
Alfons de taevernier
Reconstructie van de gebeurtenissen 

volgend op 15 februari 1944

 

« Sur les traces de mon père, pour mes soeurs Mady (†) et Betty, pour mes 
enfants et petits enfants, cette Memoire à transmettre, et pour tous ceux qui  
ont connu et connaissent encore aujourd’hui le drame de l’intolérance »

(naar Denise Epstein)



« Dit boek brengt een hommage aan Vlaamse vrouwen en mannen, die vaak 
alles opgaven om niet onder een laars te leven. Zij verzetten zich met de blote 

hand, te midden van algemene angst, onverschilligheid of vijandigheid. Dit  
handjevol Vlamingen deed, streed en leed in de absolute clandestiniteit; het 
vlagvertoon en de parades volgden toen de kust en het land weer vrij waren.

Deze rijkelijk late hulde aan witte Vlamingen is geschreven uit de ergernis over  
het dédain waarmee rechts en officieel Vlaanderen hun nagedachtenis  

bejegenen. Ergernis ook over hoe weinig “het dankbare Vaderland zich aan de 
sufkezen van het verzet” * gelegen laat liggen. Daarom alsnog hulde aan de 

burgers die zich in die bange dagen niet wegstaken achter onwetendheid, maar 
de humorloze Gulliver van de Germaanse grootheidswaanzin met elastiekjes 

en veters aan banden trachten te leggen”

Johan Anthierens in “Zonder vlagvertoon”

* Nederlander J. Blokker, scenarioschrijver van het op het Nederlandse Film 
Festival 1995 bekroonde TV drama “De Partizanen”



"Er gaan steeds meer stemmen op om de oorlog te zien als een afgebakende,  
al lang voorbije periode. Alsof het verleden al toeristisch vermaak was 
geworden, waaraan men niet langer aandacht hoefde te besteden. Een 

gevaarlijk en kortzichtig standpunt want voor de nabestaanden ging die oorlog 
NOOIT voorbij. Ook niet voor de overlevenden trouwens, die na de bevrijding 

doorgaans zwegen over het hun aangedane leed. Ze vonden het moeilijk  
erover te praten en andere zaten er niet op te wachten. Er braken immers 
nieuwe tijden aan NOOIT MEER OORLOG!! Het zou fantastisch worden. 

Iedereen wilde feesten!!!”

Jos Vander Velpen “En wat deed mijn eigen volk” Breendonk.



Het woord verzet werd toen niet of zelden gehoord. Men had het over de 
“Witten” en over de “Zwarten” of de “Nieuwe Orde”, waarvan de 

geüniformeerde aanhangers in pikzwarte legerkledij defileerden. Na de oorlog 
had iedereen wel de mond vol over “Verzet” en “Weerstand”.

De meeste mensen wachtten af. Over het algemeen was men wel anti-Duits 
maar de alledaagse zorgen en de gevaren die een engagement meebrachten,  
maakten dat de mensen min of meer passief de gebeurtenissen ondergingen.  

Men probeerde oorlog en bezetting met zo weinig mogelijk kleerscheuren door 
te komen.

Men leerde de bezetting kennen met alle bijhorende problemen en tekorten en 
onvrijheden, niet alleen op materieel, maar ook op moreel en psychisch vlak … 
“Zwarten” paradeerden in uniform en liepen aanmatigend door de straten. Voor 

Duitse soldaten moest men van het voetpad. Er werd gezegd wanneer we 
buiten mochten en wanneer niet … wat we mochten lezen en wat niet … naar  

welke radiozenders we mochten luisteren. Joden moesten een Davidsster 
dragen!! De Duitsers stalen niet alleen ons voedsel … ze bezetten ons, buitten 

ons uit. Zij waren BAAS. Bijna alles was verboden.

Vader was altijd een voorstander van individuele vrijheid. Hij en anderen 
konden moeilijk aanvaarden dat anderen beslisten zonder inspraak. Wie in een 

bezet land leeft ondervindt dat de vijand over alles en nog wat beslist en 
beschikt. Om uit de kudde te geraken moet je reageren! Vader wilde eruit, weg 
van diegenen die geleefd werden door “Verordnungen”, Bekanntmachungen 

en andere Verboten .. Verzet begint wanneer men zich niet langer wil  
onderwerpen!

(vrij naar “Als ik het nu niet opschrijf” van Ch. Brusselairs)



TURNHOUT
Oude Vaartstraat 60



In de nacht van  15 op 16 februari 1944 werd vader aangehouden door de GFP 
(Geheime Feldpolizei) op verdenking van spionage. Hij was sinds kort ondergedoken 
en verstopte zich in de L-vormige waterput achteraan ons huis, Oude Vaartstraat 60 
te Turnhout. Een verpleegster,  Geraldine van Caeckenberghe, had begin februari 
bij  de  Abwehr  een  lijstje  opgemerkt  met  namen van  personen  die  op  7  februari 
aangehouden  moesten  worden.  Zij  stelde  A.  Fruythof  op  de  hoogte  en  via  hem 
werden vader, G. Wauters en anderen verwittigd.

Hoe goed herinner ik me nog al die Duitse soldaten die in ons huis rondstormden … 
Moeder die de Duitsers stond toe te schreeuwen vanuit de slaapkamer … ik heb er 
lang angstdromen van overgehouden.  Vader  werd meegenomen en vergat  spijtig 
genoeg zijn pinkring, trouwring en horloge achter te laten.

Wie had echter een tragische afloop kunnen indenken?

Maanden voor zijn aanhouding was hij  met zijn broer August in Antwerpen. In de 
buurt van het Koninklijk Circus gingen zij voor de grap naar een waarzegster. Deze 
vertelde aan vader “dat hij op een dag ver weg zou gaan en zijn familie veel verdriet 
zou bezorgen”. Deze woorden bleven naklinken en wat later vertelde hij schreiend 
aan nonkel Gust over zijn rol in het verzet en vooral over zijn angst voor zijn gezin en 
hemzelf.

Wat was er allemaal gebeurd?



Waarom werd vader aangehouden?

 Hij  maakte  sinds  1  juli  1942  deel  uit  van  de  weerstandsgroep  B.N.B. 
(Belgische Nationale Beweging) via Gust Wauters (papierhandelaar – woonde 
vlak bij ons) die chef Provincie Antwerpen was van de B.N.B. (of M.N.B.)

De Belgische Nationale Beweging

In  vergelijking  met  de  twee  reuzen  die  het  Geheim  Leger  en  het 
Onafhankelijkheidsfront ten tijde van de bevrijding zijn, is de Belgische 
Nationale Beweging (BNB) veeleer een ‘dwerg’ die desalniettemin toch 
meer dan 15.000 erkende leden telt. Haar slagkracht zou vast aanzienlijk 
groter zijn geweest als ze in februari 1944 niet zwaar zou zijn getroffen 
door een golf van arrestaties die de BNB onthoofdt en haar berooft van 
een groot deel van haar middelen.

De BNB wordt opgericht in Brussel in december 1940 en ontwikkelt zich 
vanaf 1941 onder bezieling van Camille Joset, eens persman en hoge 
ambtenaar uit Aarlen die ook al in 1914-1918 actief was in het verzet. 
Deze grote patriot van katholieken huize weet zijn beweging tot bloei te 
brengen in de Belgisch-nationalistische en anti-Duitse middenklassen die 
zeer verknocht zijn aan het vooroorlogse politieke en sociale beleid in het 
land, al staan ze – conform de tijdgeest – tamelijk welwillend tegenover 
een vergroting van de uitvoerende macht ten koste van de wetgevende.

Maar  wat  vooral  belangrijk  is  voor  deze  hoofdzakelijk  Franstalige 
middenklasse,  is  het  verdrijven  van  de  bezetter  met  alle  beschikbare 
middelen. Om haar doelstellingen te verwezenlijken, aarzelt de BNB niet 
om de handen in elkaar te slaan met nadrukkelijk rechtser georiënteerde 
bewegingen, getuige de poging in april 1942 om een patriottisch front te 
vormen dat de BNB verbindt met structuren als het Belgisch legioen en 
de Nationale Koninklijke Beweging.  Door  toedoen van de arrestatie  in 
datzelfde  voorjaar  van  kopstukken  van  die  groeperingen,  onder  wie 
Camille Joset zelf, wordt dat plan niet gerealiseerd.

De Belgische Nationale Beweging komt dan onder leiding te staan van de 
politiecommissaris van Sint-Gilles, Raymond Defonseca, die een al even 
dynamische  figuur  is  als  zijn  voorganger.  In  hetzelfde  streven  naar 
doeltreffendheid sluit Defonseca in september 1942 een akkoord met het 
OF met het oog op een degelijke coördinatie van de activiteiten van beide 
groeperingen. Maar voor de BNB houdt de toenadering daar op, ook al 
omdat  ze  aanwijzingen  meent  te  zien  dat  het  OF  de  beweging  wil 
opslorpen.

In augustus 1941 gaat de beweging van start met het ondergrondse blad 
La  Voix  des  Belges,  een  periodiek  van  hoog  journalistiek  niveau  dat 
overal in het land verschijnt (een Nederlandstalige versie wordt verspreid 
onder de titel De Stem der Belgen). In september van hetzelfde jaar stelt 
ze  zich  in  verbinding  met  de  inlichtingendienst  Mill,  waarvoor  ze  een 



schat  aan  informatie  vergaart.  Eveneens  vanaf  1941  helpt  de  BNB 
mensen uit te wijken naar Engeland. Van de zomer van 1943 tot begin 
1944 werkt de beweging zelfs actief voor Comète, een ontsnappingslijn 
voor geallieerde piloten.

Omdat  de  BNB  beschikt  over  tal  van  leden  bij  overheidsinstanties, 
verstrekt de beweging vanaf eind 1942 waardevolle hulp aan joden en 
vooral aan werkweigeraars. De leden die werkzaam zijn bij de posterijen 
zetten een enorme prestatie neer bij het onderscheppen van klikbrieven. 
Tot slot  telt  de BNB ook stoottroepen die kleinschalige sabotageacties 
ondernemen. Het actieterrein bestrijkt het hele land, zij het dat de BNB in 
Oost- en West-Vlaanderen minder sterk aanwezig is.

