
     Langemarck (naar een verzameling archivalia van A. van Arendonck), 1973 (dl.1) en 1975 (dl.2). -  B. DE WEVER, Oostfronters, 
     Vlamingen in het Vlaams Legioen en de Waffen SS, Tielt, 1994.
133  Paria’s werden ook de z.g. Osttruppen, Russische troepen die met de Duitsers meevochten met het doel Stalin ten val te brengen en
     het communisme te bestrijden. Het was generaal Andrei Vlasof die na zijn gevangenneming door de Duitsers in 1942, besloot met zijn
     manschappen in de collaboratie te stappen. Op een bepaald moment vochten ze ook mede in West-Europa. Na de oorlog zou hen een
     niet benijdenswaardig lot te wachten staan; ze werden immers door de Amerikanen uitgeleverd aan de Russen… 
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vanaf juni 1941134. Het zal wel 
niet een toeval zijn dat precies 
onmiddellijk na de Duitse inval 
in Rusland het Vlaams Legioen 
werd opgericht. De eenheden 
waarvan het een onderdeel was, 
staan bekend om of zijn berucht 
voor hun keiharde opleiding, 
blinde discipline en ongeëvenaarde 
efficiëntie	en	slagkracht.	
Volgend gedichtje werd door Jan 
d’Haese135 neergepend te velde 
vόόr	Leningrad;	het	weerspiegelt	
strijdvaardigheid en gedrevenheid, 

kenmerken van de soldaten van het 
Legioen:   

LENINGRAD136

Thuis fluit de merel,
voor mij ligt de dood.
Lente en dood staan
in mijn hart tesaam.

In dit besneeuwd gebied
sta ‘k recht,

-de stormaanval vangt aan -
ik gruwel niet :

ik vecht

Na de breuk met het 
communistische Sovjetregime, 
als gevolg van de eenzijdige 
beëindiging van het niet-
aanvalspact na de Duitse inval 
in juni 1941, werden onder het 
motto “Europa met Vlaanderen tegen 
hamer en sikkel” her en der door 
het VNV “anti-bolsjewistische 
vergaderingen” georganiseerd. 
Zo ook op 22 maart 1942 in de 
Geraardsbergse stadsschouwburg 
toen nog gelegen in de Steenstraat. 
Onder de sprekers Alfons van 

Afb. 21: Titelpagina respectievelijk eerste bladzijde van het catalogus. Noteer hierbij dat het “uitvoerend komiteit” spreekt van een eerste 
tentoonstelling wat een vervolg laat vermoeden131.

134  Tot de Duitse inval in juni 1941 (operatie Barbarossa) was de Sovjetunie eigenlijk toch een voor België vijandige natie, want 
     bondgenoot van Nazi-Duitsland gezien het bestaande niet-aanvalsverdrag tussen deze beide landen.
135  Jan D’HAESE (°omstreeks 1921) was tijdens de oorlog eerst medewerker van Wies Moens bij Zender Brussel alvorens naar het 
     Oostfront te gaan als Kriegsberichter. Het gedichtje werd opgedragen aan een zekere “Raf van de 3de kompagnie”
136  Volk en Staat, uitg.B, nr.81, 5/6 april 1942. 
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Liefferinge, gewestleider van het 
VNV. Enkele dagen voordien 
hadden grote volksvergaderingen 
plaats gehad in Antwerpen, 
Gent, Brugge en Hasselt waar de 
onvoorwaardelijke samenwerking 
met Duitsland werd onderstreept137. 
De strijd tegen het bolsjewisme, 
gepromoot door de Kerk en 
dikwijls gepredikt door gedreven 
propagandisten al dan niet vanop 
de kansel, stond inderdaad vooraan 
op de agenda. Nog voor er sprake 
was van collaboratie met de Duitse 
bezetter, eind 1939 vertrokken 
Vlaamse jongens reeds naar 
Finland om er te strijden tegen het 
Bolsjewisme; zo gaven ze op hun 
manier gevolg aan de net voordien 
(1937) gepubliceerde pauselijke 
encycliek Divini Redemptoris over 
het “goddeloze communisme”. 
Op 30 november 1939 was het 
Sovjetleger immers dit land binnen 
gevallen en had het Finse leger 
al op 10 maart 1940 tot overgave 
weten te dwingen.

Naast het VNV lieten andere 
collaborerende organisaties zich 
evenmin onbetuigd en traden op de 
voorgrond in de propaganda voor 
de strijd tegen het bolsjewisme. 
Zo bijvoorbeeld organiseerde 
de DeVlag op 14 maart 1942 
een kunstavond in diezelfde 
stadsschouwburg, waar dichter Bert 
Peleman voorlas uit eigen werk 
terwijl de Geraardsbergse dichter 
Franz Zonneberg poëzie bracht138.

De Belgen  -Vlamingen zowel als 
Walen en Franstaligen-  waren 
goed vertegenwoordigd aan het 
Oostfront, de enen met het Vlaams 
Legioen, de anderen met het Waals 
Legioen dat onder het commando 
stond van Leon Degrelle. Het 
Vlaams Legioen was eigenlijk 
een versterkt infanteriebataljon 
en werd opgericht krachtens een 
overeenkomst van 2 augustus 1941, 
ondertekend door respectievelijk 
Staf de Clercq, VNV-Leider en 
S.S. Haupsturmführer (kapitein) 
Leib. Als herkenningsteken (op 
de linkermouw ) droegen de 
Vlamingen een zwarte leeuw op 
een geel veld evenals de melding 
Legioen Vlaanderen139 (art.3 van 
de overeenkomst), dit tot mei 1943. 
Het Vlaams Legioen kon alleen 
worden ingezet in de strijd tegen 
het bolsjewisme en dit “volgens 
de noodwendigheden” (art.8). 
Het Vlaams Legioen als zodanig 
hield echter vanaf mei 1943 op 
te bestaan en de manschappen 
werden gewoon overgeheveld 
naar de Duitse S.S.- Sturmbrigade 
Langemarck140.

Geraardsbergen telde meerdere 
Oostfronters. Mij zijn vooralsnog 
een kleine twintig namen bekend. 
Ten minste drie van hen lieten 
het leven aan het front. Na 
de oorlog kregen ten minste 
twee van hen de doodstraf. De 
meesten van deze Oostfronters 
behoorden tot de Waffen S.S.141, 

enkelen tot de NSKK zoals bij 
voorbeeld Fernand Duffeleer 
(1922-1985) die reeds in 1941 naar 
Rusland vertrok. Na de oorlog 
kreeg hij hier gevangenisstraf 
maar kwam vrij vlug vrij wegens 
gezondheidsredenen142. 

Maar wat heeft die mensen ertoe 
aangezet om dienst te nemen 
bij het Vlaams Legioen om, na 
een keiharde opleiding, naar het 
Oostfront te trekken? Naar verluidt 
waren	het	de	financiële	voordelen	
waardoor tal van avontuurlijke 
jongeren zich lieten verleiden. 
Men zou deze belangrijke 
groep dus huurlingen kunnen 
noemen. Het is waarschijnlijk 
ook in deze groep dat eventueel 
begane buitensporigheden of 
oorlogsmisdaden moeten worden 
gezocht. Zo is me het geval bekend 
van een Geraardsbergenaar voor 
wie de Goelag-archipel143 geen 
geheimen zal hebben gehad… In 
1943 had hij als vrijwilliger dienst 
genomen bij de Sturmbrigade 
Langemarck. Krijgsgevangen 
genomen door de Russen in 
1945, werd hij in datzelfde jaar 
door een Belgische krijgsraad bij 
verstek ter dood veroordeeld. In 
1947 werd hij vanuit een Russisch 
gevangenenkamp in een nieuw 
uniform gestoken, naar het dorp 
Bjelgorodka gebracht en vanop een 
verhoog aan de bevolking getoond. 
Die wees hem aan als behoord 
hebbende tot een eenheid die in 

137  Volk en Staat, uitgave B, nr.60, 12 maart 1942, p.4.
138  Volk en Staat, uitgave B, nr.59, 11 maart 1942.
139  Militairen van het Waals Legioen droegen de Belgische driekleur als herkenningsteken op de linkermouw.
140  Zo genoemd naar het West-Vlaamse dorp Langemark nabij Ieper waar, tijdens de eerste wereldoorlog aan het IJzerfront, een Duitse 
     eenheid bestaande uit studenten al zingend en arm in arm oprukte tegen de Britten die ze met mitrailleurvuur weggemaaid hebben.
141  Niet te verwarren met de Algemeine S.S. en de S.S. Totenkopf (zie voetnoot 103).
142  Meegedeeld door Robert Duffeleer, broer van de betrokkene.
143 De Goelag Archipel is de titel van een werk (1973) van Nobelprijswinnaar Alexander Solzjenitsin. In dit werk wordt het leven 
     beschreven in de Sovjet-strafkampen. Tussen 1929 en 1953 (jaar van overlijden van Stalin) maakten zowat 28 miljoen dwangarbeiders
     er kennis mee. Het aantal dodelijke slachtoffers aldaar is niet duidelijk vast te stellen maar wordt met miljoenen gerekend. Net als de
     uitroeiing van de Joden door Nazi-Duitsland door sommigen (de zogeheten negationisten) wordt ontkend, zo is dit ook het geval 
     voor de geïndustrialiseerde uitmoording van mensen, onder meer in de goelags, door het communistisch Sovjetregime. 
     Belangstellenden lezen A. APPLEBAUM, Goelag. Een geschiedenis, Amsterdam, 2003. Ter zijde, Applebaum, een journaliste die 
     carrière maakte bij de Washington Post, kreeg voor dit werk de prestigieuze Pulitzer-prijs (april 2004).
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1944 het dorp had ontruimd144. 
Hij werd veroordeeld tot 25 jaar 
strafkamp, werd het statuut van 
krijgsgevangene ontnomen en 
verder door de Russen behandeld 
als oorlogsmisdadiger. Na 18 jaar 
strafkamp kwam hij vrij.145

Soms was er hier of daar 
ook iemand die om een 
strikt persoonlijk trauma zijn 
vertrouwd leefmilieu als het ware 
ontvluchtte. Zo ging een van de 
Geraardsbergenaars naar het 
Vlaams Legioen uit liefdesverdriet. 
Het is hem slecht bekomen want, 
naar verluidt, werd hij zwaar 
verminkt aan het Russisch front.

Ten slotte was er ook de 
niet onbelangrijke groep die 
zich uit idealisme   -vandaag 
noemen sommigen dit naïviteit, 
fundamentalisme, extremisme, 
enz.-   engageerde om er te 
vechten tegen het “goddeloze 
communisme” en in de hoop 
Vlaanderen een autonome plaats te 
bezorgen binnen het zegevierende 
Reich. Voor wat Geraardsbergen 
betreft zijn er me vooralsnog 
vier van die groep bekend. Hun 
motivering zou kunnen worden 
weergegeven als een moderne 
versie van “Voor outer en heerd” 
(voor altaar en vaderland). En voor 
dit ideaal hadden zij het leven veil. 
Voor hen was de kruistocht tegen 
het communisme een heilige plicht. 

Hun vaderlandsliefde was hun 
liefde voor Vlaanderen. Hoe en in 
welke mate zij hun Vlaanderen lief 
hadden is op een sublieme wijze 
onder woorden gebracht door 
de Geraardsbergse dichter Franz 
Zonneberg146:
Vlaanderen ik heb U zo bemind
en zal U minnen tot de dood
tot mijn ogen in het einde, blind
breken om uw nood.147

Een van deze idealisten was 
Hubert Borremans. (Afb.22), 
geboren in Nederboelare op 21 
september 1921. Hubert was 2de-
jaarsstudent aan de universiteit. 
Op een dag in maart 1942 vertrok 
hij, zoals gewoonlijk, naar Leuven. 
Hij kwam niet meer terug naar 
huis. Met een afscheidsbrief liet hij 
zijn onthutste ouders weten dat hij 
diezelfde dag vanuit Antwerpen 
vertrok naar het Oostfront. Hij 
schreef : “Bijna een gans jaar, speelde 
zich in mijn ziel een onbeschrijflijke 
strijd af tusschen de liefde voor mijn 
volk en de liefde voor mijn thuis. 
Soms verhief zich mijn ziel met de 
edelste christelijke en vaderlandsche 
gevoelens, wanneer ik de gevolgen 
overdacht die een communistische 
overwinning zou hebben voor Europa, 
voor Vlaanderen en voor ons thuis. 
(…) Zo heb ik me aangegeven als 
vrijwilliger om de menscheid en vooral 
ons Vlaanderen en ons huizeken 
van het goddeloze menschonterende 
communisme te helpen bevrijden en 
ook opdat, na de overwinning, bij de 

nieuwe ordening van de wereld en 
Europa, ons Vlaamsche volk zijn eisen 
zou kunnen stellen”. (…) Ergens in 
1943 werd Hubert zwaar gewond. 
Hij kwam enkele dagen met verlof. 
Dan keerde hij terug naar het front. 
Op 24 februari 1944 schreef hij nog 
een brief over de zware gevechten 
en het verlies van strijdmakkers. 
Toen niets meer. Hubert sneuvelde 
in Schepetowka bij het ontmijnen 
van een brug. Men schreef 1 maart 
1944.148

2.8.5. De zaak Lionel de Vlaminck

Zowel voor, tijdens en na de oorlog 
pendelden veel arbeiders naar 
Wallonië om er in de koolmijnen 
de kost te verdienen. In de nacht 
van 3 op 4 april 1942 werd Lionel 
de Vlaminck149 door een of meer 
van deze kompels neergestoken. 
Deze jonge man van 31 jaar 
was op dat moment als enige 
Geraardsbergenaar lid van de 
Algemeine S.S.150. Hij had er de rang 
van Trupführer151. 
Hij was ook Leider van de Z.H.D152 

afdeling Geraardsbergen.
De uitvaart had plaats met 
veel eerbetoon op 8 april na 
een plechtige rouwdienst in 
de hoofdkerk om 11 uur153. 
En in dit verband mag gerust 
van een evenement worden 
gesproken. Vooraf was om 10.30 
uur verzamelen geblazen in het 
lokaal van de Z.H.D., gelegen 

