
Roger de taevernier

Roger de taevernier is geboren op 1 augustus 1940 . Zijn ouders Alfons de taevernier (afkomstig 
van Schoten) en Elisabeth Van Doninck (van Wuustwezel) zijn, na hun huwelijk in 1939 
verhuisd naar de Oude Vaartstraat 60 te Turnhout. Vader Alfons (Fons) werkt namelijk voor 
‘Royal Dutch Shell’ en is Commercieel manager voor de provincies Antwerpen & Limburg en 
Turnhout ligt centraal in die regio.
Moeder heeft de handen meer dan vol met het huishouden; ze woont ver van haar familie en 
zorgt voor haar echtgenoot en haar twee kinderen. Het is oorlog. Voor huisvrouwen betekent dit 
lange wachtrijen om de rantsoenzegels in te wisselen, wegens de schaarste extra’s organiseren 
om de kinderen, die snel groeien toch netjes en proper gekleed de straat op te sturen.

Gust Wouters, een goede vriend van Fons, is  chef voor de provincie Antwerpen van de B.N.B. 
(Belgische Nationale Beweging). Op 1 juli 1942 heeft hij Fons ingelijfd als lid van zijn 
weerstandsgroep. Fons is een uiterst waardevol lid want hij beschikt over een dienstauto en moet 
zich, beroepsmatig, geregeld melden in Brussel. De sluikpers, die hij uit Brussel meebrengt 
wordt via de bibliotheek verdeeld.
Alle leden van de weerstandsgroep van Turnhout/Mol worden fervente lezers en moeten zeer 
dikwijls in de bibliotheek hun boeken omwisselen. Gust Wouters , de bibliothecaris, en zijn 
assistent , Kamiel Van Baelen , kunnen dan ook gemakkelijk berichten in de boeken moffelen 
wat zorgt voor ‘interessante lectuur’. 

Uit vele getuigenissen, uit heel het land, blijkt dat vele verzetsstrijders jonge lieden waren, die 
uit waren op een verzetje. Zij borrelden over van ‘vaderlandsliefde’ maar hun gedrevenheid en 
ijver voor de goede zaak compenseerden geenszins hun gebrek aan ervaring. Branie en 
voortvarendheid resulteerden al eens in loslippigheid wat in bezet gebied fatale gevolgen kon 
hebben. Zij waren zeker niet opgewassen tegen de Duitse Anwehr (inlichtingendienst).

Fons was niet opgezet met de Duitse bezetter en liet dit ook duidelijk blijken. 
Zijn kameraad, Frans Beck uit Turnhout, zal later getuigen:

‘Ik ging samen met Fons iets drinken in St. Pieter. De overste van de  Geheime Polizei 
Turnhout kwam binnen en trakteerde ons een pint. Fons nam ze aan, keek strak naar de 
Duitser en liet ze dan ostentatief door zijn vingers glijden en op de grond vallen. De 
Duitser was woedend. Fons bleef naar hem kijken. Ik was doodsbang. Ik dacht dat hij ons 
ter plaatse ging doodschieten. Ik ben er zeker van dat die man dat NOOIT heeft vergeten of 
vergeven . Hij was er trouwens bij toen Fons werd aangehouden.’

Het verdelen van sluikpers is voor de bezetter absoluut onacceptabel en vele jonge mannen en 
vrouwen hebben, in de concentratiekampen, hierover kunnen nadenken. De weerstanders van 
Turnhout/Mol gaan echter veel verder met hun activiteiten.
Geallieerde piloten, die boven bezet gebied moesten springen om zich te redden worden 
opgespoord, verborgen om dan via Frankrijk en Spanje terug naar Engeland gebracht te worden. 



Inlichtingen met betrekking tot bewegingen van troepen en materieel, dat per trein , per schip of 
via de weg worden getransporteerd, worden verzameld en naar Londen doorgeseind.