De kracht van de organisatie, haar loyaliteit ten aanzien van de regering 
in  Londen en de professionele hoedanigheid van veel  van haar  leden 
maken grote indruk op agenten die in de zomer van 1943 vanuit Groot-
Brittannië  overkomen  om  de  waarde  van  de  verzetsstructuren  te 
evalueren. Ook de Belgische autoriteiten overwegen van de BNB een van 
haar  voornaamste  steunpunten  te  maken  met  het  oog  op  de 
ordehandhaving bij de bevrijding. Maar in februari 1944 is er nog maar 
net  één organisator  geparachuteerd met geld en actieplannen voor de 
komende maanden, of de BNB wordt volop getroffen door een niet eerder 
vertoonde Duitse repressie. Beroofd van haar meest ervaren kopstukken, 
van  het  gros  van  haar  materieel  en  van  haar  voornaamste 
communicatiemiddelen, is de groepering bij de bevrijding niet bij machte 
de haar toebedachte rol te spelen.



 Gezien vader werkte bij Shell, regelmatig naar Brussel moest en zich 
gemakkelijk kon verplaatsen (beschikte over dienstauto), was hij ook bedrijvig 
in het verspreiden van sluikpers, nl.
 “La Voix des Belges”
 “La Voix des Patriotes”
Via de bibliotheek van Turnhout werd dan alles verdeeld. Gust Wauters was 
bibliothecaris en Kamiel Van Baelen (een beloftevolle jonge schrijver) zijn 
hulp. Via de uitgeleende boeken werden  regelmatig briefjes met berichten 
doorgegeven.

 Opsporen, verbergen van Engelse (DOTHIE), Amerikaanse (MINNICH, 
SARNOW, WHITE) of Canadese (MASTERS) piloten bij leden van de 
verzetsgroep (o.a. G. Fruythof, W. Deckx, G. Wauters; A. Soeten, alsook bij 
ons thuis …) De dank van de nog levende piloten was ongelooflijk. Elk jaar 
met Kerstmis een mooie kaart van de “Royal Air Force Escaping Society” 
alsook een mooi houten schild van deze vereniging,waarvan ik ook lid 
gemaakt werd.



 Inwinnen van militaire en andere nuttige inlichtingen over o.a. de verplaatsing 
van troepen en het transport van materiaal per trein en per schip richting 
haven van Antwerpen. Dit gebeurde op aanvraag van Special Operations te 
Londen.

 Deelname aan verscheidene wapendroppings o.a. te Welchelderzande, 
Weelde, Lichtaart, … in samenwerking met geheimagenten van de S.O.. 
(Special Operations ), François Beckers en Van Gijsegem. De wapens werden 
dan doorgesluisd naar het verzet van Antwerpen.

De receptie van de wapendropping te Geel werd hen fataal.  Eind juni  
1943 moest de groep zich paraat houden om een lading wapens op te  
vangen. Drie dagen na elkaar zou de BBC een codebericht uitzenden.  
(“De ongelovige Thomas zal U geloven.”) De parachutage vond plaats op  
het Koninklijk Domein te Geel ten Aard vlak bij de vaart. Daar woon in de  
buurt  boer  Sus  Van  Lommel  van  de  “Koningshoeve”  (nu 
Koningshoefsedijk  te  Geel  ten  Aard)  die  het  meest  geschikte  terrein 
aanduidde. De vrachtwagen van garage Deckx Ward viel echter in panne  
en daarom moesten de kisten met wapens in het bos verstopt worden 
om ze achteraf weg te halen (nabij weg Retie-Geel). Duitsers die kwamen 
jagen  tesamen  met  een  Belg  (Meynendonckx  uit  Geel)  vonden  het  
afgeworpen materiaal. Men is dan beginnen zoeken en vragen stellen.  
Alle  boswachters  en  jachtopzieners  werden  tijdelijk  aangehouden  en  
ondervraagd… zonder resultaat.

Men is beginnen zoeken en vragen stellen. Dan zijn er verklikkingen 
gebeurd door:

1. Geraldine van Caeckenberhe

2. Stella Peeraer

3. René van Muylem

 Zijn houding t.o.v. de Duitse bezetter.
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 met 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.’



Wat was er gebeurd?

 De gewezen politiecommissaris W. Teller vertelt in zijn boek “Herinneringen 
van een Politiecommissaris” het verhaal van een verpleegster (Bond Moyson 
–  Kinderheil  te  Mol)  die  zich  bij  hem  aanmeldde  (hij  was  ook  Rode-
Kruisofficier). Zij  vroeg toestemming om na het speruur op straat te mogen 
komen voor de verzorging van slachtoffers van eventuele luchtaanvallen. Het 
bleek echter ook te gaan over hulp aan neergestorte piloten. De toestemming 
werd haar verstrekt. Later bleek ook dat door haar toedoen bijna alle leden 
van een verzetsbeweging opgepakt werden en naar Duitsland gevoerd. Zijzelf 
werd ook aangehouden maar later weer  in vrijheid gesteld.  Enige tijd later 
werd zij te Meerhout neergeschoten door Rik Hulstman, om te verhinderen dat 
zij zou getuigen tegen de leden van de verzetsbeweging. Rik Hulstman was 
afkomstig  uit  Leopoldsburg waar  hij  een fotozaak had.  Hij  was lid  van het 
verzet en ondergedoken in Meerhout. Hij was hier verantwoordelijk voor het 
neerschieten  van  oorlogsburgemeester  S.  Berghmans  (17/1/1944).  Met  de 
vijfde  kerf  die  hij  in  zijn  pistool  maakte  wist  zijn  vrouw nu wie  het  laatste 
slachtoffer  was.  Aan  wie  de  vorige  vier  herinneren  zou  ze  nooit  weten. 
Vermoedelijk waren het al of niet vermeende infiltranten, die poogden onder 
het mom van Engelse piloten de lifeline te ontmaskeren. Om zeker te zijn dat 
men  met  echte  piloten  te  doen  had,  moest  Rik  deze  mensen  een  aantal 
vragen stellen. Alleen wie een opleiding als piloot in Engeland had genoten, 
kon het antwoord op die vragen weten. Wanneer de ondervraagde niet kon 
antwoorden,  moest  hij  onverbiddelijk  worden  neergelegd.  Er  zou  nog  een 
zesde  kerf  bijkomen,  wanneer  in  Meerhout  een  verpleegster  werd 
neergeschoten.  Later  bleek  dat  zij  de  moeder  was  van  het  kind  van  een 
Duitser,  waardoor  ze  gemakkelijk  onder  druk  kon  worden  gezet.  Het  was 
Geraldine van Caeckenberghe.  Voornoemde Duitser was een geneesheer 
die in 1936 stage had gedaan in een Belgisch ziekenhuis, waar zij destijds ook 
werkzaam was. Haar zoontje verbleef bij  haar ouders in Antwerpen, terwijl 
zijzelf in Mol op pension was. Ondanks dit alles heeft deze verpleegster hulp 
geboden aan het verzet, o.a. in april en augustus 1943 toen zij Engelse piloten 
hielp ontsnappen. Zij werkte nauw samen met A. Fruythof. Zij is in Meerhout 
begraven.

 De verzetsgroep werd ook verraden door  Stella Peeraer, schoonzuster van 
Gust  Wauters,  die  verliefd  was  op  een  Duits  officier  gekazerneerd  in  het 
kasteel van Turnhout. Zij kwam geregeld bij Gust aan huis en was zo van heel 
veel op de hoogte. Zij is na de oorlog in de kazerne van Turnhout in verdachte 
omstandigheden om het leven gekomen (val uit de 3e verdieping in kazerne 
BLAIRON te Turnhout. Wat zij misschien niet wist is dat ook haar broers deel 
uitmaakten van deze verzetsbeweging.





 Het grootste verraad kwam echter van binnen de groep. De inlichtingendienst 
van het Duitse leger, de ABWEHR richtte bij het begin van de bezetting ook in 
België  een  Dienststelle  op,  waarvan  de  afdeling  “ABTEILUNG III”  zich  op 
contraspionage  toelegde  d.i.  het  infiltreren  van  de  pro-geallieerde 
verzetsgroepen met bedoeling ze ten gespaste tijde op te rollen. Om dit tot 
een goed einde te brengen deed de Abwehr een beroep op medewerking van 
doorgaans goed betaalde ingezetenen van de bezette gebieden, die bereid 
waren hun landgenoten te bespieden, te bedriegen en uiteindelijk te verraden.

De Abwehr III te Antwerpen had als agent  René van Muylem  alias Donald 
Desmet  of  Maerlant  of  Van  der  Meerschaut  of  Robert,  die  woonde  op  de 
Belgiëlaan 171, Antwerpen, coiffeur.

Hij  beweerde  oud-officier  van  het  Belgisch  leger  te  zijn  (luitenant  bij  de 
lansiers). Hij stond nauw in betrekking met A. Fruythof en kwam dikwijls bij 
hem  thuis.  Hij  was  erin  geslaagd  zich  te  laten  inlijven  bij  de  B.N.B.  van 
Antwerpen.  Met  A.  Fruythof  heeft  hij  verschillende  vergaderingen  van  de 
K.N.B. in Antwerpen bijgewoond.

Hij was dan ook volledig op de hoogte van de acties van de groep Turnhout-
Mol en heeft ze verklikt.



Na  de  oorlog  werd  Van  Muylem  in  Parijs  aangehouden.  Tijdens  een 
confrontatie met A. Fruythof vroeg deze hem hoe hij dit toch had kunnen doen, 
hij die bij hem thuis zo dikwijls met de kinderen had gespeeld en altijd goed 
was ontvangen.

“Ik heb op het verkeerde paard gewed” was het antwoord.

Door de krijgsraad van Antwerpen werd hij op 18/3/1947 veroordeeld tot de 
doodstraf. Deze straf werd in hoger beroep bevestigd op 16/12/1947 door het 
Krijgshof van Antwerpen. Op 28/8/1948 werd hij terechtgesteld.



René Van Muylem

René  van  Muylem,  alias 
‘Robert’, was een agent van de 
Antwerpse  afdeling  van  de 
Abwehr  (Duitse 
contraspionagedienst).  ‘Robert’ 
was  er  in  februari  1944  in 
geslaagd  om  de  Antwerpse 
verzetsbewegingen te infiltreren 
en kreeg er veel  aanzien door 
hen  te  bevoorraden  met  geld, 
explosieven,  valse  papieren 
enz.  en  won  aldus  het 
vertrouwen  tot  bij  de  hoogste 
leiding van het verzet. Vanaf het 
einde  van  maart  1944  tot  aan 
zijn  vlucht  in  augustus, 
‘behandelde’ hij  de  meeste 
vliegeniers  die  in  Antwerpen 
toekwamen.  Hij  had  zelfs  een 
valse  vluchtlijn  ‘KLM’ opgezet, 
die onder de volledige controle 
opereerde van de Abwehr. Van 
Muylem werkte samen met een 
jonge vrouw die voor hem aan 
de  Nederlandse/Belgische 
grens  de  neergestorte  piloten 
ophaalde  en  naar  Antwerpen 
bracht.