144  Wat die man precies heeft misdaan tijdens die ontruimingsoperatie is me niet bekend.
145  Berkenkruis (tijdschrift van het Sint-Maartensfonds), november(?) 1992. Het Sint-Maartensfonds is een vereniging die de belangen
     behartigt van gewezen Oostfronters.
146  Franz Zonneberg is de schuilnaam van Geraardsbergenaar Frans van de Walle (†omstreeks 1980) die toen vermoedelijk nog bij zijn 
     ouders in de Vredestraat woonde.  Onder de leiding (regie) van deze kunstzinnige man werd hier tijdens de oorlog het werk De barre 
     hoogten van Emily Brontë als toneelstuk opgevoerd. (Met dank aan Mieke de Lobel)
147  Uit “Ik zal niet sterven”, in dichtbundel Bloed gepubliceerd in 1939 bij Varior.
148  Handgeschreven notitie van Rita Borremans, uli 2004, p. 1,2.
149  Lionel de Vlaminck woonde in de Buizemontstraat. Hij was de zoon van Clovis, de eerste grote voorman van de socialistische 
     turngroep “Rust Roest” (E. COLLIJNS, o.c.)
150  Over de Algemeine S.S. in het kader van de S.S.-organisaties, zie noot 103.
151  Een en ander meegedeeld door meerdere personen, o.m. Albertine van Liefferinge, Mieke de Lobel, e.a. Gegevens ook uit de
      rouwbrief (fotokopie) van Lionel de Vlaminck ons bezorgd door Johny Denie. Een Trupführer is te vergelijken met een sergeant-
      majoor in het Belgisch leger, een onderofficier dus. 
152   Z.H.D. staat voor Zivil Helferdienst, enigszins te vergelijken met onze actuele Civiele Bescherming.
153  Volk en Staat, uitgave B, nr.85, 10 april 1942, p.3B. 
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in de Vredestraat nr. 8 waar een 
erewacht stond opgesteld154. 
S.S.-mannen uit het omliggende 
kwamen daar afgezakt. Behalve de 
gemeentelijke overheden waren 
ook aanwezig op de uitvaartdienst 
S.S.-Untersturmführer Heereman, 
S.S.-Untersturmführers Camp 
en François, afgevaardigden van 
Brigadeführer Kammerhofer155, 
S.S.-Hauptsturmführer156 Van 
Heure van de S.S.-Standaard 
Vlaanderen157, evenals meerdere 
officieren	van	de	Zwarte	Brigade.	
De lijkrede werd uitgesproken 
door Van Heure. De reden waarom 
Lionel de Vlaminck de dood vond 
had op zich niets te maken met het 
feit dat hij door sommigen voor een 

Afb. 22: Hubert Borremans

verrader werd aangezien. Maar, 
naar verluidt, wou hij zich steeds 
doen opmerken op een of andere 
manier. Hij was pronkzuchtig en 
wou vooral bij de gewone man 
overkomen als een belangrijk 
personage. Zo kwam hij met de 
regelmaat van een klok de kompels 
die per spoor naar hun werk in 
Wallonië trokken, lastig vallen in 
verband met de lichtverduistering 
van	hun	fiets	waarmee	ze	naar	het	
station reden. Die verlichting was 
zelden in orde. Die bewuste nacht 
is het tot een handgemeen gekomen 
met een (of meer) moegetergde 
mijnwerker(s), waarbij een 
ongelukkige messteek in de dij een 
slagader heeft geraakt. Toen Lionel 

neerzeeg vluchtten de kompels in 
paniek weg en lieten de man aan 
zijn lot over met het gevolg dat 
hij doodgebloed is bij gebrek aan 
verzorging.
De mijnwerkers hadden eerder al 
eens voor problemen gezorgd. Op 
een avond eind 1940 werden Duitse 
soldaten ingezet om een einde te 
maken aan een “stakingsactie”. De 
kompels weigerden namelijk in 
te stappen op de trein die ze naar 
Wallonië zou brengen omdat er 
niet voldoende zitplaatsen waren. 
Dit probleem sleepte vermoedelijk 
reeds geruime tijd aan en de 
mensen waren het beu de lange 
rit	al	staande	te	moeten	afleggen	
alvorens hun afmattend werk aan te 
vatten158.
De moord op Lionel de Vlaminck 
bleef niet zonder gevolgen. 
Een zekere (De) Couvreur uit 
Zandbergen werd aangehouden en 
tot vijf jaar opsluiting veroordeeld 
door de correctionele rechtbank 
van Oudenaarde. Hij kwam even 
na de Bevrijding vrij. Gelukkig voor 
hem had de Gestapo159 en de Duitse 
rechtbank er zich niet mee bemoeid. 
Dit gegeven wettigt op zijn minst 
een vermoeden dat ook de Duitsers 
geloofden in een ongeval (slagen 
en verwondingen met de dood tot 
gevolg of een misdrijf van gemeen 
recht) en dat ze de piste van een 
mogelijke aanslag omwille van 
collaboratie niet ernstig namen. 
Maar na deze gebeurtenissen lieten 
enkele kameraden van Lionel zich 
niet onbetuigd en bezondigden 
ze zich aan baldadigheden. De 
zondagvoormiddag na de moord 
gingen ze naar Geraardsbergen, 

154  Bron: overlijdensbericht. Dit lokaal was door de stad ter beschikking gesteld aan de Z.H.D.
155  SS-Brigadeführer Kammerhofer was van 1941 tot 15 april 1942 verantwoordelijk voor de Aussenstelle in Brussel (=Belgische 
     afdeling) van de z.g. Germanische Leistelle die de beslissingsmacht had over de Algemene SS Vlaanderen. Hij werd opgevolgd door
     Brigadeführer Jungclaus. De Algemene SS Vlaanderen is ontstaan eind 1940. Over de S.S., zie ook voetnoot 103.
156  Een Hauptsturmführer is een kapitein, een Untersturmführer een onderluitenant en een Brigadeführer een generaal-majoor. 
     Een generaal-majoor behoort tot de groep der topofficieren.
157  Standaard (Standarte) is eigenlijk synoniem voor regiment. De S.S.-Standaard Vlaanderen staat sinds september 1941 voor de
     Algemene S.S. Vlaanderen. Over de S.S., zie ook voetnoot 103.
158   E. COLLIJNS, notitie december 2000.
159  Gestapo staat voor Geheime Staatspolizei (geheime staatspolitie). 
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sloegen de Plaza kort en klein, 
deelden meppen uit aan de 
bewoners en aan enkele toevallige 
klanten. Vervolgens trokken ze 
naar het café van Henri Jacob 
beneden de Brugstraat waar zich 
eenzelfde scenario afspeelde. 
Vandaar naar het café van 
Georges vanden Driessche (De 
Mapper) in de Nieuwstraat. In 
dit café hadden zich enkele jonge 
mannen verzameld gewapend 
met tafelpoten, biljartstokken en 
ander knokgerief. Het is echter bij 
enkele scheldpartijen gebleven. 
Toch hebben deze gebeurtenissen 
nog een staartje gekregen. Op een 
nacht werd het graf van Lionel 
geschonden zodat de politie, tot 
haar groot ongenoegen, verplicht 
is geweest er gedurende meerdere 
weken de wacht op te trekken.160

Op 28 april 1942 besliste het 
schepencollege “gratis een 
grondafstand op het kerkhof te doen, 
van 2,30 m2 voor het maken van een 
grafkeldervoor den heer De Vlaminck 
Lionel, overleden te Geeraardsbergen 
den 3.4.1942, aangezien hij gevallen is 
in dienst van de stad Geeraardsbergen 
en bevolking”. Deze beslissing werd 
vernietigd door de gemeenteraad 
op 11 december 1945.161

2.8.6  Het geval Lorrez

Het geval Lorrez is het vermelden 
waard. 
Louis Lorrez was mijnwerker 
en was een notoir communist. 
Aanvankelijk was hij lid van 
of leunde hij aan bij een of 
andere verzetsbeweging. Vanaf 
een bepaald moment werd hij 
echter tipgever voor de Duitse 

politiediensten; was het om den 
brode of was het tengevolge van 
een of andere vorm van chantage? 
Wie weet het? Van hem werd 
(wordt) in ieder geval gezegd dat 
hij mensen heeft verklikt. Toen 
de Bevrijding een onomkeerbaar 
feit leek dook hij onder op een 
onbekende plaats; zijn vrouw 
beweerde niet te weten waar hij 
zich schuil hield. Toen werd haar 
handel en wandel gade geslagen. 
Na verloop van enkele dagen 
kwam het toch eigenaardig over, 
om niet te zeggen verdacht, dat zij 
zo vaak naar het kerkhof ging. Bij 
een eerstvolgend bezoek werd ze 
geschaduwd. Steeds ging ze naar 
dezelfde plaats, bij een bepaalde 
grafkelder.	En	jawel,	dààr	zat	
Lorrez! Hij zou vervolgens zijn 
aangehouden door politie- en 
verzetsmensen162 maar volgens 
anderen werd hij gearresteerd door 
leden van het Geheim Leger:  “11 
september 1944. Eindelijk kunnen 
wij de beruchte Gestapo-agent 
Louis Lorrez gevangen nemen 
en naar Geraardsbergen brengen. 
Dit in de streek zeer gekend en 
sinister personage was de stad 
uitgevlucht en ondergedoken. Onze 
pantsergroep kwam hem op het 
spoor en kon hem bij de lurven 
pakken. De man diende verstoppertje 
te spelen uit schrik voor de volkswoede 
die hij zich over zijn nek wist te halen 
door zich schuldig te maken aan 
collaboratie en verraad. Sommige van 
onze landgenoten kwamen door zijn 
toedoen in de kampen terecht of werden 
zelfs vermoord”163. 
Volgens sommige geruchten 
zou Lorrez verantwoordelijk 
zijn voor de aanhouding van 
de Nederboelaarse veldwachter 

Felicien Cauwel die in Breendonk 
werd terechtgesteld. Ter dood 
veroordeeld, werd Lorrez 
opgesloten in de gevangenis te 
Gent (Nieuwe Wandeling) waar hij 
gefusilleerd werd164.

2.9. Verzet en patriottisme

Het verzet in België is niet 
zo meteen na het begin van 
de bezetting ontstaan. Het 
gedisciplineerde en correcte 
gedrag van de Duitse soldaten 
in 1940 legt uit waarom er, zoals 
eerder gezegd, vanwege de 
bevolking aanvankelijk geen enkele 
vijandschap te bespeuren viel tegen 
de bezetter. Zo gingen meerdere 
maanden voorbij alvorens aan 
terugslaan werd gedacht165. Het 
ontstaan van georganiseerd verzet 
werd in de hand gewerkt door 
verschillende factoren. Ik vernoem 
de voornaamste. De traditionele 
politieke partijen werden verboden, 
de vakbonden aan banden 
gelegd, de media gecensureerd, 
de persorganen opgedoekt zoniet 
streng gecontroleerd. Kortom, 
alleen collaborerende organisaties 
konden normaal blijven werken. 
Wat eveneens de misnoegdheid 
en, bij uitbreiding, het ontstaan 
van verzetshaarden in de hand 
werkte, is de voedselschaarste en 
de prijzen voor levensmiddelen 
en andere levensnoodzakelijke 
producten zoals brandstoffen 
die de pan uit vlogen. En dan 
hebben we het nog niet gehad over 
de gewijzigde houding van de 
bezettende macht die geleidelijk een 
dictatoriaal regime installeerde. En 
ten slotte, doch niet in het minst, 

160  Emiel COLLIJNS, o.c., p.4r.
161  Archieven stad Geraardsbergen, Register der beraadslagingen van het schepencollege 1 juli 1941-23 november 1949, p.80.
162  E. COLLIJNS, o.c., p.16v.
163  N.N., Verbroedering van het Geheim Leger/Geraardsbergen, s.l., s.d., p.XI.
164  In het kader van de repressie werden na de bezetting 2895 doodstraffen uitgesproken. Hiervan werden er 241 uitgevoerd. Lorrez 
      behoorde tot laatstgenoemde groep.
165  Na de oorlog schatte men het aantal verzetslieden op 220.000. Dit aantal moet toch sterk gerelativeerd worden. Een andere schatting
     gewaagt van 25.000 echte verzetslui, mensen die tijdens de bezetting daden hebben gesteld die de vijand schade hebben berokkend 
     (Zie desgewenst M. DE WILDE, De repressie, dl.1, De straatrepressie, BRTN, 7 december 1990.
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was er het feit dat Nazi-Duitsland 
en de communistische Sovjetunie 
gedurende het eerste jaar van de 
oorlog feitelijk bondgenoten166 
waren via een niet-aanvalspact dat 
echter door de Duitsers eenzijdig 
verbroken werd in juni 1941 door 
de operatie Barbarossa.

Toetreding tot het verzet 
was zelden een bewuste en 
vooropgestelde keuze. In de meeste 
gevallen berustte dit op een toeval 
of gewoon op een samenloop van 
omstandigheden. “Dikwijls gebeurde 
het heel onschuldig, achteraf bekeken 
wat naïef, vertelt Emiel Collijns. 
Op een avondwandeling met mijn 
schoonvader, ik denk in de vroege lente 
van 1942, hadden wij elk een stuk krijt 
meegenomen. Hier en daar brachten 
wij een V-teken op de elektriciteits- en 
telefoonpalen167alsmede op leegstaande 
panden”168.  Vandaag kan men dit 
schouderophalend en smalend 
een kwajongensstreek noemen, 
maar het is een vaststaand feit dat 
zoiets toen voor veel narigheid had 
kunnen zorgen. Maar, laten we 
verder luisteren naar het verhaal 
van Emiel Collijns. “Zo herinner 
ik mij de heer Blanpain, gewezen 
rijkswachter, concierge aan de thans 
afgebroken stekjesfabriek “De Launoit” 
waar zich nu de gekende flatten voor 
bejaarden bevinden. Ik kende in die 
tijd zowat alle rijkswachters door de 
samenwerking met de stadsdiensten. 
Tijdens een bezoek kwam wat van 

alles op de proppen. Ik vernam welk 
soort sabotage hij op zijn eentje 
verrichtte. De goederenwagens van de 
spoorwegen die in de fabriek geladen 
werden met afgewerkte produkten 
of bomen aanvoerden, waren aan 
de wielen voorzien van een soort 
metalen bakje dat met olie gevuld werd 
voor de smering van de wielen. De 
huisbewaarder die begrijpelijkerwijze 
overal rond mocht lopen in de fabriek 
was op het gedacht gekomen om deze 
bakjes te voorzien van een handvol 
zand. Dientengevolge ontstond er 
een grotere slijtage op de wielen en 
waren die wagens sneller voor een 
bepaalde tijd buiten dienst.Nooit heb 
ik daar iemand iets over verteld. Zoals 
trouwens beloofd. Dit om aan te tonen 
dat het verzet vele vormen had. Van 
georganiseerde tot individuele”. 