In de Kempen worden ook geregeld wapens gedropt. 
Het ‘in ontvangst nemen’ van de wapendropping aan SAS 7 op het Koninklijk domein te Geel 
(Geel ten Aard) loopt fout. De vrachtwagen is defect en de wapens worden ter plaatse verstopt. 
Morgen zullen ze terugkomen.
’s Anderendaags gaan Duitse officieren echter jagen op het Koninklijk domein. 
De trakkers (drijvers) stoten ‘per geluk’ op de wapenkisten en parachutes en de efficiënte 
Gestapo-machinerie treed in werking. Verklikkers doen hun werk en anderen worden, met 
doorslaggevende argumenten, overtuigd hun kennis te delen.

Begin februari heeft Geraldine Van Caeckenberghe, een verpleegster, bij de Abwehr een lijstje 
gezien met de namen van personen die op 7 februari moeten aangehouden worden. Ze informeert 
de leiding van de verzetsbeweging en alle leden worden verwittigd. Zij speelde trouwens ook een 
dubbelrol, gezien zij ook de Abwehr op de hoogte hield van de verzetsdaden. Zij werd na de 
aanhouding van alle leden door een verzetsman doodgeschoten.
De Abwehr is echter getipt dat de Turnhoutse verzetsgroep op korte termijn aanhoudingen 
verwacht. Deze tip komt van S.P., schoonzuster en vriendin aan huis is in het gezin van Gust 
Wouters. Tijdens haar veelvuldige bezoekjes heeft ze, hoogstwaarschijnlijk, naast het aanvoelen 
van de heersende spanning ook andere signalen opgevangen.
Gust vlucht maar weet niet dat hij gevolgd wordt door de G.F.P. (Geheime Feldpolizei). In de 
hoop andere leden van de groep te kunnen identificeren volgen ze hem tot in Brussel. Niemand 
voegt zich bij hem en hij neemt ook met niemand contact.
In de vroege uren van 7 februari 1944 wordt Gust Wouters aangehouden op de tram en 
overgebracht naar de Kriegswehrmachtgefängnis in de Begijnenstraat te Antwerpen.

Terwijl Gust naar Brussel vlucht duikt Fons de taevernier onder .. 
Achter het huis in de Oude Vaartstraat werd namelijk ooit een L-vormige waterput gebouwd, 
waarin hij zich regelmatig verstopte.
Roger, het kleine jongetje wordt wakker van het helse lawaai dat de Duitse soldaten maken 
tijdens hun razzia in de nacht van 15 op 16 februari 1944. Ze stampen rond doorheen het huis 
met hun zware laarzen en moeder schreeuwt luidkeels, haast hysterisch, tegen de soldaten vanuit 
haar slaapkamer.
Fons wordt gevonden en meegenomen.
Roger, die bijna vier jaar is zal aan dit beeld lang nachtmerries en angstdromen overhouden.

In de dagen en weken die volgen worden ook de anderen opgepakt. Alle leden (29 man)  van de 
verzetsgroep  B.N.B.-Turnhout-Mol aangehouden . Ze vinden elkaar terug in  in de gevangenis 
in de  Begijnenstraat te Antwerpen. 

*******



Fons de taevernier, is in Antwerpen gekend als nummer 1058. Gedurende meerdere weken, 
zolang de ondervragingen duren, zit hij in strikte Einzelhaft (eenzame opsluiting) in cel 298. 
Fons zit alléén in zijn cel. Niets omhanden, geen contacten, alléén met zijn gedachten. 
Gedachten die altijd opnieuw teruggaan naar Turnhout, naar zijn kinderen en naar zijn zwangere 
vrouw. Kunnen ze zich redden zonder hem? 
Het bericht dat zijn dochter Betty op 25 juni 1944 geboren werd heeft hem nooit bereikt.