Vandaar  werden  ze  in  zgn. 
onderduikadressen 
ondergebracht,  waar ze bleven 
wachten  tot  ‘Robert’ hen 
uitleverde aan de nazi’s. Van de 
235  vliegers  en  vliegpersoneel 
die  aangehouden werden  door 
de Abwehr III/f, hadden 177 dit 
aan  zijn  inspanningen  te 
danken.  Tijdens  zijn 
ondervraging  werkte  Van 
Muylem  erg  goed  mee  en  hij 
stelde zelf  dit  cijfer  emotieloos 
bij tot 176(!). In 1945 werd hij in 
Parijs aangehouden waar hij als 
barman  in  Camp  Lucky  Strike 
van  de  Amerikaanse 
strijdkrachten  werkte.  Dit  was 
een  van  de  USAAF 
repatrieringscentra  war  hij, 
ongelukkig  voor  hem,  herkend 
werd  door  2e luitenant  Robert 
Hoke  van  388ste Brigade, 
toevallig een van de vliegeniers 
die  door  Van  Muylem  werd 
verraden.  Toen  hij  voor  het 
vuurpeloton  stond  riep  hij  het 
executiepeloton  toe  om  er 
spoed  achter  te  zetten  en  er 
snel een eind aan te maken.

 Vele verzetsstrijders waren jong en onervaren en niet opgeleid voor hun taak. 
Gedreven  door  hun  Vaderlandsliefde  en  ijver  begingen  ze  soms  grote 
onvoorzichtigheden.  Loslippigheid  en  voortvarendheid  werden  hen  dikwijls 
fataal…

 Ook de leiding van de BNB ging in de fout. Alle arrestaties, die plaatsvonden 
in februari 1944 waren de fout van DEFONSECA, leider van de beweging. Hij 
wilde na de oorlog alle kunnen verantwoorden en hield daarom over alles en 
iedereen dossiers, fiches … bij.

Een zware fout met verschrikkelijke gevolgen.



In  deze  dossiers  vond  de  Gestapo  na  een  razzia  alle  officiële  namen en 
adressen,  de  oorlogsnamen  (bijnamen),  de  schuilplaatsen,  de  eventuele 
opvolgers  in  geval  van  aanhouding,  de  postbussen  …  kortom  ALLES!
Hij heeft iedereen, de hele BNB laten oppakken.

 



BEGIJNENSTRAAT
ANTWERPEN

16/2 → 28/6/1944



A. Wauters werd het eerst aangehouden (6.7/2).

Stella Peeraer had de Abwehr verwittigd dat de groep op de hoogte was van de 
nakende aanhouding. Zij kwam nog steeds bij A. Wauters aan huis en moet daar lont 
hebben geroken door de spanning die daar begrijpelijkerwijze heerste (het gezin had 
8 kinderen).

A. Wauters is dan gevlucht maar gevolgd door de G.F.P. (Geheime Feldpolizei). Zij 
hebben hem laten gaan tot in Brussel en aangezien er zich niemand bij hem voegde 
hebben  ze  hem op  de  tram vastgegrepen  en  afgevoerd  naar  de  Begijnenstraat.
De volgende dagen en weken werd de rest van de groep aangehouden.

Allen (cfr. lijst hieronder) werden overgebracht naar de Kriegswehrmachsgefängnis in 
de Begijnenstraat. De meesten waren uit Turnhout, anderen uit Vosselaar, Mol, …) 
(bijlage 7-8)

“Aangrijpend  toneel,  al  die  personen  die  vroeger  heimelijk  vergaderden  en  dan 
bespraken hoe ze de Duitsers best zouden verschalken als ze ooit op hun spoor 
zouden komen, zaten  nu allemaal  weer  te  ‘vergaderen’ binnen de greep van de 
‘Grijzen’. Heel de groep BNB Turnhout-Mol zat vast” (Jos Aerts)

Ludo Van Eeckhout – Mol

Jacob Van Bael – Turnhout

Alois Peeraer – Turnhout

Alfons de taevernier – Turnhout

Arthur Van Roy - Turnhout

Adolf Mussels – Turnhout

Jozef Janssens – Turnhout

Honoré Durry – Turnhout

Carolus Schoesetters – Turnhout

Alfons Peeraer – Turnhout

Calixte Misotten – Mol

August Fruythof – Mol

August Schoofs – Merksplas

August Willems – Turnhout

Albert Lenaerts – Weelde

Jozef Aerts – Vosselaar

Louis Mertens – Mol

Jozef Verheyen – Turnhout

Albert Van Baelen – Beerse

Jos Goetelen – Turnhout

Michael Marinus – Turnhout

Jozef Stevens – Turnhout

Jozef Peters – Mol

Jozef Verbruggen – Mol

Ward Deckx – Mol

Frans Van Eeckhout – Mol

Kamiel Van Baelen – Turnhout



André Lenaerts – Beerse

August Pelkmans - Ravels

Werden ook aangehouden:

 Mariette Dumalin (verloofde Ludo Van Eeckhout)

 Maria Verbruggen (tante Ludo Van Eeckhout)







Soldaten  begeleidden  hen  naar  de  “Aufnahmezelle”  van  de 
Kriegswehrmachtgefängnis.  Daar  moesten  ze  alles  afgeven:  papieren,  geld, 
portefeuille, ring, uurwerk … Daarna uitkleden en poedelnaakt wachten tot de kleren 
waren onderzocht, de naden afgetast. Daarna mocht men een voorgedrukt formulier 
naar huis schrijven. Het begon met “Ik ben in de gevangenis …” Bovenaan stond 
vermeld  dat  men  om  de  veertien  dagen  een  brief  mocht  schrijven  en  er  één 
ontvangen,  tweemaal  per  maand  mocht  men  een  pak  ontvangen  met  kleren, 
voedingswaren en rookgerief. Dat pak mocht maximum drie kilo wegen en lucifers, 
aanstekers waren verboden.

Wekelijks kon men zes flesjes bier of limonade kopen, als er tenminste geld op de 
Konto stond. De haren werden kortgeknipt … een “Soldatenschnitt”, halfkorte borstel 
hoog opgehaald met de tondeuse, zoals gebruikelijk in het Duitse leger.

Het eten was ellendig slecht en vooral onvoldoende. ’s Morgens slijmerig brood. Bij 
het  lauw zwart  water,  de “koffie”,  kreeg men vier klontjes suiker.  ’s  Middags een 
dunne soep, meestal beetwortelen of kool. Het vanaf nu voortdurende gevoel van 
honger begon!

Vader had hier N° 1058 en verbleef in cel 298 (individueel). Behalve een ijzeren bed 
met strozak en één deken, een behoefte-emmer en een rek met kan en waskom, viel 
er in de cel weinig gezelligs te bekijken.

“Een paar vierkante meters had men slechts om zich te bewegen, alles tesamen 240 
tegels van 20 x 20 cm, die afwisselend grijs en zwart naast mekaar lagen …” (Jos 
Aerts)

Het ‘alleen’ zijn van dagen en dagen begon steeds meer te drukken.

Later  werd  hij  overgebracht  naar  de  cellen  129  en  135.  Hier  had  hij  tenminste 
gezelschap. (o.a. van dr Breemans van Hoogstraten)

De ochtendwandeling werd met ongeduld verwacht. Tijdens de promenade moesten 
we langs de hoge muren van de binnenkoer marcheren, op één rij, achter elkaar aan. 
Er moest een afstand van twee meter tussen elke gevangene zijn en er was een 
absoluut  spreekverbod.  Babbelaars  moesten  terug  naar  de  cel  en  mochten  ’s 
anderendaags niet naar buiten. We leerden praten zonder onze lippen te bewegen. 
In het midden van de koer was de  kleine Kreis, voor diegenen die het marstempo 
niet konden bijhouden. Enkele dagen voor ons transport naar Duitsland werden we 
gelucht in de zogenaamde leeuwenkooien. In die driehoekige kooien met bakstenen 
muur aan beide kanten en tralies aan de voorzijde en bovenop zag je alleen tralies 
en baksteen en hoog boven de vrij blauwe lucht. Een trieste belevenis!

Al  onze  bewakers  waren  militairen  van  de  Wehrmacht.  Het  Belgische 
gevangenispersoneel mocht in dit gedeelte van het gebouw niet binnen. De meeste 
soldaten  waren  oudere  wederopgeroepenen  met  eretekens  uit  de  Eerste 



Wereldoorlog, ook jongeren, oorlogsinvaliden met één arm of een pikkelpoot of met 
een andere kwetsuur.

Algemeen genomen waren zij niet kwaadaardig. Alleen onderofficier MAJEWSKI, die 
alle middelen uitvond om de gevangenen te pas en te onpas te kleineren. Er werd 
zelden geslagen, maar veel kazernetaal gebruikt. “Sauberkeit” was van groot belang. 
De  cellen  werden  dagelijks  gepoetst.  In  een  nisje  in  elke  cel  lagen  twee  halve 
bakstenen en een vod. De bakstenen dienden tegen elkaar gewreven boven een 
dagblad en met dat fijne rode poeder moesten we  putzen, niet alleen de lepels en 
eetschotels  van  aluminium,  maar  ook  de  ijzeren  Kübel.  Sommige onderofficieren 
eisten  dat  we ook de binnenzijde van onze schijtpot  opblonken.  Een drama ook 
wanneer onze Bettenbau niet in de smaak viel van onze bewakers.

In elke cel waren er drie of vier strozakken, min of meer gevuld met kaf, gekapt stro 
of zeegras. ’s Nachts werden ze naast elkaar op de vloer uitgespreid maar overdag 
moesten ze, geplooid, in een hoek van de cel worden gestapeld. Bovendien moesten 
de  dekens  liggen,  netjes  gevouwen,  en  het  geheel  moest  met  een enkel  deken 
worden afgedekt. Het bouwsel moest een perfecte kubus vormen. ‘Wie ein Kübus’; 
zegden  de  onderofficieren.  Ze  waren  niet  gauw  tevreden  over  onze  Kübus en 
scholden ons de huid vol terwijl ze onze zo moeizaam gebouwde constructie omver 
smeten. Meestal vonden wij dat ze overdreven…

Na weken van afzondering kwamen zij  dan toch terecht in een cel  met anderen. 
Vader had hier nog veel moed. Met zijn optimistische aard beurde hij de anderen op 
door bv. speciale menu’s te verzinnen voor de dag, zogezegde uitstapjes te regelen 
enz.