De meest bekende in 
Geraardsbergen opererende 
verzetsgroepen waren vooreerst het 
Onafhankelijkheidsfront (OF), in 
het Frans Front de l’Indépendance 
(FI), actief vanaf oktober 1942 en 
vervolgens het Geheim Leger 
(G.L.), in het Frans Armée Secrète 
(A.S.), actief vanaf begin 1944. Het 
georganiseerde Geraardsbergse 
verzet telde zeker 22 man in mei 
1943. Dit aantal was een jaar later 
aangegroeid tot 122 en situeerde 
zich om en bij de 160 op de dag van 
de Bevrijding.

Een aantal landgenoten week 

in 1940 (maar ook later nog) 
uit naar Engeland en kwam in 
dienst van het Britse leger. Dit 
was het geval van de bekende 
gevechtspiloot en later bevelhebber 
van luchtmachtbasis in Chièvres, 
Remi van Lierde die in Overboelare 
geboren is (1915)169. De Majoor Van 
Lierdelaan in de deelgemeente 
Overboelare is naar hem genoemd.

2.9.1. Onafhankelijkheidsfront (OF) 
– Front d’Indépendance (FI)

Het Onafhankelijkheidsfront 
werd	officieel	opgericht	binnen	de	
communistische partij op 15 maart 
1941. De leiding werd toevertrouwd 
aan Fernand Demany170. Een van 
de onderafdelingen binnen het 
OF waren de Patriottische Milities 
(PM). Deze groepering was niet 
communistisch maar wist mensen 
te verenigen van alle politieke 
strekkingen. 

De PM vormden de zogeheten 
gewapende eenheden binnen 
het OF. Terloops gezegd, tijdens 
de oorlog was eigenlijk niet 
zozeer de vraag relevant tot 
welke politieke strekking een of 
andere organisatie behoorde maar 
wel hoe men een bijdrage kon 
leveren bij het bekampen van de 
Duitsers. Bovendien was over die 
organisaties zeer weinig geweten 
daar alles in het geheim diende 
te geschieden. Een van de eerste 

166  Dat het naziregime en het Sovjetregime toen goede maatjes waren, blijkt bij voorbeeld uit de commentaar in de bevriende pers ter 
     gelegenheid van het bezoek in november 1940 van Molotov, sovjetminister voor Buitenlandse Zaken, aan Duitsland. In Volk en Staat
     nr.228 van 13 november 1940, p.1, lezen we : “In Italiaanse politieke kringen wordt dit bezoek van uitzonderlijk belang gezien. 
     Sedert de ondertekening van het Duits-Sovjet niet-aanvalspakt en van de later in verstandhouding met Duitsland gedane bezetting van 
     een deel van Polen, heeft Moskou getoond dat het zijn politieke belangen aan de zijde van Duitsland en niet aan die van Engeland en 
     Frankrijk zag”. En in nr.229 van 14 november 1940, p.2 : “Molotov onderhield zich twee en een half uur met de Führer. In de nieuwe
     Rijkskanselarij had de S.S.-lijfwacht Adolf Hitler zich opgesteld en bewees aan Molotov de militaire eer. Het middagmaal met de 
     Führer had in beperkte kring plaats”.
167  Vandaag liggen de telefoonkabels onder de grond, maar toen hadden we te doen met bovengrondse kabels.
168  Notitie E. Collijns van 12 februari 2001, p.4v.
169   Over deze figuur, zie C. DE DECKER & J.L. ROBA, op. cit., passim. 
170  Fernand Demany (1904-1977) werd na de oorlog, in 1944, minister zonder portefeuille en vervolgens (1946-1950) communistisch 
      volksvertegenwoordiger. Hij was ook journalist bij het communistisch dagblad Le Drapeau Rouge.
171  Over deze figuur en zijn activiteiten binnen het verzet, zie M. VAN TRIMPONT, Georges Paeleman (1910-1983), stichter en leider
      van de Geraardsbergse ondergrondse gedurende wereldoorlog II, in De Heemschutter, jg.1997, nr.155 en 156. Georges Paeleman 
      was de schoonvader van de auteur dezes.
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verzetslieden (misschien wel de 
eerste) in Geraardsbergen, was 
Georges Paeleman171 (Afb.23). 
Reeds in 1941 was hij aangesloten 
bij het OF/Anderlecht (Afb.24). 
Hij was ook actief lid van
verschillende andere verzets-
organisaties zoals SOCRATES 
en ZERO172. Hij is het die in 1942 
onder meer Leon Curens, Jacques 
de Roeck en Paul de Moor heeft 
aangeworven173. In mei 1943 
bestond zijn verzetsgroep uit 22 
man, een jaar later 86 en in juli 1944 
was die aangegroeid tot 114 man. 
Ergens tussen mei 1943 en mei 1944 
vertegenwoordigde hij met zijn 
groep 35 mensen, onderverdeeld in 
vier secties174 :
Sectie 1 : Leon Curens 
(verantwoordelijke); Marcel de 
Pelsemaeker; Marc Hellinckx; 
Jules Motte; José Gossey; Albert 
de Schuiteneer; Cyriel Willekens.

Sectie 2 : Paul de Moor 
(verantwoordelijke); Paul Ramboux; 
Robert de Moor; Georges de 
Moor; Ed. de Vlaminck; Willy 
Ghys; Arsène Neirinckx; Albert 
Pion; Leon Vergallen; Robert 
Bourleau; Xavier Hoebeke; 
Guillaume de Galan; R. van 
(H)Oudenhuize.

Sectie 3 : Jacques de Roeck 
(verantwoordelijke); Emiel Collijns; 
Gaston Bruggeman; Emile Pion.

Sectie 4 : Fernand Paeleman 
(verantwoordelijke); Lucien 
Hellebosch; V. van der Stricht; 
M. van den Borre; Désiré 
Verschaffel; Remi Malbrain; 
Remi Schaillee; G. van den 
Driessche; Frans de Cubber; Luc 
de Ridder.

172  SOCRATES werd opgericht in 1943 op initiatief van de Belgische regering in Londen. Deze organisatie had tot taak financiële hulp te 
     verstrekken aan werkweigeraars en andere mensen die ondergedoken leefden. ZERO werd reeds in het najaar van 1940 opgericht. 
     Deze organisatie legde zich toe op het verzamelen en doorgeven  van inlichtingen van economische, administratieve en politieke aard, 
     de ontsnapping van mensen naar Engeland.
173  Ministerie van Landsverdediging, Dienst van de Weerstand, 14de Herzieningscommissie, Bundel VIII/862 de dato 24 maart 1953 
     (eensluidend afschrift), p.2 (Privé-archief, verzetsdossier Georges Paeleman).
174  Privé-archief: verzetsdossier Georges Paeleman.

Afb.24. Verklaring van de bevelhebber van het OF/Anderlecht.

 Afb. 23: Bidprentje Georges Paeleman
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Georges Paeleman is ook zeer 
actief geweest bij de hulp aan 
neergestorte piloten175 en kreeg 
hiervoor uitdrukkelijk de blijken 
van waardering zowel van generaal 
Eisenhower (Afb.25) als van het 
Britse opperbevel.

2.9.2. Geheim Leger (G.L.) – Armée 
Secrète (A.S.)176

Een tweede in Geraardsbergen 
bekende verzetsbeweging was het 
Geheim Leger (Armée Secrète); de 
Geraardsbergse afdeling van deze 
beweging was echter alleen de 
laatste maanden van de bezetting 
actief.
Het G.L. was de koepelorganisatie 
voor drie koningsgezinde 
groeperingen, de Phalange, het 
Heropgerichte Leger en het Belgisch 
Legioen. Laatstgenoemde beweging 
slorpte in 1941 de twee andere op. 
In 1944 stond het GL onder het 
bevel van generaal Pire. 
De Geraardsbergse afdeling, actief 
vanaf begin 1944, werd in de loop 
van dat jaar ingedeeld bij zone 
III en stond er bekend onder de 
schuilnaam “Schuiloord Kiewit 
n° CS 818”. De zone III omvatte 
de provincies Oost- en West-
Vlaanderen. Schuiloord Kiewit 
werd eind 1943 opgericht door 
Armand Vanden Broele (°1911) 
die van Machelen afkomstig was. 
Hijzelf was pas in oktober van dat 
jaar lid geworden van het G.L. Hij 
werd brigadecommandant van 
de Geraardsbergse afdeling en hij 
nam Hector De Beck uit Ophasselt 
tot adjunct. Bij de oprichting 
behoorde Kiewit tot zone I, samen 
met Franstalige organisaties. De 
opdracht van het G.L. bestond in 
het verzamelen van gegevens over 
troepenbewegingen, verspreiden 

Afb. 25: Verkleinde reproductie van oorkonde get. Generaal Dwight D. Eisenhower. 
De tekst luidt in vertaling: “De President van de Verenigde Staten van Amerika 
verzoekt me aan Georges Paeleman zijn dank en waardering over te brengen voor 
zijn dapperheid bij de hulp die hij heeft verleend bij de ontvluchting van Geallieerde 
soldaten voor de vijand”. Slechts twee Belgen zouden dit diploma hebben verkregen, 
althans volgens W. VAN WIJMEERSCH, De Tweede Wereldoorlog in Parike en 
omstreken, licentiaatsverhandeling Koninklijke Militaire School, 1995-1996, p.130. 
Indien dit inderdaad het geval zou  zijn   -wat ik toch ten zeerste betwijfel-   dan is 
Georges Paeleman alleszins een van de beide begunstigden.

175  Zie hierover M. VAN TRIMPONT, Georges Paeleman (1910-1883), stichter en leider van de Geraardsbergse ondergrondse 
      gedurende wereldoorlog II (dl.2), in De Heemschutter, jg.1997, nr.155, p.32-33 en nr.156, p.13-18.
176  Tenzij anders vermeld komen de algemene gegevens uit Verbroedering van het Geheim Leger/Geraardsbergen, s.l., s.d.  (Th. DeSMET)
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van vlugschriften en het uitvoeren 
van kleine sabotagedaden. Zo 
werden telefoonverbindingen 
onklaar gemaakt, de watertoren van 
het spoorwegstation beschadigd, 
klemmen op de sporen bevestigd, 
kraaienpoten over het wegdek 
geworpen en dergelijke meer.
Op 3 september 1944, de dag van 
de bevrijding, telde Kiewit 51 leden 
uit Groot-Geraardsbergen177. 46 of 
90% van hen sloot aan in 1944, het 
bevrijdingsjaar, vooral tijdens het 
eerste kwartaal; de overige 7 eerder 
al, in november 1943178 (Afb.26):
François Buyl (Onkerzele; jan.44; 
soldaat; 1917); Omer Buyl 
(Onkerzele; jan.’44; soldaat; 1920); 

Hector de Beck (Ophasselt; mei ’44; 
adj. Brigadechef; 1894); Leopold de 
Bodt (G’bergen; april ’44; soldaat; 
1920); Emile de Langhe (Ophasselt; 
mei ’44; soldaat; 1896); Maurice de 
Lauw (Overboelare; mei ’44; soldaat; 
?); Roger de Lauw (G’bergen; mei 
’44; soldaat; 1923); Richard de 
Mecheleer (Overboelare; jan.’44; 
soldaat; 1919); Victor de Mecheleer 
(Overboelare; feb.’44; soldaat; 1923); 
Marcel de Roeck (Overboelare; 
jan.’44; soldaat; 1923); Julien de 
Roeve (G’bergen; jan.’44; soldaat; 
1900); Maurice Deschuiteneer 
(Onkerzele; jan.’44; korporaal; 
1913); Raymond Deschuiteneer 
(Onkerzele; jan.’44; soldaat; 1919); 

Théodore Desmet (G’bergen; 
feb.’44; soldaat; 1922);Arthur 
Dierickx (Overboelare; jan.’44; 
soldaat; 1904); Albert Felix 
(Overboelare; nov.’43; korporaal; 
1916); François Felix (Overboelare; 
jan.’44; 1913) ; Gaston Felix 
(Overboelare; nov.43; soldaat;1920); 
Gustave Fostier (Overboelare; 
april ’44; soldaat TTR; 1913); Jules 
Hanskens (G’bergen; maart ’44; 
soldaat; 1899); Herman Herpelinck 
(Ophasselt; mei ’44; soldaat; 1915); 
Omer Heymans (G’bergen; feb. 
’44; soldaat; 1906); Ferdinand 
Mangelinckx (G’bergen; feb. ’44; 
soldaat; 1915); Cyrille Matthieu 
(G’bergen; maart ’44; soldaat; 1921); 

Afb.26. Slotpagina van de ledenlijst van het Geheim Leger, afdeling Geraardsbergen.

177  Tussen haakjes staat achtereenvolgens de woonplaats, datum van aansluiting, rang, geboortejaar.
178  Verzetsdossier Theo Desmet.
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Victor Neirinckx (G’bergen; jan. 
’44; korporaal; 1920); Herman 
Pevenage (Overboelare; feb.’44; 
soldaat; 1924); Jean Pevenage 
(Nederboelare; maart ’44; 
soldaat; 1920); Théophile Praet 
(Overboelare; nov.’43; soldaat; 
1924); Felix Punnewaert 
(G’bergen; feb.’44; soldaat; 1919); 
Alfred Rogier (G’bergen; jan.’44; 
soldaat; 1908); Albert Roman 
(G’bergen; nov.’43; soldaat; 1912); 
Cyrille Rosier (G’bergen; maart 
’44;soldaat; 1923); Richard 
Saerens (G’bergen; jan.’44; 
soldaat; 1921); Henri Schmitt 
(G’bergen; maart ’44; soldaat; 
?); Henri Segers (Onkerzele; 
jan.’44; soldaat; 1923); Jean 
Tiebax (G’bergen; nov.’43; 
korporaal; 1914); Leopold Tiebax 
(G’bergen; maart’44; soldaat; 1915); 
Romain Trenoye (G’bergen; 
nov.’43 ; soldaat ; 1924) ; Georges 
vanden Driessche (G’bergen; 
maart ’44; soldaat; 1924); René 
vande Ponseele (O’boelare ; 
feb.’44 ; soldaat ; 1917); Albert 
vande Spiegelaere (O’boelare; 
feb.’44; soldaat; 1916); Leon 
Vanderschueren (G’bergen; 
maart ’44; soldaat; 1902); Antoine 
van Liefferinge (G’bergen; 
maart ’44; o/off. boekhouing; 
1921); Jules van Liefferinge 
(O’boelare; feb.’44; soldaat; 1922); 
Gustave van Lierde (Overboelare; 
juni ’44; ??; ??); Gustave van 
Lul (Geraardsbergen; jan.’44; 
soldaat; 1895); Marcel van Lul 
(Geraardsbergen; maart ’44; 
soldaat; 1923); Roger Varle 
(Geraardsbergen; maart ’44; 
soldaat; 1920); Jean Vertongen 
(G’bergen; nov.’43; toegevoegd 
aan de cdt; 1912); Julien 
Willekens (Geraardsbergen; 
feb.44; soldaat; 1912); Julien 
Wese (Geraardsbergen; maart ’44; 
soldaat; 1914).