In de kleine cel vindt hij een ijzeren bed met strozak en één deken, een kan met waskom en een 
Kübel (toiletemmer). Jos Aerts getuigde: 
‘Een paar vierkante meters had men slechts om zich te bewegen, alles tezamen 240 tegels van 
20x20 cm, die afwisselend grijs en zwart naast elkaar lagen’. 
Het frugale menu bestaat ’s ochtends uit een vocht, dat koffie genoemd wordt, twee klontjes 
suiker en een homp brood, ’s middags en ’s avonds ‘soep’ (een waterige substantie waarin 
stukjes raap of biet zwemmen).
’s Morgens krijgen ze ook een propere Kübel en een emmer water, waarmee ze de cel kuisen en 
zichzelf wassen.

Zeer dikwijls worden ze van de Begijnenstraat overgebracht naar de burelen van de Gestapo 
voor verdere ondervraging. Majoor Bosch laat zich bij het ondervragen bijstaan door een typist 
en minstens één gespecialiseerde ‘beul-ondervrager’. 
Meerdere getuigen hebben verklaard dat ze Fons zagen buitensleuren, bloedend van de 
folteringen, meer dood dan levend. 
Wij kunnen ons voorstellen wat er in die man moest omgaan als hij, de volgende dag, opnieuw 
naar de auto werd gedragen voor een volgend verhoor, voor een vervolg-marteling…

Na weken van afzondering komt Fons uiteindelijk toch in een gemeenschappelijke cel (129 later 
135) waar hij kameraden terugvindt. In groep komt zijn optimistische aard terug boven en begint 
hij de anderen op te beuren. Zoals in de andere gevangenissen en kampen wordt het verzinnen 
van exquise en speciale menu’s voor de dag van de vrijheid een favoriet tijdverdrijf voor de 
hongerende mannen.
Zolang ze in de Begijnenstraat zijn mogen ze brieven naar huis schrijven en geld ontvangen op 
een ‘konto’. Met dit geld kunnen ze dan een dagblad kopen of fluitjesbier of iets dergelijks.
“En ik denk terug aan den avondstond van elken dag , wanneer hij voor het slapengaan de foto 
van vrouw en kindertjes uit zijn zak haalde en ze innig kuste . Het was zo aandoenlijk en 
telkenmale kwamen zijn tranen en ook de mijne in de ogen “ (Dokter Bremans – celgenoot) (zie 
foto)

*******

Op 22 juni 1944 worden de gevangenen van de weerstandsbeweging Turnhout en Mol in alle 
vroegte uit hun cellen gehaald en bijeen gebracht in de centrale gang van de gevangenis. De 
vreugde om het weerzien  is van korte duur want al snel wordt de groep, begeleid door twaalf 
SS-ers naar de dichtstbijzijnde tramhalte gevoerd.



De eerste tram die aankomt wordt opgevorderd. De reeds aanwezige reizigers moeten uitstappen 
en het contingent gevangenen met hun escorte wordt naar het Centraal Station en op een 
klaarstaande trein voor Brussel gevoerd. Net op dat ogenblik stapt Pater Neyrinck uit Turnhout 
over het perron. Ze wuiven naar elkaar en trachten een paar woorden te wisselen.
Tijdens een recent bombardement is het spoor in Vilvoorde ernstig gestoord en de gevangenen 
stappen uit en worden te voet richting Brussel gevoerd. De laatste paar kilometers naar de 
gevangenis van Sint-Gillis worden opnieuw per tram afgelegd.

In Sint-Gillis worden ze samengedreven in ‘Transportbarak II’. Het regime is veel losser dan in 
de gevangenis waar ze cellen delen per drie of vier. In de barak kunnen ze ’vrij’ rondlopen en 
met elkaar ongedwongen praten. De mannen uit Turnhout vormen een hechte groep en om hun 
samenhorigheid te veruiterlijken laten ze allen hun snor groeien.
De kwaliteit van het eten is hier beter dan in Antwerpen maar de porties zijn kleiner. De bedeling 
wordt door de gevangenen zelf uitgevoerd en alleen bij de verdeling van de ‘naslag’ is er wel 
eens herrie want het knagende hongergevoel is permanent aanwezig.
Verder was er niets te doen, geen enkele activiteit , alléén maar wachten, wachten waarop?