Moeder  heeft  hem  daar  af  en  toe  proberen  te  bezoeken.  Ik  ben  één  keer 
meegegaan.  Ik  was  drie  jaar,  maar  herinner  het  mij.  Ik  zie  nog  de grote  Duitse 
schildwachten  voor  de  gevangenispoort,  wijdbeens,  met  geweer  tegen  de  borst 
geklemd en alsmaar roepend. Ik ben toen van angst weggerend … moeder en ik 
moesten aan het einde van de rij  terug aansluiten. Moeder gaf een pakje af voor 
vader … maar wij hebben hem niet meer gezien.

Van de Begijnenstraat werden zij regelmatig overgebracht naar de burelen van de 
GFP,  Belgiëlaan  15  te  Antwerpen,  voor  ondervragingen.  Deze  gebeurden  door 
Majoor Bosch, in samenwerking met Günther (beul-ondervrager) Loekatchi (typist), 
en waren bijzonder gewelddadig. Meermaals hebben getuigen gezien hoe vader hier 
werd  buitengesleurd,  tot  bloedens  toe  geslagen  en  gefolterd  en  meer  dood  dan 
levend.  

“Wie weet wat er geleden wordt als twee brutale kerels afwisselend en onophoudend 
gedurende een kwartuur je met een karwats bewerken. Zodanig dat men niet meer 
kan staan of gaan. Zelfs kleding kon men niet meer verdragen. En dan spreek ik nog 
niet  over  het  uittrekken van haren of  vingernagels,  over  het  met  een elektrische 
naald-steken in het achterwerk tot er bloed werd gewaterd … Wie weet wat er in 



dezelfde man omgaat, als hij de volgende dag in de auto wordt gedragen om terug 
naar  het  verhoor  te  gaan  en  opnieuw  gemarteld  te  worden  …”
(Jos Aerts)

Volgens medegevangenen heeft vader niets losgelaten. Hoe hardhandiger de beulen 
optraden, hoe minder ze uit hem kregen. (G. Fruythof – J. Aerts – Dr. G. Bremans …)

Vanuit de Begijnenstraat heeft vader nog 5 brieven naar huis geschreven nl. op 3/2 – 
20/3 – 4/4 – 16/5 en 30/5

“En ik denk terug aan den avondstond van elken dag, wanneer hij voor het slapen 
gaan 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”.
(D.G. Bremans – celgenoot Begijnenstraat)

Het bericht van de geboorte van Betty (25/6) heeft hem niet meer bereikt gezien hij 
reeds was overgebracht naar Sint-Gillis.

Van nu, tot de berichtgeving vie het Rode Kruis op 17/7/1945 van zijn dood, wisten 
wij  niets  meer  over  het  lot  van  vader.  Voor  moeder  moeten  dit  verschrikkelijke 
maanden geweest zijn. 









St-Gillis* - Brussel
28/6 → 15/7/1944

*St-Gillis III (N° inschrijving 52) (Barak 2)



Op 28 juni worden de gevangenen vóór dag en dauw uit hun cellen gehaald en in de 
centrale gang van het gebouw bij elkaar gebracht. Even is er wat vreugde over het 
weerzien van enkele vrienden. Dan worden ze door twaalf SS-ers naar buiten geleid. 
Een  tram  wordt  tegengehouden,  de  reizigers  tot  uitstappen  verplicht  en  de 
gevangenen erop gejaagd. Ze worden naar het Centraal Station gebracht. De trein 
zette juist aan als Kamiel Van Bael de Eerwaarde Pater Neyrinck uit Turnhout over 
het perron zag stappen. Er werd gewuifd en zenuwachtig werden een paar woorden 
gewisseld. Vader heeft hem nog gevraagd of hij iets wist van de geboorte van ons 
Betty.  In  Vilvoorde  moesten  de  gedeporteerden  weer  uitstappen.  Aangezien  het 
spoor  door  een bombardement  verwoest  was,  ging de  tocht  te  voet  verder  naar 
Brussel. De laatste kilometers naar Sint-Gillis worden weer met de tram afgelegd. De 
gevangenen  worden  in  transportbarak  II  geduwd,  waarin  zo’n  honderd  mensen 
moeten samenleven. Hier profiteren de arrestanten wel van een grotere vrijheid. Het 
voornaamste is wellicht dat zij met elkaar kunnen praten. De Turnhoutenaren vormen 
een vast aaneengesloten groep en om hun samenhorigheid te uiten laten ze allemaal 
hun snor groeien. De verdeling van het eten gebeurt door de gevangenen zelf. Bij de 
toekenning van de ‘toeslag’ ontstaat daardoor soms herrie, want al was de kwaliteit 
van  het  voedsel  beter,  de  porties  waren  kleiner  en  de  gevangenen  hadden 
aanhoudend honger.

“Het hongergevoel was pijnlijk en meer dan eens moesten de gevangenen zich van 
uitputting laten vallen ofwel draaide men overdag een sjaal strak rond de maagstreek 
en  zo  was  de  honger  die  de  maag  deed  krimpen,  iets  draaglijker”.
(Jos Aerts)

De honger wordt een obsessie: men vertelt elkaar over lekkere feestmaaltijden van 
vroeger of men verzint recepten. Die obsessie zet ook de solidariteit  in de kamer 
onder zware druk. Het karige rantsoen maakt van de verdeling van het brood een 
delicaat karwei.

Léon Halkin heeft in “A l’ombre de la mort“een klassiek geworden passage nagelaten 
over  de  sfeer  in  zijn  kamer:  ‘Alle  maatschappelijke  klassen,  alle  beroepen,  alle 
meningen zijn vertegenwoordigd. Alle Waalse tongvallen, alle Vlaamse dialecten, alle 
nuances  van  partijpolitiek  uit  het  land  verbroederen  in  een  kleurrijk  akkoord.  De 
Vlamingen vergeven de Walen geen Vlamingen te zijn, de handarbeiders misprijzen 
de intellectuelen niet al te zeer, en de gelovigen kunnen bidden zonder de ironie van 
de  communisten  uit  te  lokken.  Dezelfde  geest  brengt  al  deze  mensen nader  tot 
elkaar en verenigt ze, gelijk als ze zijn voor de Duitsers en voor de dood. Ik durf het 
niet  vaderlandsliefde  noemen,  maar  wel  vrijheidsdrang.  Geleidelijk  schept  de 
gemeenschappelijke lijdensweg een waarachtige intimiteit:  slagbomen vallen neer, 
vooroordelen  verdwijnen,  wantrouwen vervliegt  en  mooie  vriendschappen worden 
aangeknoopt, het oneindig antipathieke kader waarin we gedoemd zijn te leven ten 
spijt.’



In  zijn  memoires  “Chronique  vécue  d’une  époque,  1930-1947” beschrijft  de 
communist Jacques Grippa, de sfeer in kamer 6 in bijna identieke termen als de zeer 
katholieke Halkin: ‘De algemene indruk van de kamer waar ik verbleef was er een 
van  bewonderenswaardige  samenhorigheid  die  mij  nu  nog  ontroert.  Arbeiders, 
ambachtslui  en intellectuelen,  gijzelaars,  burgerlijke  en  gewapende weerstanders, 
ongelovigen en gelovigen, mannen van alle overtuigingen, communisten, socialisten, 
christenen, liberalen, waren broederlijk verenigd in dezelfde geest van verzet tegen 
de vijand, zijn ideologie en zijn praktijken. […]

Er  werd  ook wel  ruzie  gemaakt  i.v.m.  het  verraad van Stella  en  er  werden veel 
verwijten gemaakt aan haar broers.

De  dagen  verliepen  in  nutteloos  nietsdoen.  Sommigen  waren  ook  bezweken  en 
hadden gesproken onder het geraffineerd gefolter. Dit werd hen echter niet verweten 
… soms was het onmenselijk en dat wist men.

“De  handen  werden  weer  in  elkaar  gelegd.  Het  was  nodig,  want  in  de  harde 
maanden die gingen volgen, zouden zij elkaars hulp meer dan ooit nodig hebben”.
(Jos Aerts)

A. Van Roy, die van Antwerpen via St.-Gillis naar Beverlo was gestuurd, vervoegt 
opnieuw de groep om samen met hen op transport te worden gezet.

Gust Wauters, reeds vroeger gevangen genomen te Turnhout, maar ook aanwezig in 
de Begijnenstraat, maakt geen deel meer uit van de groep. Hij werd later in Duitsland 
terechtgesteld  (gefusilleerd  in  Sonnenburg  nabij  Brandenburg  op  31/1/1945)
(zie A. Hohengarten “Das Massaker im Zuchthaus Sonnenburg 30-31/1/1945”)

Gedurende  de  bezetting  was  Mgr  GRAMANN,  Algemeen Legeralmoezenier  voor 
België en N.Frankrijk en tevens almoezenier van St-Gillis-gevangenis. Hij was een 
Oostenrijks priester uit Wenen en de grote steun voor de gevangenen.

Op 15 november 1974 wordt op het 
Meidlinger-kerkhof  in  Wenen 
Monseigneur Otto Gramann in het 
familiegraf  bijgezet.  De  62-jarige 
geestelijke  is  vijf  dagen  eerder 
gestorven.  De  grafrede  wordt 
gehouden  door  generaal  Czulik 
von Thurya, een oudgediende van 
het Oostenrijks-Hongaarse leger – 
net als Gramann zelf.

   De  jonge  Otto  Gramann  kiest 
immers  eerst  voor  een  militaire 
carrière.  Als  cavalerieofficier  van 



Monseigneur Otto Gramann
Wenen 1885-Wenen 1947

het Oostenrijks-Hongaarse leger 

dient  hij  in  het  vierde  huzarenregiment  Herzog  von  Connaught  und 
Stradeau,  daarna  bij  de  ulanen.  Enkele  jaren  voor  de  Eerste 
Wereldoorlog  geeft  hij  echter,  tot  grote  verrassing van zijn  omgeving, 
gehoor aan een religieuze roeping. Hij wordt tot priester gewijd op 25 juli 
1914, drie dagen voor de Oostenrijkse oorlogsverklaring aan Servië. Eind 
1915  wordt  hij  aalmoezenier  aan  het  Russische  front,  later  aan  het 
Italiaanse. Volgens Czulik kan de voormalige cavalerieofficier het af en 
toe niet laten mee te vechten.