Na de bezetting moet er naar 
buiten uit een zekere verwarring 
zijn ontstaan omtrent de 
bevelvoering in Geraardsbergen. 
Bovendien blijkt het imago van 
deze bevelvoering alles behalve 
positief te zijn :
“Naar het zeggen van de bevelhebber 
van het A.S. te Gent en de inspecteur 
van de Staatsveiligheid Wellens 
te Geraardsbergen, zou het A.S. 
daar onder het bevel staan van een 
zekere Debeck, oud-officier die op 
pensioen is gesteld omwille van 
geestesstoornissen en die bovendien 
ook nog een strafdossier heeft, 
bijgestaan door een zekere Van den 
Breule. Debeck en zijn mannen 
gaan over tot controles van het 
verkeer, opeisingen en willekeurige 
arrestaties. De kommandant van het 
A.S. heeft gevraagd hem zijn functies 
te ontnemen”179.
Dergelijke berichten over het G.L. 
vallen eerder uit de toon want het 
G.L. had over het algemeen een 
goede pers180.

2.9.3. Vluchtroutes

Er bestond een vluchtroute voor 
neergehaalde bemanningsleden 
van geallieerde vliegtuigen. 
Hoeveel gevallen er zich precies 
hebben voorgedaan is niet met 
zekerheid gekend. Een en ander 
gebeurde uiteraard in het grootste 
geheim en met grote voorzorgen, 
derwijze dat geen enkel spoor 
werd nagelaten. Na de bevrijding 
vernamen we dat er neergehaalde 
piloten ondergebracht werden 
ten huize Paeleman, Curens 
en De Moor. Ook bij Maria 
Haelterman, weduwe Pimblett, 
in de Grotestraat verbleven er 
manschappen voor een korte 
tijd. Al deze mensen beseften het 
gevaar dat ze liepen met deze 
initiatieven. Werden ze betrapt 

of ontdekt, dan betekende dit 
een gewisse dood na eerst te zijn 
gemarteld.181

Wanneer zo een neergehaalde 
piloot binnen gehaald werd, dan 
werd contact genomen met de 
gebruikelijke contactpersoon aan 
wie hij dan via een uitgestippelde 
vluchtroute werd “afgeleverd”; 
deze organiseerde dan op zijn 
beurt een gelijkaardige operatie 
met een volgend contactman, enz. 
(Afb.27).

2.9.4. Diversen

Het staat vast dat andere 
Geraardbergenaars en mensen 
uit de huidige deelgemeenten, 
die niet aangesloten waren 
bij de twee eerder genoemde 
belangrijke Geraardsbergse 
verzetsgroepen actief zijn 
geweest in het verzet maar dan 
in het kader van een groepering 
die elders was gevestigd, 
zo bij voorbeeld Robert van 
Gremberghe uit Zandbergen 
(Afb.28).

Om redenen van veiligheid 
vergaderden de verzetslieden 
niet dikwijls en steeds in zeer 
kleine groepjes. Zo grepen in 
Geraardsbergen samenkomsten 
plaats ten huize Georges 
Paeleman, Leon Curens, Paul en 
Robert De Moor en deurwaarder 
Georges De Moor. Ook nog 
op andere plaatsen zoals bij de 
vooroorlogse burgemeester De 
Nauw en in het café “Toerist” van 
Victor Hooghuys en Angèle De 
Vlaminck waar socialistische 
vakbondsmensen samen 
kwamen. Overigens waren er 
observatieposten opgericht om 
het goederenvervoer via het 
spoor in de gaten te houden. 

179  W. PAUWELS, o.c., Nota betreffende de verzetsbewegingen in Oost-Vlaanderen, p.151.
180  W. PAUWELS, o.c., p.150.
181  E. COLLIJNS, Notitie 12 februari 2001, p.10.
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Afb. 27: Geheim inlichtingsagent Georges Paeleman fungeerde eerst als agent n°121, nadien gewijzigd in G.37. Zijn baas 
identificeerde zich als 22 of “Le service”. Hierboven reproductie van een paar sluikberichtjes, waarin steeds een geheimtaaltje 
werd gehanteerd. Zo bij voorbeeld het berichtje, tegelijkertijd een wachtwoord “Nous venons accorder le piano”. Réponse 
“Oui, il y a deux notes cassées”. Een verzetsman had dus afspraak met een ander verzetsman, maar ze kenden mekaar niet. 
Eerstgenoemde kwam een of meer gevallen piloten “in ontvangst nemen” om ze dan via de vluchtwegen verder te helpen. Hij 
identificeert zich door te zeggen dat hij de piano komt afhalen; de andere reageert en vervolledigt het wachtwoord met de melding 
dat er twee noten gebroken zijn, m.a.w. dat er twee neergestorte piloten zijn… (Privé-archief: verzetsdossier Georges Paeleman). Zie 
ook M. VAN TRIMPONT, Georges Paeleman (1910-1983), stichter…, o.c., dl.2., in De Heemschutter, jg.1997, nr.156, p.13-14.
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Zo bij voorbeeld nam Willy 
Ghys de lijn Geraardsbergen-
Edingen voor zijn rekening; als 
“visserfanaat” zat hij regelmatig, 
als het weer niet te bar was, te 
hengelen aan de spoorbrug. 
Bovendien waren er connecties 
met het Geraardsbergse 
spoorwegpersoneel: Joseph 
Vander Cam, Jules De paepe, 
Lucien De Ridder, Arsène 
Neirinckx, Martin Vanden 
Borre, e.a. Zo ook bij de 
rijkswacht: Emeric Goossens, 
Remi Van Haudenhuyze, 
Podoor Dominique. Ook 
onder het stedelijk politiekorps 
bevond zich een verzetscel die 
aangesloten was bij de groep 
van Georges Paeleman, zo 
onder meer Jules Motte, de 
latere politiecommissaris, Cyriel 
Willekens, Guillaume De 
Galan, Edmond De Vlaminck. 
Er zullen er nog wel andere 
geweest zijn die in het verzet 
stonden, maar dan aangesloten 
bij andere groepen. Zo bij 
voorbeeld kapper Robert Vander 
Maelen uit de Gasthuisstraat 
nr.141 bij wie vanuit Aalst anti-
Duitse bladen, vlugschriften en 
dergelijke ondergebracht werden. 
Naarmate de oorlog vorderde 
had Geraardsbergen meerdere 
mensen te betreuren die door 
de Duitse politiediensten of 
door hun repressie-apparaat 
om het leven werden gebracht, 
sommigen van hen op een 
wreedaardige manier, zoals 
Frans Minne, de gebroeders 
Geers, Felicien Cauwel, Louis 
Boelaert. Wellicht waren er nog 
anderen. Een van de gebroeders 
Geers, Fernand was een 
overtuigd en notoir communist 
en verkoper van De Rode Vaan. 
Over hem werd verteld dat hij, 
na gemarteld te zijn geweest, 
met de benen omhoog werd 
opgehangen tot de dood hem 
uit zijn lijden verloste. Felicien 

Cauwel was veldwachter 
van Nederboelare. Hij werd, 
slachtoffer van verklikking, op 30 
november 1943 doodgeschoten 
in het fort van Breendonk. 
Louis Boelaert was herbergier, 
hoek Brugstraat-Visstraat 
aan het marktplein; hij zou 
omwille van een zaak van valse 
identiteitskaarten aangehouden 
zijn geweest en kwam om in een 
concentratiekamp. 
Anderen brachten het er levend 
van af. Zo bij voorbeeld de 
eerder vernoemde Georges 
van Laere. Of nog, August van 
Nieuwenhove, zoon van Victor; 
hij was uitgever van 
de Geeraard. Op het moment 
van zijn aanhouding was hij 
herbergier en woonde in de 
Grotestraat, hoek Kattestraat. Hij 
maakte vermoedelijk deel uit van 
een verzetsgroep uit Wallonië 
(Lessen?). Ook hij overleefde het 
concentratiekamp maar was als 
een levend geraamte geworden. 
Er was ook een zekere Schmitt 
(schrijfwijze correct?), werkzaam 

bij de Compagnie d’électricité 
de la Dendre (Deux-Acren). Hij 
werd opgesloten in het fort van 
Breendonk maar kwam na een 
drietal maanden vrij. Ook de 
doelman van Sportkring, een 
zekere Van Lierde, verliep het 
slecht; hij verloor het leven bij een 
schietpartij in Everbeek.182 
Hier dienen te worden 
aan toegevoegd de namen 
van de oorlogsslachtoffers 
die voorkomen op de 
oorlogsmonumenten op 
verschillende plaatsen van het 
huidige Geraardsbergen183.
Andere vomen van verzet, 
zoals het passieve verzet, 
liepen minder dramatisch af. 
Zo bij voorbeeld op een zekere 
marktmaandag die dat jaar op 
21 juli viel; het was na de Duitse 
nederlaag bij Stalingrad. Tussen 
de marktkramen zag het zwart 
van het volk. Velen droegen 
een speldje met de Belgische 
driekleur. Deze spontane 
manifestatie duurde tot Duitse 
militairen, Feldgendarmen en 

Afb. 28: Robert van Gremberghe

182  E. COLLIJNS, Notitie 12 februari 2001, passim.
183   Zie A. & J. VERSCHAFFEL, Monumenten en oorlogsherinneringen in Geraardsbergen, in De Heemschutter, jg.2002,
      nr.186, p.26-35.



48 Gerardimontium



49Gerardimontium

Duitse politie in burger kwamen 
opdagen. De enkele mensen 
die gevat werden kregen een 
paar meppen en verwensingen 
te incasseren. Vanzelfsprekend 
werd ook het provocerende 
speldje of lintje afgerukt. De 
anderen deden speldje of lintje 
snel verdwijnen onder de revers 
van hun vest of bloes. Een 
komisch schouwspel was het 
toen plots deze revers werden 
omgedraaid en de driekleur te 
voorschijn kwam wanneer een 
vriend of kennis tegen het lijf 
werd gelopen…184.

3. De Bevrijding en wat 
erop volgde

3.1. Geraardsbergen bevrijd

De laatste dagen van augustus en 
begin september 1944 maakten 
de Duitsers aanstalten om weg 
te gaan. Op 1 september trokken 
duizenden Duitse soldaten door 
de stad. De aftocht was volop 
bezig. Tijdens de nacht van 2 op 
3 september verlieten de laatste 
Duitsers Geraardsbergen en op 3 
september185 was Geraardsbergen 

zo goed als zonder bezetter 
(Afb.29). Volgens het Geheim 
Leger kondigde de BBC diezelfde 
dag in het programma “Vrij 
België” aan dat Lessen en 
Geraardsbergen door hun eigen 
verzetsstrijders werden bevrijd186. 
In de voormiddag kwamen 
een paar Britse motorrijders de 
Markt opgereden en begaven 
zich naar het stadhuis. Het waren 
verkenners. En alhoewel ze 
niet lang gebleven zijn, was dit 
voorval toch zeer betekenisvol. 
De vooroorlogse burgemeester 
De Nauw had zijn ambt weer 

Afb. 29: Met een paar maanden vertraging, namelijk op 13 november 1944 stuurde het stadsbestuur een proclamatie 
de wereld in t.g.v. de bevrijding. Op die datum kwam de tijdens de oorlog opgeschorte gemeenteraad voor het eerst 
opnieuw bijeen. Bron: Archieven stad Geraardsbergen, Register van het schepencollege 1/7/41-23/11/49, p.206-207. 
Ter zijde, dit register heeft als rugmerk “Schepencollege 1/7/41-23/11/49” wat eigenlijk voor verwarring zorgt. 
Dit register bevat naast de notulen van het schepencollege van 1 juli 1941 (blz.1) t.e.m. 21 augustus 1944 (blz.205) 
deze van de gemeenteraad te beginnen van 13 november 1944 (blz.206) en gaande tot 23 november 1949 (blz.591).

184   E. COLLIJNS, Notitie 12 februari 2001, p.7-10.
185   Er is gedurende jaren veel gediscussieerd geweest omtrent de bevrijdingsdatum van Geraardsbergen. 
      Maar dat het 3 september is, blijkt uit de officiële “proclamatie” de dato 13 november 1944 uitgevaardigd door burgemeester
      De Nauw (Zie afb 29). Nu is het wel zo dat op 4 september in het Geraardsbergse nog sporadisch Duitse militairen werden 
      gezien en dit ondanks een overwicht  aan geallieerden (Notitie Emiel COLLIJNS de dato 13 februari 2001).
186   N.N. Verbroedering van het Geheim Leger/Geraardsbergen (Th. Desmet), p.IX.
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opgenomen. Volgens het Geheim 
Leger was Geraardsbergen 
eigenlijk tot 7 september in 
handen van het verzet want het 
zou pas op die dag geweest zijn 
dat Britse pantsereenheden door 
het stadscentrum reden187.