Soms zijn er confrontaties met diegenen die bezweken zijn onder de folteringen en gesproken 
hebben. Toch wordt hen niets verweten. Ze hebben allemaal de folteringen ondergaan en weten 
hoe geraffineerd en onmenselijk deze kunnen zijn. Jos Aerts getuigt na de oorlog:

‘De handen werden weer in elkaar gelegd. Het was nodig, want in de harde maanden die 
gingen volgen zouden ze elkaars hulp meer dan ooit nodig hebben’.

Gust Wouters is er niet meer bij in Sint-Gillis. Hij is achtergebleven in de Begijnenstraat.
Hij wordt later naar Duitsland getransporteerd en op 31 januari 1945 gefusilleerd in Sonnenburg.

*******

De geallieerden zijn op 6 juni 1944 geland in Normandië en vorderen gestaag maar traag in hun 
opmars door Frankrijk richting Duitse grens en dus ook richting Brussel. Op 20 juli 1944 is er 
een mislukte aanslag op Hitler en er heerst een grotere animositeit onder de Duitse legerleiding. 
De transporten van gevangenen naar het grote en gevreesde Reich worden geïntensifieerd en 
volgen elkaar sneller op. 
Tijdens de wandeling op 21 juli 1944 zingen de gevangenen, in een opstandige, 
vaderlandslievende bui uit volle borst het Belgisch volkslied. Dit wordt natuurlijk niet 
geapprecieerd en de overbrenging naar Duitsland wordt versneld.

Op 26 juli vertrekt er een transport vanuit Sint-Gillis naar Bayreuth.
De ‘bende van Turnhout’ wordt hier opgesplitst want het is niet hun transport. 
Ordnung muss sein! Een transport bestaat uit een vast aantal gevangenen. 
Om dit transport ‘vol te maken’ worden vier mannen van hun groep afgesplitst, één van hen is 
Fons de taevernier. Voor hun vertrek krijgen ze hun schamele bezittingen terug met als toemaatje 
een pakketje van het Rode Kruis.



De reis naar Bayreuth (via Luik, Aken, Köln, Nürnberg en Bamberg) duurt twee volle dagen. 
Twee lange dagen waarin ze met honderd mannen opeengeplakt in een beestenwagen zich 
trachten staande te houden want zitten kan niet daarvoor zijn ze met teveel. Het duurt dan ook 
niet lang voor de warmte en het gebrek aan verse lucht hun tol eisen; er wordt geschreeuwd, 
sommigen vallen in zwijm.

Op 27 juli 1944 komen ze aan in Bayreuth. Kort daarna is de groep terug compleet want de 
anderen maken deel uit van het volgende konvooi. 
In het station van Bayreuth worden ze per vijf aan elkaar geketend. Op weg naar de gevangenis 
worden ze verwelkomd door boe-geroep en door vrouwen die hen in het gezicht spuwen. 
De lokale bevolking is gefrustreerd en kwaad op hen want door de bombardementen 
ondervinden ook zij de oorlog aan den lijve. 

In de Kriegsgefängnis für NN-Gefangenen (Nacht und Nebel)van Bayreuth moeten ze hun 
persoonlijke spullen opnieuw inleveren. Na controle worden ze per drie opgesloten in een veel te 
kleine cel.
De gevangenen worden opgedeeld in ploegen want in Bayreuth wordt dag en nacht gewerkt.
De uniformen van gesneuvelde militairen worden hersteld of tot lompen verwerkt.
Het regime is hard. De combinatie van werken en te weinig eten is te zwaar voor de reeds 
verzwakte gevangenen.

Opnieuw wordt de groep van Turnhout opgesplitst. Fons en drie van zijn kameraden blijven 
achter terwijl de anderen overgebracht worden naar Ebrach, Bamberg en rond half december 
verder vervoerd worden naar Flossenburg.