   Na 1920 duurt het tot 1936 voor Gramann, die ondertussen de titel van 
pauselijke erekamerheer gekregen heeft, opnieuw met de zielzorg voor 
soldaten  belast  wordt.  Ook  na  de  Anschluss  van  Oostenrijk  bij  nazi-
Duitsland en de inlijving van het Oostenrijkse leger bij  de Wehrmacht, 
blijft  hij aalmoezenier. Na de bezetting van België wordt Gramann, die 
vloeiend Frans spreekt, hoofdalmoezenier van de Wehrmacht in België 
en Noord-Frankrijk.

   Gramann heeft zijn bureau in Brussel, in het voormalige ministerie van 
Koloniën  op  het  Koningsplein,  waar  ook  generaal  Von  Falkenhausen 
zetelt. Hij ontvangt er tal van rouwende families. 

   Deze ‘Oostenrijkse prelaat met het droevige en gedistingeerde gezicht’ 
(dixit Halkin) trekt zich het lot van de Belgische ter dood veroordeelden 
erg aan. 'Hoe hou je het uit’, vraagt zijn landgenoot Herbert Prack, Duits 
adjunct-commissaris  bij  de  nationale  bank  in  Brussel,  'om  telkens 
opnieuw  die  executies  bij  te  wonen?'  ’Het  is  mijn  plicht’,  antwoordt 
Gramann. De Leuvense universiteitsrector  mgr.  Van Wayenbergh,  met 
wie hij in de gevangenis van Sint-Gillis kennismaakt, zegt van hem na de 
oorlog: ‘Hij droeg het uniform van de vijand bij de verheven uitoefening 
van  een  opdracht  van zuivere  naastenliefde,  maar  in  zijn  ziel,  in  zijn 
gevoelens  en  overtuigingen,  was  hij  een  van  de  onzen,  en  werd  hij 
bemind door allen, die hij heeft geholpen’.

  In  september  1944 werd hij  door  het  opperbevel  van het  verslagen 
Duitse leger verplicht mee te marcheren op de terugtocht.



“Uw burgers zijn zo moedig. Gij hebt in den hemel veel heiligen die bidden 
voor uw land” (Mgr GRAMANN)





KRIEGSGEFÄNGNIS
für NN-GEFANGENEN 

BAYREUTH
18/7 → 6/12/1944



Rond  half  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, Jacques Van 
Bael, Alfons de taevernier, Louis Peeraer (allen uit Turnhout) en Ludo Van Eeckhout 
(Mol).

Ze kregen hun schamele bezittingen terug en met een pakje van het Rode Kruis als 
surplus begon de helse tocht.

De reis naar Bayreuth (Via Luik en Herbestal, verder over Aken, langs het verwoeste 
Keulen  gaat  het  naar  Nürnberg.  Via  een  overstap  gaat  het  dan  verder  naar 
Bayreuth.)  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 18 juli 1944 komen ze aan in Bayreuth. 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 nu 
de oorlog aan den lijve.

10 dagen later is de groep terug compleet want de anderen maken deel uit van het 
volgende konvooi (28/7/1944)

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, waar nauwelijks zoveel strozakken naast elkaar 
konden liggen.  Hier werd dag en nacht  gewerkt  in  ploegen.  Zij  moesten militaire 
kledingstukken  van  gesneuvelden  herstellen  of  tot  vodden  verwerken.
Het regime is hier slecht en hard. Het voedsel dat zij krijgen is niet voldoende om te 
overleven.  Een  gelatine-achtige  soep  van  gedesalcoholiseerd  gebroken  koren  's 
middags en ’s avonds en 150 gram brood ’s morgens. Het werk was te zwaar voor de 
uitgehongerde gevangenen.

Vader, Jacques Van Bael, Louis Peeraer en Ludo Van Eeckhout bleven in Bayreuth. 
De  rest  van  de  groep  werd  overgebracht  naar  Ebrach,  Bamberg  en  rond  half 
december naar Flossenburg.

Verheyen J.  bleef als laatste in Ebrach,  ging dan op transport  naar Wolfenbüttel, 
Magdeburg en tenslotte Brandenburgfort waar hij bevrijd werd door de Amerikanen.



Vom Märzfeld ins Konzentrationslager

Dutzendteich und  Märzfeld, die Errichtung von Entlastungsbahnhöfen wie dem 
Bahnhof  Zollhaus  sowie  durch  die  Anbindung  der  Bahngleise  an  die 
Reichsautobahn.

Der  Bahnhof  Dutzendteich liegt  direkt  bei  der  Zeppelintribüne.  Das  alte 
Gebäude aus 1871 wurde 1934-1936 ausgebaut. Da das Empfängsgebäude 
relativ  klein  dimensioniert  war,  wurden  bei  Massenveranstaltungen  zur 
schnelleren Abfertigung der Fahrgäste zusätzlich 18 Hilfsbuden aufgestellt. Die 
Bahnsteigdächer waren im stilvollen farblichen Kontrast zum grünen Hauptbau 
rot gestrichen.

Der  Bahnhof  sollte  nämlich  als  „besonders  gute  Beispiel  vom 
Zusammenwirken zweier grundverschiedener Elemente gelten: Heimatbau mit  
landschaftlicher  Charakteranpassung  und  Verkehrsbau  mit  den  neuesten 
technischen  Errungenschaften“  (Die  Bauzeitung  1934).  In  dem  inzwischen 
stillgelegten Bahnhof befindet sich heute eine Gaststätte.

→ Zeppelinstraße 5

Nach  Kriegsbeginn  diente  der  Bahnhof  auch  zum  Transport  von 
Kriegsgefangenen und war für fast 2.000 Juden aus Franken die letzte Station 
vor der Deportation in die Konzentrations- und Vernichtungslager. Organisiert 
wurden die Deportationen des 29. November 1941 und 24. März 1942 vom 
Nürnberger Gestapo-Chef Dr.  Benno Martin. Auch Alte und Kranke mussten 
ihre Koffer mehrere Kilometer weit vom Sammellager in Langwasser bis zum 
Bahnhof schleppen. Dabei wurden sie von den Wachposten fotografiert Und 
verhöhnt.

Nur 17 von 940 deportierten Nürnberger Juden überlebten das KZ.

Die Station wurde 1957 in Bahnhof Langwasser umbenannt, 1988 hat man den 
Personenverkehr  dort  eingestellt.  Seitdem wächst  das Gelände langsam zu 
und verfällt nach und nach. Noch vorhanden sind die 60 Meter langen und 10 
Meter breiten Unterführungen und die Treppenaufgänge sowie die Warte- und 
Schalterhalle. Die „Mauer“ wurde dagegen weitgehend abgetragen.

→ Groß-Strehlitzer-Straße



Nr Naam Aankomst Vertrek Bestemming

2530 Alfons de taevernier 18-7-44 6-12-44 Dachau via Nürnberg

2542 Alois Peeraer 18-7-44 25-9-44 Flossenburg

2546 Jacob Van Bael 18-7-44 8-3-45 Flossenburg

2547 Ludo Van Eeckhout 18-7-44 1-12-44 Dachau via Nürnberg

2566 Jozef Aerts 28-7-44 31-7-44 Ebrach hb versetzt

2572 Honoré Durry 28-7-44 31-7-44 Ebrach hb versetzt

2573 August Fruythof 28-7-44 31-7-44 Ebrach hb versetzt

2574 Frans Goetelen 28-7-44 31-7-44 Ebrach hb versetzt

2576 Jozef Janssens 28-7-44 3-8-44 Ebrach hb versetzt

2577 Albert Lenaerts 28-7-44 3-8-44 Ebrach hb versetzt

2578 Andre Lenaerts 28-7-44 3-8-44 Ebrach hb versetzt

2579 Michael Marinus 28-7-44 3-8-44 Ebrach hb versetzt

2580 Louis Mertens 28-7-44 3-8-44 Ebrach hb versetzt

2581 Calixte Misotten 28-7-44 3-8-44 Ebrach hb versetzt

2582 Adolf Mussels 28-7-44 3-8-44 Ebrach hb versetzt

2585 August Pelkmans 28-7-44 3-8-44 Ebrach hb versetzt

2586 Jozef Peters 28-7-44 3-8-44 Ebrach hb versetzt

2587 Alfons Peeraer 28-7-44 3-8-44 Ebrach hb versetzt

2588 Carolus Schoesetters 28-7-44 3-8-44 Ebrach hb versetzt

2589 August Schoofs 28-7-44 3-8-44 Ebrach hb versetzt

2590 Jozef Stevens 28-7-44 3-8-44 Ebrach hb versetzt

2592 Jozef Verheyen 28-7-44 3-8-44 Ebrach hb versetzt

2593 Jozef Verbruggen 28-7-44 3-8-44 Ebrach hb versetzt

2595 Frans Van Eeckhout 28-7-44 3-8-44 Ebrach hb versetzt

2596 Kamiel Van Baelen 28-7-44 3-8-44 Ebrach hb versetzt

2597 Albert Van Baelen 28-7-44 3-8-44 Ebrach hb versetzt



2599 Arthur Van Roy 28-7-44 3-8-44 Ebrach hb versetzt

2601 August Willems 28-7-44 3-8-44 Ebrach hb versetzt

2643 Ward Deckx 8-8-44 17-8-44 Ebrach hb versetzt

Bron: Staatsarchiv te Bamberg
Rep. JVA St Georgen, Rep K190, Gef. Bücher nr 54
Rep. JVA St Georgen, Rep K 190, Gef. Bücher nr 72



Nach  dem  Angriff  auf  die  Sowjetunion  verstärkten  die 
Wiederstandsbewegungen in den besetzten west-europäischen Ländern 
ihre  Aktivitäten  erheblich.  Daraufhin  ordnete  Hitler  an,  dass 
Landeseinwohner,  die  bei  Aktionen  gegen  die  deutsche 
Besatzungsmacht oder bei deren Vorbereitung verhaftet und nicht gleich 
durch  militärgerichtliches  Verfahren  zum  Tode  verurteilt  und  sofort 
hingerichtet  werden  konnten,  außerhalb  ihres  Landes  zu  verbringen 
seien.

Von  dieser  Vorgehensweise  versprach  sich  Hitler  eine  besonders 
wirksame  Abschreckung,  denn  die  inhaftierten  und  noch  nicht 
verurteilten Widerstandskämpfer sollten heimlich, „bei Nacht und Nebel“ 
nach  Deutschland  deportiert,  dort  an  einem  geheimzuhaltenden  Ort 
inhaftiert und schließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgeurteilt 
werden.