Sommigen van hen die 
gecollaboreerd hadden besloten 
om naar Duitsland te vluchten 
ofwel met de wegtrekkende 
legereenheden ofwel via een 
andere weg. Zo werd onder 
meer overwogen om met 
een binnenschip geladen met 
huisgerief te ontsnappen. 
Daar is echter niets van in huis 
gekomen.188

De aftocht van de Duitsers 
is niet zonder hindernissen 
verlopen. Ze werden inderdaad 
op de hielen gezeten door 
de twee in Geraardsbergen 
belangrijke verzetsorganisaties, 
het Onafhankelijkheidsfront 
(OF) en het Geheim Leger (GL). 
Zo werden na een gevecht op 
3 september op grondgebied 
Ophasselt/Voorde door de 
groep van Georges Paeleman 
(OF) meer dan honderd Duitsers 
krijgsgevangen genomen onder 
wie	twee	officieren,	evenals		een
belangrijke wapenbuit gemaakt 
en veertien paarden en 
karren189. Ook het GL maakte 
krijgsgevangenen en een buit aan 
wapens en munitie190(Afb.30). 
Het is echter niet duidelijk of dit 
al dan niet op het grondgebied 
van het huidige Geraardsbergen 
plaats vond.

Tijdens de aftocht van de Duitsers  
-het kan misschien wel op de 3de 
september geweest zijn, maar 
daar ben ik niet helemaal zeker 
van-   heb ik iets meegemaakt 
dat me steeds is bijgebleven. En 
alhoewel het gebeuren zich niet 
afspeelde op het grondgebied 

van het huidige Geraardsbergen, 
wil ik het toch vertellen omdat 
het eigenlijk zeer nabij was. Ik 
bevond me toen in Deux-Acren 
bij mijn grootmoeder. De weg 
Geraardsbergen-Lessen komt, 
net over de grens Overboelare/
Deux-Acren (“Bastrinke”), tussen 
twee bermen te liggen. Precies 
daar werd een kleine Duitse 
colonne lichte pantservoertuigen, 
vermoedelijk achterblijvers of een 
achterhoede, gemitrailleerd en 
uitgeschakeld door een geallieerd 
vliegtuig. Dit gebeurde op zowat 
200 meter in vogelvlucht van het 
huis waar ik me bevond. In een 
oogwenk waren verzetslieden (uit 
Lessen?) ter plaatse (en ik ook, 
samen met mijn grootmoeder!). 
Ik meen me te herinneren dat 
de Duitse soldaten allemaal 
gesneuveld zijn. Ik heb er een 
gezien van wie de ruggengraat 
helemaal ontbloot en verbrijzeld 
was ingevolge de kogelinslagen. 
Ik heb ook gezien hoe een Belg 
de gesneuvelde soldaten van hun 
polshorloges ontdeed.

Het vooruitzicht op de bevrijding 
vervulde alleman, behalve 
sommige mensen die op een 
of andere manier actief samen 
hadden gewerkt met de Duitsers, 
met vreugde, velen met euforie. 
Euforie was er ondermeer 
bij de kinderen die niet ten 
volle beseften wat dit alles te 
betekenen had; zij dachten dat 
er na de bevrijding uitsluitend 
prettige dingen te beleven 
zouden zijn… Na de aftocht van 
de Duitsers groeide het aantal 
“verzetslieden” (in de volksmond 
de “witte brigade”) zienderogen: 
een ideale uitlaatklep voor 18- 
en 19-jarigen die de stoere Jan 
wilden uithangen en zichzelf 
reeds als een verzetsheld zagen, 
zelfs al hadden zij het tijdens 
de oorlogsjaren goed gehad 

dankzij de vlotte, soms familiaire 
contacten van hun ouders met 
de Duitsers. Zo vertelde me 
zonder blozen een tiental jaren 
na de oorlog de vader van een 
van die jeugdige kerels, dat de 
schoonste jaren van zijn leven 
de oorlogsjaren waren geweest 
: “ik heb nooit zoveel champagne 
gedronken en kreeft gegeten als toen, 
met Duitse officieren”, preciseerde 
hij. Maar dit kon toch geen 
beletsel zijn om zich te gepaste 
tijde   -dit wil zeggen zodra alle 
gevaar geweken was-   tot het 
verzet te bekennen, of beter 
gezegd te bekeren. En indien het 
correct is te stellen dat rijpe of 
rijpwordende hitsige meisjes en 
frivole dametjes, sommige zwoel 
van Nieuwe Orde-sympathieën 
anderen beneveld door de 
schijnbaar onoverwinnelijke 
Duitse manhaftigheid, zich 

Afb. 30: De mensen van het Geheim 
Leger waren er op 3 september in 
geslaagd op grondgebied Deux-
Acren een Duitse stormwagen 
buit te maken. Op de foto, Theo 
De Smet vόόr het buitgemaakte 
pantservoertuig  (Dossier Th. 
Desmet).

187  N.N. Verbroedering van het Geheim Leger/Geraardsbergen (Th. Desmet), p.IX.
188  E. COLLIJNS, Notitie 12 februari 2001, p.14r.
189  Staat van dienst Georges Paeleman (Privé-archief: Verzetsdossier Georges Paeleman)
190  N.N., Verbroedring van het Geheim Leger/Geraardsbergen (Th. Desmet), p.IX.
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gegeven hadden ter bevrediging 
van Duitse “eenzamen”, dan is 
het net zo correct aan te stippen 
dat even geile meisjes en gehuwde 
net zo wulpse dametjes de 
bevrijdingsroes  -alle remmen los!-  
beleefd hebben ter verzadiging 
van Britse of Amerikaanse 
“behoeftigen” (Afb.31). Dit neemt 
niet weg dat anderen doodgewoon 
verliefd werden op een Duitser, 
een Brit of een Amerikaan. Niets 
is mooier en menselijker dan 
verliefdheid. Maar het menselijke
kreeg plots een duivelse dimensie 
wanneer de geliefde toevallig het 
verkeerde uniform droeg; in dat 
geval werd louter rationeel denken 
geëist, als het maar niet de eigen 
dochter maar die van iemand 
anders gold. 

3.2. Straatterreur

In Geraardsbergen hadden vooral 
het Onafhankelijkheidsfront 
(OF of FI) en mensen van het 
Geheim Leger (GL of AS) het 
voor het zeggen. Daar het OF 
na de bezetting onverminderd 
doorging met het rekruteren 
van manschappen, telde 
het in zijn rangen heel wat 
“septembermannetjes” die zichzelf 
weliswaar weerstander noemden 
maar eigenlijk niets meer dan het 
etiket van nep-verzetslieden of 
valse weerstanders verdienen191. 
De huisgevels van sommige 
burgers werden met hakenkruisen 
besmeurd. 

191  De term “valse weerstanders” komt uit de brief de dato 23 oktober 1951 uitgaande van de “Dienst van de Weerstand, 14de 
      Herzieningscommissie van Brussel” waarbij Georges Paeleman wordt gevraagd op te treden  als kroongetuige “aangezien 
      hij, volgens de bekomen inlichtingen, in staat zou zijn wel bepaalde gegevens te verstrekken in verband met de onderzoeken 
      door de Commissie doorgevoerd en welke er moeten toe leiden de ware Weerstanders van de valse Weerstanders te 
      onderscheiden” 
      (Privé-archief: Verzetsdossier Georges Paeleman).

Afb.31: Karikatuur kort na de Bevrijding. (Overgenomen uit F. Seberechts, 
Ieder zijn Zwarte. Verzet, collaboratie en repressie, Leuven, 1994, p.52)
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kreeg. Maar men schrok wel 
even terug wanneer men te doen 
had met iemand die haar op de 
tanden had. Zo is me het geval 
bekend van een Geraardsbergse 
aannemer die gewerkt had voor 
de OT195; hij opende de deur 
voor de aanbellende belagers, 
een vuurwapen in de hand en 
dreigde ermee al wie een voet 
in huis zette neer te knallen. De 
strafexpeditie werd onmiddellijk 
afgelast… Er is nog een ander 
geval waar ik het eventjes wil 
over hebben. Het gaat om een 
kapitaalkrachtig Geraardsbergenaar 
die tijdens de oorlog uitstekende 
relaties onderhield  met hogere 
Duitse	officieren	zowel	van	de	
Wehrmacht als van de S.S. en die 
op de zogeheten “Liste des traîtres 
de Grammont”196 gemeld staat als 
“sympatisant du VNV”. Die man 
werd na de bezetting geprezen 
en behandeld als een soort “ere-
weerstander”. Volgens de lopende 
geruchten had hij onmiddellijk 
na de aftocht van de Duitsers een 
tastbare som geld geschonken aan 
een belangrijke verzetsgroep uit 
Geraardsbergen.
Pater Marcel van Kerckhoven 
beschreef de toestand in die 
septemberdagen met volgende 
bewoordingen197:
 “Na de aftocht van de Duitsers 

192  Meegedeeld door Emilia Lison.
193  Voor afbeeldingen van de kiosk, zie bij voorbeeld J. DE RO, R. VAN MELLO, M. VAN TRIMPONT, Archiefbeelden Geraardsbergen,
      Uitgave Tempus Publishing Ltd., 2002, p.17-18. De prachtige Geraardsbergse kiosk viel in 1965 onder de sloophamer van de
      afbraakwoede.
194  Notitie Albertine van Liefferinge, p.3. Dit werd me bevestigd door Emilia Lison, toen schuin-overbuur, die wist te preciseren dat het
      een van “Piekerkiesj” uit de Steenstraat was die plundering heeft weten te voorkomen. Volgens andere oral history-bronnen was het 
      de Geraardsbergse politie die ervoor gezorgd heeft dat het huis van de burgemeester, haar gewezen baas, intact bleef.  Dit zou me
      echter verbazen want het is bekend dat politie noch rijkswacht op straat te zien was.
195  OT staat voor Organisation Todt, genoemd naar ingenieur Fritz Todt (1891-1942). Todt was in het naziregime de bouwmeester (vanaf
     1933) van de autowegen. Hij was tevens de ontwerper van de Atlantikwall, aangelegde kustverdedigingswerken langs de Noordzee 
     en Het Kanaal en gericht tegen een mogelijke invasievloot vanuit Engeland. De aanleg van de Atlantikwall werd de opdracht van de
     zogeheten Oganisation Todt.
196  Volgens deze “Liste des traîtres de Grammont” (s.l., s.d.) zouden er in Geraardsbergen zowat 140 verraders zijn geweest : Dirigeants:
     13+1;  Membres ‘DeVlag’: 7+2;  Chefs de groupe : 5;  Chefs de secteur : 3;  NSKK : 9;  Légion : 5;  Organisation Todt : 3;  Brigade
     Noire : 2;  S.S. Wehrmacht: 5;  S.S. civil : 1;  Jeunesse Hitlérienne : 6;  Gardes de fabrique : 8;  Marine de guerre : 1;  Croix Rouge 
     Allemande : 1;  Front de travail : 1;  Dietsche Meisjes : 4;  Membres du VNV : 41;  Dietsche Militie : 3 ;  Sympatisants du VNV : 13 ;
     Agents de la Gestapo et traîtres : 7.  Dit document dateert alleszins van na mei 1942, wat kan worden afgeleid op grond van sommige
     kwalificaties toegeschreven aan een paar personen. Over deze lijst valt heel wat te zeggen, onder meer het feit dat sommigen er 
     onterecht staan vermeld want glansrijk zuiver bevonden door de bevoegde rechtbanken en dat anderzijds sommige namen ontbreken... 
     Bovendien werd ze, volgens verzetsleider Georges Paeleman, opgesteld “tussen pot en pint” ergens in een café in Lessen. Er bestaat 
     ook een Nederlandse versie van.
197  Marcel VAN KERCKHOVEN, c.j., Kroniek van het Sint-Jozefsinstituut Geraardsbergen (1817-1990), Leuven, 1992, p.173.

bevond de Geraardsbergse pastoor-
deken Victor Mannaert zich onder 
de geamuseerde toeschouwers. 
Vooraf was de inboedel van 
de meeste van deze mensen 
grondig aangepakt. Wat enigszins 
waardevol leek werd eerst geroofd. 
Wat overbleef werd kort en klein 
geslagen en vervolgens door 
de ramen gegooid en op straat 
verbrand. In Geraardsbergen 
werden er zo een vijftigtal huizen 
geplunderd en vervolgens in brand 
gestoken, dit is althans het cijfer 
dat in mijn geheugen is blijven 
hangen. Van deze vijftig heb ik 
er zelf meerdere zien uitbranden 
samen met de resten van de 
inboedels, in de Lessensestraat, de 
Kattestraat, de Karmelietenstraat, 
de Denderstraat en elders; de 
woning van burgemeester Van 
Liefferinge (het pand gelegen in de 
Denderstraat nr.16) werd evenwel 
gespaard. Toen de belagers aan zijn 
huis gearriveerd waren, zou een 
van hen gezegd hebben “Hier niet! 
Hij heeft voor ons, de kleine man, veel 
te veel gedaan!”194.

Kortom, het gespuis was meester 
van de straat en had de rechtsstaat 
verdrongen. Straatterreur beheerste 
het stadsbeeld ingevolge een 
machtsvacuüm dat zou duren tot 
het Gezag opnieuw de bovenhand 

Dit gebeurde meestal in het geniep, 
’s nachts. Net als iedereen vernam 
en zag ik dat collaborateurs en 
mensen die tot collaborateur 
gestigmatiseerd werden hetzij 
als slachtoffer van persoonlijke 
afrekeningen of van cafépraat 
hetzij omwille van liefdesaffaires, 
aangehouden werden. De 
meesten van hen werden te voet 
en vaak op een brutale manier 
weggeleid (soms ook eens op 
een driewielkar en gespan) en 
naar het atheneumgebouw in de 
Buizemontstraat gebracht dat 
dienst deed als geïmproviseerd 
interneringskamp en zeer snel 
omgedoopt werd tot “den academie”. 
Daar werden ze opgesloten. Wie 
pech had belandde eerst een paar 
dagen in de “permaneinsje”, het 
gevangenislokaaltje onder het 
stadhuis. Daar werd niet gelachen 
want daar werden er geweerkolven 
gehanteerd192. 