*******

Op 1 december 1944 vertrekken ze twee-aan-twee geketend voor hun laatste reis door Duitsland, 
via Nürnberg naar het concentratiekamp van Dachau. 
Dit concentratiekamp werd geopend op 22 maart 1933 en mag de ‘hogeschool’ (Schule der 
Gewalt) genoemd worden voor de opleiding van SS-kampbewakers en SS-kampleiders. Het 
vernederen en vermoorden van ‘politieke gevangenen’ werd hier uitgebouwd tot de hoogste 
verfijning, tot een ‘kunstparel’ in zijn genre. 

Na het mislukte Ardennenoffensief rukken de geallieerde legers van alle kanten op richting 
Berlijn. Al naargelang de vordering van de geallieerden worden de concentratiekampen 
‘geledigd’. Vele overlevenden zullen, al dan niet mits een tussenstop, in Dachau belanden. (de 
beruchte Todesmarschen)

Dachau is absoluut overbevolkt en de dagelijkse rantsoenen beperken zich tot ‘watersoep’. Het 
gebrek aan eiwitten en vitaminen doet de gevangenen zienderogen vermageren.
Het kamp is vergeven van vlooien en luizen en er breekt een ongeziene tyfusepidemie uit. 
Fons de taevernier, nummer 134.966, is besmet en overlijdt op 1 februari 1945 in blok 30.



*******

Als de overlevenden uit Duitsland beginnen terug te komen staat moeder de taevernier aan het 
Begijnhof of aan de Kasteeldreef, haar kinderen aan de hand. Zij zijn geschokt door de beelden 
van uitgeputte, in lompen gehulde, leeg voor zich uitstarende geraamten, sommigen overdekt 
met zweren. De grootste ontgoocheling is echter dat Fons, echtgenoot en vader er nooit bij is. 
Op 7 juli 1945 vertrekt vanuit Brussel een brief van de ‘Commissaris voor Repatrieering’ aan de 
burgemeester van Turnhout met het verzoek ‘met de omzichtigheid die zich opdringt’ zijn 
overlijden te gaan melden aan de familie.
Het beeld van de veelvuldig wenende moeder aan de keukentafel zal Roger altijd bijblijven.

Van  de 29 aangehouden verzertsleden van Turnhout/Mol overleefden er slechts vijf de 
concentratiekampen. Zij hadden het gehaald , de meesten echter met een gehavende gezondheid .

Elisabeth Van Doninck, weduwe de taevernier, hertrouwt in 1948 met Jan Schepens, een 
beroepsmilitair, officier in het bezettingsleger en het gezin verhuist naar Siegen (Duitsland). 
Roger wordt daar geconfronteerd met de mannen, die gehandicapt zijn teruggekeerd van de, al 
dan niet verplichte, actieve dienst aan het front en met de extreme armoede die heerst in het 
verwoeste Duitsland. Hij beëindigt zijn humaniora aan de Belgische Internationale School in 
Duitsland en gaat in 1960 naar Leuven voor studies Economische Wetenschappen. 
Na zijn studies zal hij internationaal carrière maken bij Renault.

Als twaalfjarige bezoekt Roger Dachau. De interesse om het verleden te kennen is gewekt en na 
zijn pensionering zal hij niet langer weerstaan aan de drang om te begrijpen waarom zijn moeder 
in die eerste jaren na de oorlog, als ze het zeer moeilijk hadden, almaar bleef herhalen: 
‘wat heeft vader ons toch aangedaan!’. 
Pas na haar nieuwe huwelijk in 1948 zou ze terug rust vinden.
Moeder heeft altijd alles wat met die donkere periode te maken had goed bijgehouden en Roger 
heeft deze documentatie aangevuld en gestructureerd.

Roger is thans: Voorzitter van de Vriendenkring Dachau
Voorzitter van de Vriendenkring Nacht und Nebel gevangenen