Die Rechtsabteilung des Oberkommandos der Wehrmacht formulierte 
in Zusammenarbeit mit dem Rechtsjustizministerium den am 7.12.1941 
ergangenen „Nacht- und Nebel-Erlass“: "In den besetzten Gebieten ist 
bei  Straftaten  von nicht-deutschen Zivilpersonen,  die  sich  gegen das 
Rech  oder  die  Besatzungsmacht  richten  oder  deren  Sicherheit 
gefährden, grundsätzlich die Todesstrafe angebracht.“

Eine  Durchführungsverordnung  regelte  die  Abgabe  der  „Nacht-  und 
Nebel-“, kurz N.N.-Verfahren genannt, von der Militärgerichtsbarkeit an 
die  deutsche  Justiz.  Unter  strengster  Geheimhaltung  sollten  die 
Verfahren  vor  ausgewählten  deutschen  Sondergerichten  durchgeführt 
werden. Da die Hinzuziehung ausländischer Zeugen und die Wahl eines 
Verteidigers der ausdrücklichen Genehmigung des Reichsjustizministers 
bedurfte, waren die N.N.-Gefangenen dem weiteren Prozessverlauf und 
jeglicher  Willkür  schutzlos  ausgeliefert.  Es  konnte  sogar  geschehen, 
dass  N.N.-Gefangene  während  des  Transportes  vom Gefängnis  zum 
zuständigen  Sondergericht  spurlos  verschwanden,  da  das  für  den 
Transport  verantwortliche SS- und Gestapo-Personal  die  Gefangenen 
schon „liquidiert" hatte.

‚Personen  die  sich  eines  Vergehens  gegen  das  Reich  oder  die  
Deutsche Streitkräfte in den besetzten Gebieten schuldig machen sind  
ins Geheim nach Deutschland zu überführen um verurteilt und bestraft  



zu werden‘

(NN Erlasz – 7 december 1941)



KZ – Dachau
7/12/1944 → 1/2/1945

„Lieber Gott
 mach mich stumm,

 dass ich nicht nach Dachau kumm.“



„Op 1/12/1944 ‚s morgens vroeg werden wij uit onze cellen gedreven. We voelden 
dat  er  iets  onaangenaams  op  til  was  …  We  maakten  de  reis  in  een  gewone  
reizigerstrein. We waren twee aan twee geketend. In Nürnberg moesten we dwars  
door de stad lopen, van één station naar het ander. We werden uitgescholden en 
bespuwd …”

(uit: ‘Zo was het in Dachau’ – Ludo Van Eck)

"Het  was  winter  en  wij  ondervonden  het  alvast  aan  de  bijtende  kou.  Bij  onze 
aankomst moesten wij uren, in broek en hemd, in de bittere koude blijven wachten. 
Tenslotte  werden  wij  met  het  nodige  geroep,  getier  en  geransel  in  een  barak 
gedreven. Het was beter maar het tochtte er vreselijk. De oud-gevangenen werden 
met  matrakslagen  uit  hun  bed  gedreven  om  plaats  te  maken  voor  de  nieuw-
aangekomenen ...”

(K. Goyvaerts)

In de winter van 1944-1945 was het kamp meer dan overbevolkt geraakt. Het aantal 
gevangenen liep op tot 1.800 per barak. Vanaf december 1944 daalde het dagelijks 
broodrantsoen  van  1/5  naar  1/12  van  het  door  internationale  conventies 
gewaarborgde rantsoen van 250 gram. Van margarine of waterworst was hier zelfs 
geen sprake meer. ’s Middags en 's avonds werd enkel nog watersoep uitgedeeld. 
Tijdens de laatste maanden vertoonde de SS zich niet meer binnen de omheining 
van het kamp uit angst besmet te worden door de tyfusepidemie die er heerste. De 
kapo's  konden er  hun lusten  botvieren en  er  heerste een verschrikkelijke chaos. 
Bovendien waren de kleinste uithoeken vergeven van de vlooien en de luizen. De 
arbeidende gevangenen werden er aanvankelijk ondergebracht in barakken met een 
paar nummer, de nacht- und Nebel-Häftlinge in de barakken met onpare nummers.



Vader verbleef in blok 29 N° 134.968. Deze werd in quarantaine gezet wegens 
tyfusepidemie. Begin 1945 is hij ziek geworden en is op 1/2/1945 gestorven in  
blok 30.

“Ce qui se passait dans ce block 30 défie toute description. Les SS avaien décidé de  
laisser mourir les habitants de “mort naturelle“. On leur donnait une soupe moins 
épaisse,  leurs  manteaux puis  leurs  chandails  leur  furent  enlevés et  même leurs  
couvertures; Ils étaient couchés à cinq dans deux lits accotés ! En décembre un SS 
trouvait  l’atmosphère  irrespirable,  fit  enlever  les  fenêtres,  ce  qui  provoqua 
évidemment  chez ces  malheureux  des  bronchites,  des  pleurésies,  des  broncho-
pneumonies.  Enfin le typhus exanthématique gagna ce block également :  il  avait  
ainsi franchi la “Lagerstrasse“. En définitive ce qui s’est déroulé à partir de la fin de 
décembre  1944,  en  janvier  et  en  février  de  1945  au camp de  concentration  de  
DACHAU constitua une des plus effroyables tragédise de l’histoire de tous les camps  
de concentration.“ (Mgr Neuhauser)

"Die  Fleckfieberkranke  entwickelte  sich  rasch,  trat  in  Blüte,  und  nun  begann  in  
Dezember ein Massensterben, wie man es selbst in der Welt ohne Gott noch nie  
gesehen  hatte.  Hundert  bis  hundertfünfzig  Leichen  in  einem  Tag“.
(J. Hess)

„Dieren waren wij.  Weh ebben gevochten om onze  waardigheid te  bewaren,  om 
kameraadschappelijk en solidair te zijn. Maar allemaal hebben wij perioden gekend  
dat er GEEN waardigheid meer was. Dat dagelijks bekende gezichten verdwenen 
deed ons niks meer. We dachten er niet over na. Het was iets dat een ander was 
overkomen.  Frans Van Dulken, Alfons de taevernier, Kamiel Van Baelen. Ik zag hen 
niet  meer  en  dus  waren  ze  dood  …”
(uit “Zo was het in Dachau” – Ludo Van Eck)

Floris  BAKELS  beschrijft  wat  men  meemaakt  bij  voortdurende  hongergevoelens:
 “Eerst krijg je geeuwhonger, gevoelens van duizeligheid en een hol gevoel in de 
maagstreek. Je staat trillend op de benen. Dan komt de obsessie : je gaat je spijzen  
en  maaltijden  voorstellen,  wat  gepaard  gaat  met  speekselvloed.  De  geest  wordt  
helder  :  er  begint  een  proces  van  afsterving,  vergeestelijking.  Het  
concentratievermogen vermindert echter. Als de echte hongersnood begint, komen 
er  tal  van  lichamelijke  verschijnselen.  Suizingen  in  het  hoofd,  trillende  knieën,  
algemene verstopping, water in de voeten, onder de ogen, vervolgens in de benen  
en verder (oedeem). De maag lijkt een losliggend orgaan in de buik, je voelt hem 
zweven … Loop je een wondje op, dan zweert het binnen een uur. Het wil nauwelijks  
of niet genezen. Meestal ontstaat dan nog chronische diarree (ook door het soort  
voedsel). Je moet vele malen per dag plotseling en dringend defaeceren, lijkend op  
vuilgele of lichtbruine waterstromen. Daarbij heb je het gevoel dat het leven zelf uit je 
wegvloeit. Het lichaam is dan langzamerhand vel over been. Je hebt het altijd koud  
… Opstaan kost grote moeite, lopen nog meer. Communicatie met lotgenoten is er  
niet meer, voor praten ontbreekt de energie.”



Velen leden aan de hongerziekte of Dystrophie. Dit leidt tot een zowel lichamelijke 
als geestelijke verlamming en heeft meestal de dood tot gevolg. De dood kwam er 
meestal door hartverlamming. Voor de zieken was er maar één voordeel: voor het 
einde waren ze stom, eenzaam en ongevoelig geworden.

“U heeft wel eens honden gezien, die aan verschillende kettingen, maar in hetzelfde 
hok liggen. U heeft ze misschien wel eens gadegeslagen, op het ogenblik dat ze hun 
dagelijkse maaltijd krijgen, vijandig tegenover elkaar en klaar staan om elkaar naar 
de keel te vliegen, als hun maar eenzelfde schotel wordt voorgezet. Zo waren wij 
eraan toe als etenstijd aanbrak.”

In het kamp stond hier en daar een boom. Zo hoog men kon springen was er geen 
blad meer aan te bespeuren. De bladeren werden door de gevangenen afgerukt en 
opgegeten. Koolstokken, schillen van aardappels, gras, wortels en distels, alles werd 
verorberd.”

Het  sinds  lang  tekort  aan  voedsel,  erger  nog,  het  totale  tekort  aan  eiwitten  of 
vitaminen, deed de gevangenen zienderogen vermageren. Het waren uitzonderingen 
die nog meer dan 50 kilo wogen.

“In de blokken 19 tot en met 29, de typhusblokken, was het verschrikkelijk. Twaalf  
man in 3 bedden en nog ruimte voor meer. Deze menselijke geraamtes waren niet  
meer in staat op de appelplaats aan te treden voor appel en werden dan ook aan 
hun lot overgelaten.”

Bakels omschrijft vlektyphus als volgt :
“een soort hoofdpijn, die je je niet kunt voorstellen, tenzij je fantasie zo sterk is dat je  
begrijpt hoe het is als een paar centimeters diep in je hoofd een bijl hebt vastzitten.  
Er boven de brand en de bijl uit gloeide het geel : je zag alles helgeel van kleur.”

“Ik werd gewogen bij mijn aankomst in Dachau op 1/12/1944. Ik woog nog 65 kilo en  
daar was ik trots op want ik had de vorige gevangenissen beter doorstaan dan mijn  
meeste  vrienden.  Bij  mijn  thuiskomst  woog  ik  nog  ±  30  kilo.  Maar  ook  het 
concentratiekamp had ik beter doorstaan dan mijn vrienden, want zij waren allemaal  
dood”.
(Ludo Van Eeckhout)

“De getrouwde mannen – met vrouw en kinderen – zij gingen het eerst. Zij treurden  
… zij waren kapot van heimwee. Zij deden niets anders dan spreken over vrouw en  
kinderen. Hoe zouden zij het stellen? Zouden zij hen missen? Zij gingen er aan ten 
onder”
(Jos Aerts)

Van  de  29  aangehouden  verzetslieden  overleefden  er 
slechts  5  de  bevrijding  der  kampen.  Zij  hadden  het 
overleefd, de meesten echter met gehavende gezondheid.