Vrouwen werden kaal geschoren 
of het haar kortgeknipt, bij 
voorkeur in het openbaar zoals 
op het marktplein (meestal op 
de kiosk193) tot vermaak van een 
sensatiegeile meute die zichzelf 
voor zeer vaderlandslievend nam. 
Op een dag, de vrouw van een 
oorlogsburgemeester van buiten 
Geraardsbergen was aan de beurt, 
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begonnen in de stad triestige dagen. 
Onze bevrijding ging gepaard met 
een uitbarsting van haat en wraak, 
nutteloze vernielingen, onbeschaamde 
roof en schandelijke mishandeling 
van medeburgers, een beschaafd volk 
onwaardig! Het janhagel speelde baas 
op straat. Sommigen moedigden ze aan 
en keurden hun optreden goed, anderen 
waren beschaamd en ontredderd. 
Nergens was er politie of rijkswacht te 
zien, alleen brandweerlui die hier en 
daar een brand bestreden en uitbreiding 
voorkwamen. Pater Gilbert durfde het 
aan de woestelingen toe te spreken. Hij 
vroeg hun af te zien van dat zinloze 
optreden. Tevergeefs! Deze toestand 
duurde enkele dagen.” 
Emiel Collijns van zijn kant 
resumeerde de gang van zaken als 
volgt198: 
“Gedurende deze beroerde dagen 
gebeurden overal aanhoudingen 
van echte, verdachte of niet eens 
collaborerende mensen. (…) Vooral 
wat men de ‘Witte brigades’ was 
gaan heten waren in de weer. Dat er 
persoonlijke afrekeningen bij waren 
is ongetwijfeld juist.(…). De inboedel 
werd kort en klein geslagen, op straat 
gegooid, in brand gestoken. Er werd ook 
geplunderd en gestolen199”. 
Een en ander in dit verband 
is later ook in Geraardsbergse 
verzetsmiddens, zij het met 
een zekere terughoudendheid, 
toegegeven : 
“In de loop van de maand september 
werden heel wat aanhoudingen 
verricht. Onder invloed van de 
heersende volkswoede en persoonlijke 
vetes, waren sommige aanhoudingen 
zeker niet terecht”200. 
Dat dergelijke toestanden zich ook 
elders in Vlaanderen afspeelden 

wordt onder meer bevestigd door 
provinciegouverneur en professor 
H. Balthazar201:
 “In de bevrijdingsroes was ook een 
zeer hevige en vaak uit de hand lopende 
bestraffing van iedereen, die verdacht 
werd van collaboratie. Dit resulteerde 
in een reusachtige zuiveringsgolf: 
meer dan 400.000 dossiers werden 
aangelegd. Daarvan werden uiteindelijk 
slechts 53.000 veroordelingen 
uitgesproken, maar het hele gebeuren 
had een diepgaande en verminkende 
invloed op een nationale hergeboorte”. 
Bij wijze van slot dient te worden 
gezegd     -niet om gebeurtenissen 
te vergoelijken maar om ze toch 
enigszins te relativeren door ze in 
de juiste context te plaatsen-    dat in 
troebele tijden buitensporigheden 
en uitspattingen, hoe betreurens- en 
afkeurenswaardig ook, zich overal 
ter wereld voordoen.

Het normale interneringskamp 
was dus “den academie” die, 
althans in de beginperiode, 
beveiligd was door gewapende 
wachtposten. Zo zaten twee 
verzetsmensen (echte of 
septembermannetjes?) achter een 
machinegeweer dat opgesteld 
stond op het platdak van het 
gebouw. 
Ik heb weet van een incident in 
dit verband. Een vrouw wier 
echtgenoot er (ten onrechte) vast 
zat, had een berichtje weten binnen 
te smokkelen om haar man te laten 
weten dat ze op een bepaalde 
namiddag langs de achterkant 
van het gebouw zou gaan samen 
met haar drie kinderen, zodat 
ze een glimp van elkaar zouden 
kunnen opvangen. Op de bewuste 

namiddag werden ze van bovenop 
het dak bedreigd met “Wig of we 
schieten” (ga weg of we schieten). 
De vrouw was niet van het type 
om zich te laten intimideren en 
repliceerde met “Aske den helt wilt 
authangen goet tusj nor Dusjland 
tegen soldoaten vechten en nie tegen 
een vraa mè drau kiers” (Als je 
de held wilt uithangen, ga dan 
naar Duitsland tegen soldaten 
vechten202 en niet tegen een vrouw 
met drie kinderen). Ze zijn niet 
weggegaan... Het leven in “den 
academie” was niet aangenaam 
doch ondanks alles toch draaglijk te 
noemen. Dit belet niet dat pesterijen 
schering en inslag waren, soms 
ook buitensporigheden. Zo is me 
het geval bekend van een jong 
verzetsman203 die een gevangene 
een sigaret tot bloedens uit de 
mond sloeg omdat er op die plek 
of op dat moment rookverbod 
was. Dit was nu wel niet echt 
dramatisch te noemen. Maar een 
ander en ernstiger geval heb ik 
met eigen ogen gezien want het 
gebeurde juist in de inkom van 
het gebouw. Op die bewuste 
dag werd een man bijgenaamd 
Manke Schorre (die man is ook 
elders in deze bijdrage vernoemd) 
dermate afgeranseld door twee 
andere mannen (verzetslieden of 
septembermannetjes?) dat hij in 
mekaar zakte. Een ander geval 
van mishandeling was het lot dat 
Alfons Lison overkwam204. 
Deze man werd zo hard geslagen 
dat hij op een draagberrie naar 
het ziekenhuis moest worden 
afgevoerd. Waarom hij zo 
aangepakt werd? Er werd van hem 
verwacht dat hij inlichtingen zou 

198  Notitie E. COLLIJNS de dato 12 februari 2001, p.14,16.
199  Ook in het abtenhuis van de Sint-Adriaansabdij werden waardevolle zaken zoals schilderijen gestolen. Wijlen Georges Paeleman wist
      te zeggen welk doek in welk huis te zien was… 
200  N.N., Verbroedering van het Geheim Leger Geraardsbergen, s.l., s.d., p. XI.
201  Herman Balthazar is van socialistische strekking. Hij was (is?) professor geschiedenis aan de Gentse universiteit en is tot vandaag 
      gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.
202  De krijgsverrichtingen eindigden pas op 8 mei 1945.
203  Het ging hier niet om een “septembermannetje” want hij was reeds binst de oorlog bij het verzet. Die (inmiddels overleden) man is 
     me goed bekend (Privéarchief: verzetsdossier Georges Paeleman). Hij werd voor dit buitensporig optreden geblameerd door zijn
     familieleden.
204  Meegedeeld door Emilia Lison, dochter.
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verschaffen over een Oostfronter, 
zaak waarvan hij eigenlijk niets 
afwist. Er is me ook verteld 
dat diezelfde Manke Schorre 
over wie zo-even sprake en een 
ander gevangene op een dag 
gedurende uren buiten hebben 
moeten staan, de armen omhoog 
met in elke hand een baksteen, 
tot grote verontwaardiging van 
commandant Baptist, een van 
de kampverantwoordelijken. 
Overigens kregen 
sommige gevangenen een 
“voorkeursbehandeling”, zoals 
de intellectuelen bij voorbeeld; 
dit groepje kreeg het voorrecht 
dagelijks of om de twee dagen 
de beerputten te mogen ledigen. 
Een misbruik van totaal andere 
aard hield verband met het 
doorsmokkelen van berichten want 
dit kostte steeds wat drinkgeld. Ook 
bezoek kon mits betaling vlotter 
worden geregeld, uiteraard via 
officieuze	kanalen.	Overigens	is	
het vaak gebeurd dat pakjes met 
levensmiddelen door sommige 
bewakers geheel of gedeeltelijk 
werden achtergehouden. 
Trouwens de algemeen aanvaarde 
en gangbare stelregel luidde 
“Het is onaanvaardbaar dat de 
“zwarten” wit brood en wij,”de  
patriotten”, zwart brood zouden 
moeten eten”205. En zo veranderde 
wit respectievelijk zwart brood 
van eigenaar…Van een paar 
vrouwelijke gevangenen werd 
verteld dat ze van tijd tot tijd ’s 
nachts even naar huis mochten 

omdat ze “lief” waren geweest met 
bepaalde “attentievolle” bewakers. 
Toch dient te worden gezegd dat, 
alles goed en wel beschouwd en 
vergeleken met sommige andere 
interneringskampen206, “den 
academie” vrij fatsoenlijk was. Een 
paar kampverantwoordelijken 
waren zeer correct, anderen waren 
het min of meer en nog anderen 
waren het hoegenaamd niet. Vooral 
in de beginperiode had het OF het 
daar voor het zeggen. 

3.3. Repressie

Nog tijdens de bezettingsjaren 
waren voorbereidingen getroffen 
ter	bestraffing	van	hen	die	met	
de Duitsers op een of andere 
manier hadden samengewerkt. De 
regering in Londen had hiervoor 
onder meer een beroep gedaan op 
de in collaboratiemiddens beruchte 
auditeur-generaal Walter Ganshof 
van der Meersch207.
Volgens een studie van L. Huys en 
S. Dhont208 werden tussen 1944 en 
1949 ruim 405.000 dossiers geopend 
wegens (al dan niet vermeend) 
verraad of een of andere vorm 
van collaboratie; voor nauwelijks 
14% of een kleine 57.000 van deze 
mensen werd een strafrechtszaak 
geopend. Uiteindelijk werden er 
slechts 53.000 schuldig bevonden 
volgens de Belgische wetgeving en 
veroordeeld, van wie 24.000 (of een 
kleine helft) voor politieke en 4.000 
voor economische collaboratie209. 
86% werd dus niet strafbaar geacht 

of werd onschuldig bevonden; 
deze indrukwekkend grote groep 
mensen was dus helemaal ten 
onrechte verdacht gemaakt en 
in voorhechtenis genomen. Ook 
in den academie zaten heel wat 
mensen van deze groep.

3.3.1. Schuldig bevonden of gestraft

Alfons van Liefferinge werd in 
december 1947 door de Krijgsraad 
tot tien jaar hechtenis veroordeeld 
wegens zijn oorlogsburgemeester-
schap, maar hij kwam in december 
1950 vrij. Hij werd bovendien 
levenslang geschorst210, dit is 
vermoedelijk vervallen verklaard 
van zijn politieke rechten en 
burgerrechten. Hij weigerde in 
beroep te gaan en ook weigerde 
hij later eerherstel te vragen211, 
daarvoor was hij te trots en voelde 
hij zich te waardig. Dat hij zo zwaar 
bestraft werd, terwijl de bevolking 
hem blijkbaar toch goedgezind 
en erkentelijk was, zou te maken 
hebben met een paar valse 
getuigenissen (wraaknemingen?)212. 
Na zijn vrijlating was hij niet 
een verbitterd doch wel een 
ontgoocheld man.
Ook Leo van Nieuwenhove en 
Pieter de Fraine werden gestraft 
omwille van hun oorlogsburge-
meesterschap, evenals Honoré de 
Staebele als voorzitter of leider van 
de Geraardsbergse VNV-afdeling. 
Eerstgenoemde werd levenslang 
vervallen verklaard van politieke 
rechten en vermoedelijk ook van 

205  Op dat moment was er nog steeds schaarste aan levensmiddelen die trouwens nog gerantsoeneerd waren. De rantsoenering zou pas in
     1948 worden opgeheven.
206  Het Geraardsbergse interneringskamp, met een capaciteit van 250 tot 300 man, was een van de kleinere kampen in Oost-Vlaanderen.
     Het grootste (capaciteit 12000 plaatsen) en tevens beruchte was het interneringskamp Lokeren. Zie desgewenst Björn RZOSKA, 
     Zij komen allen aan de beurt, de Zwarten. Het kamp van Lokeren 1944-1947, Uitgave Davidsfonds/Leuven, 1999 (2de druk).
207  Auditeur-generaal Walter Ganshof van der Meersch was de broer van kapitein-commandant François Louis Ganshof, de auteur van de
     geheime rapporten voor de Belgische Staatsveiligheid (Zie W. PAUWELS, o.c.). François Louis Ganshof was historicus van vorming
     en professor geschiedenis aan de Universiteit Gent.
208  L. HUYSSE en S. DHONT, Onverwerkt verleden. Collaboratie en repressie in België, 1942-1952, Leuven, 1991, p.23.
209  Er wordt algemeen aangenomen dat politieke misdrijven vooral in Vlaanderen te vinden waren.
210  Archieven van de stad Geraardsbergen, Bevolkingsregister periode 1930-1947 nr.12, p.2701.
211  Eerherstel kon bekomen worden maar men moest erom vragen.
212  Gesprek met mevrouw Albertine van Liefferinge (dochter) op 16 juni 2004. Dat er mogelijk valse getuigenissen werden afgelegd, 
     klinkt aannemelijk; vooreerst omdat dit alles plaats vond in troebele tijden en vervolgens omdat elke burgemeester of ander
     leidinggevend politicus, hoe goed hij ook moge presteren of gepresteerd hebben, onvermijdelijk ook vijanden heeft. 
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burgerrechten (art.123 sexies213 
van het strafwetboek214). Deze 
sanctie  moet later echter ongedaan 
zijn gemaakt want vanaf een 
bepaald moment was hij opnieuw 
stemgerechtigd en-plichtig215. De 
Nederboelaarse burgemeester 
werd aangehouden in mei 1945 
en verbleef in voorhechtenis tot 
23 november 1945, onder meer in 
het beruchte interneringskamp 
van Lokeren; hij werd in 1947 
veroordeeld, naar verluidt tot 
een lichte gevangenisstraf (6 of 9 
maanden?) maar hij werd vervallen 
verklaard van zijn politieke en 
burgerrechten, sanctie die in 1951 
ongedaan is gemaakt. Honoré de 
Staebele werd tot drie jaar hechtenis 
veroordeeld (Afb.32). 

Maria de Fraine werd, door 
een samenloop van diverse 
omstandigheden, pas op 9 mei 
1947 aangehouden en vervolgens 
om gezondheidsredenen weer 
vrijgelaten. Haar veroordeling 
werd in 1949 in beroep behandeld 
te Brussel waar ze bij verstek 5 jaar 
hechtenis kreeg. Ze leefde echter 
ondergedoken en ze is nooit meer 
aangehouden. In 1965 stond ze 
geregistreerd als vaderlandsloze. 
Ze verkreeg eerherstel op 10 
oktober 1972.216

Een ander strafgeval is van een 
totaal andere aard217. Het gezin van 
deze man telde een zoon die lid 
was van de Zwarte Brigade, een 
andere zoon die lid was van een 
verzetsbeweging (samen met zijn 
vriend Jacques Flamant) en een 
dochter die lid was van de Dietsche 
Meisjesscharen. 

Afb. 32: Verkleinde reproductie van pamflet dat destijds in Geraardsbergen 
verspreid is. Sommige verzetsgroeperingen meenden na de bezetting op te 
moeten treden als het geweten van de natie. OMBR staat voor Organisation 
Militaire Belge de Résistance.

213  Sexies (spreek uit: sexiës): Latijn voor zesmaal of ten zesde. Art. 123 sexies betekent zoveel als art. 23, zesde lid.
214  L. HUYSSE en S.DHONDT, o.c., p.125-126. Wie geconfronteerd werd met art.123 sexies verloor “het recht openbare ambten te
     vervullen, verkozen te worden, of te kiezen,eretekens te dragen of adeltitels te voeren , gezworene, deskundige of getuige te zijn, 
     deel uit te maken van enige familieraad, wapens te dragen of legerdienst te vervullen. Zij werden geweerd uit het onderwijs, van de 
     balie, uit het dagbladwezen, de radio, de film en het toneel. Zij konden niet meer bezoldigd worden als bedienaars van de eredienst. 
     Het was hun verboden leidende functies  waar te nemen in handelsondernemingen, banken, beroepsverenigingen, vzw’s, culturele, 
     sportieve en liefdadige instellingen. Het was hun niet meer geoorloofd een leidende rol te vervullen in politieke verenigingen en zelfs 
     niet in openbare vermakelijkheden”.  (F. SEBERECHTS, o.c., p.145 die verwijst naar prof. R. DERINE, Repressie zonder maat of 
     einde?, Leuven, 1978, p.133).
215  Gesprek 25 juni 2004 met Antoon van Nieuwenhove, zoon van de betrokkene.
216  Gesprekken met Elisabeth de Fraine, zuster van de betrokkene. E-post 7 juli 2004 van Renaat De Smedt, neef van  betrokkene.
217  Meegedeeld door twee kinderen van betrokkene.
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Merkwaardig, ja onbegrijpelijk in de 
ogen van een buitenstaander, maar 
deze situatie verbrak hoegenaamd 
niet de harmonie in het gezin. 
De man zelf was niet politiek 
geëngageerd maar accepteerde 
tijdens de oorlogsperiode en op 
aandringen van de burgemeester 
een (onbezoldigd) mandaat als 
commissielid van de COO218. Bij 
de Bevrijding werd zijn woning 
niet geplunderd; wel belandde 
hij in den academie. Op 5 januari 
1945 kwam hij op vrije voeten 
en op 26 november 1945 werd 
door de krijgsauditeur een bevel 
tot buitenvervolgingstelling 
uitgevaardigd. Maar wat was hem 
eigenlijk ten laste gelegd? Aan de 
beklaagde werd het aanvaarden 
van het mandaat bij de COO 
verweten. Deze aanklacht werd 
echter van tafel geveegd door 
de bevoegde rechtbanken van 
Oudenaarde en Gent. Maar de 
mensen die heel de actie op het 
getouw hadden gezet219 sloegen 
dan een andere weg in, deze van 
de administratieve sancties. De 
man, leraar van beroep, was reeds 
op 23 november 1944 preventief 
geschorst uit zijn ambt. De 
schorsing zou echter bestendigd 
blijven want de man kwam 
nooit meer in dienst. Hij is dus 
gedurende jaren zijn broodwinning 
kwijt geweest. In 1954 bereikte hij 
de pensioengerechtigde leeftijd. 
Zijn pensionering was pas in 1961 
geregeld.

Vergelijkbaar met dit geval was 
de zaak Frans Coppens. Deze 
man belandde na de bevrijding 
in den academie. Zuiver bevonden 
door de bevoegde rechtbank, 
werd hij desondanks uit zijn ambt 

ontzet als onderwijzer in het Sint-
Jozefsinstituut. Correctheidshalve 
dient hier evenwel te worden aan 
toegevoegd dat verantwoordelijken 
van deze school later hun spijt 
hebben uitgedrukt voor de toen 
genomen maatregel.220

3.3.2. Niet gestraft maar slachtoffer

Zoals gemeld, zaten in den 
academie heel wat onschuldigen 
vast. Bij wijze van voorbeeld, de 
zaak van iemand die vermeld 
staat in de eerder vernoemde 
“Liste des traîtres de Grammont”221. 
Welnu, alhoewel die persoon dus 
een “verrader” werd genoemd, 
werd zijn woning niet geplunderd 
en werd hij pas 25 dagen na de 
bevrijding aangehouden. Hij bleef 
in voorhechtenis gedurende ruim 
twee maanden en ten slotte luidde 
de beschuldiging: lidmaatschap van 
het VNV, een politiek misdrijf dus. 
Op 17 april 1946 gaf de Bestendige 
Krijgsraad, dit was een soort 
uitzonderingsrechtbank222, bevel 
tot buitenvervolgingstelling maar   
-en nu komt het, want zoals vaak 
het geval is zat ook hier het venijn 
in de staart-   “onverminderd de 
burgerlijke sancties voorzien bij 
de Besluitwet van 19 september 
1945 betreffende epuratie inzake 
burgertrouw”. Dit op het eerste 
gezicht onschuldige zinnetje hield 
in dat de beklaagde, die nota bene 
buiten vervolging werd gesteld, 
en passant toch levenslang (jawel 
levenslang!) beroofd werd van 
burgerrechten en politieke rechten 
(art. 123 sexies Strafwetboek; 
Besluitwet 19 september 1945). 
Tegen deze beslissing was 
evenwel beroep mogelijk bij een 
normale rechtbank en derhalve 

ging de beklaagde in beroep bij 
de rechtbank van eerste aanleg 
in Oudenaarde. Deze rechtbank 
concludeerde223, verwijzend 
naar de stukken in het dossier 
van de krijgsauditeur en naar de 
verhandelingen ter terechtzitting, 
dat de aantijgingen elke grond 
misten want en ik citeer : 
“niet is gebleken dat beklaagde werkelijk 
deel zou uitgemaakt hebben van het 
VNV na 1 januari 1942, of er zou 
toegetreden zijn tijdens de bezetting, 
handelende met vrijen wil en kennis 
van zake.
Overwegende dat zijne houding 
gedurende de bezetting niet Duitsch 
gezind geweest is.
Om deze redenen: de rechtbank 
(…) zegt dat het ten onrechte is dat de 
krijgsauditeur te Gent de eischer heeft 
ingeschreven (…) op de lijst bedoeld 
bij art.4 van de Besluitwet van 19 
september 1945  in zake burgertrouw 
en dat diensvolgens die inschrijving 
zonder uitwerking zal blijven”.

De substituut-krijgsauditeur ging 
onmiddellijk in beroep. De zaak 
kwam voor het Hof van Beroep 
in Gent op 27 november 1946 
dat er bitter weinig woorden aan 
verspilde en het beroep van de 
krijgsauditeur verwierp. En ik 
citeer:
“Overnemende de beweegredenen 
aangehaald door den eersten rechter;
Om die redenen,
Het Hof,
Ontvangt het beroep,
Verklaart het ongegrond;
Wijst het af;
Bevestigt het bestreden vonnis;
Kosten ten laste van den Staat.”

De beklaagde, slachtoffer van een 
wraakneming door een andere 

218  De COO was de voorloper van het huidige OCMW. Op dat moment was naar verluidtde commissie van de COO opgedoekt door de
     Bestendige Deputatie omwille van onregelmatigheden. Er werd een nieuwe commissie opgericht met een nieuw bestuur.
219  De namen werden door de familie doorgegeven aan de auteur dezes.
220  Meegedeeld door Jan Coppens. Frans Coppens’ advocaat was de latere vrederechter Otte. 
221  Over de Liste des traîtres de Grammont, zie voetnoot 196.
222  Bij Besluitwet van 26 mei 1944 besliste de Belgische regering in Londen dat eender welke vorm van collaboratie zou worden berecht
     door een militaire rechtbank. De krijgsauditeur cumuleerde de functies van officier van gerechtelijke politie met die van magistraat 
     van het Openbaar Ministerie en onderzoeksrechter. (L. HUYSSE en S. DHONDT, o.c., p.67-70)
223  Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde, Openbare terechtzitting van 19 juni 1946.
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Geraardsbergenaar224, werd ten 
onrechte meer dan twee maanden 
vast gehouden in voorhechtenis 
om dan door de twee bevoegde 
rechtbanken zuiver te zijn 
bevonden…
Er kunnen veel soortgelijke gevallen 
worden aangehaald.

Een geval apart waren de kinderen 
van collaborateurs of vermeende 
collaborateurs. Zij waren net als 
alle kinderen, DE onschuldigen 
bij uitstek. Zij hadden het echter 
vaak hard te verduren, vooral 
op school waar ze het slachtoffer 
waren van plagerijen. Daar 
werden ze inderdaad door 
sommige kameraadjes maar ook 
door sommige leraars gepest. Mij 
zijn enkele gevallen bekend. Bij 
voorbeeld Emilia Lison die toen 
een jaar of elf of twaalf was. Ze 
ging naar school in Maria en Jozef. 
Op het Sinterklaasfeest kreeg elk 
kind een sneetje peperkoek. Zuster 
Norbertine gaf ook aan Emilia het 
hare maar zegde op een manier 
dat iedereen het goed hoorde 
“Hier uw ZWARTE peperkoek”. Ook 
pastoor-deken Mannaert liet zich 
niet onbetuigd. Op een dag haalde 
hij Emilia uit de rij en deed haar 
helemaal achteraan staan, zeggende 
“HIER is uw plaats”225.

3.4. Het “verzet” na 3 september 
1944

Nadat het Duitse leger Geraards-
bergen respectievelijk België 
had verlaten bleven de meeste 

verzetsbewegingen actief maar 
dan niet meer in hun strijd tegen 
de vijand. Nogal vanzelfsprekend 
vermits die vijand weg was. Wie 
nu een correct inzicht wil krijgen 
over het gedrag en de houding 
van deze verzetsgroeperingen in 
de periode na de Duitse bezetting, 
wil ik verwijzen naar de geheime 
rapporten die F.L. Ganshof maakte 
voor rekening en in opdracht van 
de Belgische Staatsveiligheid. Deze 
uitvoerige rapporten zijn strikt 
zakelijk gesteld226.
In deze rapporten komen beide in 
deze bijdrage (§ 2.9.1. en § 2.9.2.) 
vernoemde verzetsbewegingen  
vaak aan bod. Welnu, uit deze 
geheime verslagen blijkt dat 
het Geheim Leger (GL) een zeer 
goed imago had. Hetzelfde kan 
echter niet worden gezegd van 
het Onafhankelijkheidsfront (OF) 
dat integendeel een zeer slecht 
imago had verworven. Maar 
Geraardsbergen zou hierop een 
uitzondering hebben gemaakt 
want, sprekend over de leiding, 
concludeerde F.L. Ganshof in een 
notitie van 29 september 1944 “in 
Geraardsbergen bestond het OF uit 
ernstige elementen”227. Dit positieve 
gegeven heeft toch niet kunnen 
voorkomen dat er ook in den 
academie buitensporigheden plaats 
hebben gevonden. 

Maar waarom eigenlijk had 
het OF algemeen gezien zo 
een bijzonder negatief imago? 
Omdat, steeds blijkens de 
rapporten van de Staatsveiligeid, 

het OF zich bezondigde aan 
talloze buitensporigheden zoals 
willekeurige en ongerechtvaardigde 
aanhoudingen, wangedrag in de 
interneringskampen waarvan 
dan vooral vrouwen het lijdend 
voorwerp waren, een gebrek aan 
respect voor de democratische 
regels, het organiseren van een 
“volksgerecht”, het opeisen van 
voedselvoorraden voor eigen 
consumptie, het blijven ronselen 
van nieuwe manschappen (voor 
de strijd tegen een sinds weken of 
maanden verdwenen vijand…)228, 
enzovoort. Het OF eiste bovendien 
zeggenschap in ’s lands bestuur. 
Welnu, de houding van het OF 
(en soortgelijke politiekgerichte 
verzetsbewegingen) werd in zo 
een grote mate als een probleem 
ervaren dat generaal Eisenhouwer229 
in hoogsteigen persoon zich 
genoodzaakt zag de ontwapening 
van alle verzetsgroeperingen 
in België te bevelen230. Voor het 
correcte en gedisciplineerde 
Geheim Leger vormde dit geen 
enkel probleem; generaal Pire beval 
zijn troepen onmiddellijk in te 
binden. Maar het communistisch-
getinte Onafhankelijkheidsfront 
en gelijkgezinde bewegingen 
hadden het daar zeer moeilijk mee. 
Eisenhower had echter in niet mis te 
verstane bewoordingen laten horen 
dat hij desnoods zijn troepen zou 
hebben ingezet om zijn beslissing 
te doen uitvoeren; gelukkig is 
het niet zo ver moeten komen. 
Georges Paeleman, Geraardsbergs 
verzetsman en OF-lid van het eerste 

224  Naam bekend aan de auteur dezes.
225  Meegedeeld door Emilia Lison.
226  Zie W. PAUWELS, De Bevrijdingsdagen van 1944. Honderd dagen tussen anarchie en burgeroorlog, Antwerpen, 1994.
227  W. PAUWELS, o.c., p.151.
228  W. PAUWELS, o.c., p.44-46.
229  De Amerikaanse generaal (en latere president van de VSA) Dwight Eisenhower (1890-1969) was de opperbevelhebber  van de
     geallieerde strijdkrachten in Europa.
230  Dagorder van 3 oktober 1944 : “(…). Meanwhile,  in my capacity of Supreme Commander, I wish to say to the soldiers of the resistance
     groups that those of them who are no longer engaged in fighting or on guard duties etc., upon orders of the Allied Commanders, can
     best assist the military effort by handing in their arms to their authorities and awaiting  their instructions as to how they can best play
     their part in the struggles ahead. These arms are urgently needed for other purposes. (…)”
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uur231, kon zich niet meer vinden 
in het doen en laten van het OF; 
bovendien was hij verontwaardigd 
over de willekeur waarvan tal 
van onschuldige burgers in 
Geraardsbergen het slachtoffer 
waren geworden232. 
Hij nam in november 1944 ontslag. 
Op 25 november 1944 hield het OF 
een woelige betoging in Brussel. 
Een krachtdadig optreden van 
de rijkswacht die niet aarzelde 
vuurwapens te gebruiken  -
gelukkig waren er geen dodelijke 
slachtoffers doch wel 45 gewonden-  
stelde orde op zaken233.