Naam Datum Plaats overlijden

Alfons de taevernier 1/2/45 Dachau

Alois Peeraer 4/45 Flossenburg

Jacob Van Bael 3/4/45 Flossenburg

Ludo Van Eeckhout - teruggekeerd

Jozef Aerts - teruggekeerd

Honoré Durry 7/3/45 Flossenburg

August Fruythof - teruggekeerd

Frans Goetelen 7/3/45 Flossenburg

Jozef Janssens 15/4/45 Flossenburg

Albert Janssens 16/2/45 Herzbruck

Andre Lenaerts 22/3/45 Herzbruck

Michael Marinus 9/3/45 Herzbruck

Louis Mertens 4/45 Flossenburg

Calixte Misotten 15/6/45 Brussel na terugkomst

Adolf Mussels vermist

August Pelkmans 13/4/45 Dachau

Jozef Peters ? Dachau

Alfons Peeraer vermist Flossenburg??

Carolus Schoesetters 9/3/45 Flossenburg

August Schoofs 4/45 Flossenburg

Jozef Stevens 31/3/45 Flossenburg

Jozef Verheyen - teruggekeerd

Jozef Verbruggen - teruggekeerd

Frans Van Eeckhout 20/4/45 Herzbruck

Kamiel Van Baelen 11/4/45 Dachau



Albert Van Baelen 4/4/45 Herzbruck

Arthur Van Roy 8/3/45 Bergen-Belsen

August Willems 10/4/45 Herzbruck

Ward Deckx - teruggekeerd

Volgens een document van het Ministerie van Volksgezondheid en Gezin uit 1955, 
opgesteld in het vooruitzicht van de opgravingen die zouden uitgevoerd worden in 
Dachau, bevinden de resten van vader zich hoogstwaarschijnlijk in “Massagraf A” op 
het  kerkhof  van  Dachau-Leitenberg.  Dit  wordt  bevestigt  door  KZ-Gedenkstatte 
Dachau.



Achter de koele logica van het mechanisme ging het 
kwaadaardige mysterie van de dood schuil dat het kamp omklemde. 
Je had de afschuwelijk onrechtvaardige wetten van het toeval dat 
de gevangene hier, meer dan elders, elk moment vergezelde, dat 
hem in  het  oog  hield,  dat  bewerkstelligde  dat  de  keuze  voor  dit 
rotkarwei of die bestraffing voor de zoveelste keer op hem viel, dat 
bewerkstelligde dat  hij  eerder door ziekte werd getroffen dan een 
ander en dat dit meteen de dood betekende; je had de magie van de 
dingen  die  wilden  dat  onschuldige  gebeurtenissen  die  hun 
oorsprong vonden in iets bijkomstigs plotseling tot een kettingreactie 
leidden om uit te draaien op een geweldige ramp die de prachtige en 
onverwoestbare  machine  tot  stilstand  bracht,  de  mensen  die  de 
leiding hadden radeloos maakte en ze in een vernederende situatie 
bracht,  wat  als  tegenreactie  een  verschrikkelijke  woede  deed 
losbarsten, aanleiding gaf tot een optreden met grote willekeur, een 
stortvloed  aan  bestraffingen;  je  had  dagen  en  weken  vol 
ontberingen;  je  had het  raadsel  van de tijd  die  eindeloos leek  te 
duren,  tot  het  je  elke  wilskracht,  elke  hoop,  zelfs  elk  verlangen 
ontnam,  zich  dan  opeens  samenbalde,  je  in  de  wurggreep  nam, 
omdat alles opeens snel moest, een onverbiddelijke knevel werd die 
elke minuut zwaarder, elke seconde onzekerder maakte; en je had 
het klimaat met zijn grilligheden en kwellingen, de geruchten die zich 
als een lopend vuurtje verspreidden, je had het op elkaars lip zitten 
en het gênante daarvan, en het ongewenste huidcontact, je had de 
honger, onafgebroken, tot waanzin drijvend, en de misselijkmakende 
geuren, je had het vreselijke verlies van de morele integriteit,  wat 
van  de  gedeporteerde  de  ergste  vijand  van  de  gedeporteerde 
maakte,  want  ieder  had  een  verbond  met  de  honger,  het  
overlevingsinstinct  en  de  waanzin  gesloten,  en  je  had  die 
ontelbare  kleine  dagelijkse  dingen  die  elk  moment  een  tragische 
wending konden nemen; mijn god wat een drama, terwijl het om niet 
meer ging dan een gestolen schoen of  een kwijtgeraakte muts ’s 
winters,  een  blik  te  veel  op  een  officier,  een  seconde 
onoplettendheid, een kapotte gamel, een verstuikte voet, dysenterie, 
lendepijn,  een  wond  die  ontstoken  raakt;  je  had  die  uitputtende 
spanning om het altijd te laten lijken of je tot werken in staat was en 
nooit argwaan te wekken; je had die maalstroom die je vierentwintig 
uur per dag in je hoofd meedroeg, die knagende zorgen, die vragen 
waar  nooit  een  einde  aan  kwam,  momenten  van  ziekelijke 
overspanning,  kinderlijke  angsten,  kwellende  behoeften, 
onmogelijke dromen, vluchtige herinneringen aan een ander leven, 
in een wereld waarin er zon was, waar dag en nacht een genade 
waren die je met anderen deelde. Een kleinigheid leidde tot de dood, 
een kleinigheid maakte het leven onverdraaglijk, alles was onzeker, 
tot  mislukken gedoemd, alles stond in het teken van somberheid, 
verrotting. Het zal vast zover gekomen zijn dat men hoopte dat de 



prachtige  en  onverwoestbare  machine  altijd  goed  zou  blijven 
draaien. Misschien bad men God zelfs om de mensen te vergeten 
en erop toe te zien dat niets het Beest zou ontstemmen. Het mocht 
zijn doden hebben, het mocht zich te goed doen, als het de mensen 
maar met rust  liet.  Als alles gesmeerd loopt,  kun je jezelf  enkele 
momenten rust gunnen. Als alles zijn gangetje gaat, kun je je laatste 
uur afwachten en in vrede sterven.



David Olère “Laatste stappen” 



Hoe  herinner  ik  me  nog  hoe  moeder  met  mij  naar  het  Begijnhof  of  naar  de 
Kasteeldreef  liep,  wanneer  er  per  vrachtwagen  overlevenden  uit  Duitsland 
terugkwamen.

“Zij  kwamen  toe,  aanvankelijk  in  open  camions,  slechts  gehuld  in  hun  
gevangenisplunje, totaal uitgeput en vreemd voor zich uitkijkend – geraamtes, soms  
met zweren overdekt”.

Voor ons was het steeds een verschrikkelijke ontgoocheling. De beelden van moeder 
die  daarna  thuis  zat  te  wenen  aan  de  keukentafel  zal  ik  nooit  vergeten.
De begrafenis van vader gebeurde op 19/7/1945 in St.Pieter te Turnhout.

Na de oorlog kwamen de getuigenissen:

• Abbé Froidure die vader goed gekend had in Dachau, vertelde aan iemand in 
Kasterlee (foto van vader stond er op de schouw) dat hij de laatste woorden 
van vader in zijn missaal had zitten. Hij heeft ze nooit willen geven, ook niet 
toen wij  (moeder en ik) het hem vroegen tijdens een vakantie in Koksijde, 
waar hij een mis opdroeg.

• Dr. Breemans (Hoogstraten – celgenoot Begijnenstraat) bracht een zak choco-
toffees naar mij, omdat vader hem vroeger meermaals verteld had dat ik die 
zo graag snoepte. Later schreef hij een zeer ontroerende brief.

• Graaf Thierry de Renesse, die ook in Dachau was, schreef een brief 

• En vele andere…

Na de oorlog bleef moeder achter met 3 kleine kinderen. Het waren moeilijke,  
zeer moeilijke jaren. Een lade vol medailles, diploma’s, getuigschriften… maar  
niets op de boterham.

“Daarom nam ik het vader vroeger kwalijk dat hij ons, zijn vrouw en kinderen, mee 
opofferde.

Voor wie, waarvoor?

Tegelijk moet ik nu, op wijze leeftijd, begrip opbrengen voor die tijdsgeest, voor die 
gedrevenheid,  dat  geloof,  waardoor  hij  die  nu  mijn  zoon  zou  kunnen  zijn,  zich 
meeslepen liet.”



(Zoon van Albert Vandamme, gestorven in Dachau op 30-01-1945)



Abbé Froidure staat zieken en stervende gevangenen bij.

Dit zou vader kunnen zijn!!



Alfons de taevernier:

• Medaille van de Weerstand

• Kruis van Politieke Gevangene ’40-’45 (3 sterren)

• Brevet van het Eenig Front van België

• Ridderskruis in de Leopoldsorde met Palm

• Oorlogskruis 1940 met Palmen

• Herinneringsmedaille Oorlog ’40-‘45

• Helper 2de klasse inlichtingen- en ordediensten.

• Ridder in de Kroonorde – zwaarden 40-45

• Erediploma sluikpers

• Medal of Freedom (Eisenhower)

• Erkenning “Broken Wings” – R.A.F. Escaping Society (Eng.)



“ De meeste van de doden, de politieke doden, de verzetsstrijders uit alle 
Europese landen, uit bossen en bergen, zijn niet het slachtoffer geworden van 
de afranselingen, de standrechterlijke executies, de martelingen… maar zijn  

gestorven van uitputting, door een plotseling onvermogen een groeiende 
levensmoeheid te boven te komen, gesloopt door de sloop, de langzame 

vernietiging van al hun reserves aan energie en hoop.”

Jorge Semprun – “De dode met mijn naam” (pag. 130-131)

“ Die blik inderdaad!!

Aan de blik kon je de plotselinge verandering, debreuk, waarnemen, als de 
wanhoop een punt bereikt waaruit geen terugkeer meer mogelijk is.”

Jorge Semprun – “De dode met mijn naam” (pag. 136)

“Om het KWAAD te leren kennen heeft men geen concentratiekampen nodig.  
Maar hier is die ervaring fundamenteel en heeft ze alles overwoekerd, alles 

verslonden… De ervaring van het radicale kwaad.”

J.Semprun “Schrijven of leven.”



Deze mensen hadden één zaak gemeen: ze stierven omdat ze zich verzetten 
tegen de nazi’s.

Hun namen zijn amper bekend. Ze zijn, net als de andere duizenden politieke 
gevangenen, tussen de plooien van geschiedenis gevallen. Want  

niettegenstaande alle publicaties over de Tweede Wereldoorlog denken de 
meeste mensen bij “concentratiekampen” vrijwel alleen aan 

“jodenvervolging”. Concentratiekampen waren nochtans in de eerste plaats 
kampen waar politieke tegenstanders werden opgesloten.