Onder de noemer “fascisme” wordt 
tegenwoordig een amalgaam 
gemaakt van de verschillende 
toenmalige rechtse autoritaire 
stromingen. Ten onrechte want 
dergelijke	oversimplificering	schept	
onduidelijkheid en verwarring. 
Er zijn immers niet onbelangrijke 
nuances of verschillen; zo bij 
voorbeeld vloeit het fascisme 
voort uit en is het onafscheidbaar 
verbonden met het verleden van 
Italië (met navolgelingen weliswaar 
in andere landen); hetzelfde 
geldt mutatis mutandis voor het 
nationaal-socialisme en Duitsland 
(eveneens met navolgelingen in 
andere landen). Het is dus niet 
correct te spreken van het fascisme 
in Duitsland wanneer de Nazi’s 
(Nationaal-socialisten) worden 
bedoeld. In Duitsland bestond 
trouwens een Duitse Fascistische 
Partij naast de Nazipartij van 
Hitler234.

De oorlogsjaren en de periode 
onmiddellijk erna werden 

gekenmerkt door willekeur 
en leed. En alsof de ellende 
teweeggebracht door de eigenlijke 
oorlogsvoering, extra bezwaard 
door georganiseerde misdaden 
tegen de menselijkheid zoals 
de systematische uitroeiing 
van bevolkingsgroepen 
(Jodenvervolging e.a.), nog niet 
voldoende was, hebben sommige 
medeburgers de situatie tijdens en 
na de bezetting misbruikt om er 
een “feest van de afrekening” van 
te maken, onder meer via terreur, 
verklikking, valse beschuldigingen 
en valse getuigenissen.

Wanneer men terugdenkt aan 
de tweede wereldoorlog, dan 
komen dadelijk onderwerpen 
als collaboratie (de Zwarte) en 
verzet (de Witte) aan de orde. 
Maar in werkelijkheid was er niet 
zόveel	“Zwart”	en	nog	minder	
massaal “Wit”. Wat was er dan 
wel? Er was vooral veel “Grijs”en 
in diverse schakeringen. Deze 
grote groep bestond uit mensen 
die door omstandigheden (bij 
voorbeeld om den brode) eens een 
pekelzonde hadden begaan en 
anderen die toevallig (of moeten 
we zeggen: zonder het te beseffen?) 
eens een verzetsdingetje hadden 
gepresteerd... Sommigen van 
deze “grijzen” kregen de stempel 
Zwart terwijl anderen zich voor 
Wit konden doen doorgaan…. En 
deze situatie gold zonder de minste 
twijfel ook voor Geraardsbergen.

De overgrote meerderheid van 
onze landgenoten is de mening 
toegedaan dat de collaboratie en 
a fortiori het verraad een zwarte 
bladzijde is uit onze geschiedenis.
Dat de collaboratie  -en hiermede 

wordt hier in de eerste plaats de 
politieke collaboratie bedoeld-  
fout of op zijn minst een tactische 
vergissing is geweest, wordt 
sedert geruime tijd ook in radicale 
Vlaamsnationale middens 
toegegeven, zij het genuanceerd: 
“Dat er in die verwarrende jaren 
vergissingen en beoordelingsfouten 
werden gemaakt, dat er verkeerde 
allianties waren, er zijn vandaag de dag 
in het Vlaams-Nationale kamp slechts 
weinigen die dit zullen ontkennen”235.

Wanneer men consideraties van 
patriottische aard ter zijde laat, 
dan komen de Geraardsbergse 
oorlogsburgemeesters beslist niet 
negatief over. Zij wekken de indruk 
vooral te hebben gepoogd te redden 
wat te redden viel. Op grond van 
de mij bekende gegevens, meen 
ik te mogen besluiten dat ze in de 
moeilijke context van de bezetting 
goed werk hebben verricht en de 
bevolking voor minder onheil 
hebben behoed; het zal immers 
voor iedereen duidelijk zijn dat de 
omstandigheden voortvloeiend 
uit de bezetting  niet van aard 
waren om de bestuurszaken te 
vergemakkelijken.

Tot mei 1945 was niemand op 
de hoogte van wat zich precies 
had afgespeeld in de Duitse 
concentratiekampen, waar tal 
van verzetslieden zowel als 
gewone burgers het slachtoffer 
werden van de willekeur en van 
de ontmenselijking, in die mate 
zelfs dat velen onder hen er in 
weerzinwekkende omstandigheden 
het leven lieten (sommigen in 
het kader van een beleid dat een 
systematische volkerenmoord tot 
doel had) of,  in het beste geval, 

231  De staat van dienst van Georges Paeleman staat perfect omschreven op het diploma van Oorlogskruis 1940 met Palm (Besluit van de
     Prins Regent de dato 22 oktober 1949) : “Membre des Milices Patriottiques; résistant de première heure. Recruta des membres, fonda
     et organisa le secteur de Grammont. Diffusa la presse clandestine ; fournit des renseignements d’ordre militaire ; aida des illégaux 
      et des aviateurs alliés abattus. Déroba des armes à l ‘ennemi. Entreposa des armes et des munitions. Exécuta deux actes de sabotage
      importants. Se distingua avec ses hommes, au cours des opérations libératrices du territoire, capturant de nombreux prisonniers et un 
      important butin ». (Privéarchief : verzetsdossier Georges Paeleman)
232  Twee van zijn vrienden (namen bekend aan de auteur dezes) werden aangehouden en opgesloten in “den academie”. Ze hadden de 
      stempel “zwart” gekregen. Ze werden evenwel later door de bevoegde rechtbanken zuiver bevonden en witgewassen. 
233  W.C. MEYERS, Het verzet in België, in Verraad en Verzet, Uitg. Lekturama, Rotterdam, p.54.
234  Volk en Staat, uitg.B, nr.70, 24 maart 1942.
235  ‘t Pallieterke , jg.55, nr.36, 6 september 2000, p.1. ’t Pallieterke is een radicaalrechts vlaams-nationalistisch satirisch weekblad.

4. Nabeschouwingen
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erin slaagden net te overleven 
doch om voor de rest van hun 
dagen getekend door het leven te 
gaan… Ook Geraardsbergenaars 
ontsnapten er niet aan. En al te vaak 
waren die mensen het slachtoffer 
van verklikking of verraad door 
eigen medeburgers, soms uit 
bepaalde collaboratiemilieus, doch 
dikwijls als gevolg van persoonlijke 
afrekeningen en wraaknemingen 
die niets te maken hadden met de 
collaboratie. 
Na de aftocht van de bezetter 
werd in heel het land en ook 
in Geraardsbergen een ware 
heksenjacht ontketend welke 
vandaag als een zwarte bladzijde 
(nog een!) in onze geschiedenis 
wordt gekapitteld. Na de bezetting 
werden inderdaad in België zowat 
350.000 landgenoten  -dit is 86% 
van het totaal in verdenking 
gestelde personen-   ten onrechte 
van incivisme beschuldigd. 
Nadat hun levenswandel grondig 
was uitgepluisd bleek dat het 
inderdaad om valse of ongegronde 
aantijgingen ging. Ook hier 
ging het in de meeste gevallen 
om afrekeningen vanwege op 
persoonlijke wraak beluste of 
door afgunst en nijd gedreven 
medeburgers. Deze 350.000 
verdachtgemaakten werden 
uiteindelijk door de bevoegde 
Belgische rechtbanken witgewassen 
of, wat meer is, sommigen onder 
hen werden “maagdelijker” 
bevonden dan een maagd en 
verlieten de rechtbank met de 
felicitaties van de voorzitter. 
Terzijde, dit laatste kon niet steeds 
worden gezegd van sommigen die 
zichzelf wisten te tooien met een 
aureool van civisme en zich voor 
“Wit” konden doen doorgaan doch 
in werkelijkheid, d.w.z. wanneer 
men hun levenswandel van naderbij 
bekeek, alleen maar konden 
genieten van het voordeel van de 

twijfel. Een en ander gold ook 
voor Geraardsbergen236.

Dat het Geraardsbergse verzet 
tijdens de bezetting meer 
dan verdienstelijk werk heeft 
geleverd, ook op het humanitaire 
vlak, vaak op gevaar voor het 
eigen leven of met het risico 
naar de ontmenselijking van de 
concentratiekampen te worden 
getransporteerd met alle gevolgen 
van dien, is een vaststaand gegeven.
Na de Bevrijding werd het 
blazoen van het verzet jammer 
genoeg bezoedeld. Vooreerst 
was er, onder het mom van de 
Witte Brigade, het wangedrag 
van de “septembermannetjes”, 
ook valse weerstanders genoemd, 
die hand in hand met het 
gepeupel mede verantwoordelijk 
zijn voor de straatrepressie en 
aldus onze rechtstaat geweld 
hebben aangedaan237, ook in 
Geraardsbergen.
Een andere schaduwzijde is de 
mateloze ijver van sommigen en 
dan (als vanzelfsprekend) van de 
“septembermannetjes” die, na de 
oorlog, in hun jacht op het brevet 
van “erkend weerstander”,  hun 
eigen verdiensten buitenmatig 
in de kijker poogden te brengen. 
Zo is me het geval bekend 
van een Geraardsbergenaar 
die	zich	kwalificaties	en	
verantwoordelijkheden toemat 
die hij in werkelijkheid nooit had 
gehad en zodoende zijn eigen 
verdiensten wou opschroeven238. 
Ondanks het feit dat het bedrog 
werd ontmaskerd, is die man er later 
toch in geslaagd het gegeerde brevet 
te verwerven. 
Ten slotte was er de houding van 
sommige verzetsbewegingen na de 
bezetting, vooral  het OF, die zich 
een Staat in de Staat waanden en 
onder meer door het geallieerde 
opperbevel werden aangezien als 

een gevaar voor de democratische 
instellingen van het land. 

In verband met de collaboratie 
dienen sommige publicaties uit die 
tijd met een kritisch oog te worden 
bekeken. Zo is het aangewezen 
omzichtig om te springen met de in 
dit werk geciteerde “Liste des traîtres 
de Grammont”. In dit document 
waarvan ook een Nederlandse versie 
bestaat, staan inderdaad mensen 
vermeld die na de oorlog door de 
bevoegde rechtbanken zuiver zijn 
bevonden. Hetzelfde voorbehoud 
geldt voor de De Klopper, een 
Geraardsbergs maandblad dat 
zichzelf omschreef als het “Officieel 
Orgaan van den Weerstand”. Het 
zag pas veertien maanden na de 
Bevrijding het licht maar roept 
qua toon en journalistieke stijl 
de dagen van de straatterreur 
voor de geest. Overigens bleef de 
uitgave beperkt tot vier nummers 
(november en december 1945 en 
januari en februari 1946). Het is 
geraden de daarin gepubliceerde 
gegevens grondig na te trekken en 
te toetsen op hun waarachtigheid 
en geloofwaardigheid door er bij 
voorbeeld de vonnissen en arresten 
van de bevoegde rechtbanken op na 
te slaan.

****
Dat sommige vragen die bij 
u opkwamen geen antwoord 
vonden in deze bijdrage hoeft geen 
verwondering te baren, beste lezer. 
Dit artikel eist niet het label van 
volledigheid op. Het is echter de 
bedoeling later een vollediger werk 
te kunnen publiceren. Maar dit opzet 
kan maar slagen wanneer u hieraan 
uw medewerking verleent door de 
informatie of de gegevens waarover 
u beschikt door te spelen aan Marc 
van Trimpont, Donkerstraat 48, 9500 
Geraardsbergen. Tel. 054/43.83.41. 
E-post : mvtger@tiscali.be 

236  Enkele namen zijn geboekstaafd in het geheugen van de auteur dezes.
237  Over de tragedie van verzet en repressie, zie desgewenst L. DE LENTDECKER, Tussen twee vuren, uitg. Davidsfonds, 1985. Deze
     gewezen verzetsman heeft als journalist talloze processen voor de Krijgsraden van wegens incivisme beschuldigde mensen gevolgd.
238  Ministerie van Landsverdediging, Dienst van de Weerstand, 14de Herzieningscommissie, Bundel VIII/862 de dato 24 maart 1953 
     (eensluidend afschrift), p.2 (Privé-archief, verzetsdossier Georges Paeleman).
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5. Geraadpleegde bronnen

5.1 Onuitgegeven bronnen

Fotokopie getypt verslag “Op tocht”, 1940(?), 5 blz. door Elie de Mol.
Handgeschreven notitie, december 2000, 11 blz. door Emiel Collijns.
Notities, november 2000, 3 blz. door Elisabeth de Fraine.
Brief de dato 5 december 2000 van Jozef de Lobel aan de auteur dezes. 
Notitie Yvan vander Haegen, oktober 2000, 2 blz.
Handgeschreven notitie, december 2000, 6 blz. door Emiel Collijns.
Handgeschreven notitie, 12 februari 2001, 34 blz. door Emiel Collijns.
Notitie Albertine van Liefferinge, 1 juni 2004, 3 blz.
Handgeschreven notitie Rita Borremans, juli 2004.
Dagboek Alfons van Liefferinge, 14 september 1944
Archieven stad Geraardsbergen: notulen van gemeenteraad en 
schepencollege (1940-1944)
Archief Krijgsauditoraat Gent.
Archief Rechtbank van Eerste Aanleg, Oudenaarde.
Archief Hof van Beroep, Gent
SOMA, Brussel
AMSAB, Gent
Oorlogsdagboek  van Denise van Droogenbroeck uit Viane.
Verzetsdossier van Georges Paeleman uit Geraardsbergen.
Gesprekken met Etienne Borremans, Rita Borremans, Begga 
Broeckaert, Emiel Collijns, Maria de Lobel, Elisabeth de Fraine, Theo 
de Smet(†), Robert Duffeleer, Lucien Hellebosch, Emilia Lison, Fernand 
Paeleman(†), Albertine van Liefferinge, Antoon van Nieuwenhove.

5.2. Publicaties

A. APPLEBAUM, Goelag. Een geschiedenis, Amsterdam, 2003.
BRT-Instructieve Omroep, De Tijd der Vergelding en het Verzet, Brussel, 
1987.
J. BUYCK, De archieven van het interneringscentrum (1944-1945) en 
van de Consultatieve Commissie (1944-1946) te Geraardsbergen, in De 
Heemschutter, jg.2000, nr.172.
M. CONWAY, Collaboratie in België: Léon Degrelle en het Rexisme 
(vertaling uit het Engels Collaboration in Belgium. Léon Degrelle and 
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