Maar hebben wij hier met helden te maken?

Ze hebben niks bovenmenselijk gedaan. Ze hebben iets heel eenvoudigs 
verdedigd, ze hebben zich sterk gemaakt voor iets gewoon, voor het recht en 

de vrijheid van het individu, voor zijn vrije ontplooiing en vrij leven. Ze hebben 
zich niet opgeofferd voor een buitengewoon idee, ze hebben geen grootse 

doelen nagestreefd; wat ze wilden, was dat mensen als jij en ik in een 
menselijke wereld kunnen leven. Maar misschien is juist dat er zo groots aan: 
dat ze zich hebben ingezet voor zoiets gewoons en daarvoor hun leven op het 

spel hebben gezet, dat ze de kracht hadden om de eenvoudigste recht met 
ultieme overgave te verdedigen.

Misschien is het wel moeilijker om zonder algeheel enthousiasme, zonder 
grote idealen, zonder de ruggesteun van organisaties en zonder verplichtingen 

voor een goede zaak te strijden en daar helemaal alleen en eenzaam je leven 
voor in de waagschaal te stellen. Het echte heldendom ligt misschien wel in  

het feit dat iemand met volharding juist het alledaagse, kleine en voor de hand 
liggende verdedigt, nadat er al veel te veel over grote zaken is gepraat.

(Inge Scholl in “De witte Roos”)



WAT IS HET NUT VAN HET VERZET GEWEEST?

Nuttig is het verzet om te beginnen in militair opzicht. Hoewel de ondergrondse er niet in 
slaagt de Duitsers zo te bestoken dat hun greep op het land slapper wordt, ondervindt de 
bezetter er beslist hinder van en zal het verzet wel degelijk waardevol zijn voor de 
geallieerden.

Zo zijn de sabotageacties die vanaf de herfst van 1943 tot aan de vooravond van de 
bevrijding op grote schaal worden gepleegd, uitermate schadelijk voor de bezetter. Dat 
geldt in het bijzonder voor schade toegebracht aan het spoorwegnet, waardoor de aanvoer 
van troepen, militair materieel en grondstoffen sterk wordt vertraagd. Dat gaat ook op voor 
vernielingen aan de binnenvaartroutes, evenals voor aanslagen op hoogspanningsmasten 
en elektriciteitscentrales, die zorgen ervoor dat fabrieken urenlang niet kunnen produceren 
voor de vijand. Een bijkomend gevolg is dat veel mankracht moet worden onttrokken aan 
de productie wegens de herstellingen en de bewaking van complexen. Bij wijze van 
voorbeeld noemen we het feit dat het militaire bestuur in het eerste kwartaal van 1944 te 
kampen krijgt met 633 sabotageacties aan het spoorwegnet en 87 moedwillige 
onderbrekingen van de stroomvoorziening. Deze acties zijn vooral schadelijk voor de 
bezetter wanneer ze vanaf de lente van 1944 gepaard gaan met geallieerde luchtaanvallen 
en met het grondoffensief dat wordt ingezet vanaf de Normandische stranden.

De tienduizenden documenten die de inlichtingsdiensten naar Londen smokkelen, 
dragen eveneens bij tot de eindoverwinning. Omdat niet alle informatie even belangrijk is – 
wegens de traagheid van de verbindingen en de moeilijkheden die men ondervindt bij het 
scheiden van kaf en koren in de massa’s gegevens – worden slechts enkele procenten van 
het aanbod echt benut. Aan dit niettemin omvangrijke geheel ontleent men veel nuttige 
inlichtingen, waarvan de waardevolste de resultaten van geallieerde luchtaanvallen zijn en 
vooral ook de ligging van gecamoufleerde militaire of industriële terreinen.

De ontsnappingslijnen tot slot stellen honderden piloten in staat terug te keren naar 
Groot-Brittannië en daarvandaan de strijd te hervatten, tientallen agenten om verslag uit te 
brengen van hun missies in bezet gebied en veel vooraanstaande figuren om uit te wijken 
naar Londen, teneinde daar vaak nuttige functies te vervullen.

Indirect zijn de vele aanslagen van militaire betekenis, want door bijvoorbeeld een 
einde te maken aan het optreden van verklikkers, zorgen verzetsmensen voor de 
bescherming van bewegingen en netwerken die waardevol zijn voor de geallieerden. Toch 
hebben niet alle 850 dodelijke aanslagen op collaborateurs als belangrijkste doel gehad 
om mensen uit te schakelen die een onmiddellijk gevaar voor het verzet betekenden. 
Sommige aanslagen waren er duidelijk op gericht om mensen die heulden met de vijand te 
ontmoedigen en om hen te dwingen af te zien van verdere collaboratie.

De aanslagen, maar ook en vooral de illegale pers, hebben tot doel de bevolking te 
beletten te collaboreren. De propaganda drijft de grote massa, die uit voorzichtigheid 
inactief is gebleven, ertoe om zich duidelijk tegen de bezetter te keren. Daarbij biedt ze de 
bevolking ook morele steun bij alle beproevingen, soms zelfs met humor, zoals op 9 
november 1943, toen het Onafhankelijkheidsfront een imitatieversie uitgaf van een 
gecensureerde Soir, die het discours van de tegenstander op kostelijke wijze persifleerde.

Doordat de clandestiene pers het democratische debat gaande houdt en de 
inlichtingsdiensten de Belgische regering in Londen veel politieke en economische 
informatie bezorgen, dragen ze na de bevrijding bij aan het vrij vlot op gang komen van het 
openbare leven. Ten slotte ligt een bepaald niet geringe verdienste van het verzet op 
politiek gebied: door het goede voorbeeld van het verzet en door de invloed die de 



illegaliteit heeft op de bevolking, neemt bij de overwinnaars van het conflict ook het krediet 
van België toe.

Op humanitair gebied steunt het verzet niet alleen de gezinnen van leden die om politieke 
redenen zijn opgepakt, maar helpt het tienduizenden werkweigeraars en redt het ongeveer 
dertigduizend joden van een gewisse dood.

Overigens verliest de reputatie van het verzet wat van haar glans door buitensporig geweld 
– nauwelijks te rechtvaardigen aanslagen, diefstal uit zelfverrijking –, begaan door groepen 
die vaak een perifere rol spelen tijdens de bezetting. Het imago van het verzet lijdt echter 
vooral onder het kunstmatig ophemelen van zijn troepen bij de bevrijding en in bepaalde 
gevallen ook door zware vergrijpen tegen echte of vermeende collaborateurs. Aan de 
andere kant worden de verzetsdaden gepleegd tijdens de bezetting grotendeels miskend 
door het grote publiek, dat zijn erkentelijkheid in september 1944 hoofdzakelijk op de 
geallieerde troepen richt.

Het verzet is voor de meerderheid van de bevolking een vreemd element. De 
symbiose tussen het verzet en ‘de massa’, vooral tegen het einde van de bezetting, is 
slechts tijdelijke. De wederzijdse sympathie steunt immers meestal alleen op een gedeelde 
haat tegen de bezetter. Daarbij biedt de voornaamste waarde die het verzet voorstaat, 
patriottisme amper mogelijkheden na de bevrijding. Men kan hooguit zeggen dat de 
versterking van het Belgisch-nationalisme enige tijd dient om Waalse en vooral Vlaamse 
aanspraken de mond te snoeren. Voor het overige zijn de verzetsmensen diep verdeeld, 
getuige hun zeer afwijkende standpunt ten aanzien van de Koude Oorlog of de 
koningskwestie.
Misschien dat daaraan inderdaad het uitblijven van succes is te wijten van politieke 
groeperingen die na de oorlog de toetreding beogen van krachten uit verzetskringen. Dat 
geldt zeker voor de Kommunistische Partij, die ten onrechte meent te kunnen rekenen op 
de steun van de massa’s die onder de bezetting het Onafhankelijkheidsfront van nabij of op 
een afstand hebben gesteund. Hetzelfde gaat ook op voor de Union Démocratique Belge 
(UDB), een Labourachtige organisatie gegroeid in christelijke geledingen van links, die 
haar verkiezingscampagne te exclusief baseerde op de betrokkenheid van veel van haar 
kandidaten bij het verzet, wat uitloopt op een bittere teleurstelling.

Tot slot is de geringe politieke erfenis van het verzet ook terug te voeren op de sterk 
ondergeschikte plaats die het verzet bekleedde in de strategieën van de drie traditionele 
partijen. Zonder rechtstreekse politieke uitlaatklep heeft het verzet grote moeite om in de 
naoorlogse jaren zijn stem te laten horen. Daar komt bij dat het voornaamste kenmerk – 
trouw aan het vaderland – vanaf de jaren zestig lastig bruikbaar is in een land waar 
middelpuntvliedende krachten steeds meer terrein winnen.



“O DEUTSCHLAND, BLEICHE MUTTER!
WIE HABE DEINE SÖHNE DICH ZUGERICHTET

DASS DU UNTER DEN VÖLKERN SITZEST
EIN GESPOTT ODER EINE FURCHT!!!

„O DEUTSCHLAND, BLEICHE MUTTER!
WIE SITZEST DU BESUDELT

UNTER DEN VÖLKERN……!!!!“

B. BRECHT



"Through quiet Dachau’s cobbled streets,
The bull-drawn carts plod their way,
Past shops, cafes, and cool retreats,

Past churches where the townfolk pray,
On through the town they haul their freight

Of starved and naked dead…….
Up to the hill where the mass graves wait ….

At last the end of fear and dead.



Het lied der achttien doden

Een cel is maar twee meter lang
en maar twee meter breed,

wel kleiner nog is het stuk grond,
dat ik nu nog niet weet,

maar waar ik naamloos rusten zal
mijn makkers bovendien,

wij waren achttien in getal,
geen zal den avond zien.

Ik wist de taak, die ik begon,
een taak van moeiten zwaar,

maar ’t hart, dat het niet laten kon,
schuwt nimmer het gevaar.

Het weet, hoe eenmaal in dit land
de vrijheid werd geëerd,

voordat een vloekbre schennershand
het anders heeft begeerd.

Ik zie, hoe’t eerste morgenlicht,
door’t hoge venster daalt,

Mijn God, maak mij het sterven licht
en zo ik heb gefaald,

gelijk een elk wel falen kan,
schenk mij dan Uw gena,

opdat ik heenga als een man,
als ‘k voor de lopen sta….

Jan Campert (1902-1943)
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